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1. Inleiding

In verband met herinrichtings- en bouwplannen van de gemeente 
Oegstgeest in het plangebied Rijnfront is er door twee verschillende 
bedrijven archeologische prospectie onderzoek (boringen) uitgevoerd.1

Hierbij zijn zes mogelijke archeologische vindplaatsen gedefinieerd, 
waarvan twee binnen het deelgebied Rijnfront-zuid (vindplaats I en II). 
Vindplaats I, gelegen op het zuidelijke deel van het plangebied, was reeds 
eerder aangetroffen tijdens grote infrastructurele werkzaamheden ten 
behoeve van de aanleg van de A44.2 Op basis hiervan en het prospectie-
onderzoek wordt deze vindplaats gedateerd in de vroege middeleeuwen en 
mogelijk de ijzertijd.
Vindplaats II, gelegen in het noordoostelijke deel van het plangebied, is 
gedefinieerd naar aanleiding van enkele vondsthoudende boringen. Op basis 
van diepte is deze vindplaats gedateerd in de late middeleeuwen.

In het kader van de bouw van tijdelijke studentenbarakken door stichting 
DUWO op het zuidelijke deel van Rijnfront-zuid, heeft Archol BV in 
opdracht van de grondeigenaar (Vastgoed BV - Universiteit Leiden) in het 
voorjaar van 2004 een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd. 
Hierbij zijn verspreid over het terrein 16 proefsleuven aangelegd. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er zich verspreid over het terrein archeologische 
resten in de ondergrond bevinden. Het bevoegd gezag (drs. R. Proos, 
Provincie Zuid-Holland) heeft op basis van deze resultaten besloten dat 
meer onderzoek noodzakelijk was. 
De door Archol uitgevoerde opgraving (DO) heeft zich beperkt tot de 
wegcunetten, proefsleuven onder de geplande baraklocaties en één grotere 
put ter hoogte van een huisplattegrond die in een IVO put was herkend.
De archeologische resten bestaan onder andere uit: paalsporen, waterputten, 
kuilen en beschoeiingspalen van insteekhavens. Op basis van het 
aangetroffen vondstmateriaal en huistypologie is vastgesteld dat het een 
vroeg middeleeuwse (Merovingische) nederzetting betreft. 

1 Marinelli 1998; Boer & van der Heijden 2003.
2 Hessing 1992.

Figuur 1 
Ligging plangebied: Rijnfront-zuid, Noordelijk
deel en Corpusterrein)
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Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van twee inventariserende 
veldonderzoeken (IVO-noordelijk deel & IVO-Corpus) en een opgraving 
(DO-Corpus) op het Rhijngeest terrein

IVO - Noordelijk deel (PC89)3

Het noordelijke deel van het deelgebied, ter hoogte van de geprospecteerde 
vindplaats II, is tijdens de 2004 campagnes nauwelijks onderzocht. In 
verband met toekomstige bouwplannen op dit deel en het verkrijgen van 
een compleet beeld van de archeologische resten in het hele plangebied is in 
de zomer van 2005 een proefsleuven onderzoek uitgevoerd. 

IVO (PC86) en DO (PC94) - Corpus

Voorafgaand aan de bouw van het congrescentrum en informatie centrum 
“Corpus” in het oostelijke deel van het plangebied Rhijngeest is in het 
voorjaar van 2005 een IVO gevolgd door een DO uitgevoerd. Hierbij is 
belangwekkende informatie toegevoegd aan de bewoningsgeschiedenis van 
dit deel van Oegstgeest in de vroege middeleeuwen.

Administratieve gegevens

Uitvoering
Veldwerk 2005
Uitwerking 2006/7

Opdrachtgever Vastgoed BV, Universiteit Leiden
Bevoegd gezag drs. R.H.P. Proos 
  (Provincie Zuid-Holland)

Archis onderzoeksmeldingsnr. 
IVO Noordelijk deel: 12332
DO Corpus: 12331
IVO Corpus: 9543

Archis vondstmeldingsnrs.  
IVO Noordelijk deel: 405601
DO Corpus: 405600
IVO Corpus: 405597

Kaartblad 30F
Gemeente Oegstgeest
Plaats Oegstgeest
Toponiem Rijnfront-zuid (Noordelijk deel / Corpus)
Coördinaatgegevens 90922 / 465064 
  90917 / 465262 
  91175 / 465348 
  91151 / 465111

3 PC = Archol projectcode PC = Archol projectcode
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2. Methodiek en vraagstellingen

2.1 Methodiek ‘Corpus IVO en DO’

Het inventariserende onderzoek heeft plaatsgevonden in het vroege voorjaar 
van 2005, in het begin van de zomer gevolgd door de opgraving. In totaal 
zijn er twee proefsleuven gegraven (put 50 en 51) tijdens het IVO en 5 
putten (put 66, 67, 68, 70 en 71) tijdens het DO. In totaal is er 4000 m2

opgegraven, waarvan een groot deel aaneengesloten oppervlak. 

Beide IVO putten waren zodanig gepland dat ze de geul, die tijdens het 
onderzoek van 2004 reeds was ontdekt, haaks aansneden. De putten, met 
een breedte van 6 m, zijn in verband met een recente sloot opgedeeld in 
twee delen. Put 50 heeft een lengte van 80 m (twee delen van 40 m) en put 
51 een lengte van 90 m (een deel van 60 m en 30 m).
Het vondstmateriaal in de noordelijke helft (met daarbinnen de geul) is 
verzameld in vakken van 2,5 bij 2,5. In aanvulling hierop zijn er langs één 
van de profielen zeefmonsters genomen van de vondsthoudende laag. Een 
selectie hiervan is over een 4 mm zeef gezeefd om de kleinere fractie van 
het botmateriaal te kunnen analyseren. In het zuidelijke deel is het ‘losse’ 
vondstmateriaal in vakken van 5 bij 6 m verzameld.
Tijdens de machinale aanleg van het sporenvlak in put 66, 67, 70 en 71
is het vondstmateriaal verzameld in vakken van 5 bij 5 m. Het sporenvlak 
bevindt zich direct onder de bouwvoor op een gemiddelde diepte van 0,6 
m –NAP. De aanwezige grondsporen zijn gedocumenteerd, gecoupeerd 
en afgewerkt. Put 68, gelegen tegen de flank van de noordelijke oever 
van de geul, is aangelegd op de top van de vondsthoudende laag. Het vlak 
is vervolgens verdeeld is in vakken van 1 bij 1 m. Een aantal vakken is 
handmatig schavend verdiept in vlakken van 10 cm. Het residu is vervolgens 
nat gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. 
Van put 50 en 51 zijn de profielen ter hoogte van de geul volledig 
gedocumenteerd.

2.2 Methodiek ‘Noordelijk deel’

Het veldwerk is uitgevoerd in het voorjaar van 2005. In totaal zijn zes 
putten aangelegd van 4 m breed en lengtes variërend van 45 tot 165 m. De 
totale omvang bedraagt 2532 m2. De afstand tussen de putten bedraagt 
gemiddeld 40 m. Drie putten liggen noord-zuid georiënteerd (put 63, 64 en 
69), twee noordoost-zuidwest (put 61 en 62) en één oost-west (put 65). 
Het veldwerk heeft in totaal 5 dagen gekost, waarna de sleuven voor 
een periode van acht weken open hebben gelegen in verband met de 
veldwerkstage van eerstejaars studenten van de faculteit archeologie 
(Universiteit Leiden).
Bij het vrijleggen van het vlak is de bouwvoor machinaal en schavenderwijs 
verwijderd. Hierbij is per sectie van 5 bij 4 m het ‘losse’ vondstmateriaal 
uit de bovenliggende lagen verzameld. Dit werk is begeleid met een 
metaaldetector. De uitgegraven grond is naast de put gelegd en na afloop 
van de werkzaamheden teruggezet. Het vlak is, direct onder de bouwvoor, 
aangelegd tot op spoorniveau (gemiddeld 0,6 m –NAP). 
Van de aanwezige grondsporen is een selectie gecoupeerd, getekend en 
beschreven, mits deze geen onderdeel uitmaakten van een structuur. De 
sporen zijn tijdens dit onderzoek niet afgewerkt.
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Iedere 30 m is een profielopname gemaakt om inzicht te krijgen in de 
bodemopbouw. Op enkele locaties is met behulp van de kraan een diep 
profiel aangelegd om ook de dieper gelegen gelaagdheid in kaart te kunnen 
brengen.

Vraagstellingen

Bij het onderzoek staan de volgende vragen uit het Programma van Eisen 
(PvE)4 centraal: 

Wat is de aard en fasering van de bewoning? Wat is de relatie tussen de 
afzonderlijke huisplaatsen in ruimte en tijd?
Is het mogelijk de erven zelf te reconstrueren en hoe zien deze er uit? 
Welke structuren bevonden zich op het erf en welke zijn er buiten 
gevonden?
Hoe ziet het nederzettingsysteem eruit en hoe past dat beeld in de 
ontwikkeling van de bewoning in de vroege middeleeuwen in de regio?
Hoe liggen de afzonderlijke huisplaatsen of nederzetting in het rivieren-
landschap? Hoe is de omgeving door de toenmalige bewoners ingericht 
en is daaruit informatie te halen op het vlak van eigendomsverhoudin-
gen?
Zijn er aanwijzing voor infrastructuur (wegen, waterwegen, 
karrensporen, etc.)?

4 Jongste 2004. Jongste 2004.
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3. Landschappelijke context 

De vindplaats ligt op kronkelwaardafzettingen van de Oude Rijn. Het 
onderzoek van 2004 heeft uitgewezen dat de rivier direct langs de 
nederzetting heeft gelegen op circa 300 m ten oosten van de huidige loop. 
Naast deze grofweg noord-zuid georiënteerde rivier wordt het plangebied 
doorsneden door een oost-west georiënteerde geul, die eveneens watervoerend 
geweest is ten tijde van de bewoning. In de rest van het gebied zijn enkele 
kleinere geulen aangetroffen, waarvan een aantal actief is geweest in de 
vroege middeleeuwen (figuur 2).

De ondergrond bestaat uit een dik pakket gelamineerde zand en klei laagjes, 
waarop N-Z georiënteerde langgerekte zandige ruggen zijn afgezet. Deze 
ruggen liggen net iets hoger dan het omringende landschap en vormden een 
ideale droge locatie voor bewoning. Binnen het plangebied bevinden zich twee 
van dergelijke zandige ruggen, gescheiden door een laagte (kronkelwaard-
geul).5

Op basis van de bodemkaart van 'van der Meer' uit 1952 zou de westelijke 
rug binnen de grenzen van het noordelijke plangebied moeten verdwijnen. 
Deze hypothese is getoetst door de bodemopbouw van iedere put uitgebreid 
te analyseren. Hieruit is naar voren gekomen dat in in het ‘Noordelijke deel’ 
(put 61, 62, 63 en 64) de ondergrond direct onder de bouwvoor uit het pakket 
gelamineerde zand-klei bestaat. De afwezigheid van de zandige afdekkende 
laag wijst erop dat de bodemkaart van van der Meer een accuraat beeld geeft 
van de geologische situatie.

O-W geul

Het onderhavig onderzoek heeft aanvullende informatie opgeleverd over de 
ontwikkeling van de O-W georiënteerde geul. Hieruit is namelijk gebleken dat 
het niet om één geul gaat maar om meerdere kleine geulen die zich hebben 
ingesneden in de afzettingen van de hoofdgeul. 

De hoofdgeul heeft een breedte van circa 20 m en een diepte van circa 2,5 
m beneden maaiveld (-MV). Wanneer deze geul actief is geweest is echter 
niet achterhaald gezien de afwezigheid van vondstmateriaal in de vulling. Op 
basis van stratigrafische gegevens (een latere vulling bevat vroeg middeleeuws 
vondstmateriaal – zie verder) kan gesteld worden dat de hoofdgeul dateert van 
vóór de vroeg middeleeuwse bewoning. Vervolgens is er een pakket zandige 
klei afgezet die op haar beurt deels is opgeruimd bij een re-activering van 
de geul, waarbij een 15 cm dik pakket matig grof zand is afgezet. De top van 
dit zandige pakket bevindt zich op een diepte van 1,6 m –MV. Op basis van 
de grote hoeveelheid vroeg middeleeuws vondstmateriaal in deze laag kan 
geconcludeerd worden dat deze geul actief is geweest tijdens de bewoning van 
de nederzetting. Deze laag wordt afgedekt door een circa 50 cm dikke zandige 
klei laag met zandlenzen, waarin sporadisch vondstmateriaal is aangetroffen. 
Dit geheel wordt op het diepste punt doorsneden door een 6 meter brede geul 
met een diepte van circa 2,5 m. Deze geul is opgevuld met zandige klei die 
aan de top humeus is. Bovenin de klei heeft zich een licht grijze vegetatie-
horizont gevormd die echter niet herkend is op de hoger gelegen oevers. Dit 
geheel is afgedekt door een 60 cm dik pakket zandige zavel. In de top hiervan 
bevindt zich de huidige bouwvoor.

5 van der Meer 1952.
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Figuur 2 
Locatie geulen ten tijde van vroeg
middeleeuwse bewoning
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4. Archeologisch kader 

De vroeg middeleeuwse bewoning langs de Hollandse kust kan volgens 
Bazelmans in vijf kleine clusters (figuur 3) worden verdeeld.6

In de omgeving van de monding van de Oude Rijn.
Bij de voormalige monding van het Oer-IJ.
In de omgeving van Kennermerland.
Op Texel.
In de monding van de Maas.

In de Romeinse tijd was het gebied in de omgeving van de Oude Rijn 
dichtbevolkt, getuige het hoge aantal nederzettingen, zoals: Valkenburg, 
Katwijk, Pomona en Roomburg. Het gaat hierbij om handels- en agrarische 
nederzettingen in de omgeving van Romeinse Castella.
Na 400 n.Chr. worden de grotere nederzettingen verlaten enerzijds als 
gevolg van de vernatting van de omgeving onder invloed van de stijgende 

6 Bazelmans et al. 2004.

Figuur 3 
Vroeg middeleeuwse bewoningsclusters langs
de kust (naar: Bazelmans et al. 2004)
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zeespiegel en anderzijds door de verslechtering van de economische, 
politieke en militaire situatie met het uiteenvallen van dit deel van het 
Romeinse Rijk.7

Pas in de 7e eeuw vindt er een bevolkingstoename plaats onder invloed 
van een natuurlijke bevolkingsgroei en immigratie vanuit Texel en het 
Friese terpen gebied. Een aanwijzing hiervoor vormt een huisplattegrond 
binnen de opgraving te Rijnsburg8 die grote overeenkomsten vertoond met 
een huistype bekend van Texel.9 Het mondingsgebied van de Oude Rijn 
vormde de grens van de Friese bevolking langs de Hollandse kust en de 
Frankische bevolking ten zuiden. De rivier vormde derhalve een strategische 
woonplaats vergelijkbaar met de situatie tijdens de Romeinse tijd.10

De nederzetting in Oegstgeest vormt een waardevolle aanvulling op de reeds 
bekende vroeg middeleeuwse nederzettingen, zoals: Rijnsburg,11 Katwijk,12

Koudekerk13 en Valkenburg.14 Bij sommige van deze nederzettingen zijn 
naast nederzettingssporen (huizen, bijgebouwen, waterputten, etc.) tevens 
grafvelden of losse grafvondsten aangetroffen, die gedateerd worden tussen 
het eind van de 6e eeuw en de 7e eeuw en mogelijk in gebruik zijn geweest 
tot in de 8e eeuw.15

Op de strandwallen tussen de mondingsgebieden van de Maas en de 
Oude Rijn zijn tevens bewoningssporen bekend, zoals: in het centrum 
van Wassenaar, Naaldwijk en Den Haag. Bij deze laatste is naast een 
vermoedelijke nederzettingssporen ook een grafveld aangetroffen 
(Monster)16 (figuur 4).

7 BazelmansBazelmans et al. 2004.
8 Blok 1986.Blok 1986.
9 Huizen van 5 bij 11 m, dubbele wandpalen met horizontale planken ertussen met buiten-Huizen van 5 bij 11 m, dubbele wandpalen met horizontale planken ertussen met buiten-

staanders, datering 7e – 8e eeuw n.Chr..
10 In het begin van de 6 In het begin van de 6e eeuw kwam het gebied onder controle van de Franken.
11 Blok 1986.Blok 1986.
12 Hessing 2001.Hessing 2001.
13 Grinsven et al. 2005.
14 BultBult et al. 1990.
15 Hallewas 1986, 176.Hallewas 1986, 176.
16 Braat 1956; Waasdorp in voorbereiding.Braat 1956; Waasdorp in voorbereiding.
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Figuur 4 
Archis meldingen in de omgeving van het
onderzoeksgebied
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5. Sporen en structuren

5.1 Inleiding

Voorafgaand aan het onderzoek werd er vanuit gegaan dat grote delen van 
het plangebied verstoord zouden zijn als gevolg van ontkleiing. Op basis 
van historische bronnen is namelijk bekend dat er vanaf het begin van de 
16e eeuw in de regio vele dakpan- en steenbakkerijen hebben gestaan.17

Hierdoor zou niet alleen de vondstlaag, maar ook een groot deel van het 
sporenvlak verstoord zijn. Op basis van het Inventariserend Veldonderzoek 
van 200418 kan geconcludeerd worden dat het sporenvlak nauwelijks is 
aangetast en dat de vondstlaag alleen nog gedeeltelijk bewaard is gebleven in 
de grote oost-west georiënteerde geul. De afwezigheid van een vondstlaag op 
de hoger gelegen delen zou het gevolg kunnen zijn van de ontkleiing, maar 
ook andere oorzaken zijn niet uit te sluiten (ploegen, verspoeling, etc).

Het sporenvlak bevindt zich gemiddeld op circa 70 cm beneden maaiveld 
(0,6 m -NAP), direct onder de bouwvoor (figuur 5). De sleuven in het 
zuiden van het IVO  in het ‘Noordelijke deel’ (nr. 65 en 69) hebben 
veel grondsporen opgeleverd, terwijl de sleuven in het noordelijke deel 
nauwelijks sporen hebben opgeleverd. Op basis hiervan wordt verondersteld 
dat de noordelijke grens van de nederzetting is vastgesteld. Het IVO en 
DO op het ‘Corpus terrein’ hebben, net als het onderzoek van 2004,19 veel 
nederzettingssporen opgeleverd. 

De grondsporen van beide onderzoeksgebieden zijn op basis van vorm, 
kleur en diepte verdeeld in een aantal typen die hieronder afzonderlijk 
zullen worden besproken. De grondsporen van het ‘Noordelijke deel’ en 
‘Corpus terrein’ worden in gescheiden paragrafen gepresenteerd (figuur 
6 en 7). Het archeologisch onderzoek heeft de volgende grondspoortypen 
opgeleverd: paalsporen,20 staken, waterputten, kuilen, greppels. Naast deze 
antropogene sporen zijn vele verstoringen aangetroffen waaronder mollen- 
en wortelgangen en recente drainagebuizen.

Spoortype Omschrijving

Paalspoor
Sporen met een diameter tussen 10 en 50 cm met een rechte insteek met en zonder paalkuil
en/of paalschaduw

Staak Sporen met een diameter tot 10 cm

Kuil
Sporen met een diameter tussen 20 en 395 cm met een schuine insteek en een relatief
geringe diepte tov de diameter

Waterput Brede en diepe kuilen met een venige vulling onderin (zowel met als zonder beschoeiing)

17 Glopper-Zuyderland 1996, 10-25.Glopper-Zuyderland 1996, 10-25.
18 HemmingaHemminga et al. 2006.
19 HemmingaHemminga et al. 2006.
20 Paalgaten, paalkuilen en ‘paalgaten-met-kuil’ worden hieronder gezamenlijk besproken Paalgaten, paalkuilen en ‘paalgaten-met-kuil’ worden hieronder gezamenlijk besproken

onder de noemer ‘paalspoor’.

Tabel 1 
Beschrijving verschillende grondspoortypen
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Figuur 5 
Alle sporenkaart (Corpus en Noordelijk deel)
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Spoortypen Corpus terrein
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Spoortypen Noordelijk deel
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Spoortype Aantal

Greppel 10

Kuil 49

Paalspoor 59

Stakenrij 11

Staak 39

Waterput 1

Spoortype Aantal

Greppel 21

Kuil 177

Paalspoor 138

Stakenrij 8

Staak 8

Waterput 7

5.2 Structuren

5.2.1 Inleiding 

Tijdens de opgravingen van 2004 zijn in het zuidelijke deel van het 
onderzoeksgebied vier huisplattegronden (Huis 1 t/m 4) aangetroffen.21

Allen liggen WZW-ONO georiënteerd op het hogere deel van de 
kronkelwaard afzettingen (figuur 8). In alle gevallen gaat het om 
éénschepige woonstalhuizen met een rechthoekige grondvorm, waarbij de 
buitenstaanders als dakdragers hebben gefungeerd. De wand is opgebouwd 
uit kleinere vaak rechthoekig gekapte wandpalen met daartussen staken die 
de feitelijke wand hebben gevormd. In totaal zijn er per woonstalhuis vijf 
ingangen herkend: vier in de lange wanden en één in de kopse kant van het 
staldeel. Resten van oppervlakte haarden in de huizen zijn niet aangetroffen. 
Het huistype past zeer goed in de bouwtraditie die in het gehele kustgebied 
voorkomt, van Vlaanderen tot Noord-Duitsland.22 Een afwijkend huistype 
uit deze periode in het Rijnmondingsgebied is het veel kleinere éénschepige 
huis, waarbij het staldeel ontbreekt. Dit verschil in huistypen zou verklaard 
kunnen worden doordat de levenswijze van de bewoners het huistype 
bepaald.23 Een andere verklaring zou kunnen zijn dat één of meer 
bijgebouwen de stalfunctie heeft overgenomen, waardoor het niet meer 
strikt noodzakelijk was de grote woonstalhuizen te bouwen. Een voorbeeld 
van een dergelijk gebruik van een bijgebouw als stal is bijgebouw 1 van het 
onderzoek op Rijnfront-zuid.24 Op basis van de beschikbare gegevens is 
het niet mogelijk een eenduidig verklaring te geven voor de verschillende 
huistypen.

5.2.2 Corpus - Structuren

De opgraving op het Corpus-terrein heeft slechts een deel van een 
huisplattegrond opgeleverd (huis 5) (figuur 9). Het huis ligt tegen de 
oostelijke wand van put 66. Als gevolg van een recente sloot is het niet 
mogelijke geweest de put uit te breiden om de structuur volledig bloot te 
leggen. Ten zuiden van deze structuur zijn verspreid enkele paalsporen en 

21 HemmingaHemminga et al. 2006, 22-27.
22 Schriftelijke mededeling Menno Dijkstra.Schriftelijke mededeling Menno Dijkstra.
23 Theuws 1996.
24 HemmingaHemminga et al. 2006, 27-28

Tabel 2 
Overzicht aantallen antropogene sporen
Noordelijk deel

Tabel 3 
Overzicht aantallen antropogene sporen
Corpus-terrein
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een greppel aangetroffen, die er geen onderdeel van lijken uit te maken. 
Mogelijk maken ze onderdeel uit van een andere structuur of horen ze bij 
een herbouwfase van het huis. 

