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Het Merovingische grafveld van Rijnsburg

Kralen met een 
verhaal

Reuzekralen liggen er. En hoge 

siergrassen groeien hier in een 

middeleeuws slingerpatroon. In 

Rijnsburg is een op maat gesneden 

park aangelegd boven op een 

grafveld uit de Merovingische 

periode. Zo blijft dit goed bewaard. 

Het Merovechpark wordt volgende 

maand officieel geopend. MENNO 

DIJKSTRA, MARCEL EEKHOUT & IEPIE ROORDA

Ze zeggen dat zijn moeder in zee aan het 
baden was en dat er toen een monster langs 
zwom. Negen maanden later werd Merovech 
geboren. Hij maakte carrière als koning 

der Franken en vervolgens is er een hele dynastie 
naar hem vernoemd, de Merovingen. In het Zuid-
Hollandse dorp Rijnsburg draagt nu ook een park 
zijn naam, het Merovechpark. Daar ligt namelijk nog 
een grafveld uit de Merovingische periode onder 
de grond. Het was tussen 550 en 700 in gebruik en 
is in het Hollandse kustgebied de grootste begraaf-
plaats uit de vroege middeleeuwen. Vanwege 
zijn zeldzaamheid en betekenis voor de weten-
schap is het grafveld beschermd als archeologisch 
rijksmonument.
Lange tijd, tot het begin van deze eeuw, lag het 
in een tuinbouwgebied. Sinds kort staat hier een 
nieuwbouwwijk, De Horn. Overeenkomstig het 
advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
legde de gemeente Katwijk boven op het grafveld 
een openbaar park aan. Er waren op deze plek daar-
door geen heipalen en andere grondwerkzaamheden 
voor woningen nodig en het terrein kon opge-
hoogd worden met grond. Zo beschermt dit park de 
middeleeuwse overblijfselen. Bovendien blijft het 
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In het nieuwe Merovechpark in Rijnsburg liggen sterk vergrote versies van de Merovingische kralen die hier opgegraven zijn
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grafveld op deze manier toegankelijk voor eventueel 
toekomstig archeologisch onderzoek. Je kunt in een 
park handig refereren aan wat eronder verscholen 
ligt. En natuurlijk geeft het groen meerwaarde aan 
de woonwijk.

Verrast
In september wordt het Merovechpark officieel 
geopend. Wandelaars zullen verrast worden door 
grote kralen, die als archeologische vondsten uit 
de paden steken. Ondersteund door de archeolo-
gische kennis van de Universiteit van Amsterdam 
ontwierpen de landschapsarchitecten van Parklaan 
een passend park. De basis ervan is een verstild, rond 
grasveld. Rondom ligt een hellend gedeelte. Door 
zijn ruigte en grillige, meerstammige bomen is dit 
een ontdekkingsplek voor kinderen.
De sterk vergrote kralen zijn losjes geïnspireerd op 
hier onder de grond aangetroffen exemplaren. Het 
atelier Cor Unum bakte er 35 van keramiek. Die mid-
deleeuwse kralen kunnen heel goed in Rijnsburg zelf 
zijn gemaakt, aangezien er iets verderop resten van 
een kralenoven uit die tijd opgegraven zijn. Bij twee 
toegangen van het park staan hoge siergrassen in 
een slingerend patroon. Dit is gebaseerd op de kron-
kelende vormen in de beroemdste vondst uit het 
grafveld, een gouden gesp. Vier in elkaar gevlochten 
draken beschermden de drager ervan. Het patroon 
komt ook terug in het terrazzo van de Gespenbank, 
een van de zitbanken in het park.

Omspitten
Het grafveld kent een lange onderzoekgeschiedenis. 
In 1911 deden bloementelers bij het omspitten van 
de grond de eerste vondsten. Dit leidde er in 1913 

bijgiften vormen een aanwijzing dat het merendeel 
van de overledenen niet gekerstend was. Daarnaast 
ontbreken op het oosten georiënteerde graven.
Een Byzantijns muntgewichtje met een kruis, gevon-
den bij de gouden gesp, is wel geïnterpreteerd als 
een bewust meegegeven christelijk symbool, maar 
dat valt niet te bewijzen. Het kruis stond namelijk 
ook voor één ons. Typische bijgiften in vrouwengra-
ven zijn mantelspelden en kralenkettingen. Enkele 
van de mannen zijn begraven met wapens, waaron-
der een jongen van een jaar of zeven met een speer 
en een groot mes. Zijn graf was omgeven door een 
cirkelvormig hekwerk met ingang. Zijn dood moet 
een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest.