Dit huis ligt, net als de overige huizen, WZW-ONO georiënteerd met een 
rechthoekige grondvorm bestaand uit wandpalen en buitenstaanders. De 
afstand tussen de buitenstaanders bedraagt 7 m en de lengte is minimaal 10
m. De zeven aangetroffen buitenstaanders zijn 50 cm van de deels bewaarde 
wand geplaatst. De zuidelijke wand is redelijk goed bewaard gebleven terwijl 
van de noordelijke slechts 2 paalsporen zijn aangetroffen. Een aantal van de 
wandpalen bestaat uit dubbelgestelde palen, waar mogelijk de vlechtwerk-
wanden tussengeklemd hebben gezeten. Overblijfselen van de wanden, 
bijvoorbeeld in de vorm van staakgaten, zijn niet aangetroffen. 
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Figuur 8 
Ligging van de huisplattegronden van 2004 en
2005 onderzoek
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Op basis van de paalzetting is het niet mogelijk ingangen of een eventueel 
verdere indeling binnen het huis (bijvoorbeeld een woongedeelte en een 
stalgedeelte) aan te geven. Een mogelijke ingang kan gereconstrueerd 
worden aan de hand van de ligging van drie (delen van) greppels die aan 
weerszijde van de lange wanden zijn aangetroffen. Twee greppels bevinden 
zich langs de noordelijke en één langs de zuidelijke wand van de structuur 
en hebben mogelijk dienst gedaan als drupgoten. De ruimte tussen de twee 
greppels langs de noordelijke wand bedraagt circa 2,7 m en is dus groot 
genoeg om als ingang te dienen. 

In de directe omgeving van de paalsporen en greppels zijn enkele kuilen 
en één waterput aangetroffen, die op basis van oversnijding en ligging 
niet gelijktijdig in gebruik zijn geweest. De waterput (W3 - put 66 spoor 
6) oversnijdt de zuidelijke greppel van het huis en is dus jonger dan de 
structuur.

De datering, op basis van aardewerk, voor zowel de greppels en paalsporen 
van de structuur als de waterput is vroeg middeleeuws (Merovingisch).

Verspreid over de rest van het terrein zijn paalsporen aangetroffen die niet 
tot een structuur lijken te horen en mogelijk een andere functie hebben 
gehad.

5.2.3 Noordelijk deel - Structuren

In het oostelijke deel van put 65 is een concentratie paalsporen 
aangetroffen, met een gelijke vorm, grootte, kleur en textuur. Op basis 
hiervan bestaat het vermoeden dat deze sporen onderdeel uitmaken van een 
structuur. Binnen de begrenzingen van de put is het echter niet mogelijk 
geweest vast te stellen om wat voor type structuur het gaat (huisplattegrond 
of bijgebouw) (figuur 10). De paalsporen zijn niet gecoupeerd, zodat bij 
eventueel vervolgonderzoek de hele structuur in één keer gedocumenteerd 
en afgewerkt kan worden. 

5m0

Figuur 9 
Sporenoverzicht van huis 5
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Een noordwest-zuidoost georiënteerde palenrij in put 62 heeft mogelijk 
onderdeel uitgemaakt van een structuur of palenrij. Deze sporen zijn 
gecoupeerd in de hoop dateerbaar vondstmateriaal te kunnen verzamelen. 
Dit is echter niet het geval geweest, zodat deze constructie niet gedateerd 
kon worden.

Naast de paalsporen van de structuren is er een klein aantal paalsporen 
aangetroffen in het zuidelijke deel van het plangebied. Om uitspraken 
te kunnen doen met betrekking tot de conservering ervan is een klein 
aantal gecoupeerd. De gemiddelde diepte bedraagt circa 17 cm met uiterste 
waarden tussen 2 en 61 cm, waarmee de conservering goed is te noemen. 

In het verdiepte profiel van put 62 is op circa 25 cm onder het vroeg 
middeleeuwse sporenvlak een grondspoor herkend. Het betreft een 
licht grijs/bruin spoor dat alleen maar herkend is omdat de natuurlijke 
gelaagdheid (bestaand uit dunne zand- en kleilaagjes) wordt afgesneden. 
Op basis van de vorm en grootte in het profiel wordt het spoor als paalkuil 
geïnterpreteerd. Het feit dat het spoor op een dieper niveau is aangetroffen 
kan een aanwijzing zijn voor een oudere datering. Gezien het ontbreken van 
vondstmateriaal in het spoor is het echter lastig hierover uitspraken te doen. 
De aanwezigheid van een ijzertijd/inheems Romeinse aardewerkconcen-
tratie in put 61 zou een aanwijzing kunnen zijn (zie hoofstuk aardewerk). 
De concentratie (bestaand uit 131 scherven) is tijdens de aanleg van de put 
aangetroffen. In het noordelijke gedeelte van het plangebied ontbreekt de 
zandige bodem van de kronkelwaardafzettingen (zie hoofdstuk landschappe-
lijke context) en bevindt het gelaagde pakket (zand en kleilaagjes) zich direct 
onder de bouwvoor. Gezien de relatief grote afstand tussen het grondspoor 
en de concentratie bestaat er geen directe relatie en is een ijzertijd/inheems 
Romeinse datering voor het spoor twijfelachtig, maar niet onmogelijk.

5m0

Figuur 10 
Structuur Noordelijk deel
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5.3 Corpus - Kuilen

5.3.1 Inleiding

De meest opvallende grondsporen op de alle-sporen-kaart zijn de kuilen. 
In totaal zijn er 177 kuilen aangetroffen op het Corpus terrein, waarvan het 
grootste deel als afvalkuil geïnterpreteerd kan worden. De rest van de sporen 
is niet verder te duiden dan kuil.
Opvallend is dat de kuilen ‘grofweg’ geclusterd voorkomen in een circa 15 m 
brede strook met een oost-west oriëntatie op circa 20 m afstand parallel aan 
de geul.

5.3.2 Afvalkuilen

De afvalkuilen bevatten grote hoeveelheden nederzettingsafval en hebben een 
donkere houtskoolrijke vulling. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit 
bot en aardewerk. De grootte van de kuilen varieert van circa 60 tot 275 cm in 
diameter en dieptes varierend van enkele centimeters tot 160 cm (gemiddelde 
diepte circa 50 cm). 

Naast vele ‘losliggende’ kuilen zijn er enkele overlappende kuilen aangetroffen 
die dus niet gelijktijdig hebben gefunctioneerd. Om inzicht te krijgen in de 
chronologie van overlappende grondsporen zijn de dateringsgegevens van de 
aardewerkanalyse gekoppeld aan de grondsporen. Dit heeft echter, gezien het 
lage aantal exact te dateren scherven, geen resultaat opgeleverd. 

Tijdens het couperen van negen kuilen zijn langs de rand van het spoor 
staaksporen aangetroffen (figuur 11). De staken zijn in alle gevallen door de 
primaire vulling gedrukt en niet door de nazak. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat ze een functie hebben gehad tijdens het gebruik. Hierbij moet 
mogelijk gedacht worden aan een constructie die boven de kuil heeft gestaan 
(zoals een afrastering, een afdak of deksel).

In één van de kuilen is een grote hoeveelheid verbrande kleibrokken 
gevonden, mogelijk de overblijfselen van een kleine veldoven (figuur 12). 
Onduidelijk is echter of er een directe relatie bestaat tussen de kuil en de 
verbrande klei.

Figuur 11 
Waterput met staken er langs
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5.3.3 Restgroep

Een klein aantal kuilen is moeilijk herkenbaar geweest in het vlak omdat ze 
zijn opgevuld met dezelfde licht gekleurde grond van de ondergrond, zonder 
vondstmateriaal. Waarschijnlijk zijn deze kuilen direct na gebruik weer 
opgevuld met grond. Als gevolg van het ontbreken van vondstmateriaal, 
typische vullingen, …etc. is de functie deze kuilen niet duidelijk. Dergelijke 
kuilen komen vaker voor in nederzettingscontext en blijven vooralsnog een 
onduidelijke categorie.

5.4 Noordelijk deel - Kuilen

5.4.1 Inleiding

In totaal zijn er 49 kuilen aangetroffen waarvan een representatief aantal 
is gecoupeerd. Hieruit is gebleken dat er een grote variatie zit in omvang 
(tussen 50 en 300 cm diameter) en diepte (tussen 6 en 115 cm). Op basis 
van de observaties in het vlak is de functie ervan niet te bepalen. Derhalve 
zal de functie-indeling alleen gebaseerd zijn op de gecoupeerde sporen. 

Put Spoor Omschrijving

61 3 dierlijke begraving

61 8 ondiepe kuil

62 12 ondiepe kuil

63 12 ondiepe kuil

63 18 diepe kuil

63 56
grote vierkante
kuil

65 1 Kuil

65 2 Kuil

65 3 Kuil

65 8 Afvalkuil

69 2 Afvalkuil

69 8 Afvalkuil

69 9 Afvalkuil

69 22 Haardkuil

69 33 Afvalkuil

Figuur 12 
Kuil met verbrande kleibrokken

Tabel 4 
Overzicht kuilen naar functie
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5.4.2 Afvalkuil 

Vijf kuilen met een grote hoeveelheden vondstmateriaal, waaronder bot, 
aardewerk, steen en verbrande klei, zijn als afvalkuil geïnterpreteerd. De 
sporen hebben een grote diameter (tussen 140 en 230 cm) met dieptes 
variërend van 18 tot 115 cm. 

5.4.3 Kuil met dierbegraving

In put 61 is in een ondiepe rechthoekige kuil (100 bij 64 cm) een 
hondenskelet aangetroffen, waarvan de botten in anatomisch verband 
lagen (figuur 13). In de kuilvulling is een 15e eeuwse geglazuurde scherf 
aangetroffen. De datering van deze dierbegraving is daarom niet direct te 
koppelen aan de Merovingische nederzetting en moet waarschijnlijk jonger 
gedateerd worden.

5.4.4 Haardkuil 

In put 69 is een ovale kuil met een diameter van 150 cm en een diepte van 
18 cm aangetroffen. De kuilvulling bevat grote houtskoolbrokken met op 
de bodem een grote houtskoolconcentratie. Op basis hiervan zou de kuil de 
onderkant van een haardkuil kunnen zijn (figuur 14). Op basis van een klein 
aantal aardewerkscherven wordt deze kuil vroeg middeleeuws gedateerd 
(475-550).

5.4.5 Vierkante kuil 

In put 63 zijn drie opvallend grote rechthoekige kuilen aangetroffen. De 
kuilen meten 2 bij 3 m en zijn circa 70 cm diep. Eén van de kuilen is 
gecoupeerd en heeft een homogene grijze kleiige vulling. Vondstmateriaal 
ontbreekt, waardoor datering noch functie van de kuil is achterhaalt.

5.4.6 Restgroep

De overige kuilen bevatten zeer weinig vondstmateriaal en hebben over 
het algemeen een licht grijze vulling en zijn niet naar functie in te delen. 
Het weinige vondstmateriaal dat hierin is aangetroffen, duidt wel op een 
Merovingische datering. 

Figuur 13 
Hondenskelet
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5.5 Corpus - Waterputten

5.5.1 Inleiding

In totaal zijn er op het Corpus-terrein 5 waterputten aangetroffen. Deze 
zijn in te delen in drie verschillende typen:25 waterputten met een vierkante 
beschoeiing (type 1); waterputten met een ronde beschoeiing (type 2); 
waterputten waarvan de vorm van de beschoeiing niet is vastgesteld (type 3).

5.5.2 Type 1

In haar eenvoudigste vorm bestaat het type 1 constructie uit vier hoekpalen 
met daartussen rechtopstaande planken, die de wand van de waterput 
hebben gevormd. Dergelijke putten zijn veelal gemaakt van resthout 
of hergebruikt hout, waarbij gedacht kan worden aan hout van een 
structuur/huis of scheepshout.26 Voor een uitgebreide beschrijving van het 
constructiehout en de houten objecten wordt verwezen naar het hoofdstuk 
hout.

W1 (put 67 spoor 41)

Deze waterput heeft een vierkante beschoeiing bestaande uit vier hoekpalen 
met daartussen verticale planken. De planken zitten op geen enkele manier 
vast aan de hoekpalen en staan dus los tegen de wand van de put. Mogelijk 
heeft er bovenaan de beschoeiing wel een dwarsverbinding gezeten tussen 
de hoekpalen om de planken op hun plaats te houden. Aangezien dit deel 
boven de huidige grondwaterspiegel heeft gelegen is dit niet meer bewaard 
gebleven.

Naast aardewerk en bot is er ook een stukje glas en een houten voorwerp 
aangetroffen in de vulling. Dit laatste betreft een nagenoeg complete 
gedraaide houten kom met versiering in de vorm van ribbels (figuur 15). Op 
basis van het aardewerk is de waterput gedateerd in de 6e eeuw (530-570).

25 Zie Archol rapport 69 Een merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn Zie Archol rapport 69 Een merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn
26 Den Burg Texel, vierkante waterput waarbij sloophout waaronder scheepsspanten zijn Den Burg Texel, vierkante waterput waarbij sloophout waaronder scheepsspanten zijn

gebruikt

Figuur 14 
Haardkuil
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W2 (put 70 spoor 61)

Deze waterput heeft dezelfde beschoeiings-constructie als W1, met het 
verschil dat er slechts een klein deel van het hout bewaard is gebleven. In 
de planken zijn meerdere (tot 5 per plank) geboorde gaten aangetroffen. 
Waartoe deze gaten hebben gediend is echter niet duidelijk. Naast een grote 
hoeveelheid bot, enkele scherven vroeg middeleeuws aardewerk en een 
paar grote stenen is er een houten voorwerp aangetroffen. Welke functie 
dit houten voorwerp heeft gehad is onduidelijk. Mogelijk heeft het gediend 
als scharnier voor een deur of luik of is het onderdeel van een constructie 
boven de waterput (zie hoofdstuk hout). (Figuur 16. Op basis van het 
aardewerk is de waterput gedateerd in de periode 500-725).

5.5.3 Type 2

Het type 2 waterput heeft een ronde beschoeiing die op verschillende 
manier kan zijn gemaakt. De meest gangbare vorm is de zogenaamde 
tonput, waarbij gebruik is gemaakt van een oud (wijn)vat. Een ander manier 
is door gebruik te maken van een gevlochten (twijgen) mand die in de kuil 
wordt geplaatst.

Figuur 15 
Gedraaide houten kom.
(schaal 1:2)
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W3 (put 66 spoor 6)

De beschoeiing van deze waterput heeft bestaan uit een ton. Een groot 
deel van het hout is verdwenen doordat het boven de grondwaterspiegel 
heeft gelegen. Slechts een deel van een hoepel en twee duig-delen zijn 
bewaard gebleven. In de waterput zijn naast beide grote vondstcategorieën 
bot en aardewerk geen opzienbarende vondsten gedaan. Op basis van een 
randfragment aardewerk (type Alzey 29), kan de waterput gedateerd worden 
in de 6e eeuw (evt. vroege 7e eeuw).

W4 (put 66 spoor 204)

De beschoeiing van deze waterput is gemaakt van circa 2 cm dikke takken 
(zie hoofdstuk hout) die grofweg in elkaar zijn gevlochten (figuur 17). De 
beschoeiing volgt de ronde contour van de kuil en vormt een soort mand die 
de onderkant van de put bekleed heeft. Opvallend aan het vondstmateriaal 
uit deze waterput is dat er naast een grote hoeveelheid bot ook veel 

Figuur 17 
Gevlochten waterput

Figuur 16 
Bewerkt hout
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verbrande klei in is aangetroffen. Enkele eenvoudige randvormen van 
ruwwandig aardewerk lijken te wijzen op een relatief vroege datering (6e

eeuw).

5.5.4 Type 3

Ondanks de afwezigheid van beschoeiingsdelen in de type 3 waterputten 
worden ze wel als zodanig geïnterpreteerd. Het gaat namelijk om diepe 
kuilen met een humeuze vulling die ten tijde van het gebruik zeer 
waarschijnlijk tot in het grondwater zijn gegraven en langere tijd hebben 
open gelegen.

W5 (put 66 spoor 144)

De vorm in het vlak suggereert dat er een ronde bekisting in de waterput 
heeft gestaan die na het in onbruik raken van de put is verwijderd (figuur 
18). Aanwijzingen hiervoor zijn echter niet waargenomen in het profiel. 
Het vondstmateriaal bestaat wederom uit veel bot, enkele fragmenten vroeg 
middeleeuws aardewerk en verbrande klei. Enkele eenvoudige randvormen 
van ruwwandig aardewerk lijken te wijzen op een relatief vroege datering 
(6e eeuw).

5.6 Noordelijk deel - Waterput  

Het onderzoek heeft slechts één waterput opgeleverd. Deze ligt voor de helft 
in put 69 tegen de putwand en is gecoupeerd tot op het geconserveerde 
hout van de bekisting. Gezien de ligging van het spoor in de werkput en de 
lastige logistieke omstandigheden als gevolg van snel stijgend grondwater 
is besloten het spoor niet verder uit te graven. Hierdoor is het niet mogelijk 
geweest het type vast te stellen. 

5.7 Corpus - Greppels

Het onderzoek in 2004 heeft een groot aantal greppels opgeleverd die in 
twee typen verdeeld konden worden:

Type 1 - Greppels in de lage delen van het toenmalige landschap 
(noordwest/zuidoost georiënteerd)

Figuur 18 
Waterput met verwijderde beschoeiing
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Type 2 - Greppels  van de hoge naar de lage delen (noordoost/zuidwest 
georiënteerd)

Zowel type 1 als 2 hebben als ontwateringsgreppel gefunctioneerd, waarbij 
het water uit type 2 in type 1 uitmond die op haar beurt afwatert in één van 
de natuurlijke geulen. 

De vier greppels in de directe omgeving van de structuur zijn niet 
meegenomen in de hieronder volgende beschrijving.

Binnen het onderhavige onderzoeksterrein is slechts een klein aantal 
greppels aangetroffen, waarvan er één als type 2 greppel kan worden 
aangeduid. De overige greppels zijn smal, ondiep en fragmentarisch van 
aard. Mogelijk zijn het de restanten van grotere ontwateringsgreppels die 
als gevolg van latere activiteiten of erosie grotendeels zijn verdwenen of een 
andere functie hebben gehad. 
In het verlengde van één van de greppel is een hekwerk aangetroffen, wat 
erop zou kunnen wijzen dat in het midden van de greppels staken hebben 
gestaan (figuur 19).

Een aparte categorie greppels bevindt zich op de oever van de oost/west 
georiënteerde geul. Deze greppels zijn zowel op de noord- als zuidoever 
van de geul aangetroffen en liggen parallel aan de stroomrichting. De 
sporen zijn circa 1 m breed met een ronde bodem . De lengte ervan is niet 
vastgesteld binnen de relatief smalle putten. De vulling is opgebouwd uit 
dunne humeuze kleilaagjes met relatief veel vondstmateriaal en houtskool-
brokken. De greppels hebben, naast de ‘normale’ functie als ontwatering 
of perceelafscheiding, mogelijk dienst gedaan als buffer voor plotselinge 
stijgingen of daling van de waterstand in de geul.

2m0

Figuur 19 
Detail hekwerk en greppel in put 66
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5.8 Noordelijk deel – Greppels

In alle putten zijn greppels en sloten aangetroffen met een grofweg noord/
zuid oriëntatie. Het gaat hierbij om recente drainage greppels en perce-
leringssloten, waarvan een aantal nog als depressie zichtbaar is in het 
landschap.

Op basis van het vondstmateriaal zijn er zes als vroeg middeleeuwse afwate-
ringsgreppel of erfafscheiding geïnterpreteerd. Deze greppels liggen haaks 
op de oriëntatie van de recente greppels en bevinden zich in het zuidelijke 
gedeelte van het onderzochte terrein (put 63, 65, 69). Ten noorden 
ervan zijn, op enkele kuilen en stakenrijen na, geen bewoningssporen 
aangetroffen. Gezien de radicale afname van grondsporen en vondsten 
bestaat het vermoeden dat deze greppels de noordelijke grens van de 
nederzetting hebben gevormd. 

5.9 Corpus - Hekwerken

Het 2004 onderzoek heeft zeer veel staaksporen opgeleverd die hekwerken 
hebben gevormd. In enkele gevallen was het mogelijk deze over langere 
afstand te volgen. De hekken zijn opgebouwd uit vele staaksporen (tot 10 cm 
in diameter met variabele diepte) die in enkel- en dubbelgestelde rijen staan. 
De afstand tussen de staken bedraagt gemiddeld 15 cm.

Over het hele Corpus-terrein zijn naast de paalsporen tevens veel 
staaksporen aangetroffen. De diepte van de staken varieert van 4 tot 25 
cm en hebben in de coupe een ronde of spitse vorm. De staken vormen 
in enkele gevallen enkelgestelde rijen die waarschijnlijk onderdeel hebben 
uitgemaakt van een hekwerk. De onderlinge afstanden tussen de staken ligt 
tussen 5 en 15 cm. Dubbelgestelde rijen zijn niet aangetroffen.
De hekken liggen noordwest/zuidoost en noordoost/zuidwest georiënteerd, 
waarbij rekening gehouden lijkt met de ligging van de geul en de 
huisplattegrond.

Zoals reeds bij de greppels beschreven is in put 66 een noordwest-zuidoost 
georiënteerde stakenrij aangetroffen met in het verlengde ervan een korte 
smalle greppel (180 bij 14 cm) van circa 14 cm diep. Onder de greppel zijn 
geen staaksporen aangetroffen. Direct ten zuiden hiervan is een stakenrij 
aangetroffen die een hoek van 90 graden maakt. Helaas is slechts een klein 
deel bewaard gebleven, waardoor het niet mogelijk is te achterhalen of het 
om een erfafscheiding of akker-/weide omheining gaat. 

5.10 Noordelijk deel - Hekwerken

In totaal zijn in dit deel van het terrein 11 enkelgestelde stakenrijen 
aangetroffen, waarvan 7 uit vier staken bestaan. De vier overige rijen 
bevatten minimaal tien staken en kunnen over langere afstand worden 
vervolgd.

De hekwerken liggen parallel of haaks ten opzichte van de vroeg 
middeleeuwse greppels, wat een indicatie is dat ze gelijktijdig in gebruik 
zijn geweest. De hekwerken bevinden zich, net als de greppels, ten 
noorden van de concentratie nederzettingssporen. Op basis hiervan 
bestaat het vermoeden dat deze hekwerken geen dienst hebben gedaan als 
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Figuur 20 
Noord-zuid-profiel door geul (put 51)
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erfafscheiding, maar als omheining van akkers of weidegronden. 
Naast deze rijen staaksporen zijn verspreid over de verschillende putten 40 
staaksporen aangetroffen, die geen onderdeel uit maken van een structuur 
of hek.

5.11 Geul 

Binnen het gehele plangebied zijn grotere en kleinere geulen aangetroffen, 
waarvan een aantal actief is geweest tijdens de vroeg middeleeuwse 
bewoning van de locatie. Eén van de meest opvallende is een ONO-WZW 
georiënteerde 20 m brede geul die door het midden van het terrein heeft 
gelegen.
Tijdens de opgraving van 2004 zijn langs deze geul enkele insteekhavens 
aangetroffen die op basis van dendrochronologische- en 14C-dateringen in 
de Merovingsche periode gedateerd konden worden.27

De geul doorsnijdt tevens het noordelijke deel van het corpus-terrein. Om 
inzicht te krijgen in de datering en opbouw ervan zijn twee 6 m brede 
proefsleuven haaks op de oriëntatie van de geul aangelegd (figuur 20). 
Hierbij is op een diepte van circa 160 cm -MV een 50 cm dikke vondstlaag 
aangetroffen, waarvan de onderste 15 cm bijna volledig uit vondstmateriaal 
bestond. De vondstcategorie met de hoogste aantallen was bot gevolgd door 
Merovingisch aardewerk. Tegen de noordelijke oever zijn enkele aangepunte 
onderkanten van houten palen (10-15 cm diameter) gevonden die erop 
wijzen dat er een constructie (mogelijk een beschoeiing of steiger) heeft 
gestaan. Van een duidelijke constructie, zoals die uit put 41 van het 2004 
onderzoek, is echter geen sprake. 

27  465-550 n.Chr. (95%)(GrN-29127), Hemminga et al. 2006, 46-49
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6. Specialistenonderzoek

6.1 Inleiding

Naast de hoge vondstaantallen uit de oost-west georiënteerde geul komt het 
meeste materiaal uit kuilen, waterputten en greppels. De vertegenwoordigde 
vondstcategorieën komen grotendeels overeen met die van het onderzoek 
van 2004. Afwijkend zijn de aantallen glas, metaalslak en houtskool. 
De hogere aantallen glas en metaalslak zijn mogelijk een indicatie dat 
er in dit deel van het  terrein meer bewerking van deze materialen heeft 
plaatsgevonden. De grote hoeveelheid houtskool-fragmenten is het gevolg 
van een kleine zeefcampagne in de oost-west georiënteerde geul. 

categorie aantal gewicht (gr.)

Aardewerk 2681 50214,5

Baksteen 75 7475,5

Bot 24346 241401,3

Dakpan 24 4681,8

Glas 37 173,9

Houtskool 5053 676,1

Hout 386 nvt

Metaal 67 1281,8

Metaal (slak) 836 16850,1

Gewei 22 1332,3

steen 1086 83528

Verbrande klei 1692 17247

Hieronder volgen de beschrijvingen van de materiaalcategorieën zoals deze 
zijn uitgevoerd door de verschillende specialisten.

Tabel 5 
Overzicht vondstcategorieën in aantal en
gewicht
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7. Aardewerk

M.F.P. Dijkstra

7.1 Inleiding

Deze bijdrage over het aardewerk uit de opgraving van Oegstgeest-Rijnfront 
2005 is feitelijk een vervolg op de verslaglegging over de campagne 
van 2004.28 In dit stuk is derhalve minder aandacht voor de toegepaste 
methodiek en typologieën en zijn enkele overzichtstabellen weggelaten. 
Ditmaal zijn 2.265 scherven gedetermineerd. Voor de invoer in een Access-
bestand is gebruik gemaakt voor een door de auteur voor zijn onderzoek 
binnen het Frisia Project opgezet systeem (zie tabel 6). Bij het toekennen 
van typen en baksels is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande 
indelingen.
In het bestand is ook de categorie bouwmateriaal opgenomen (baksteen, 
tegels, mortel e.d.). Behalve aardewerk is ook een kleine categorie verbrande 
leem of klei (beter bekend als ‘huttenleem’) bekeken op bijzonderheden, 
maar aangezien deze ontbraken is hiervan geen Access- bestand voor 
aangemaakt.
Hieronder wordt het aardewerk besproken per periode, gevolgd door de 
overige keramiekgroepen. Besloten wordt met een evaluatie van de datering 
van het complex als geheel en een vergelijking op hoofdlijnen met de 
opgraving van 2004 andere Merovingische vindplaatsen uit de regio.

soort rand wand bodem additieven Total

indetermineerbaar (indet) - 75 4 - 79

Late ijzertijd / Romeinse tijd

inheems-Romeins (inhrom) 8 202 11 - 221

inheems-Romeins? (inhrom?) - 11 4 - 15

Romeins draaischijf (rom) 1 3 1 - 5

totaal 9 218 18 - 245

Merovingische tijd

Merovingisch handgemaakt (merh) 39 277 23 - 339

Merovingisch handgemaakt? (merh?) 1 10 - - 11

Merovingisch draaischijf (merw) 224 1169 153 8 1554

Merovingisch draaischijf (merw?) 1 1 - - 2

Totaal 265 1457 177 8 1907

volle middeleeuwen

Pingsdorf (pingsdorf ) - 1 - - 1

Late middeleeuwen en post middeleeuws

faience (f ) - 1 - - 1

industriël wit (iw) 1 2 - - 3

pijpaarde (kpijp) 1 1 - 2 4

roodbakkend (r) 3 15 - - 18

steengoed (s1+s2) - 2 - - 2

witbakkend (w) - 1 - - 1

totaal 5 22 2 29

aardewerk totaal 279 1769 197 10 2256

7.2 Late IJzertijd/Romeinse tijd

In totaal zijn 245 (mogelijk) Romeinse scherven aangetroffen (11 % van het 
totaal aantal scherven), waarvan het merendeels van inheemse makelij. Het 
wat grotere aandeel ten opzichte van de vorige campagne wordt veroorzaakt 
door een vondstnummer met 131 scherven inheems aardewerk (vnr. 5001).

28 Dijkstra 2006, 51-72. Dijkstra 2006, 51-72.

Tabel 6 
Overzicht van aantallen scherven per
aardewerksoort
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Het baksel van het handgevormde inheems aardewerk is relatief zacht 
en is overwegend gemagerd met organisch materiaal (plantenresten). Dit 
geldt waarschijnlijk ook voor de scherven waar een magering op het eerste 
gezicht niet goed zichtbaar is door de gladdere afwerking. Enkele scherven 
met opvallende rode ijzerinclusies komen ook voor. De buitenzijde van 
de scherven is over het algemeen okerkleurig, soms rood tot roze. De vijf 
klassificeerbare randfragmenten bestaan uit een variëteit van eenvoudig 
afgerond, hoekig en met vingertopindrukken aan de buitenzijde.29  Een 
compleet reconstrueerbaar profiel behoord toe aan een middengrote pot 
met een ongeglad oppervlak, waarin de magering met plantenresten 
duidelijk herkenbaar is (figuur 21. De wortels van de inheems-Romeinse 
aardewerktraditie liggen in de late ijzertijd en het is, op basis van de relatief 
kleine scherven die voorhanden zijn, niet makkelijk het aardewerk uit deze 
perioden van elkaar te onderscheiden. Het wordt dan ook gedateerd tussen 
circa 200 voor Chr. en 300 na Chr.30

Van 15 scherven is het niet zeker of ze als inheems-Romeins zijn te 
dateren; ze hebben ook iets weg van vroeg middeleeuws aardewerk met een 
magering van plantenresten (zie par. 7.3.11).

baksel magering inheems-Romeins inheems-Romeins ? totaal

10 organisch 31 13 44

- geen (?) 187 2 189

8 ijzerinclusies 3 - 3

totaal 214 22 236

Van Romeins draaischijfaardewerk zijn vijf scherven voorhanden. Het 
betreft drie kleine fragmenten terra sigillata, waaronder een randfragment 
van een bord, één wandfragment van een geverfde beker (techniek B) 
met een versiering van een federnes Blättchen en een bodem van een 
gladwandige kruik. 

29 Bloemers 1978, 345.Bloemers 1978, 345.
30 Van Heeringen 1989, 178 (262).Van Heeringen 1989, 178 (262).

Figuur 21 
Inheems Romeins aardewerk (Bloemers 2a
type). Vnr. 6513 (schaal 1:2)

Tabel 7 
Verdeling van baksels binnen het (mogelijk)
inheems-Romeinse aardewerk (voor de bak-
selnummering zie tabel 13)
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Opnieuw is veel van het Romeinse materiaal te beschouwen als opspit. Zo 
bevindt van het inheems-Romeinse en Romeinse draaischijf-aardewerk zich 
circa 80 % in vondstnummers met jonger, middeleeuws materiaal. 
Het aantal scherven uit de Romeinse periode binnen het vondstcomplex van 
de opgraving Rijnfront Zuid is vrij klein en voor het overgrote deel slechts 
zeer globaal te dateren in de periode 200 voor Chr. – 300 na Chr. Een 
vergelijking met andere vindplaatsen blijft daarom achterwege.

7.3 Vroege Middeleeuwen

Het vroeg middeleeuwse aardewerk omvat uitsluitend materiaal uit de 
Merovingische periode en is met een aandeel van 84 % de grootste aarde-
werkcategorie (vrijwel gelijk aan het aandeel van het onderzoek van 2004: 
89 %).  
Het draaischijfaardewerk bestaat uit circa 1550 scherven, waaronder 222 
randfragmenten van 207 verschillende exemplaren. De handgemaakte 
keramiek is vertegenwoordigd met 351 scherven, waaronder 40 randdelen 
van 35 exemplaren. Het gedraaide aardewerk is met 82 % binnen het vroeg 
middeleeuwse aardewerk veruit de grootste groep. Vergeleken met de 93 
% van de opgraving van 2004 is dit iets lager, hetgeen veroorzaakt wordt 
door het grotere aandeel vroeg-middeleeuwse handgemaakt aardewerk. 
Hieronder worden beide aardewerkgroepen besproken.

7.3.1 Merovingisch draaischijfaardewerk

Voor Merovingisch gedraaid aardewerk bestaat geen algemeen gebruikte 
typologie. Na publicatie van het eerste echte standaardwerk voor de typologie 
van Merovingisch aardewerk door Böhner in 1958, zijn er de laatste jaren 
relatief veel nieuwe publicaties verschenen, zoals die van Van Es en Verwers 
(1980), Gross (1992), Siegmund (1998), Nieveler & Siegmund (1999) en 
Redknap (1999).
De hier gebruikte typen-indeling is grotendeels gebaseerd op die van 
Siegmund en Nieveler, die van toepassing is op het Duitse Rijnland en 
daarom ook voor het Nederlandse gebied van belang is. Dit betekent niet 
dat altijd eenzelfde datering is aangehouden, aangezien de datering van 
keramiek uit grafcontext, die gebaseerd is op seriatie, kan afwijken van de 
datering van aardewerk in nederzettingscontext.
Er is van afgezien om een geheel eigen typologie op de zetten, aangezien 
bovengenoemde publicaties voldoende mogelijkheden boden. Wel is 
voor de determinatie van de randvormen van de Wölbwandtöpfe gebruik 
gemaakt van een voor de uitwerking van de opgraving Rijnsburg opgezette 
indeling.31 Wellicht kan in de nabije toekomst worden gewerkt aan een 
overkoepelende Merovingische typologie voor Nederland.
Omdat het aardewerk in meerdere produktieplaatsen is gemaakt en 
niet alle opgegraven complexen daaruit zijn gepubliceerd met duidelijk 
fotomateriaal, is het moeilijk macroscopisch bepaalde baksels eenduidig aan 
een bepaald productiecentrum toe te wijzen.32 Bij de determinatie is dan 
ook gekozen voor een door de auteur opgezette indeling, afgeleid van de bij 
Wijnaldum opgezette methode en gebruikt voor het onderzoek naar vroeg 
middeleeuwse vindplaatsen in Zuid-Holland in het kader van het Frisia 
Project.33 Een enkele scherf was in te delen volgens de bakselindeling van 

31 Deze uitwerking vindt plaats in het kader van het Deze uitwerking vindt plaats in het kader van het Frisia Project (Dijkstra in voorbereiding).
32 Een positieve uitzondering is de onlangs verschenen publicatie over Mayen (Redknap 1999). Een positieve uitzondering is de onlangs verschenen publicatie over Mayen (Redknap 1999).
33 Dijkstra in voorbereiding. Dijkstra in voorbereiding.
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Dorestad, waarvan de vroegste voorkomen gedateerd wordt tussen circa 675-
750.
In het onderstaande worden eerst de voorkomende baksels besproken, 
gevolgd door een bespreking van de typen.

7.3.2 Baksels

Van het Merovingisch aardewerk zijn de randfragmenten ingedeeld in 
bakselgroepen. Binnen het Merovingisch draaischijfaardewerk is wat dit 
betreft een driedeling te maken in Rotgestrichen waar, gladwandige waar en 
ruwwandige waar, met de toevoeging reducerend of oxiderend. 
Rotgestrichen waar is dit maal niet aangetroffen. 
Binnen de glad- en ruwwandige groep is op basis van de kleur een 
tweedeling te maken in oxiderende (oranjerode, bruine en gele tinten) en 
reducerende (grijze tot zwarte tinten) baksels. Soms zijn beide bakselwijzen 
te vinden op één scherf, wat te maken heeft met een fluctuatie van het 
zuurstofgehalte bij het bakproces. Bij de toewijzing is gekozen voor de kleur 
aan de buitenzijde. De onderverdeling in glad- en ruwwandig op basis van 
de grofheid van de magering vertoont een glijdende schaal. Gladwandige 
scherven onderscheiden zich door een zeer fijn baksel, waarbij geen 
magering aan het oppervlak te voelen is. De buitenzijde kan daarbij bewust 
geglad zijn. Binnen de groep ruwwandig loopt het spectrum uiteen van 
grofgemagerde scherven tot scherven die een fijne magering hebben die 
nog net voelbaar is aan de oppervlakte. 
Wat hardheid van het baksel betreft is gekozen voor ‘zacht’ wanneer het 
scherfoppervlak met een duimnagel eenvoudig is in te krassen en/of ‘krijtig’ 
aanvoelt. Ingedeeld bij ‘hard’ zijn steengoed-achtige baksels. De overige 
scherven zijn ingedeeld bij middelharde baksels.
Door de indeling naar hardheid (zacht, middel en hard) en magering (fijn, 
middel en grof) ontstaat voor de oxiderende en reducerende ruwwandige 
baksels een verdeling in achttien bakselgroepen, vergelijkbaar met de opzet 
voor de indeling van de baksels uit Dorestad.34 Bij gladwandige baksels 
beperkt de bakselverdeling zich logischerwijze tot de hardheidsgraden. 
De bakselcodering in tabel 8 en 9 is opgebouwd uit de elementen GOX 
of GRED (gladwandig oxiderend of redurend), ROX of RRED (ruwwandig 
oxiderend of reducerend) en de voorvoegsels Z (zacht), H (hard), f (fijn) en 
g (grof). 
Een koppeling aan bepaalde Merovingische productiecentra is moeilijk, 
omdat niet alle ovenvondsten even uitputtend zijn gepubliceerd en de 
baksels macroscopisch sterk op elkaar kunnen lijken. Een uitzondering 
is aardewerk uit Mayen, dat zich met name laat herkennen door de 
‘vulkanische’ magering. Voor zover dit te zien was, is het baksel van de 
desbetreffende randfragmenten gemarkeert met een ‘v’. Ook andere 
kenmerken, zoals een grijs of zwart ‘gesmoorde’ buitenkant van de scherf 
en ‘gestreepte’ baksels, met zowel reducerend als oxiderend getinte 
‘strepen’, zijn vastgelegd.35 Dit laatste fenomeen komt voor bij een deel 
van het aardewerk uit enkele van de pottenbakkercentra in het Vorgebirge, 
waaronder Badorf en Walberberg, en is het gevolg van het onvoldoende 
mengen van gebruikte kleien.36

Behalve bij de schalen, kan over het algemeen gesteld worden dat 

34 Van Es & Verwers 1980, 56-59.Van Es & Verwers 1980, 56-59.
35 Deze laatste kenmerken zijn ten bate van de overzichtelijkheid niet verwerkt in tabel 8 en 9. Deze laatste kenmerken zijn ten bate van de overzichtelijkheid niet verwerkt in tabel 8 en 9.
36 Bardet 1995, 214 en 216.Bardet 1995, 214 en 216.
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gladwandige baksels zich beperken tot knikwandpotten en ruwwandige 
baksels tot kookpotten (Wölbwandtöpfe), kruiken en kannen. De weinige 
uitzonderingen bevestigen wat dit betreft de regel. 

magering/hardheid zacht n middel n hard n

gladwandig ZGOX 17 GOX 35 HGOX 2

fijn ruwwandig fZROX 43 fROX 28 + 2v fHROX 1

middel ruwwandig ZROX 43 + 2v ROX 209 + 28v HROX 278 + 97v

grof ruwwandig gZROX 1 gROX 7 gHROX 45 + 1v

magering/hardheid zacht n middel n hard n

Gladwandig ZGRED 75 GRED 104 HGRED 8

fijn ruwwandig fZRRED 15 fRRED 56 fHRRED 2

middel ruwwandig ZRRED 30 RRED 175 + 3v HRRED 215 + 10v

grof ruwwandig gZRRED - gRRED 4 gHRRED 13

Het zal niet verbazen dat de algehele verdeling van de Merovingische 
baksels in tabel 8 en 9 redelijk overeen stemt met de verdeling van de 
baksel uit de campagne van 2004. Het aandeel van Mayen-aardewerk is 
ietsje minder en verder is het relatief grotere aandeel van gladwandige 
reducerende baksels opvallend. 

Slechts één scherf had een Badorf-baksel (Dorestad w-1). Dit baksel komt 
voor vanaf het einde van de 7e eeuw en is in dit geval nog te beschouwen als 
laat-Merovingisch.37 Bij de determinatie is deze groep dan ook bestempeld 
als Merovingisch. Opnieuw wijst het verwaarloosbare aandeel van Dorestad-
baksels erop dat de bewoning te Oegstgeest kort na 675 moet zijn beëindigd.

7.3.3 Knikwandpotten

De ontwikkeling van de Merovingische knikwandpot (met en zonder oor en 
schenktuit) is het afgelopen decennium opnieuw onder de loep genomen 
door met name F. Siegmund en E. Nieveler.38  Onderzoek van Böhner 
had al eerder duidelijk gemaakt dat de vroegste knikwandpotten bestaan 
uit exemplaren met een concave bovenhelft.39 Bij de knikwandpotten met 
rechte bovenwand is gebleken dat de decoratie en de ontwikkeling van 
brede naar hoge, slankere vormen aan de basis staat van de typochrono-
logische ontwikkeling. Het versieringspatroon bestond aanvankelijk uit 
losse stempels (vanaf 530), gevolgd door lijn- en golfpatronen (vanaf 555) 
en vervolgens door de eerste radstempelpatronen (vanaf 570). De oudste 
radstempels bestaan uit éénregelige radstempels met vierkantjes, kort 
daarop gevolgd door meerregelige stempels met vierkantjes of ‘composiet’-
stempels met samengestelde en/of onderbroken patronen (vanaf 585).40

Voor de typen-indeling is gebruik gemaakt van de synthese van het 
onderzoek door Siegmund van het Duitse nederrijnse gebied en de Franken 
Arbeitsgruppe voor de Kölner Bucht.41

Deze ontwikkeling is gebaseerd op het bijgavenritueel van grafvelden. 
Of de – soms erg kortlopende – datering gelijk is aan de omloop van het 
aardewerk dat gevonden wordt in nederzettingscontext is maar de vraag. 
Ook verdwijnen de meeste typen rond 640 in het Duitse Rijnland uit het 

37 Van Es & Verwers 1980, 152 (fig. 80); Siegmund 1998, 227-228.Van Es & Verwers 1980, 152 (fig. 80); Siegmund 1998, 227-228.
38 Siegmund 1998, 120-135; Nieveler/Siegmund 1999, 12.Siegmund 1998, 120-135; Nieveler/Siegmund 1999, 12.
39 Böhner 1958, 45.Böhner 1958, 45.
40 Nieveler & Siegmund 1999, 12.Nieveler & Siegmund 1999, 12.
41 Nieveler & Siegmund 1999.Voor een overzichttabel wordt verwezen naar het verslag over deNieveler & Siegmund 1999.Voor een overzichttabel wordt verwezen naar het verslag over de

opgraving Oegstgeest-Rijnfront in 2004 (Dijkstra 2006, 51-72).

Tabel 8 
Overzicht van oxiderende baksels van rand-
fragmenten (v = vulkanische magering)

Tabel 9 
Overzicht van reducerende baksels van rand-
fragmenten (v = vulkanische magering)
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grafritueel, wat niet wil zeggen dat ze niet meer werden gemaakt voor 
gebruik in nederzettingen. Het is de verwachting dat de jongste typen nog 
tot in de tweede helft van de 7e eeuw in zwang waren. Zo zijn in Dommelen 
(Noord-Brabant) knikwandpotten aangetroffen in een eind 7e-eeuwse
context42 Uit Mayen zijn tot in het begin van de 8e eeuw late varianten van 
de knikwandpot afkomstig (Dorestad type W VII).43

Door het fragmentarische karakter van het knikwand-aardewerk uit neder-
zettingscontext is voor de opgraving Oegstgeest geen typetoewijzing uit te 
voeren tot op het niveau van breede, normale of slanke potten.
De kleine, ruwwandige knikwandpotten zijn vanuit het grafveldonderzoek 
chronologisch niet goed af te grenzen. Dergelijke knikwandpotjes uit Mayen 
(vorm A23 met rechte en A24 met concave bovenwand) zijn door Redknap 
gedateerd in de periode 475-700.44 Overeenkomstig de ontwikkeling 
bij de grote knikwandpotten is het te verwachten dat de relatief brede 
knikwandpotjes met concave bovenwand vroeger te dateren zijn (circa 475-
550).
Uit de opgraving zijn in totaal 15 randfragmenten van verschillende potten 
voorhanden, waarvan 9 stuks aan een type waren toe te wijzen. Eén van 
de randen lijkt typisch te zijn voor een knikwandpot met tuit (figuur 22). 
Samen met aan een type toe te schrijven wand- en bodemfragmenten is in 
tabel 10 voor 29 exemplaren een typenverdeling weergegeven, samen met 
de gegevens over 2004.