Kent
De gesp valt rond 600 te dateren en is jam-
mer genoeg niet door archeologen opgegraven. 
Daardoor zijn de precieze vondstomstandigheden 
onduidelijk. De kwaliteit van de kostbare gesp en de 
herkomst uit het Engelse graafschap Kent wijzen in 
elk geval op een man van aanzien die hier begraven 
is. Waarschijnlijk was hij iemand uit een koninklijk 
gevolg. Kort na 700, toen het christendom hier 
vaste voet aan de grond kreeg, werd het begraven 
verplaatst naar nieuwe locaties. Onder meer naar de 
kerk van Oegstgeest vlakbij, een van de oudste in de 
Rijnstreek.
Ter gelegenheid van de opening van het park zal 
er een boek verschijnen, Het Merovingische grafveld 
van Rijnsburg. De gemeente geeft het cadeau aan de 
nieuwe bewoners van De Horn, die in straten met 
illustere, Merovingische namen wonen, zoals het 
Childerikplantsoen en de Clovislaan. Zo komen 
zij te weten wat er voor bijzonders onder hun 
Merovechpark schuilgaat. 

Menno Dijkstra, archeoloog aan de Universiteit van 
Amsterdam, ondersteunde het ontwerpteam met kennis, 
Marcel Eekhout, landschapsarchitect bij Parklaan, ontwierp 
met Aleks Droog en Paul de Kort het park, en Iepie Roorda, 
adviseur archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, begeleidde de aanleg, m.f.p.dijkstra@uva.nl, 
marcel@parklaan.nl & i.roorda@cultureelerfgoed.nl.

toe dat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
een grote hoeveelheid urnen, kralenkettingen en 
metalen voorwerpen aankocht, waaronder de gesp. 
Naar aanleiding hiervan voerde het museum in het-
zelfde jaar een kleine opgraving uit. De archeologen 
ontdekten daarbij enkele graven met skeletten. Een 
tweede opgraving volgde in de zomer van 1924, nadat 
tuinders opnieuw potten hadden opgespit. Ook dit 
onderzoek leverde zowel urnen als graven op.

De voorgenomen bouw van woonwijk De Horn 
maakte het noodzakelijk om te achterhalen hoe 
groot het grafveld eigenlijk is. Daarom groef een van 
de voorgangers van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, hier in 1998 zogenoemde 
proefsleuven. Daaruit bleek dat de skeletresten in 
een redelijke staat verkeren, maar kwetsbaar zijn 
voor grondwerkzaamheden. Na onderzoek door 
de Universiteit van Amsterdam en het archeologi-
sche bedrijf RAAP is in 2006 de omvang definitief 
vastgesteld.

Hetzelfde soort aardewerk
Toen het grafveld omstreeks 550 in gebruik werd 
genomen lag het in een kwelderlandschap langs 
het stroompje de Flieta, de huidige Oude Vliet. Of 
er Friezen, Franken of Saksen begraven zijn, is niet 
goed te zeggen. Alle drie de volkeren woonden in die 
tijd in deze omgeving. Zij gebruikten hetzelfde soort 
aardewerk en hun wapens en sieraden leken spre-
kend op elkaar. In de loop van zo’n 150 jaar zijn er 
tegen de driehonderd doden in het veld bijgezet, in 
de vorm van zowel lijkbegravingen als crematies. De 

Of er Friezen, Franken of 
Saksen begraven zijn, is 
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Bij de opgraving in 1913 zijn er van de skeletten slechts enkele 
foto’s gemaakt

Kralenkettingen waren in 
het Merovingische graf-
veld typische bijgiften in 
vrouwengraven