Type aantal 2004 aantal 2005 datering

KWT-1a - - 485-530

KWT-1b - - 530-555

KWT-1c 1 - 485-555

KWT-2 of 3 2 - 530-670

KWT-2a of b 1 2 530-570

KWT-2b - - 555-570

KWT-2c - - 610-670

KWT-2.43 - - 585-710

KWT-3a 1 6 530-570

KWT-3b 1 5 555-570

KWT-4a - - 555-585

KWT-4.3 - - 610-670

KWT-4.52 5 2 550-670

KWT-5a 6 8 570-610

KWT-5b - - 570-640

KWT-5c - - 585-670

KWT-5d - - 585-640

KWT-5e 1 1 570-640

KWT-5f-g 1 - 585-640

KWT-5g-h 5 5 585-640

KWT-6 - - 585-710

KWT-4.11 4 - 585-640

totaal KWT 28 29

Bij fragmenten met zowel horizontale groeven als radstempels, waarvan in 
het Duitse Rijnland kennelijk geen voorbeelden bekend zijn, is bij de type-
toewijzing uitgegaan van de het type radstempelpatroon. Eénmaal is een 
wandfragment met op de knik een del of deuk vastgesteld. Het voorkomen 
daarvan is niet zozeer gebonden aan een bepaalde periode, maar is wel 

42 Verhoeven 1993, 63.Verhoeven 1993, 63.
43 Van Es & Verwers 1980, 94-97; Redknap 1999, 235-266.Van Es & Verwers 1980, 94-97; Redknap 1999, 235-266.
44 Redknap 1999, 194.Redknap 1999, 194.

Figuur 22 
Knikwandpot met tuit.
Vnr. 6345 (schaal 1:2)

Tabel 10 
Verdeling van de in Oegstgeest-Rijnfront 2005
gevonden typen knikwandpotten
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specifiek voor het Nederrijngebied tot aan de Rijnmonding toe.45

De gevonden typen in beide campagnejaren stemmen goed overeen, 
behoudens de vondst van een kleine, bekerachtige vorm (KWT-1c) en enkele 
vormen met afgeronde knik (KWT-4.11) in 2004. 

Groep datering duur aantal gem./jaar % gem./jaar

KWT-1a-c 485-555 70 jaar - - -

KWT-2a-b, 3a-b, 4a 530-575 45 jaar 13 0,29 67,4

KWT-2c, 2.43, 4.3, 5a-h, 6 en 4.11 575-675 100 jaar 14 0,14 32,6

Totaal 27 100,0

Gegroepeerd naar datering en versieringstechniek is aan de hand van 
tabel 11 getracht een idee te krijgen of zich in de Oegstgeester opgraving 
een periode aftekent met meer of minder bewoning. Daarbij is rekening 
gehouden met de verschillende duur van de perioden (voor de jongste 
groep is een einddatering aangehouden van 675). Vanwege hun afwijkende 
formaat en baksel zijn kleine ruwwandige knikwandpotten (KWT-4.52) 
buiten deze vergelijking gehouden. 
Aan de hand van de tabel wordt duidelijk dat de nadruk ligt op de periode 
tussen circa 530 en 575. Het percentage van het gemiddeld aantal potten 
knikwandaardewerk is het omgekeerde van de percentages voor 2004, 
waar de nadruk juist lag op de periode na 575. Mogelijk wijst dit op een 
verschuiving van de intensiteit van bewoning in Oegstgeest-Rijnfront van 
noord naar zuid. Dit sluit aan bij het geringe aantal late Alzey-typen dat in 
2004 is aangetroffen. 
Bij de aangetroffen kleine ruwwandige knikwandpotten is enkel sprake 
van exemplaren met een rechte bovenwand, die naar aanleiding van 
bovenstaande opmerking eerder zullen dateren uit de periode 530-700. Het 
ontbreken van knikwandpotten met concave bovenwand ondersteunt dit 
onderscheid in datering.
Een vooralsnog uniek los stempel dat op een knikwandpot uit de opgraving 
is aangetroffen bestaat uit vier kleine wafelpatronen op vier hoekpunten met 
in het midden daarvan een vijfde wafelachtig patroon (figuur 23a). Samen 
vormen zij één stempel; deze is dus niet opgebouwd uit vijf losse stempels. 
Voor het achterhalen van de herkomst en verspreiding van het knikwan-
daardewerk is voor zover dat mogelijk was gekeken naar het voorkomen 
van gelijke stempelpatronen. Er zijn twee parallellen gevonden. De eerste 
betreft een composiet-stempel op een scherf van een knikwandpot (figuur 
23b), die niet alleen gelijk is aan het stempelpatroon op een knikwandpot 
uit het grafveld van Rijnsburg-De Horn en de nederzetting Koudekerk aan 
den Rijn-Lagewaard, maar ook aan enkele potten uit het grafveld onder de 
domkerk van Xanten en het nabijgelegen Rill, alsmede Folx-des-Graves in 
België.46 Een tweede composietstempel op een knikwandpot (figuur 23c) 
is gelijk aan zowel een urn van graf 45 in het vroeg middeleeuwse grafveld 
Katwijk-Klein Duin en een pot uit de nederzetting Rijnsburg-Abdijterrein,47

als aan een pot zonder nadere vindplaats uit het Duitse Nederrijngebied, 
aanwezig in het Städtliches Museum Haus Koekoek in Kleef.48

45 Siegmund 1998, 133-134.Siegmund 1998, 133-134.
46 Dijkstra in voorbereiding; Grinsven/Dijkstra 2005, 85; Siegmund 1998, 522 (lijst 9, nr. 7). Dijkstra in voorbereiding; Grinsven/Dijkstra 2005, 85; Siegmund 1998, 522 (lijst 9, nr. 7).
47 Dijkstra in voorbereiding. Dijkstra in voorbereiding.
48 Siegmund 1998,Tafel 262 (Niederrhein ohne Fundort, nr. 45).Siegmund 1998,Tafel 262 (Niederrhein ohne Fundort, nr. 45).

Tabel 11 
Verdeling van typen knikwandpotten aan de
hand van hun datering
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7.3.4 Tonvormige potten

Het merendeel van deze groep bestaat uit Wölbwandtöpfe, ‘tonvormige’ 
of ‘steilwandige’ potten met een vlakke bodem en een grote variatie aan 
randvormen. Ze zijn voortgekomen uit het laat-Romeinse ruwwandige 
vormenspectrum, waarbij twee potvormen een hoofdrol spelen, namelijk 
het type Alzey 27 en 32/33. Opnieuw zijn enkele late varianten daarvan 
aangetroffen bij het materiaal van Oegstgeest Rijnfront.

Alzey 27
Dit type pot wordt gekenmerkt door een ‘sikkelvormige’ rand met 
dekselgeul.49

Twaalf, mogelijk dertien randen uit Oegstgeest van het type Alzey 27 zijn te 
plaatsen in periode tussen circa 475 en 550 (figuur 24). Ze bestaan voor het 
merendeel uit uit harde, oxiderende baksels uit Mayen. 

Alzey 32/33
Onder dit type worden wijdmondige potten verstaan met een duidelijke 
ribbel of cordon onder de naar buiten staande, rond verdikte rand. Dit 
type ‘Alzey 32/33’ wordt over het algemeen gedateerd in de 5e eeuw, met 
een uitloop in het begin van de 6e eeuw.50 Men meent dat rond 475 de 
ribbel minder uitgesproken wordt, om in de eerste helft van de 6e eeuw 
te verdwijnen of alleen nog voor te komen in sterk afgezwakte vorm.51 In 
zijn studie over de productie te Mayen plaats Redknap dit randtype met zijn 
variaties (randvorm A10, 13 en 16) voornamelijk in de late 5e tot 6e eeuw, 
eventueel tot in de 7e eeuw.52

De vier, mogelijk zes randen van het type Alzey 32/33 uit de opgraving 
Oegstgeest bestaan voor het overgrote deel uit harde, oxiderende baksels 
uit Mayen. Ze hebben allemaal een afgevlakte ribbel (figuur 25) en zullen 
daarom te plaatsen zijn in de periode 475-550. 

49 Voor een meer uitvoerige bespreking zie het verslag over 2004 (Dijkstra 2006, 51-72).Voor een meer uitvoerige bespreking zie het verslag over 2004 (Dijkstra 2006, 51-72).
50 Böhner 1958, 53-54; Pirling 1966, 141; Hussong/Cüppers 1972, 80.Böhner 1958, 53-54; Pirling 1966, 141; Hussong/Cüppers 1972, 80.
51 Gross 1992, 429; Bakker 1996, 232.Gross 1992, 429; Bakker 1996, 232.
52 Redknap 1999, 188-192.Redknap 1999, 188-192.

Figuur 23a 
Wafelachtig versiering patroon
op een knikwandpot. Vnr. 6456 
(schaal 1:1)

Figuur 23b 
Composiet stempel op een knikwandpot. Vnr. 6716 (schaal 1:1)

Figuur 23c 
Composiet stempel op een knikwandpot. Vnr. 6182 (schaal 1:1)

Figuur 25 
Alzey 32/33 type (met afgevlakte ribbel)
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Figuur 24 
verschillende Alzey 27 typen.
Vnrs.
6726
6563
6672
6107
6345
5065
(schaal 1:2)
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Tonvormige potten 

Deze groep komt voort uit beide voornoemde typen en kent een grote 
variatie aan randvormen. Door het fragmentarische karakter van aarde-
werkvondsten uit nederzettingscontext is het randtype – samen met baksel 
en magering – één van de weinige criteria waarmee getracht kan worden 
enig onderscheid te maken in mogelijke herkomst en datering.  Omdat 
over productiecentra van Merovingische Wölbwandtöpfe naar verhouding 
nog weinig gegevens beschikbaar zijn is dit aspect hier grotendeels buiten 
beschouwing gelaten. De datering van de tonvormige pot is te plaatsen 
tussen ongeveer 500 en 725. 
Bij randfragmenten die groot genoeg zijn, is bij de potvorm naast de 
veelvoorkomende licht gewelfde wand ook een onderscheid te maken tussen 
wijdmondige, steilwandige en meer smalmondige, bolle potvormen. Deze 
vormen zijn afgeleiden van respectievelijk de typen Alzey 32/33 en 27 en 
vinden we terug tot in de laat-Merovingisch/vroeg-Karolingische tijd.53 Net 
als bij het knikwandaardewerk worden de potvormen in de 7e eeuw relatief 
hoger en slanker.54

Voor de onderverdeling van de randen is gebruik gemaakt van de typologie 
die is opgezet voor de uitwerking van de opgraving Rijnsburg-Abdijterrein.55

In tabel 12 is een overzicht gegeven van de in het vondstmateriaal van de 
opgraving Oegstgeest – Rijnfront 2005 voorkomende randvormen van het 
aantal individuele potten. In vergelijking met 2004 zijn minder snuitvormig 
verdikte randen aanwezig (van 37,8 naar 29,5 %) en meer ronde randen (van 
17,6 naar 26 %). Ook het aantal horizontaal of dubbel geslagen onverdikte 
randen is beduidend afgenomen (van 8,8 naar 2,1 %). Het aandeel van de 
overige randvormen is min of meer gelijk. 
Deze verschuiving wijst mogelijk op een wat oudere datering van het aarde-
werkcomplex van 2005 ten opzichte van 2004 (zie par. 1.7)

randvorm n %

A1 17 12,0

A2 1 0,7

A4 1 0,7

totaal A 19 13,4

B1 10 7,0

B2 - -

totaal B 10 7,0

C1 15 10,6

C2 2 1,4

totaal C 17 12,0

D1 32 22,5

D2 3 2,1

D3 2 1,4

totaal D 37 26,0

E1 33 23,2

E2 4 2,8

E3 3 2,1

E4 1 0,7

E5 1 0,7

totaal E 42 29,5

53 Zie onder meer de geschetste ontwikkeling door Hussong voor Trier en omgeving (Hussong Zie onder meer de geschetste ontwikkeling door Hussong voor Trier en omgeving (Hussong
1936, Beilage 2) en de Dorestad typen W III, V, VI, IX (Van Es/Verwers 1980).

54 Siegmund 1998, 142.Siegmund 1998, 142.
55 Dijkstra in voorbereiding. Zie het verslag over 2004 voor de omschrijving van de randtypen Dijkstra in voorbereiding. Zie het verslag over 2004 voor de omschrijving van de randtypen

(Dijkstra 2006, 51-72).

Tabel 12 
Overzicht van aangetroffen randvormen van
Wölbwandtöpfe te Oegstgeest-Rijnfront 2005
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F1 2 1,4

F2 1 0,7

totaal F 3 2,1

G1 5 3,5

G2 1 0,7

G3 1 0,7

totaal G 7 4,9

H1 3 2,1

J1 - -

K1 2 1,4

Z 2 1,4

Total 142 99,8

Een handvol ruwwandige wandscherven laat versiering zien in de vorm van 
horizontale groeven, al dan niet in combinatie met golflijnen. Ze komen 
niet alleen voor op Wölbwandtöpfe, maar kunnen ook toegehoren aan 
flessen, kruiken en kannen.

7.3.5 Flessen

Een bol wandfragment met horizontale groeven en golflijnen is 
waarschijnlijk aan een flesvorm toe te schrijven met een relatief smalle 
hals (figuur 26). Degelijke typen komen in grafvelden voor tussen circa 
550 en 650 (vgl. type Fla-1.1). Misschien dat dit ook geldt voor drie andere 
wandfragmenten, maar deze kunnen ook van een kanvorm zijn.

7.3.6 Kruiken

Kruiken met één oor

Het precieze aandeel van kruiken (dus zonder schenklip) met één oor is 
door het fragmentaire karakter van de scherven niet goed vast te stellen. Eén 
fragment met randvorm G2 heeft de aanzet van een bandoor. Een ander 
randfragment laat een lichte deuk zien, wellicht bedoeld als een schenklip.

Twee- of drie-oorige kruiken (amforen)

Randfragmenten van Merovingische nauwmondige kruiken met twee of 
meer oren zijn niet aangetroffen.56 Wel wijzen enkele dikwandige scherven 
op de aanwezigheid van dergelijke kruiken. Een reconstrueerbaar deel van 

56 Siegmund 1998, 147-150.Siegmund 1998, 147-150.

Figuur 26 
Flesfragment met versiering. Vnr. 6583+6622
(schaal 1:2)

Figuur 27 
Twee- of drie-oorige kruiken. Vnr. 6669+6666

(schaal 1:2)
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een waarschijnlijk 7e eeuwse kruikamfoor (type Kru-2.21 of 22) laat een 
lensbodem zien en enige geprononceerde draairibbels. Aan de binnenzijde 
zijn deze aangebracht, nadat de bodem met de vingertoppen in verticale 
richting was uitgesmeerd(figuur 27).Deze kruiken zijn te beschouwen als de 
voorlopers van de Karolingische reliëfbandamforen (Dorestad type W I).57

Een mogelijke, a-typische kruikvorm wordt hieronder beschreven bij 
diversen (par. 7.3.9).

7.3.7 Kannen

Kannen met klaverbladvormige schenklip

Van deze kruik zijn met zekerheid vijf exemplaren bekend.  Drie daarvan, 
inclusief een opvallend konische onderhelft, behoren toe aan relatief vroege, 
slanke vormen uit de periode van circa 440-555 (vgl. type Rheinland Kan 
1.11/12).

7.3.8 Schalen

Wrijfschalen

Werd er bij het Merovingisch aardewerk uit de campagne van 2004 nog één 
wandfragment als waarschijnlijk afkomstig van een wrijfschaal aangemerkt, 
dit maal zijn er vier mogelijke kandidaten (figuur 28). Opvallend bij deze 
scherven is de versleten binnenzijde waar net wat meer grove stukjes 
afgesleten granietgruis dan gemiddeld uitsteken.  
Wrijfschalen zijn een erfenis uit de Romeinse keuken, waar ze werden 
gebruikt om sauzen met fijngewreven kruiden te bereiden. In de loop van 
de Merovingische tijd verdwijnen onder Frankische invloed de steenslag 
en de uitgietmogelijkheid geleidelijk naar de achtergrond en blijft in de 
Karolingische tijd uiteindelijk een diepe kom met kraagvormige rand als 
afgeleide vorm over.58 Het gebruik van wrijfschalen met steengruis in de 
nederzetting te Oegstgeest wijst erop dat in de Merovingische tijd nog 
sprake zal zijn geweest van een Romeins beïnvloede keuken.59   

Gladwandige knikwandschaal

Een rand- en bodemfragment met standvoet zijn afkomstig van een 
gladwandig, oxiderend gebakken knikwandschaal. Het randstuk is versierd 
met een éénregelige radstempel van vierkantjes (figuur 29). Binnen de 
Niederrhein typologie komen dergelijke gladwandige knikwandschalen van 
het type Sha-2.21 voor tussen circa 550 en 640.60

57 Van Es & Verwers 1980, 60-68.Van Es & Verwers 1980, 60-68.
58 Gross 1990, 211.Gross 1990, 211.
59 Kooistra 1994, 374-378.Kooistra 1994, 374-378.
60 Siegmund 1998, 154-156; Nieveler & Siegmund 1999, 12.Siegmund 1998, 154-156; Nieveler & Siegmund 1999, 12.

Figuur 28 
Wrijfschaal. Vnr. 6126 (schaal 1:2)

Figuur 29 
Gladwandige knikwandschaal met radstempel.
Vnr. 6435 (schaal 1:2)
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Ruwwandige knikwandschalen 

Twee randfragmenten behoren toe aan een ruwandige knikwandschaal met 
vlakke bodem (Sha-2.42/3). Deze zijn vooral bekend uit het produktiecen-
trum van Mayen (type A8). Door Redknap worden ze ruim gedateerd tussen 
475 en 700.61  Op basis van grafveldanalyses kunnen de knikwandschalen 
met ingesnoerd bovenlichaam wellicht als de vroegste variant beschouwd 
worden uit circa 500-550 (Rheinland Sha 2.41), gevolgd door schalen met 
een zwak concave of rechte bovenwand (Sha-2.42/3), vergelijkbaar met de 
ontwikkeling bij de knikwandpotten (zie par. 6.3.1).
Een grotere variant van een knikwandschaal uit Oegstgeest heeft een 
halsopening van 28 cm en is vergelijkbaar met Mayen type A60 uit de 
late 7e -begin 8e eeuw (figuur 30). Een ruwwandige bodem met standvoet 
behoort misschien toe aan een schaal van het type Sha 2.22, daterend uit de 
late 7e- eerste helft 8e eeuw.62

De opvolgers van deze groep schalen vinden we in de Dorestad-typologie 
terug als W XB, C en D in Karolingische baksels en voornamelijk met 
lensbodems.63

Ruwwandige schalen met rechte wand

De schalen met rechte wand uit Oegstgeest vertonen dit jaar met drie 
exemplaren uitsluitend een naar binnen gebogen, meestal puntige rand, 
overeenkomstig type A7 uit Mayen, dateerbaar tussen 475 en 625.64 Bakker 
plaatst dergelijke late randvarianten van het type Alzei 29 wat vroeger, 
tussen 400 en 550.65 De datering bij het overeenkomstige Rheinland-type 
Sha-1.11 wordt gesteld tussen 485 en 570.66

7.3.9 Diversen

Kruikvorm?

Een niet goed te plaatsen aardewerkfragment heeft een driehoekig 
randprofiel, een concave halspartij en een scherpe, duidelijk afgezette 
overgang naar het pottlichaam (figuur 31). De halsopening is 11 cm. Het 
heeft een relatief fijn, ruwwandig oxiderend, okerkleurig baksel. Parallellen 
zijn vooralsnog niet bekend. De vorm lijkt nog het dichtst te staan bij de 

61 Redknap 1999, 184.Redknap 1999, 184.
62 Siegmund 1998, 156.Siegmund 1998, 156.
63 Van Es & Verwers 1980, 103.Van Es & Verwers 1980, 103.
64 Redknap 1999, 182.Redknap 1999, 182.
65 Redknap 1999, 183-184; Bakker 1996, 230.Redknap 1999, 183-184; Bakker 1996, 230.
66 Siegmund 1998, 154; Nieveler & Siegmund 1999, 11-12.Siegmund 1998, 154; Nieveler & Siegmund 1999, 11-12.

Figuur 30 
Ruwwandige knikwandschaal. Vnr. 6716+6733
(schaal 1:2)



52 OEGSTGEEST

laat-Romeinse één-oorige kruikvormen zoals van het type Mayen R 24 of 
Alzey 30 die voorkwamen tot in de vroege 5e eeuw.67 Het baksel van het 
randfragment uit Oegstgeest doet echter niet laat-Romeins (of Romeins) 
aan.

7.3.10 Handgemaakt Merovingisch aardewerk

Bij het aardewerkcomplex van de opgravingscampagne van 2005 bleek circa 
10 % meer handgemaakt aardewerk aanwezig, waaronder zich bovendien 
enkele meer of minder compleet te reconstrueren vormen bevonden. Het 
beeld van het vroeg middeleeuwse handgemaakte aardewerk in het westelijk 
kustgebied wordt daarmee opnieuw sterk aangevuld. 
Net als bij het draaischijfaardewerk bestaat er voor de handgemaakte 
keramiek uit de Merovingische periode geen algemeen toegepaste typologie. 
Dit is te wijten aan het vrijwel ontbreken van gesloten grafvondsten en 
stratigrafisch verzameld materiaal. Aangezien de oppervlaktebehande-
ling en de magering in de loop van de tijd lijken te veranderen, is dit het 
belangrijkste indelingscriterium geworden. Knol heeft in zijn proefschrift 
een eerste overzicht gegeven, hetgeen hier dan ook als leidraad wordt 
gebruikt.68

7.3.11 Baksels

Bij het Merovingisch handgemaakt aardewerk vinden we grofweg een 
driedeling:
fijngemagerde en dunwandige scherven, dikwijls met een geglad en versierd 
oppervlak
grofgemagerde en dikwandige scherven met een onafgewerkte buitenzijde
scherven met een organische magering van plantenresten of schelpgruis. 
De magering is aan de buitenzijde vaak verdwenen bij het bakproces of door 
uitspoeling, hetgeen een poreuze scherf oplevert. 
De baksels kunnen worden verward met inheems-Romeinse en 
prehistorische baksels; van een aantal scherven is de toewijzing dan ook niet 
zeker. Over het algemeen is het vroeg middeleeuwse aardewerk wat harder, 
gladder afgewerkt, donkerder van kleur en is de organische magering in een 
grotere dichtheid duidelijk aan het oppervlak herkenbaar.

De voor de determinatie aangehouden bakselindeling is een uitbreiding van 
de door Verhoeven voor kogelpotten opgezette bakselindeling van 1 tot en 
met 5 (zie tabel 13).69 Een nadere toevoeging in de database bestaat uit zacht 
(za), hard (ha), gelaagd (lg), geglad (gg) en gesmoord (sm).

67 Redknap 1999, 162.Redknap 1999, 162.
68 Knol 1993, 53-61.Knol 1993, 53-61.
69 Verhoeven 1998, 103.Verhoeven 1998, 103.

Figuur 31 
Kruik. Vnr. 6301 (schaal 1:2)
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baksel soort magering bereik mediaan

1 grof zand 250-1000 μm 500 μm

2 fijn zand 80-500 μm 250 μm

3 steengruis en zand 80-1410 μm 250 μm

4 uiterst grof zand 170-1410 μm 625 μm

5 steengruis 80-1740 μm 500 μm

6 mica

7 schelpgruis

8 potgruis/ijzerinclusie

9
fijn baksel met gesmoorde buitenzijde en magering van zand met
fijn steengruis, mica en/of schelp (Dorestad h 3)

10 plantenresten

Binnen het vroeg middeleeuws handgemaakt van Oegstgeest Rijnfront 
Zuid (zie tabel 14) is de met steengruis gemagerde groep het grootst (55 
%), gevolgd door magering met plantenresten (27 %) en op de derde plaats 
baksels met een zandmagering (7 %). Dit verschilt nauwelijks met de cijfers 
voor 2004.  Ook combinaties van verschillende mageringen komen voor, 
alsmede scherven zonder herkenbare verschraling (14 %).
Van de scherven met baksel 10 is ongeveer een kwart zacht gebakken. 
De met steengruis gemagerde fragmenten zijn voor het merendeel hard 
gebakken (52 %). Van de scherven is 21 % aan zowel de binnen- als 
buitenzijde of alleen de buitenzijde geglad. Voor de beide grootste groepen 
magering, steengruis en organisch, is dit in beide gevallen 18 %. 
Het aardewerk met een zand- of steengruismagering is overwegend zwart 
van kleur. Scherven met organische magering hebben vaak een okerkleurige 
buitenzijde, vergelijkbaar met veel van het inheems-Romeinse aardewerk.
Een zestal scherven valt op door een fijnere kwaliteit die doet denken aan 
een ruwwandig baksel van Merovingisch draaischijfaardewerk. Ze zijn 
doorgaans relatief fijn en gelijkmatig verschraald met zand tot steengruis, 
aan de binnen en buitenzijde glad afgewerkt en zwart van kleur.

baksel Merovingisch handgemaakt Merovingisch handgemaakt ? totaal

1 7 1 8

2 4 1 5

3 10 - 10

5 160 - 160

5 + 6 of 7  25 2 27

6 2 - 2

7 1 1 2

8 8 - 8

10 90 2 92

geen (?) 11 3 14

combinatie 13 2 15

Total 331 12 343

7.3.12 Hessens-Schortens en Tritsum aardewerk

Andere gebruikte benamingen voor Hessens-Schortens aardewerk zijn 
‘Odoorn-Godlinze’ aardewerk en Eitöpfe. Het meest voorkomende type 
bestaat uit ei- of buidelvormige potten met eenvoudige, korte, onverdikte 
randen, een lichte insnoering bij de hals en een vlakke bodem (Odoorn 
II).70 Dit pottype is de voorloper van de Karolingische kogelpot. Ook 
wijdmondige vormen en halsloze kommen komen voor (Odoorn I), alsmede 
meer biconische vormen (Odoorn IV). In de Dorestad-typologie vallen 

70 Voor de Odoorn-typologie zie: Van Es 1979, 207-225.Voor de Odoorn-typologie zie: Van Es 1979, 207-225.

Tabel 13 
Overzicht van gebruikte bakselindeling
van handgemaakt aardewerk (deels naar
Verhoeven 1998, tabel 13).1000 μm is 1 mm

Tabel 14 
Verdeling van baksels binnen het (mogelijk)
Merovingisch handgemaakt aardewerk
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beide eerstgenoemde groepen onder het type H III en IV.71 De datering is 
ruwweg circa 450-700.72

Er bestaat verwarring over welke baksels nu precies tot Hessens-Schortens 
aardewerk mogen worden gerekend. Doorgaans gaat men uit van een 
magering met grof steengruis, maar onduidelijkheid bestaat of potten 
‘onversierd Angelsaksisch’ met een magering van grof zand/fijn steengruis 
en aardewerk met een magering van plantenresten of schelpgruis ook onder 
het begrip Hessens-Schortens vallen, aangezien ze grotendeels bestaan uit 
dezelfde vormen. 

Vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw wordt het aardewerk met magering 
van plantenresten wel geschaard onder te benaming ‘Tritsum aardewerk’. 
Over de datering lopen de meningen uiteen. Taayke prefereert op grond van 
de associatie met ruwwandig importaardewerk een datering in de 6e eeuw. 
Knol meent op basis van de magering dat een aansluiting bestaat met de 
inheems-Romeinse aardewerktraditie en neigt naar een begindatering in de 
late 4e en 5e eeuw.73 In Wijnaldum-Tjitsma komt het op in de 5e eeuw en is 
het meest karakteristiek voor de 6e eeuw.74 In het grafveld van Rijnsburg-de 
Horn komt het voor samen met andere baksels van handgemaakt aardewerk 
en lijkt het op basis van het importaardewerk te dateren in de 6e-7e eeuw. 
Tussen het weinige handgemaakte materiaal van de 7e eeuwse nederzetting 
Rijnsburg-Abdijterrein komt het nauwelijks voor.75 Wellicht is dit een 
aanwijzing dat ook het met plantaardig materiaal gemagerde aardewerk 
uit het Zuid-Hollandse zich vooral tot de 6e (en 5e?) eeuw beperkt. De 
bovengenoemde verhouding tussen plantaardig en steengruisgemagerde 
scherven van de opgravingen te Oegstgeest zou wat dit betreft aan kunnen 
sluiten bij de datering op basis van het draaischijfaardewerk, namelijk 525-
675. Dat bovendien de nadruk bij het materiaal van 2005 ligt op de periode 
525-575 sluit goed aan bij bovengenoemde 6e eeuwse datering.
Het Tritsum-aardewerk kan gelijk gesteld worden met de chaff-tempered 
(ook wel grass tempered) wares, zoals deze gevonden worden in de Vlaamse 
kuststreek en zuidoost-Engeland. Deze verschijnen in de 5e eeuw, maar 
lopen daar langer door tot in de 7e  tot 8e eeuw.76

Eivormige potten

Het overgrote deel van het Merovingisch handgevormde aardewerk, 26 
randen, behoren toe aan Eitöpfe, waarvan vier met een vierkantige, in plaats 
van afgeronde rand. Eén exemplaar heeft een naar buiten staande afgeronde 
rand, één lijkt al op een kogelpot. Hiervan hebben er 11 een plantaardige 
magering. Dit sluit aardig aan bij de algemene bakselverdeling. Van een 
tweetal potten met organische magering is een complete vorm reconstrueer-
baar (figuur 32a / b). Bij het eerste exemplaar is de buitenzijde van de rand- 
en halspartij geglad en zwart van kleur, terwijl de onderzijde okerkleurig 
is. Het tweede exemplaar is aan de buitenzijde geheel okerkleurig, terwijl 
de binnenzijde reducerend is gebakken. Verder heeft het minimaal één 
knobbeltje op de wand (doorgaans zijn sprake van drie knobbeltjes).

71 Van Es & Verwers 1980, 119-121.Van Es & Verwers 1980, 119-121.
72 Knol 1993, 55-56.Knol 1993, 55-56.
73 Taayke & Knol 1992, 85; De Clercq & Taayke 2004, 67.Taayke & Knol 1992, 85; De Clercq & Taayke 2004, 67.
74 Gerrets & De Koning 1999, 96.Gerrets & De Koning 1999, 96.
75 Dijkstra in voorbereiding. Dijkstra in voorbereiding.
76 HamerowHamerow et al. 1994.
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Bikonische potten

Twee exemplaren zijn wellicht te karakteriseren als ‘bikonisch’ (vergelijk type 
Odoorn IV).77 Het betreft een bikonisch wandfragment van een zacht, zwart 
gesmoord baksel zonder herkenbare magering. Het andere exemplaar heeft 
een (fijne) steengruismagering. De bovenhelft is zwart van kleur, maar de 
onderhelft valt op een rozige kleur en een grove afwerking aan de buitenzijde, 
vergelijkbaar met besmeten aardewerk. Verder zijn minimaal 2 knobbeltjes 
aanwezig (figuur 33). 

Miniatuurvorm

Verspreid over drie vondstnummers zijn fragmenten gevonden van wat 
waarschijnlijk toebehoord aan één exemplaar van een miniatuurvorm, 
alleen zijn de scherven net niet passend (figuur 34). Het potje met een 
plantaardige magering bestaat uit een vierkant aangeknepen standvlak met 
een rond, verticaal lichaam. De hoogte is 4,5 cm en de halsopening circa 
5 cm. Miniatuurvormen kennen we ook binnen het inheems-Romeinse 
vormenspectrum.78 De functie is niet bekend. 

77 Van Es 1979, 213.Van Es 1979, 213.
78 Zie Bloemers 1978, 368 (type IX); Diekerik 2002, 96 (type XIX). Zie Bloemers 1978, 368 (type IX); Diekerik 2002, 96 (type XIX).

Figuur 32a 
Eivormige pot. Vnr. 6244 (schaal 1:2)

Figuur 32b 
Eivormige pot. Vnr. 6329 (schaal 1:2).

Figuur 33
Bikonische pot met knobbeloor.

Vnr. 6162 (schaal 1:2)

Figuur 34 
Miniatuur vorm.
Vnrs. 6526 en 6535

(schaal 1:2)
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7.3.13 Laat-Angelsaksisch aardewerk

Twee wandscherven kunnen geschaard worden onder versierd laat-
Angelsaksisch aardewerk (vergelijkbaar met het type Odoorn VI).79 Dit 
aardewerk is minder uitbundig versierd en gepolijst dan de zo kenmerkende 
Buckelurnen uit de 4e en 5e eeuw. De magering bestaat (doorgaans?) uit 
fijn steengruis. De datering is circa 500-700.

De eerste scherf heeft geen zichtbare magering, is zwart van kleur en 
aan de binnen- en buitenzijde geglad. De versiering bestaat uit twee 
horizontale ondiepe groeven zien met daaronder verticale groeven (figuur 
35). De halsopening bedraagt bijna 5 cm en daarmee is sprake van een 
miniatuurvorm. De versieringwijze komt binnen het laat-Angelsaksisch 
aardewerk regelmatig voor.80  

De tweede scherf heeft een magering van grof zand, is okerkleurig en 
aan de buitenzijde geglad. Het aardewerk naar verhouding zorgvuldig 
afgewerkt, zodat het niet direct als handgemaakt herkenbaar is; draairibbels 
aan de binnenzijde ontbreken. De versiering bestaat uit drieledige ondiepe 
groeven, waarschijnlijk in een driehoekig patroon. Aan de bovenzijde (of 
onderzijde?) is langs de breuklijn nog net een groeflijn aanwezig (figuur 
36). Overeenkomstige versieringen zijn binnen Nederland niet voorhanden. 
Wel zijn potten met zowel vergelijkbare versieringen als een okerkleurig 
baksel bekend uit Angelsaksisch Engeland, zodat een toeschrijving aan (laat-
)Angelsaksisch aardewerk waarschijnlijk is.81

7.4 Volle Middeleeuwen

Uit de periode tussen circa 900 en 1125 dateert één Pingsdorfscherf, 
duidelijk herkenbaar door de roodbruine beschildering.

7.5 Laat- en post middeleeuws aardewerk

Uit de periode na 1250 dateren 28 scherven. Het merendeel van deze groep 
bestaat uit kleine fragmenten roodbakkend aardewerk en is op basis van de 
volledig geglazuurde binnenzijde voornamelijk uit de periode na 1400.82

De enige scherf witbakkend aardewerk dateert uit de post middeleeuwse 
periode. Het steengoed omvat een scherf uit Siegburg (circa 1280-1400) en 
één uit Frechen (16e-17e eeuw). Een klein fragment faience is te plaatsen 
in de periode na 1650. Fragmenten van kleipijpen dateren op basis van 
de aanwezige kop uit late periode tussen 1650-1850. De jongste scherven 
betreffen drie fragmenten industrieel wit, daterend vanaf circa 1800.

7.6 Overige keramiek

7.6.1 Verbrande klei (huttenleem)

Brokken verbrande klei zijn vermoedelijk afkomstig van door vuur verharde 
en/of verwoeste lemen vlechtwerkwanden van zowel gebouwen, ovens en 
haardplaatsen. Het heeft een grijze tot oranjerode kleur. De brokken zijn 
zacht ‘gebakken’ en hebben doorgaans een onregelmatige vorm. 

79 Van Es 1979, 213.Van Es 1979, 213.
80 Zie bijvoorbeeld het materiaal van Oegstgeest-Rijnfront 2004 (Dijkstra 2006, 51-72 ) en Knol Zie bijvoorbeeld het materiaal van Oegstgeest-Rijnfront 2004 (Dijkstra 2006, 51-72 ) en Knol

1993, 54-55 en literatuurverwijzingen aldaar.
81 Myres 1977.Vergelijk onder meer zijn type II.7 (Myres 1977.Vergelijk onder meer zijn type II.7 (linear designs on schouldered and globular 

forms). De chevrons bevinden zich doorgaans aan de benedenzijde van de versiering.
82 Bartels 1999, 107.Bartels 1999, 107.

Figuur 35 
Laat-Angelsaksisch aardewerk.

Vnr. 6270 (schaal 1:2)

Figuur 36 
Versierd laat-Angelsaksisch aardewerk.

Vnr. 6490 (schaal 1:2)
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Alleen een bescheiden hoeveelheid materiaal afkomstig van het noordelijk 
deel van Rijnfront  is bekeken. Dit leverde echter geen vermeldenswaardige 
informatie op.

7.6.2 Romeins bouwmateriaal van fabricagesteen

In totaal zijn 11, mogelijk 13 fragmenten aanwezig van Romeins 
bouwmateriaal, voornamelijk bestaande uit daktegels, alsmede bakstenen en 
enkel stuk van een imbrex. Stempels zijn hierop niet aangetroffen. 
Het Romeinse bouwmateriaal laat zich onderscheiden van middeleeuwse 
bakstenen en tegels door het gelijkmatige en naar verhouding compacte 
baksel. Tussen het bouwmateriaal bevindt zich mogelijk ook nog een brokje 
Romeinse mortel of beton, met daarin kiezels. Op de vlakke zijde van het 
fragment was een dunne laag van verbrande leem zichtbaar, een indicatie 
dat het stukje mortel ooit tegen een lemen wand was aangesmeerd?
Het materiaal is als bouwpuin (spolia) van elders meegenomen naar 
de vroeg middeleeuwse nederzetting en daar denkelijk voor allerhande 
doeleinden gebruikt. De nabijgelegen Romeinse ruïnes van het Castellum

Valkenburg en omgeving lijken als leveranciers van het bouwpuin de meest 
waarschijnlijke kandidaten.

7.6.3 Middeleeuws en post middeleeuws bouwmateriaal

De hoeveelheid laat- en post middeleeuws bouwpuin is bescheiden: één 
fragment baksteen, een mogelijk stuk van een dakpan en twee stukjes van 
een faience tegel.

7.7 Datering van het aardewerkcomplex als geheel

Het aantal scherven aardewerk uit de late ijzertijd / Romeins tijd, volle, 
late en post middeleeuwen is verwaarloosbaar klein en kan daarom buiten 
beschouwing blijven.
Voor het vaststellen van een begindatering van het vroeg middeleeuwse 
aardewerkcomplex van Oegstgeest Rijnfront 2005 kijken we eerst naar het 
aandeel van de vroegste randtypen (late Alzey 27 en 32/33) binnen de groep 
kookpotten. Dit is ten opzichte van de Wölbwandtöpfe beduidend groter dan 
vorig jaar, namelijk 10 à 12 % in plaats van 3,1 %. Dit houdt in dat de start 
van de bewoning nog voor het midden van de 6e eeuw ligt. De kruiken 
met klaverbladvormige schenklip dateren ook uit het periode voor 550. Ook 
de verhouding van de versieringspatronen op de knikwandpotten laat een 
nadruk zien op de vroege periode tussen 530 en 575. 
Dit alles afwegende wordt duidelijk dat de nadruk van de bewoningssporen 
in het in 2005 opgegraven gedeelte van Oegstgeest-Rijnfront duidelijk 
ligt in de periode 525-575, terwijl in 2004 de nadruk juist lag op de 
periode 575-675. Behalve bovengenoemde trends in de aanwezigheid van 
aardewerktypen zijn wellicht nog enkele andere verschijnselen vast te 
stellen. Zo lijken bij de tonvormige potten in de 6e eeuw relatief meer rond 
verdikte randen aanwezig en minder snuitvormige. Van de ruwwandige 
knikwandschalen en schalen met rechte wand zijn juist wat minder 
exemplaren aanwezig dan in 2004. Daarnaast lijkt het erop dat het aandeel 
handgemaakt aardewerk in de 6e eeuw wat hoger lag dan in de 7e eeuwse 
periode.
De einddatering kan door het ontbreken van ‘Karolingische’ Dorestad-
baksels en –typen onveranderd worden gesteld op circa 675. 
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De nadruk op bewoning in de periode 525-575 bij het aardewerk uit de 
opgravingscampagne van 2005 wijst mogelijk op een verschuiving van 
de bewoning van noord naar zuid binnen het onderzoeksgebied van 
Oegstgeest-Rijnfront.

7.8 Regionale beeld van het vroeg - middeleeuwse aardewerk

Het aardewerk uit de Merovingische periode bestaat vrijwel uitsluitend 
uit op de draaischijf gemaakte vormen. Bij Oegstgeest Rijnfront Zuid 
bedraagt dit 82%. Dit is zo’n 10% lager dan in 2004, maar het valt nog 
altijd binnen het bereik voor het gehele Zuid-Hollandse gebied (80 tot 
100%). Dit aardewerk is hoofdzakelijk geïmporteerd uit stroomopwaarts 
gelegen productiecentra in het Duitse Rijnland. Behalve voor het 
ruwwandig aardewerk geproduceerd in Mayen wordt dit ook duidelijk uit 
de aanwezigheid van gelijke composietstempels op knikwandpotten uit de 
regio Xanten, die misschien in deze omgeving vervaardigd zijn. Ovens of 
produktieafval van draaischijfaardewerk uit het westelijk kustgebied zelf zijn 
onbekend.83

Deze hoge percentages kunnen verklaard worden door de gunstige 
geografische ligging aan de grote rivieren en het feit dat we te maken 
hebben met een produkt dat over het algemeen en masse is geproduceerd 
en verhoudingsgewijs goedkoop. Het geïmporteerde draaischijfaardewerk 
vormde, samen met graan, wijn, glas, maalstenen, ijzer en slijpstenen, 
een vast onderdeel van de produkten die verhandeld werden tussen 
het Duitse Rijnland (in die tijd onderdeel van het Merovingische, en 
later het Karolingische Rijk) en het kustgebied. In de Merovingische 
periode woonden langs de Hollandse kust een bevolking die we ‘Fries’ 
kunnen noemen, terwijl voorbij Utrecht sprake moet zijn geweest van 
eenFrankische bevolking. De beschikbaarheid van het aardewerk impliceert 
dat sprake was van een stabiel interregionaal Fries-Frankisch netwerk.84

Wat voor producten als tegenwaardevoor de importen dienden is maa 
mondjesmaat bekend. Buiten de in historische bronnen aangehaalde wollen 
stoffen valt te denken aan vee, huiden en wellicht boter, kaas en vis.

Het handgemaakte Merovingische aardewerk past goed binnen het 
regionale beeld. De met plantaardig materiaal gemagerde keramiek lijkt zich 
vooralsnog te beperken tot het Nederlandse, Vlaamse en een deel van het 
Engelse kustgebied en is een aanwijzing voor culturele banden die ontstaan 
zijn in de volksverhuizingstijd van de 4e en 5e eeuw. 

83 Dijkstra 2004, 404. Dijkstra 2004, 404.
84 Wickham 1998, 283-285; Dijkstra 2004, 404-405. Wickham 1998, 283-285; Dijkstra 2004, 404-405.
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8. De dierlijke resten   C. Cavallo

8.1 Inleiding

De opgravingen hebben in totaal 21.693 dierlijke botfragmenten opgeleverd. 
Voor dit rapport is een gedeelte van het botmateriaal onderzocht van de 
opgraving Oegstgeest Corpus. Het onderzochte materiaal is afkomstig uit 
kuilen, waterputten en greppels rondom de (gedeeltelijke) huisplattegrond 
die op het opgravingsterrein is gevonden (figuur 37). De steekproef bestaat 
uit een totaal van 1.420 botfragmenten met een gewicht van 16.769 gram 
(tabel 15); het onderzochte materiaal vertegenwoordigd 6,5% van de totale 
hoeveelheid botmateriaal gevonden op de opgraving.
De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het belichten van de 
dierlijke botresten uit de Merovingische periode. Specifiek is het doel 
inzicht te verschaffen in het economisch belang van de dieren.

Figuur 37 
In grijs de grondsporen waarvan botmateriaal
is onderzocht
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N % totaal gewicht (gr) gem gewicht (gr) % gedet

Zoogdieren

Rund, Bos taurus 190 13.4 8806 46.3 48.2

Schaap/Geit, Ovis aries/Capra hircus 69 4.9 786 11.4 17.5

Varken, Sus scrofa 111 7.8 2394 21.6 28.2

Paard, Equus caballus 7 0.5 346 49.4 1.8

Kat, Felis catus 2 0.1 2 1.0 0.5

Edelhert, Cervus elaphus 1 0.1 70 70.0 0.3

totaal  zoogdieren 380 26.8 12404 32.6 96.4

Vogels

Vogels, Aves (ind) 14 1.0 12 0.9 3.6

totaal geindentificeerd 394 27.7 12416 31.5 100.0

Niet geïndentificeerd

LM - grote zoogdieren 157 11.1 1901 12.1

MM - middelgrote zoogdieren 129 9.1 352 2.7

M - zoogdieren 44 3.1 118 2.7

Indet. - niet geidentificeerde fragmenten 696 49.0 1982 2.8

totaal 1026 72.3 4353 4.2

1420 100 16769

8.2 De conservering van het botmateriaal

Het materiaal is sterk gefragmenteerd maar relatief goed bewaard gebleven. 
Het overgrote deel van het materiaal (ca. 70%) kon slechts gedetermineerd 
worden in de categorieën ‘medium mammal’ (MM), ‘large mammal’ 
(LM), ‘mammal’ (M) of in de niet te determineren resten categorie ‘Indet’ 
(tabel 15). Van het determineerbare botmateriaal is circa 65 % zodanig 
gefragmenteerd dat het minder dan 50 % van de oorspronkelijke complete 
botelement betreft (tabel 16).

Soort

% fragment Edelhert Kat Paard Rund Sch/G Varken LM MM M Ind. Eindtotaal

0-10 % 40 19 20 21 18 3 121 26.2%

10-25 % 3 37 7 31 16 7 2 103 22.3%

25-50 % 3 30 8 19 8 5 1 74 16.0%

50-75 % 1 28 14 15 5 1 64 13.9%

75-100 % 1 1 22 9 14 1 2 50 10.8%

100% 1 29 5 10 5 50 10.8%

onbekend 4 7 2 106 91 44 688 942

Eindtotaal 1 2 7 190 69 111 157 129 44 694 1404

Op slechts 13 botten (0.9%) van het onderzochte materiaal zijn brandsporen 
aangetroffen
(tabel 17). Het gaat hierbij voornamelijk om sterk gefragmenteerde ondeter-
mineerbare botten. Slechts één van de botten kon gedetermineerd worden 
als deel van een runder onderkaak.

Op 104 botfragmenten zijn slachtsporen aangetroffen bestaande uit hak en 
snijsporen, wat overeenkomt met 7,3 % van het onderzochte assemblage 
(tabel 17).
Een percentage van 17,1 % van het materiaal vertoont vraatsporen van 
carnivoren (tabel 17). Deze vraatsporen zullen in de meeste gevallen, zo niet 
alle gevallen, afkomstig zijn van honden. Opmerkelijk is dat er helmaal geen 
sporen van vraat door knaagdieren op het materiaal is aangetroffen.

Tabel 15 
Oegstgeest-Corpus: aantallen en gewichten
van de verschillende soorten

Tabel 16 
Oegstgeest-Corpus: fragmentatiegraad
van de bottenresten   
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Sporen hs sh ss br vh

Rund 17 6 15 1 38

Schaap/Geit 3 2 3 15

Varken 3 13 39

Paard 1 1 2

Kat

Edelhert

Vogel 2

LM 12 4 11 46

MM 4 3 1 20

M

Ind. 1 4 12 81

Eindtotaal 40 16 48 13 243

8.3 De soorten

Van de 1420 botten kon circa 30 % worden gedetermineerd tot op soort 
niveau. Het overgrote deel van de geïdentificeerde resten is afkomstig 
van zoogdieren (tabel 15). Een zeer beperkte hoeveelheid botmateriaal is 
afkomstig van vogels. Bij elkaar vormen de resten van vogels ongeveer 3,6 % 
van het op soort determineerde materiaal (tabel 15). Het merendeel van de 
zoogdieren is afkomstig van gedomesticeerde soorten en slechts één bot van 
een niet-gedomesticeerde soort (edelhert). De economisch belangrijke dieren, 
zoals rund, varken en schaap/geit, nemen bij elkaar ongeveer  90 % in van 
het op soort gedetermineerde materiaal (tabel 15). Naast deze drie soorten 
zijn er ook nog resten gevonden van andere gedomesticeerde zoogdieren 
zoals paard en kat.

8.3.1 Rund

Het rund (Bos taurus) is de meest voorkomende soort met 190 fragmenten 
en een gewicht van 8806 gr (tabel 15). Dit is 48,2 % van het totaal aantal 
gedetermineerde fragmenten en 51,4 % van de economisch belangrijke 
dieren. Alle verschillende skeletelementen zijn aanwezig (tabel 18). Het 
materiaal bestaat onder andere uit vijf rechter distale scheenbenen (tibiae)
(waarvan één onvergroeide epifyse), twee rechter kaak fragmenten met daar 
in een dp4 en drie foetale spaakbeenderen (radii). Op basis hiervan kan een 
MNI85 geschat worden van vier volwassen-, twee juveniele- en twee foetale 
runderen. 

Van de runderresten waarbij het stadium van de vergroeiing van de 
epifysen kon worden bepaald, is vastgesteld dat 4 van de 35 geïdentificeerde 
runderen een leeftijd had ouder dan 3.5 jaar (tabel 19). Het slijtage patroon 
van de tanden en kiezen in de onderkaken toont de aanwezigheid van een 
substantieel percentage juveniele en onvolwassen dieren (tabel 20a en b). 
Dit patroon komt deels overeen met dat van Rijnfront-zuid met uitzondering 
van een hoger aantal oude individuen bij het onderhavige onderzoek.

Het geslacht van slechts één rund is achterhaald. Het gaat hierbij om één 
fragment van de  hoornpit van een stier. Bij alle andere runderbotten is het 
niet mogelijk geweest het geslacht vast te stellen.

85 Minimum Number of Individuals (minimum aantal individuen).

Tabel 17
Oegstgeest-Corpus: aantal botfragmenten

met slacht-, brand- en vraatsporen  
   



62 OEGSTGEEST

Rund Sch/Geit Varken Paard Kat Edelhert LM MM M Ind.

cornuus 5 1

cranium 11 6 4 3 1 11

maxilla 8 3 5

mandibula 13 12 17 2 1

dentes 2 1 1 1 1

dentes inferior 11 3 7

dentes superior 6 13 1

atlas 3

axis 2

vertebra 3 9 7 1 3

vertebra cervicales 4 1

vertebra thoracales 11 4 1

vertebra lumbales 4 1 1 1 1

sacrum 1

costa 4 35 43 2

sternum 1

scapula 5 7 12 3 2 7 1

humerus 8 3 9 2 1

radius 9 3 6 1 1

ulna 9 1

carpalia 4

metacarpus 6 1 1 1

pelvis 17 1 5 6 1

femur 9 2 6 1

patella 1 1

tibia 9 6 12 1

fibula 1

calcaneum 3 6

astralagus 5 5 1

metatarsus 7 3 2 1 1

phalanx 1 6 1

phalanx 2 5 1 1 1

phalanx 3 7 1

phalanx 1 2

pijpbeen 3 3 2 4

indet. 86 56 41 674

totaal 190 69 111 7 2 1 157 129 44 694

Aantal
onvergr.

%
vergr.

Tuber Scapulae 4 4 100.0

Phalanx 1 prox 6 6 100.0

Phalanx 2 prox 5 5 100.0

Totaal vroeg 15 15 100.0 > 1,5 jr

Metacarpus dist 3 3 100.0

Metatarsus dist 2 2 100.0

Tibia dist 1 6 7 85.7

Tuber calcis 1 1 100.0

Totaal midden 1 12 13 92.3 > 3jr

Femur prox 1 0 1

Femur dist 2 3 5 60.0

Tibia pox 1 1 100.0

Totaal Laat 3 4 7 57.1 > 4 jr

Tabel 18 
Oegstgeest-Corpus: skeletelementen per
diersoort

Tabel 19 
Oegstgeest-Corpus: verschillende groepen van
skeletleeftijden aan de hand van de epipy-
severvgroeiing van het rund
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Higham 1967 Grant 1982 O’Connor

nummer dp4 P4 M1 M2 M3 stadia M.W.S. stadia 1989

6330/24 a 1-6 1-3 juv

6360/19 a 1-6 1-7 juv

6182/26 n 1-6 20-29 subadult

6225/15 f/g h 27-28 subadult

6073/1 b 11-14 17-21 subadult

6217/4 h 11-20 27-34 subadult

6417/11 g 11+ 27-39 subadult

6192/1 k 15+ 34-44 (adult)oud

Leeftijdsklassen

(O’Connor 1989) Aantal

juveniel 2

onvolgroeid

subadult 5

adult -

oud 2

Op basis van de lengte van een aantal lange pijpbeenderen kan een 
schatting worden gemaakt van de schofthoogte. Deze ligt tussen de 108-113
cm met een gemiddelde van 111 cm (tabel 21.86 Dit komt overeen met de 
schofthoogten zoals die bepaald zijn voor het Oegstgeest-Rijnfront (2004) 
materiaal.87

Schofthoogte (cm)

Element
Maat 
(mm)

Matolcsi (‘70-‘71)
Von den Driesch 
& Boessneck 
(1974)

Bergstrom & Van 
Wijngaarden-Bakker (1983)

Metatarsus 208 113,36 113,36 110,42

Tibia 306 108,94 103,71

Metacarpus 177 109,56 108,86 108,64

Prummel bepaald de schofthoogte aan de hand van de lengte van de mid-
denhandsbenen (metacarpalia) en middenvoetsbenen (metatarsalia). Op 
basis hiervan onderscheid zij drie typen vroeg middeleeuwse runderen: 
grote runderen met een schofthoogte van ongeveer 117 cm (zoals ze zijn 
gevonden in Rijnsburg en Dorestad); middelgrote runderen met een 
schofthoogte van ongeveer 113 cm (zoals ze zijn gevonden in Elisenhof) en 
kleine runderen met een schofthoogte van ongeveer 109 cm (range van 
90 tot 128 cm) (zoals gevonden in Haitabu en Feddersen Wierde).88 De 
gemiddeld schofthoogte van de runderen uit Oegstgeest-Corpus komt in dit 
schema overeen met het kleine rundertype. 

Op 20 % van de runderbotten zijn hak- en/of snijsporen aangetroffen 
(tabel 17). De skelet-elementen waar de meeste snij en/of haksporen op 
zijn aangetroffen zijn het bekken en de wervels en dan met name de 
thoracale wervels. Veel snijsporen op de wervels bevinden zich op de laterale 
processi, op de spina en op het wervellichaam (corpus). In enkele gevallen 
is het wervellichaam lateraal doorgehakt, in geen van de gevallen is het 
wervellichaam echt in de lengte doorgehakt. Dit lijkt erop te wijzen dat bij 
de slacht het karkas niet over de lengte-as in tweeën verdeeld is.

86 Von den Driesch & Boessneck 1974.Von den Driesch & Boessneck 1974.
87 Cavallo 2006, 77-78.Cavallo 2006, 77-78.
88 Prummel 1983, 176-178. Prummel 1983, 176-178.

Tabel 21 
Schofthoogte van de runderen

Tabel 20a 
Slijtage van de onderkaakskiezen gekoppeld
aan verschilllende relatieve leeftijden bij het
rund

Tabel 20b 
Oegstgeest-Corpus: gegevens van tab. 7a
gegroepeerd per leeftijdsklasse volgens
O’Connor (1989)
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8.3.2 Varken

Het varken (Sus scrofa) is na het rund het meest voorkomende dier. In totaal 
zijn er 111 fragmenten van het varken gedetermineerd wat overeenkomt 
met 28,2 % van alle op soort gedetermineerde botten met een gewicht van 
2394 gr (tabel 15). Onder de varkensbotten bevinden zich vier rechter distale 
scheenbenen (tibiae) van volwassen beesten en minimaal één opperarmbeen 
(humerus) van een juveniel individu. De MNI kan daarom worden geschat 
op vier volwassen beesten en een juveniel individu (tabel 22).

Aantal
onvergr.

Aantal
vergr.

Totaal % vergr.

Tuber Scapulae 0 2 2 100.0

Humerus dist 1 4 5 80.0

Radius prox 0 4 4 100.0

Totaal vroeg 1 10 11 90.9 > 1 jr

Tibia dist 2 4 6 66.7

Totaal midden I 2 4 6 66.7 >2 jr

Tuber calcis 4 2 6 33.3

Total midden II 4 2 6 33.3 >2,5 jr

Ulna prox 3 2 5 40.0

Humerus prox 1 0 1 0.0

Femur prox 1 0 1 0.0

Femur dist 0 1 1 100.0

Tibia prox 1 2 3 66.7

Totaal laat 6 5 11 45.5 >3,5 jr

Op basis van de epifysevergroeiïng is vastgesteld dat bijna alle varkens 
een leeftijd bij overlijden hebben gehad die hoger lag dan één jaar. In de 
hogere leeftijdscategorieën ligt het percentage vergroeid / onvolgroeidgelijk. 
Tenminste 16,6 % heeft een leeftijd bereikt van 3 / 3,5 jaar oud (tabel 22)

In tabel 23a wordt aangegeven wat de staat van slijtage bij de kiezen van 
de onderkaak is aan de hand van de methode van Grant 89 en de slijtage 
stadia van Higham.90 In tabel 23b zijn deze gegevens gegroepeerd per 
leeftijdsklasse. Uit deze tabel wordt het duidelijk dat het grootste deel van de 
geïdentificeerde varkens kan worden gerekend tot de volwassen individuen. 
Bij al deze volwassen individuen is de derde molaar (M3) slechts beperkt 
gesleten. Dit bekent dat de dieren jonge volwassen beesten waren op het 
moment van overlijden (nog maar net in de adult-fase). Dit duidt op een 
gebruik van de varkens voornamelijk voor de consumptie van vlees. Er zijn 
weinig jonge individuen aangetroffen. De reden hiervoor is niet volledig 
te verklaren. Mogelijk zijn de botten onder invloed van post-depositionele 
processen niet bewaard gebleven of zijn de jongere individuen verhandeld.

89 Grant 1982.Grant 1982.
90 Higham 1967.Higham 1967.

Tabel 22 
Oegstgeest-Corpus: verschillende groepen
van skeletleeftijden aan de hand van de
epifysevervgroeiing van het varken
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Vndstnr dp4 P4 M1 M2 M3 Higham Grant

6310 f C b C C 9 6-Dec onvolgr.

6103 - - - - a 20 23-35 adult

6221 - d h - - 20-22 26-33 adult

6360 - d - e - 20-22 26-33 adult

6182 - d k e a 20-22 32 adult

6419 - - - - c 20-22 34-38 adult

6360 - - l - - 20-22 28-38 adult

6182 - - d a n 20-22 38 adult

6225 - e l k d 20-22 40 adult

6409 - - m h g 20-22 42 adult

Leeftijdsklassen

(O’Connor 1989) Aantal

juveniel

onvolgroeid 1

subadult -

adult 9

oud -

Opvallend is de afwezigheid van oudere individuen, wat kan duiden op 
een lokale fokkerij. Van de geïdentificeerde onderkaken en ondertanden is 
vastgesteld dat er vier afkomstig zijn van een beer (mannetje) en twee van 
een zeug (vrouwtje), wat eventueel zou kunnen wijzen dat er sprake was van 
selectieve slacht.

Op 14,4 % van het varkensbotten zijn snij- en/of haksporen aangetroffen 
(tabel 17). Dit is minder dan bij het rund het geval is. Bij het varken zijn 
vooral veel hak- en snijsporen aanwezig op het schouderblad (scapula) en de 
proximale ellepijp (ulna). In het geval van de ellepijp zijn de snijsporen vaak 
aangetroffen op het proximale articulatievlak91, wat mogelijk een aanwijzing 
is voor een wijze van slachten waarbij de ondervoorpoten van het dier 
werden verwijderd met een incisie bij het ellebooggewricht.

8.3.3 Schaap / Geit

Schaap/geit (Ovis aries / Capra hircus) is de derde in hoeveelheid met 68 
gedetermineerde fragmenten, wat overeenkomt met 17,5 % van op soort 
gedetermineerde botmateriaal (tabel 15). Samen met rund en varken 
vormt schaap/geit het overgrote deel van de gedetermineerde fragmenten. 
Het totaal gewicht van de botresten van schaap/geit is 786 gram. Bij het 
determineren is geen verschil gemaakt tussen schaap of geit. 
Op 11,6 %  van de schaap/geit botten zijn hak- en snijsporen aangetroffen 
(tabel 17). Dit is dus minder dan bij de runder- en varkensresten het geval is. 
Opvallend is dat er veel cranium fragmenten met haksporen zijn gevonden. 
In een enkele gevallen lijkt het erop dat de schedel in de lengte door midden 
is gehakt.

8.3.4 Paard

In totaal zijn 7 paardenbotten (346 gr)(Equus caballus) gevonden, wat 
overeenkomt met 1,8 % van alle gedetermineerde botten (tabel 15). Op twee 
botfragmenten is een degeneratieve aandoening (osteoartritis) geconstateerd 
in de vorm van botwoekering (exostoses) aan de rand van de articulatievlak 
(lipping). Deze pathologische sporen doen vermoeden dat het dier voor 

91 Gewrichtsvlak met het opperarmbeen (Gewrichtsvlak met het opperarmbeen (humerus).

Tabel 23a 
Slijtage van de onderkaakskiezen gekoppeld
aan verschilllende relatieve leeftijden bij het
varken

Tabel 23b 
Oegstgeest-Corpus: gegevens van tab. 9a
gegroepeerd per leeftijdsklasse volgens
O’Connor (1989)
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zware arbeid is gebruikt en/of een aanzienlijke leeftijd heeft bereikt.
In twee gevallen zijn slachtsporen geconstateerd, eenmaal aan een 
schouderblad (scapula) en eenmaal aan een middenhandsbeen (metacarpus).

8.3.5 Kat

De gevonden botresten die afkomstig zijn van de kat (Felis catus) vertegen-
woordigen 0,5 % van het totaal gedetermineerde botmateriaal en wegen in 
totaal 2 gr (tabel 15). Twee complete botten van een kat zijn geïdentificeerd, 
namelijk: een dijbeen (femur) en een knieschijf (patella). De epifysen van het 
dijbeen zijn niet vergroeid. Aangezien de proximale epifyse van het dijbeen 
van een kat bij een leeftijd van 8,5 maanden vergroeit, kan worden gesteld 
dat het betreffende bot afkomstig is van een juveniel individu van jonger 
dan 8,5 maanden oud.92

8.3.6 Edelhert

Slechts één middenvoetsbeen (metatarsus) van een edelhert (Cervus elaphus)
is teruggevonden, dit is een kleine 0,3 % van het totaal gedetermineerde 
materiaal; het gewicht van het fragment bedraagt 70 gr (tabel 15). Opvallend 
aan het assemblage is het ontbreken van gewei. Dit in tegenstelling tot de 
bevindingen van Cavallo in het opgravingrapport van Oegstgeest-Rijnfront 
(2004) waar het merendeel van de edelhert fragmenten uit gewei bestond.93

8.3.7 Vogels

Slechts een gering aantal vogelbotten is geïdentificeerd. De determinatie van 
het vogelmateriaal heeft plaatsgehad met de hulp van dhr. R. Maliepaard 
en de vergelijkingscollectie van de Universiteit van Amsterdam. Onder de 
vogelbotten zijn resten van de kip (Gallus Gallus), de tamme of wilde gans 
(Anser sp.) en de kraanvogel (Grus grus).

8.3.8 Overig

Veel van de botfragmenten konden niet gedetermineerd worden tot op 
geslacht/soort niveau, maar wel worden ingedeeld in de categorieën large 
mammal, medium mammal of  mammal. 

In totaal zijn 157 botten (11,1 %) met een gewicht van 1901 gr afkomstig 
van large mammals (LM)(tabel 15). Op 26 botten (16,6 %) zijn hak- en 
snijsporen aangetroffen. Al deze sporen zijn aangetroffen op het bekken 
(pelvis), de ribben (costae) of de wervels (vertebrae) (tabel 17). Dit percentage 
hak- en snijsporen komt overeen met het percentage gevonden bij het 
rund. Dit is niet verrassend omdat veel van de LM-botten waarschijnlijk 
afkomstig zijn van runderen. Op een relatief hoog percentage (29,3 %) zijn 
vraatsporen aangetroffen. De hoge fragmentatiegraad van de LM-botten is 
mogelijk veroorzaakt als gevolg van vraat door carnivoren. 

In totaal zijn 129 botten (9,1 %) met een gewicht van 352 gr afkomstig 
van medium mammals (MM)(tabel 15). Op 8 botten (6,2 %) zijn hak- of 
snijsporen aangetroffen (tabel 17). Op 15,5 % van de botten zijn vraatsporen 
herkent. Als laatste konden 44 botten (3.1%) worden geclassificeerde als 
mammals (M). Hierop zijn geen sporen aangetroffen (tabel 17).

92 Habermehl 1975.Habermehl 1975.
93 Cavallo 2006, 79.Cavallo 2006, 79.
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8.4 Conclusie

Veruit het grootste deel van de veestapel wordt ingenomen door runderen 
gevolgd door varken en schaap/geit. In vergelijking met twee vroeg 
middeleeuwse vindplaatsen uit de omgeving (Valkenburg-de Woerd, 
7e eeuw; Katwijk-de Zanderij 5e tot 8e eeuw), komen de volgende 
overeenkomsten en verschillen aan het licht: voor alle vindplaatsen geldt 
dat rund de dominante soort is, met Valkenburg als uitschieter, waar het 
percentage hoger ligt dan in de andere twee vindplaatsen (tabel 24); een 
verschil is dat in Valkenburg-de Woerd schaap/geit op de tweede plaats staat 
en het varken op drie en dat in Katwijk-de Zanderij het percentage schaap/
geit en varken nagenoeg gelijk is, terwijl het varken in Oegstgeest duidelijk 
veel meer voorkomt dan schaap/geit.

Rund Varken Schaap/geit

Valkenburg - de Woerd 70.0% 11.3% 18.7% Saberolles 1992

Katwijk -de Zanderij 48.0% 25.0% 27.0% van der Heiden et al. in prep.

Oegstgeest - Rijnfront 61.0% 27.0% 12.0% Cavallo 2006

Oegsgeest -Corpus 56.2% 28.4% 15.4%

Op basis van leeftijdsbepalingen (bij overlijden) is geconstateerd dat het 
overgrote deel van het vee bestond uit jonge dieren en een klein aantal 
oudere individuen. Deze verdeling kan mogelijk verklaard worden aan 
de hand van een model zoals gepresenteerd in het 2004 rapport.94 In dit 
model vormen de juveniele runderen een bijproduct in het proces van 
het fokken en produceren van runderen die verhandeld worden naar de 
grotere handelcentra (Dorestad, Medemblik, Witla en Domburg).95 De jong-
volwassen runderen worden levend verhandeld en ontbreken dus nagenoeg 
in het botspectrum. Het lage aantal oudere runderen wijst erop dat een 
klein aantal beesten in de nederzetting is achtergebleven voor de productie 
van melk, trekkracht en het instandhouden van de populatie.

Het varken lijkt, gezien het feit dat er voornamelijk jong-volwassen dieren 
zijn gevonden, verantwoordelijk zijn geweest voor het grootste deel van 
de vleesproductie voor de plaatselijke consumptie. Voor de vleesproductie 
is het namelijk niet lonend een dier als het volwassen is nog langer 
in leven te houden daar de toename in gewicht en vlees tegen die tijd 
stagneert. De ideale slacht leeftijd van het varken ligt tussen de 1,5 - 3 jaar. 
Door Reichstein & Tiessen zijn twee verschillende soorten nederzetting 
gedefinieerd aan de hand van de slacht van varkens:96 een stedelijk 
consumptieve nederzetting waar een hoog percentage van de varkens 
geslacht wordt in de leeftijd van anderhalf tot drie jaar; een agrarische 
nederzetting, waar een laag percentage tussen de anderhalf en drie jaar 
werd geslacht, maar een hoog percentage dieren ouder dan drie jaar.
In dit licht zou Oegstgeest-Corpus een stedelijk consumptieve nederzetting 
zijn. Dit komt echter niet overeen met de rest van de conclusies over de 
vindplaats en ook niet met de hierboven getrokken conclusie aan de hand 
van de runderleeftijden. Bij de vindplaats Hoogmadeseweg-Leiderdorp is 
dit echter ook het geval en ook bij deze vindplaats is, net als bij Oegstgeest-
Corpus, de conclusie dat de varkens waarschijnlijk voor eigen consumptie 
zijn gebruikt.97

94 HemmingaHemminga et al. 2006.
95 Van Dijk 1995, 95-101.Van Dijk 1995, 95-101.
96 Prummel 1983, 176-178. Prummel 1983, 176-178.
97 Van Dijk 1995, 97.Van Dijk 1995, 97.

Tabel 24 
Vergelijking van de verhoudingen van de vee-
stapel in vroeg middeleeuwse vindplaatsen in
de omgeving
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De voorlopige conclusie van het rapport van Oegstgeest-Corpus is dat 
we hier waarschijnlijk te maken hebben met een nederzetting met een 
agrarisch karakter. De dierlijke economie zal vermoedelijk zijn gebaseerd 
op het fokken van runderen en de export daarvan naar de grotere 
handelsplaatsen in de omgeving. Hiernaast kan de melkproductie ook nog 
een rol hebben gespeeld. De omvang hiervan is naar verwachting echter 
niet groot geweest. De lokale vleesconsumptie is vermoedelijk afhankelijk 
geweest zijn van varkens. Mogelijk heeft pluimvee en rol vervult in de 
locale vleesproductie. De conclusie is in grote lijnen in overeenstemming 
met de bevindingen van Oegstgeest-Rijnfront. Het verschil met Oegstgeest-
Rijnfront is echter dat geen sporen zijn gevonden van ambachtelijke 
activiteiten en dat in het geheel geen honden- en visresten zijn 
teruggevonden.
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9. Natuursteen   

S. Knippenberg

9.1 Inleiding

In dit verslag zal het steenmateriaal aangetroffen tijdens het Inventariserend 
Onderzoek en de Definitieve Opgraving op het Corpus terrein besproken 
worden. Net als bij het onderzoek van 2004 is tijdens deze campagnes 
wederom een grote hoeveelheid stenen verzameld. In totaal gaat het om 1023
stenen met een gewicht van 66,33 kg. Hiervan zijn 157 stenen aangetroffen 
tijdens het IVO van het ‘Noordelijk deel’ (projectcode (PC89). De overige 
866 stenen zijn afkomstig van de IVO (PC86) en DO (PC94) van het Corpus 
terrein.
Wat betreft de herkomst van de vondsten uit deze laatste twee projecten 
kunnen twee contexten onderscheiden worden. 
Het grootste deel van de vondsten komt uit de vullingen van de verschillende 
grondsporen verspreid over het zuidelijk gedeelte van het onderzochte 
terrein. De rest is afkomstig van de flank en de bedding van de oost-west 
georiënteerde geul, die het noordelijke deel van het Corpusterrein doorsnijdt. 
Deze geul is onderzocht door tijdens de IVO fase twee proefsleuven haaks op 
de ligging ervan aan te leggen. In aanvulling hierop is tijdens de DO fase een 
kleine put gegraven, waarbij de afvallaag systematisch gezeefd is. Helaas kon 
niet de gehele afvallaag op deze manier binnen het tijdsbestek onderzocht 
worden. Gezien het incomplete karakter van dit materiaal, zijn slechts de 
gebruikte en bewerkte stenen beschreven. Het gaat hierbij om slechts zeven 
stenen, zes werktuig(fragmenten) en één kernobject, uit een totaal van 459 
verzamelde stenen. Het merendeel van dit niet beschreven materiaal betreft 
klein grind materiaal. 

Gezien de minder goede contextuele informatie van het ‘Noordelijk deel’ 
(PC89) zijn alle stenen gescreend en slechts de werktuigen en andere 
opmerkelijke stenen beschreven. Dit zijn slechts twee stenen geweest van de 
157 aangetroffen stenen. Uiteindelijk zijn totaal 416 stenen beschreven en in 
een database ingevoerd.

Vrijwel al het materiaal is van een dusdanig grootte dat het niet van nature 
in de fijne fluviatiele afzettingen, waarop de vindplaats ligt, voorkomt. In 
aanvulling hierop geldt dat het merendeel van het materiaal van nature geen 
gerold karakter heeft en het voor een groot deel gaat om steensoorten die 
zich niet van nature in de grindige Rijn afzettingen bevinden. Deze gegevens 
zijn een goede indicatie dat het materiaal door mensen is aangevoerd. Gezien 
deze antropogene associatie is al het materiaal bestudeerd. 

Bij de bestudering is getracht de volgende vragen te beantwoorden:
Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de 
vindplaats getransporteerd? 
Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 
Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die 
hebben plaatsgevonden op de vindplaats?
Verschilt het materiaal dat in de geul gedumpt is van het materiaal dat 
uit de verschillende grondsporen komt? Is dit een kwalitatief, dan wel een 
kwantitatief verschil? 
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En hoe verhouden de uitkomsten van dit onderzoek zich tot die van 
het eerdere onderzoek uitgevoerd op dezelfde locatie en beschreven in 
Knippenberg 2006?

Om deze vragen te beantwoorden is de steensoort, de aanwezigheid en 
aard van gebruiks- en bewerkingssporen, de grootte en eventuele sporen 
van verbranding of verhitting bepaald. Identificatie van gebruikssporen 
gebeurde met het blote oog, aangevuld met waarnemingen met behulp van 
een handlens (vergroting 10x).

Onder het steen materiaal is een breed palet aan steensoorten aanwezig 
(tabel 25). Binnen dit materiaal kunnen we op basis van de doeleinden die 
de stenen gediend hebben een onderscheid maken tussen verschillende 
groepen stenen. Een groot deel van het materiaal kan als bouwsteen, of 
fragmenten daarvan, geclassificeerd worden. Dit geldt vooral voor het 
tufsteen, leisteen, en siltsteen, maar waarschijnlijk ook het kristallijn 
gesteente. Er is een kleine groep stenen, die als werktuig is gebruikt, al 
dan niet na een voorbewerkingstadium. Onder deze werktuigen bevinden 
zich materialen als: tefriet, zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet 
en fylliet. Daarnaast zijn er twee bewerkte vuurstenen artefacten gevonden, 
waarvan één gebruikt is (tabel 26). 
Naast deze stenen is er een grote groep die géén herkenbare sporen van 
bewerking of gebruik bezitten. Het gaat hier om allerlei soorten keien, 
fragmenten van keien en andere brokken steen. Onder dit materiaal 
bevinden zich de steensoorten: kalksteen, vuursteen, kwarts, kwartsiet, 
kwartsitische zandsteen, zandsteen, siltsteen, leisteen, tuf, tefriet, kristallijn 
gesteente en graniet. Bij veel van deze steensoorten, zoals tefriet, tuf, 
leisteen, siltsteen en kristallijn gesteente, betreffen het brokken die 
waarschijnlijk oorspronkelijk onderdeel hebben uit gemaakt van maalstenen 
– in het geval van tefriet –, of bouwstenen – in het geval van tufsteen, 
leisteen, siltsteen en kristallijn gesteente.

Steensoort IVO (2004) - PC 71 DO (2004) - PC 78 IVO - PC 86 DO - PC 94 totaal

N % N % N % N % N %

Barnsteen 9 3,0 9 1,5 18 1,4

Kalksteen (onbepaald) 9 3,0 8 1,3 1 0,9 4 1,3 22 1,7

Vuursteen 6 2,0 11 1,8 7 2,3 24 1,8

Chert 2 0,3 2 0,2

Kwarts 17 5,7 13 2,2 13 11,8 22 7,3 65 5,0

Kwartsiet 19 6,4 16 2,7 7 6,4 11 3,6 53 4,0

Kwartsitische zandsteen 4 1,3 3 0,5 14 12,7 21 6,9 42 3,2

Zandsteen 35 11,8 58 9,6 11 10,0 29 9,6 133 10,1

Siltsteen 59 19,9 175 29,0 20 18,2 27 8,9 281 21,4

Leisteen 19 6,4 82 13,6 12 10,9 11 3,6 124 9,4

Fylliet 3 1,0 11 1,8 1 0,3 15 1,1

Metamorf gesteente 2 0,7 2 0,2

Tuf 56 18,9 108 17,9 9 8,2 55 18,2 228 17,4

Puimsteen 2 0,7 13 2,2 15 1,1

Tefriet 48 16,2 33 5,5 5 4,5 85 28,1 171 13,0

Kristallijn gesteente (onbepaald) 2 0,7 37 6,1 18 16,4 17 5,6 74 5,6

Graniet 1 0,2 5 1,7 6 0,5

Mortel 1 0,3 12 2,0 3 1,0 16 1,2

Niet gedetermineerd 6 2,0 11 1,8 5 1,7 22 1,7

totaal 297 100,0 603 100 110 100 303 100 1313 100

Tabel 25
Overzicht steensorten per opgraving
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Vergelijken we de variatie aan steensoorten met het eerdere onderzoek, 
dan valt op dat in grote lijnen beide samples met elkaar overeenkomen.98

Verschillen bestaan in relatieve aantallen van enkele steensoorten. Deze 
verschillen zijn deels te wijten aan het feit dat tijdens het huidig onderzoek 
een groot complex afkomstig is uit de afvallaag in de geul (zie hieronder). 
Ook valt de afwezigheid van enkele steensoorten op. Zo is tijdens deze 
campagne geen barnsteen aangetroffen. In het voorgaande onderzoek 
was al duidelijk dat barnsteen zeer gelokaliseerd voorkwam binnen de 
vroeg middeleeuwse nederzetting van Oestgeest en dat de vervaardiging 
van barnstenen objecten vermoedelijk aan één persoon of huishouden 
was toebedeeld. Een beeld dat wordt bevestigd door de resultaten van het 
huidige onderzoek. Puimsteen is een ander gesteente dat tijdens het huidige 
onderzoek niet is aangetroffen. In het voorgaande onderzoek ging het om 
kleine hoeveelheden en mogelijk verklaart dit het verschil. 
In het hier volgende zullen de verschillende groepen stenen beschreven 
worden.

98 Vergelijk tabel 21 in: Knippenberg 2006, 83.Vergelijk tabel 21 in: Knippenberg 2006, 83.

Figuur 38 
Slijpsteen. Vnr. 6547 (schaal 1:2)
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Afslag compleet 1 1

Afslagkern compleet 1 1

Afslagwerktuig gebroken 1 1

Brok (shatter) fragment 3 1 6 21 23 7 54 85 21 5 3 5 234

Gebroken hoekige steen fragment 2 2 7 4 21 15 8 59

Gebroken hoekige steen incompleet 1 1 2

Natuurlijke hoekige steen compleet 1 1

Gebroken kei fragment 2 8 3 8 6 5 32

Gebroken kei incompleet 2 1 1 1 5

Natuurlijke kei (gerold) compleet 3 23 11 9 4 50

Kernwerktuig compleet 1 1 2

Kernwerktuig fragment 1 2 1 5 9

Kernwerktuig incompleet 1 1

(Kern)object fragment 1 3 1 5

(Kern)object incompleet 1 1 2 6 1 11

totaal 5 7 35 18 35 40 47 23 1 64 90 36 5 3 5 414

Tabel 26
Artefact type per steensoort
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9.2 Bouwmaterialen

Net als tijdens het eerdere onderzoek is er veel tufsteen, leisteen en siltsteen 
aangetroffen.99 De percentages verschillen enigszins, echter niet in die 
mate dat er gesproken kan worden van duidelijk verschillend gebruik. Het 
huidige onderzochte sample is in aantal een stuk kleiner dan het eerder 
onderzochte complex. De variatie aan aangetroffen materiaal is dan ook een 
stuk minder omvangrijk. 
Wat betreft het tufsteen gaat het met name om ondefineerbare brokken, 
veelal niet groter dan 10 cm. Alle onderzochte stenen kunnen als ‘Römer 
tufsteen’ geclassificeerd worden. Een steensoort die sinds de Romeinse tijd 
zeer veel werd gebruikt en afkomstig is uit het Eifelgebied (Duitsland).100

Er zijn slechts enkele tufsteenfragmenten aangetroffen die een indicatie 
geven van de oorspronkelijke vorm van het materiaal. Bij vrijwel al deze 
stukken gaat het om fragmenten van rechthoekige blokken. Slechts bij 
één fragment is vastgesteld dat het oorspronkelijke stuk een rondere vorm 
had. In tegenstelling tot het eerder onderzochte materiaal is er vrijwel 
geen materiaal aangetroffen met mortelresten. Ook ontbreken doorboorde 
exemplaren, waarvan bij het vorige onderzoek gesuggereerd is dat het om 
gewichten gaat.

Voor siltsteen en leisteen geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal. Net als bij 
het eerdere onderzoek bleek het soms problematisch om beide materialen 
van elkaar te scheiden. Er zijn stukken aanwezig, die voor een groot gedeelte 
uit siltsteen bestaan, maar deels leisteen laagjes bevatten. Vermoedelijk 
vertegenwoordigen deze stenen gesteente dat niet volledig tot metamorf 
omgezet is. Deze sterke overeenkomst en het lokaal samengaan van beide 
steensoorten maakt het aannemelijk dat beide eenzelfde herkomst hebben. 
Vermoedelijk is dit het zuiden van België geweest.
Het huidig onderzochte sample heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd 
wat betreft het gebruik van dit materiaal. Het merendeel van het materiaal 
bestaat uit platte onregelmatige stukken, zonder duidelijke sporen van 
bewerking of gebruik. In het eerdere onderzoek is een groot fragment 
met mortelresten aangetroffen, hetgeen suggereert dat het leisteen op een 
bepaald moment als bouwsteen diende.101

99 Knippenberg 2006, 83-88.Knippenberg 2006, 83-88.
100 H. Kars 1982; E. Kars 2000 & 2001; Gijssel 2001; Slinger et al. 1980.
101 Knippenberg 2006, 83-89.Knippenberg 2006, 83-89.

Figuur 39 
Wetsteen van donker blauwgrijs kwartsiet.
Vnr. 14 (schaal 1:2)
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In het eerdere rapport is gesuggereerd dat het meeste van het hier 
aangetroffen tufsteen, siltsteen en leisteen bouwmateriaal afkomstig is van 
verlate Romeinse nederzettingsterreinen.102  De nabij gelegen Romeinse 
Castellea, Valkenburg en Leiden-Roomburg, zijn de meest waarschijnlijke 
locaties. Daar diende dit materiaal als bouwmateriaal. Of een dergelijk 
gebruik ook geldt voor de vroeg middeleeuwse nederzetting van Oegstgeest 
lijkt minder waarschijnlijk gezien de afwezigheid van stenen structuren. 
Waartoe het materiaal dan gediend heeft blijft vooralsnog onduidelijk.

9.3 Werktuigen

Het aantal geïdentificeerde werktuigen is opmerkelijk klein. In het 
onderzochte sample bezitten 12 stenen sporen van gebruik. Daarnaast 
zijn nog eens zes stenen met gebruikssporen herkend onder het materiaal 
van put 68 (de zeefput) en één uit de proefsleuven op het ‘Noordelijk 
deel’. Aangezien het in vrijwel alle gevallen gaat om fragmenten is een 
goede interpretatie van het soort werktuig moeilijk. Er zijn drie klopstenen 
herkend, zes maalsteen fragmenten, drie slijpsteen fragmenten, twee 
slijpblok fragmenten en twee incomplete wetstenen. Daarnaast zijn er 
enkele werktuigfragmenten waarbij onduidelijk is of het om een slijpsteen 
of slijpblok gaat (N=1), om een slijpsteen of een maalsteen (N=1), of om een 
slijpsteen of wetsteen (N=1).

9.3.1 Maalstenen

Onder de geïdentificeerde maalsteen fragmenten bevinden zich vijf 
tefriet stukken en een kwartsitisch zandsteen fragment met duidelijke 
gebruiksvlakken. De overige tefrietblokken bevatten geen duidelijke 
gebruiksvlakken. Desondanks bestaat het vermoeden dat het recent uit 
elkaar gevallen maalsteen fragmentenzijn. Het tefriet is namelijk in 
alle gevallen gelijk aan het materiaal dat uit Duitsland afkomstig is en 
sinds de bronstijd vrijwel uitsluitend als grondstof voor de vervaardiging 
van maalstenen gediend heeft en weid verspreid over Nederland wordt 
aangetroffen.103 Ook tijdens de middeleeuwen is het een veel voorkomend 
gesteente onder de gebruikte maalstenen.104 Vermoedelijk zijn de 
aangetroffen fragmenten en brokken afkomstig van handmaalstenen. 
Naast dit tefriet materiaal, is er in een stenenrijk spoor in het noordelijk 
deel van het onderzochte terrein, een fragment kwartsitische zandsteen 
aangetroffen. Op een concaaf vlak hiervan zijn sporen van rode oker 
gevonden (v5032). Deze kei diende waarschijnlijk als maalsteen voor de 
verpulvering van deze kleurstof, die in gesteente vorm wordt aangetroffen.
Onder het materiaal uit put 68 bevindt zich een klein fragment van schist 
met een plat lichtelijk afgesleten vlak (v6658). Mogelijk gaat het hier om een 
gebruikt voorwerp. Op basis van dit stuk is het echter niet te zeggen of het 
hier een maalsteen of slijpgereedschap betreft. 

9.3.2 Slijpstenen en slijpblokken

Zes stenen en fragmenten van stenen zijn als slijpsteen of slijpblok 
geïnterpreteerd. Onder slijpstenen worden stenen met duidelijk afgesleten 
concaaf vlak verstaan, waarbij de omvang suggereert dat ze niet in de hand 

102 Knippenberg 2006, 82-93.Knippenberg 2006, 82-93.
103 Joachim 1985; Heeringen 1985. Joachim 1985; Heeringen 1985.
104 H. Kars 1983; E. Kars 2000 & 2001; Knippenberg 2007; Parkhouse 1976.H. Kars 1983; E. Kars 2000 & 2001; Knippenberg 2007; Parkhouse 1976.
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zijn gehouden.105 E. Kars onderscheidt slijpstenen van slijpblokken op basis 
van het aantal gebruikte vlakken; een slijpsteen heeft maar één gebruikt 
vlak, terwijl slijpblokken meerdere vlakken bezitten.106

Op basis van deze criteria zijn drie stenen als slijpblok geïnterpreteerd. Bij 
de overige drie kan geen onderscheid tussen beide werktuigtypen gemaakt 
worden door het fragmentarische karakter van de stenen.
Twee van de drie slijpblokken zijn van een lichtgrijze, bijna witte zandsteen 
gemaakt en bezitten meerdere gebruikte vlakken (v6674 en v6547). Het 
gaat in beide gevallen om platte stukken, waarbij de platte tegenover 
elkaar liggende vlakken concaaf en afgesleten door gebruik zijn. Eén van 
de blokken (figuur 38) bezit nog een derde gebruikt vlak. Dit is een van 
de zijkanten, die sterk concaaf is en een soort groef lijkt te vertonen. Het 
derde object (v6692) is een rand fragment van een donkere kwartsitische 
zandsteen, met twee haaks op elkaar staande platte vlakken, die allebei door 
gebruik zijn afgesleten. 
Van de overige drie slijpwerktuigen is slechts één vlak bewaard gebleven 
en derhalve kan er geen onderscheid tussen slijpsteen en slijpblok gemaakt 
worden. Twee zijn van zandsteen gemaakt, één met een lichtelijk concaaf 
gebruikt vlak (v6652) en de ander met een lichtelijk convex vlak (v6409). Bij 
de derde, een fragment van kwartsitische zandsteen, is het gebruikte vlak 
plat.

9.3.3 Wetstenen

Onder wetstenen wordt in de hand gehouden slijpgereedschap verstaan.107

Er bevinden zich twee zekere wetstenen binnen het huidige onderzochte 
sample en een exemplaar waarbij het niet duidelijk is of het om een 
wetsteen of slijpsteen gaat.
Het grootste stuk komt uit de vondstlaag in de geul. Het is een bijna 
compleet langwerpige stuk van een donker blauwgrijze kwartsiet (figuur 39). 
Het stuk is gefacetteerd en bezit vijf vlakken. In doorsnede neigt het object 
naar rechthoekig in vorm, met dit verschil dat tussen twee haaks op elkaar 
staande vlakken een tussen vlak in een hoek van 45 Cº aanwezig is. Alle 
vijf de vlakken zijn gebruikt, weliswaar in verschillende mate. Drie vlakken 
bezitten nog delen van het oorspronkelijke ruwe oppervlak. Waarschijnlijk 
is de wetsteen ook als klopsteen gebruikt getuige de aanwezigheid van 
klopsporen langs de randen van het bewaard gebleven uiteinde.
Het andere stuk (v6391) is de helft van een plat afgerond wetsteentje 
gemaakt van een fijnkorrelig grijsgroen metamorf gesteente, mogelijk 
een fylliet. Zowel op de platte vlakken als langs de zijkanten vertoont het 
exemplaar sporen van gebruik.
De mogelijke wetsteen is gemaakt van fijnkorrelige zandsteen. Het object is 
plat en driehoekig van vorm. Eén van zijkanten is gebruikt om te slijpen. Dit 
stuk is oorspronkelijk een deel geweest van een groter werktuig, vermoedelijk 
een slijpsteen. Na breuk heeft het fragment nog steeds dienst gedaan als 
slijpgereedschap en is het in de hand gehouden als wetsteen, waarbij het 
oorspronkelijke slijp oppervlak, nu smaller in vorm, weer dienst deed als 
gebruiksvlak. Midden op het gebruikte vlak zitten butsen. Deze suggereren 
dat de steen ook dienst heeft gedaan als klopsteen of aambeeld. Het is niet 
met zekerheid te zeggen of het actief (klopsteen) dan wel passief (aambeeld) is 
105  E. Kars 2000.
106  E. Kars 2000.
107 E. Kars 2000. E. Kars 2000.
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gebruikt. Dit hangt nauw samen met het tijdstip van gebruik. Was het object 
nog een slijpsteen, dan is gebruik als aambeeld waarschijnlijker, werd het 
object al als wetsteen gebruikt, dan ligt een actief gebruik als klopsteen meer 
voor de hand.

9.3.4 Klopstenen

Onder het materiaal bevinden zich drie stenen met klopsporen. Bij alle drie 
gaat het om keien die zonder een stadium van voorbewerking als klopsteen 
gebruikt zijn. Twee zijn compleet, een zandstenen exemplaar (figuur 40) met 
klopsporen aan beide uiteinden en een kwartsitische zandstenen kei, met 
slechts aan één uiteinde klopsporen (v17). Het derde stuk is een kei fragment 
met op één van de uiteinden klopsporen en langs de breukrand twee kleine 
afslagnegatieven (v6679). 

9.3.5 Overig bewerkt materiaal

Buiten de tufsteen bouwblokken, die duidelijk bewerkte vlakken bezitten, 
vertonen er maar weinig stenen sporen van bewerking. Mogelijk hebben 
enkele van de wetstenen en slijpblokken een stadiium van voorbewerking 
ondergaan. De sporen daarvan zijn echter door het herhaaldelijk gebruik niet 
meer te traceren. 
Onder de stenen die bewerkt zijn of met bewerking geassocieerd kunnen 
worden bevinden zich een enkele zandstenen afslag, waarvan niet duidelijk 
waarbij deze ontstaan is, en twee stuks vuursteen. Bij de laatste gaat het om 
een afslagwerktuig (een schrabber) en een klein afslagkerntje. Het werktuig 
is gebandeerd terrasvuursteen met langs twee randen steile retouche, typisch 
voor een schrabber (figuur 41). Het werktuig kan evenwel niet tot een formeel 
schrabber type gerekend worden. De afslagkern is ook van terrasvuursteen, 
klein van omvang en vertoont niet een gestandaardiseerde wijze van reductie. 
Naast deze twee bewerkte vuurstenen, zijn er nog vijf onbewerkte stuks 
vuursteen aangetroffen, allen keitjes. Vermoedelijk dienden deze keitjes een 
ander doel dan als grondstof te dienen voor de vervaardiging van werktuigen. 
Binnen de nederzetting zijn namelijk een reeks onbewerkte keitjes met een 
vergelijkbare omvang aangetroffen van andere steensoorten.
De vondst van het bewerkte vuursteen is opmerkelijk in vroeg middeleeuwse 
context, maar niet onbekend. Tijdens het eerdere onderzoek zijn reeds 
artefacten gevonden, waarvan toen is gesuggereerd dat het ouder prehistorisch 
materiaal betreft. In dit geval komen de twee artefacten echter uit twee vroeg 
middeleeuws gedateerde kuilen (op basis van Merovingisch aardewerk). 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat in vroeg middeleeuwse nederzettingen 
vuursteen is gebruikt en waarschijnlijk ook bewerkt. 

9.4 Het onbewerkte materiaal

Het grootste deel van het steenmateriaal wordt vertegenwoordigd door 
materiaal zonder sporen van gebruik of bewerking. Zoals aan het begin al 
opgemerkt valt in feite ook een grote hoeveelheid brokken tufsteen, leisteen, 
siltsteen, kristallijn gesteente en tefriet hieronder. Hoewel de brokken zelf 
geen sporen van gebruik of bewerking vertonen, mag aangenomen worden 
dat het hierbij om fragmenten gaat, die oorspronkelijk onderdeel uitmaakten 
van bewerkte en gebruikte stenen en als zodanig dan ook beschouwd dienen 
te worden. Waarschijnlijk gaat dit ook op voor de vijf graniet brokjes die 
zijn aangetroffen. Hoewel geen van de vijf sporen van bewerking of gebruik 

Figuur 40 
Klopsteen. Vnr. 6714 (schaal 1:2)

Figuur 41 
Vuurstenen schrabber. Vnr. 6693 (schaal 1:2)
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vertonen heeft het voorgaande onderzoek een fragment van een granieten 
maalsteen opgeleverd.108 Daar dit gesteente makkelijk verbrokkelt, is het goed 
mogelijk dat de graniet brokken van een vergelijkbaar werktuig afkomstig 
zijn.
Er blijft echter een grote groep stenen over waarvoor dit niet opgaat. Kwarts, 
kwartsiet, kwartsitische zandsteen en zandsteen vormen de best vertegen-
woordigde steensoorten binnen deze groep. Kalksteen en wat onbewerkt 
vuursteen, beide klein in aantal, kunnen hieraan toegevoegd worden. Het 
overgrote deel van dit materiaal bestaat uit keien en keifragmenten. Van 
veel van de keien is het niet duidelijk waarom ze naar de nederzetting 
getransporteerd zijn. Dit geldt niet voor de kleine keitjes van vooral kwarts, en 
in mindere mate vuursteen en kwarsiet. Deze zijn gebruikt als bestanddeel 
voor mortel. Sommige van hen bezitten nog resten van mortel en bij het 
vorige onderzoek zijn er mortel fragmenten aangetroffen met vergelijkbaar 
keimateriaal erin. Zoals eerder al opgemerkt is het goed mogelijk dat het bij 
de aangetroffen mortel gaat om resten uit de Romeinse tijd, die verzameld 
zijn samen met het stenen bouwmateriaal en dat in de vroeg middeleeuwse 
nederzetting zelf geen mortel is geproduceerd. Dit impliceert dat ook de 
kleine keitjes op deze wijze op de vindplaats terecht zijn gekomen.

9.5 Korte beschouwing

Ondanks dat het niet om een groot aantal stenen gaat, leent dit sample 
samen met dat van het eerdere onderzoek zich goed voor een vergelijking 
tussen materiaal afkomstig uit grondsporen en dat uit de afvallaag in de 
geul. Interessant om hierbij te weten te komen of bepaalde steensoorten dan 
wel werktuigtypen in een van de twee contexten sterker vertegenwoordigd 
zijn en of dit iets zegt over de spoorcontext waarin ze zijn aangetroffen. In 
grote lijnen lijken beide sub-samples sterk op elkaar (tabel 27). Tufsteen, 
siltsteen, en leisteen vormen de hoofdmoot in beide contexten, met daarnaast 
significante hoeveelheden kwartsitische zandsteen, zandsteen en kwarts. Een 
nauwkeuriger vergelijking laat zien dat tufsteen in een kleiner percentage 
aanwezig is in de afvallaag in de geul, dan in de grondsporen op het neder-

108 Knippenberg 2006, 89.Knippenberg 2006, 89.

IVO PC 86 IVO PC 86 en DO 94 IVO (2004) PC 71 DO (2004) PC 78 Totaal Totaal

laag spoor spoor spoor spoor spoor + laag

Omschrijving steensoort N % N % N % N % N % N %

Barnsteen 9 3,9 9 1,6 18 1,8 18 1,6

Kalksteen 1 1,0 4 1,8 8 3,5 8 1,4 20 2,0 21 1,9

Vuursteen 7 3,1 5 2,2 11 2,0 23 2,3 23 2,1

Chert 2 0,4 2 0,2 2 0,2

Kwarts 13 12,6 22 9,7 17 7,5 11 2,0 50 4,9 63 5,6

Kwartsiet 6 5,8 12 5,3 17 7,5 15 2,7 44 4,3 50 4,5

Kwartsitische zandsteen 13 12,6 22 9,7 3 1,3 3 0,5 28 2,8 41 3,7

Zandsteen 10 9,7 30 13,3 23 10,1 57 10,1 110 10,8 120 10,7

Siltsteen 20 19,4 27 11,9 55 24,1 169 30,1 251 24,7 271 24,2

Leisteen 12 11,7 11 4,9 18 7,9 82 14,6 111 10,9 123 11,0

Fylliet 1 0,4 3 1,3 11 2,0 15 1,5 15 1,3

Metamorf gesteente 2 0,9 2 0,2 2 0,2

Tefriet 2 1,9 8 3,5 6 2,6 5 0,9 19 1,9 21 1,9

Tuf 9 8,7 51 22,6 53 23,2 107 19,0 211 20,8 220 19,7

Puimsteen 2 0,9 13 2,3 15 1,5 15 1,3

Kristallijn gesteente 17 16,5 18 8,0 2 0,9 36 6,4 56 5,5 73 6,5

Graniet 5 2,2 1 0,2 6 0,6 6 0,5

Mortel 3 1,3 1 0,4 11 2,0 15 1,5 15 1,3

Niet gedetermineerd 5 2,2 4 1,8 11 2,0 20 2,0 20 1,8

totaal 103 100,0 226 100,0 228 100,0 562 100,0 1016 100,0 1119 100,0

Tabel 27
Steensoorten per laag en spoor
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zettingsterrein. Kennelijk is het materiaal sterk gelieerd aan de grondsporen 
en vervulde het tufsteen een functie die samenhing met activiteiten die in of 
nabij de kuilen werden uitgevoerd. 
Een ander opmerkelijk verschil is een hoger aandeel kristallijn gesteente in de 
afvallaag. Ook kwarts en kwartsitische zandsteen lijken iets sterker vertegen-
woordigd te zijn in de afvallaag. Een verklaring hiervoor is niet voorhanden 
gezien het feit dat vrijwel niks van het materiaal sporen van bewerking of 
gebruik vertoont. 

9.6 Conclusies

Het materiaal van het recent onderzochte Corpus terrein binnen de vroeg 
middeleeuwse nederzetting Rijnfront Zuid sluit goed aan bij het eerdere 
onderzochte materiaal van deze nederzetting. Tufsteen, leisteen en siltsteen 
vormen de meest voorkomende gesteentes. Vermoedelijk betreft het hier 
bouwmateriaal dat verzameld is van Romeinse castellae in de omgeving. 
Helaas blijft het vooralsnog niet goed duidelijk waarvoor het gebruikt is 
binnen de vroeg middeleeuwse nederzetting van Oestgeest. De analyse van 
de ruimtelijke spreiding heeft uitgewezen dat tufsteen met name vertegen-
woordigd is in kuilen en dat het in mindere mate terecht is gekomen in de 
afvallagen in de geul. Dit impliceert dat het materiaal specifiek aan deze 
kuilen gelieerd lijkt te zijn. 
Net als binnen het eerdere onderzochte materiaal is het aandeel werktuigen 
klein. Minder dan 2% van de onderzochte stenen vertoont sporen 
van gebruik. Onder de gebruikte stenen zijn maalstenen, slijpstenen, 
slijpblokken, wetstenen en klopstenen herkend.
De huidige opgravingen hebben geen barnsteen opgeleverd. Dit bevestigt 
het al geopperde idee dat de vervaardiging van barsteen objecten zeer 
gelokaliseerd binnen de nederzetting plaatsvond. Wel is er net als in het 
voorgaande onderzoek bewerkt vuursteen aangetroffen. Dit materiaal 
is ten tijde van de vroeg middeleeuwse bewoning gebruikt en hoogst 
waarschijnlijk ook bewerkt.
Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat het steenmateriaal een 
significante materiaal groep vormt binnen de nederzetting. Gezien de 
herkomst van elders, heeft men moeite gedaan om de veelal grote blokken 
steen naar de vindplaats te verplaatsen. Het blijft vooralsnog voor het 
meeste steen onduidelijk waarom men dat precies gedaan heeft. 
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Tabel 28 
Overzicht herkomst glasfragmenten (gewicht
en aantal)

10. GLAS  

S.M.E. van Lith 

10.1 Vroeg middeleeuws glas

In totaal zijn er 36 fragmenten glas aangetroffen (tabel 28). Hiervan zijn 25 
stukjes afkomstig uit het gezeefde residu van put 68, waar de datering niet 
met zekerheid is vastgesteld. De fragmenten zijn dermate klein dat analyse 
niet mogelijk is. De overige stukken, op één fragment na, zijn aangetroffen 
in archeologische context. Hiervan bleken vier stukjes te klein, waarmee het 
totaal aantal geanalyseerde fragmenten uitkomt op zeven. 
In onderstaande tabel is de herkomst van al het glas weergegeven:

Vnr put spoor aantal gewicht spoortype

6037 66 91 1 1,7 Greppel

6234 66 100 1 70,2 Kuil

6274 66 105 1 4 Kuil

6251 66 205 1 3 Greppel

6737 67 41 1 0,5 Waterput

6385 67 41 1 1,1 Waterput

6323 67 47 2 7,1 Greppel

6286 68 2 0,2 Laag

6583 68 1 1,1 Laag

6601 68 1 0 Laag

6236 68 1 0,3 Laag

6284 68 1 0 Laag

6637 68 2 0,4 Laag

6635 68 8 23,4 Laag

6597 68 3 0,3 Laag

6640 68 1 2,8 Laag

6669 68 4 1,7 Laag

6502 68 1 0,3 Laag

6511 70 3 1 18,1 Kuil

6476 70 40 1 1,2 Kuil

6525 70 5030 1 14,9 Laag

Totaal 36 152,3

10.2 Randfragment (v6323)

Het betreft twee passende randfragmenten, waarvan de licht verdikte rand 
is afgerond en enigszins naar buiten staat.  Onder de rand is een spiraal-
draadversiering aanwezig, waarvan zes windingen deels bewaard zijn. De 
beide bovenste windingen staan verder uit elkaar en zijn iets dikker dan de 
onderste die opmerkelijk fijn zijn. Het glas is sterk iriserend lichtgroen van 
kleur en waarschijnlijk afkomstig van een konische beker.
Diameter rand: 9 cm; 
Hoogte van de fragmenten: 4 en 3.6 cm; 
Dikte wand: 0.1 en 0.15 cm; 
Dikte rand: 0.2 cm.

10.2.1 Versiering

De versiering met horizontaal spiraaldraad onder de rand was in de laat 
Romeinse tijd en in de vroege middeleeuwen heel gebruikelijk. Behalve 
konische bekers kunnen o.a. stortbekers (zelden), voetbekers en slurfbekers 
met horizontaal glasdraad onder de rand versierd zijn. Dat het een konische 
beker betreft is in dit geval het meest waarschijnlijk omdat voetbekers en 
slurfbekers in onze streken nauwelijks voorkomen.
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10.2.2 Datering

Aangezien de breedte van de voet niet bepaald kon worden, is het 
onmogelijk de fragmenten exact te dateren. Deze breedte is hiervoor 
namelijk bepalend. Bekers met een voet zo breed dat de beker gemakkelijk 
nog kan staan worden naar de voornaamste vindplaats als type ‘Mayen’
aangeduid (IVB-VA). Bekers van het type ‘Aschaffenburg’ zijn een 
overgangsvorm tussen de bekers met brede voet en de latere met een smalle 
voet (VA-midden V).
De rand van het type ‘Gellep’ (Pirling type 232) is konisch (anders dan die uit 
Oegstgeest). Type ‘Gellep’ valt hier dus af. Type ‘Gellep’ heeft een smalle voet 
met pontilmerk, zodat hij niet kan staan (V-VIA).
Bekers van het type ‘Rheinsheim’ (Pirling 231) hebben een smalle voet en 
kunnen niet staan (Vb-VI). Alle genoemde typen hebben een versiering van 
schuine optische geblazen ribben op de wand.
De globale datering van de fragmenten valt tussen tweede helft vierde tot en 
met zesde eeuw n. Chr.

10.3 Randfragment (v6251)

Dit is een sterk verdikt, afgerond, uitstaand randfragment. Onder de rand is 
een vrij dikke spiraaldraad aangebracht met vijf windingen, waarvan de drie 
bovenste windingen dichter bij elkaar staan dan de onderste. Opmerkelijk 
is een diepe groef aan de binnenzijde, 0.3 cm onder de rand. Het glas heeft 
een donkerbruine kleur van goede kwaliteit. Wellicht is het onderdeel van 
een konische beker (vergelijkbaar met v6323).
Diameter rand: 7 cm; 
Hoogte fragment: 2.5 cm; 
Dikte wand: 0.14-0.2 cm; 
Dikte rand: 0.3 cm.
De globale datering van het fragment valt tussen de tweede helft vierde tot 
en met zesde eeuw n. Chr.

10.4 Wandfragment met optische ribben (v6476)

Dit is een wandfragment met dicht bijeenplaatste flauwe optisch geblazen 
ribben. Het glas heeft een licht geel/groene kleur en bevat enkele 
blaasjes. Waarschijnlijk is het onderdeel geweest van een konische beker 
(vergelijkbaar met v6323).
Hoogte fragment 3.5 cm; 
Dikte wand 0.1 cm. 
De globale datering van dit fragment valt eveneens tussen de tweede helft 
vierde tot en met zesde eeuw n. Chr.

10.5 Bodemfragment van een schaaltje (v6274)

Het laatste vroeg middeleeuwse fragment betreft een deel van het midden 
van een vlakke bodem van een schaaltje. Aan de onderzijde is een mogelijk 
pontilmerk zichtbaar, wat echter ontstaan kan zijn door beschadiging. Op 
grond de licht geelgroene kleur (vergelijkbaar met v6476) en enkele fijne 
luhtblaasjes wordt dit fragment vroeg middeleeuws gedateerd. 
Hoogte fragment 0.7 cm; 
Dikte 0.2-0.4 cm. 
De datering van dit fragment valt in de vroege middeleeuwen.
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10.6 Modern glas

10.6.1 Standring (v6511)

Dit betreft een deels gesmolten standring met deel van de bodem. Als 
gevolg van het ontbreken van andere aanwijzingen is het fragment niet 
verder te duiden dan modern glas.

10.6.2 Halsfragment (v6525)

Dit is een fragment van de hals van een apothekersflesje. De vertikale lip 
is kenmerkend voor de 19e eeuw.109 Het glas heeft een licht blauw/groene 
kleur.
Hoogte hals 2.6 cm; 
Hoogte fragment 3 cm; 
Hoogte lip 0.5 cm.

10.6.3 Apothekersfles (v6234)

Dit is de bodem, met deel van de benedenwand, van een cylindrische 
fles. Op de bodem staat een cirkel met daarin de inhoudsmaat (300). 
Hoogstwaarschijnlijk moet deze inhoudsmaat gelezen worden als centiliter, 
omdat deze flessen dan van een hals zijn voorzien. Er bestaan namelijk ook 
apothekersflessen met een vrijwel identiek merk, die met een schroefdop 
werden afgesloten en vaste stoffen bevatten. Het glas heeft een licht blauw/
groene kleur en bevat enkele blaasjes.
Diameter bodem: 5.8 cm;
Hoogte fragment: 5 cm.
De datering van apothekersflessen kan zeer waarschijnlijk met behulp van 
de catologi van de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam. In het kader van 
dit onderzoek is dit echter niet gedaan.

109 Bartels 1999, Steden in scherven deel 2, 988, no.  163 en 165.
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11. Botanische macroresten   

C.C. Bakels

11.1 Inleiding

Het terrein Oegstgeest-Corpus grenst aan Oegstgeest-Rijnfront, waarover 
in 2006 werd gerapporteerd. De resten van bewoning sluiten qua karakter 
en datering aan bij de aldaar aangetroffen sporen. Het gaat om resten van 
een boerennederzetting uit de vijfde tot zesde eeuw. Omdat de paalsporen 
van Oegstgeest-Rijnfront vrijwel geen botanische macroresten hadden 
opgeleverd, werden deze in de Corpus opgraving niet onderzocht. Het 
onderzoek concentreerde zich op de vulling van drie waterputten, met als 
doel het opsporen van cultuurgewassen en planten die aanwijzingen konden 
opleveren over het milieu in en vlak rond de middeleeuwse nederzetting.

11.2 Methode 

Monsters uit de waterputten 66-1-6, 66-1-144 en 66-1-204 zijn in 
het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit der Archeologie, 
Leiden, onder een fijne waterstraal met de hand gezeefd. De kleinste 
maaswijdte bedroeg 0,25 mm. Van waterput 66-1-6 waren monsters 
van twee verschillende niveau’s voorhanden. De residuen werden onder 
een microscoop gesorteerd. De aanwezige zaden en vruchten zijn 
gedetermineerd en geteld door W.J. Kuijper.

11.3 Resultaat 

Alle vier monsters bevatten macroresten. De soorten en aantallen 
staan vermeld in tabel 29 De meeste resten zijn, volgens verwachting,  
onverkoold. De enkele verkoolde resten zijn in de tabel gemarkeerd met 
een asterisk. Het valt op dat er geen verschil is in de inhoud van de drie 
waterputten.  
De cultuurgewassen beperken zich tot vier soorten. Twee daarvan zijn 
granen: gerst en tarwe. De korrels verkeerden echter in zulke slechte  staat 
dat zij niet exact op naam gebracht konden worden. Oegstgeest-Rijnfront 
heeft meerrijige bedekte gerst opgeleverd en de gerst uit de opgraving 
Corpus betreft waarschijnlijk dezelfde soort. Rijnfront bevatte geen tarwe, 
zodat voor dit graan geen uitspraak kan worden gedaan.
De twee andere cultuurgewassen zijn lijnzaad/vlas en hennep. Beide 
gewassen zijn leveranciers van oliehoudende zaden en vezels. Lijnzaad 
ontbrak in de Rijnfront opgraving. Hennep is daar wèl gevonden. De 
aanwezigheid van kapselfragmenten van lijnzaad/vlas toont aan dat het 
gewas in de nederzetting verwerkt werd en waarschijnlijk ook door de 
bewoners zelf geteeld is. Voor hennep mag eveneens lokale teelt worden 
aangenomen.
De overgrote meerderheid van de zaden en vruchten betreft evenwel wilde 
planten en dan vooral kruiden. Els is de enige boom, die vertegenwoordigd 
is, en vlier de enige struik. Voorts zijn er resten van twee dwergstruiken, 
struikheide en dopheide. Vlier is de enige in dit lijstje, die ook in Rijnfront 
is gevonden. Een overeenkomst tussen beide terreinen is wel, dat resten 
van bomen en struiken zeer schaars zijn. Els en vlier groeiden in de 
nabijheid van de nederzetting maar voor de beide heidesoorten is dat niet 
aannemelijk. Zij zijn door de bewoners naar de nederzetting gebracht, 
misschien als grondstof voor bezems.
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Bij de kruiden domineren soorten, die op akkers, in tuinen en op 
boerenerven groeien. Het is binnen de lijst moeilijk om soorten aan te 
wijzen die specifiek voor het ene of het ander milieu zijn. Zij wijzen in het 
algemeen op voedselrijke grond. Een aparte categorie is die van planten 
van vertrapt nat grasland. Gezien de ligging van de nederzetting, op een 
terrein vlak aan de Rijn, is de aanwezigheid van een dergelijke vegetatie 
niet verrassend. Een grazige vegetatie zal in de directe omgeving zeker 
aanwezig zijn geweest. En als de zaden niet afkomstig zijn van planten 
vlak naast de onderzocht putten, dan zijn zij meegekomen met het vee, dat 
in de nederzetting zijn thuisbasis had. Mest speelt bij zulk transport een 
belangrijke rol. Zeker met vee meegekomen zijn de planten van brakke tot 
zilte terreinen. Deze categorie was ook in Rijnfront prominent aanwezig. 
Weidegronden, die met enige regelmaat met zout tot  brak water werden 
overstroomd, speelden vermoedelijk een belangrijke rol in de lokale veeteelt. 
Het is aannemelijk dat zulke terreinen op niet al te grote afstand van de 
nederzetting te vinden waren. Het Rijn-estuarium was immers niet ver weg.
De categorie water- en moerasplanten is verklaarbaar uit de nabijheid van 
de Rijn, maar eerder nog uit  de daarop afwaterende stroompjes.  Het gaat 
daarbij meer om moerasplanten en planten van zeer drassige terreinen dan 
om echte waterplanten. Enkele biezen, bijvoorbeeld mattenbies en ruwe 
bies, kunnen ook door de bewoners verzameld zijn om matten en manden 
van te vlechten.

11.4 Discussie en conclusie

Oegstgeest-Corpus sluit goed aan bij Oegstgeest-Rijnfront. Het meest in het 
oog lopende verschil is de aanwezigheid van lijnzaad/vlas op de eerste, en 
(vermoedelijk) rogge op de tweede locatie. Het verschil kan zonder enige 
moeite verklaard worden uit de schaarste aan resten van cultuurgewassen. 
De inhoud van de waterputten is ook uitstekend vergelijkbaar met die van 
vroeg middeleeuwse putten uit de opgraving Katwijk-Zanderij (rapport 
in voorbereiding). De Romeinse nederzetting in nabijgelegen Leiden-
Pomona levert trouwens eenzelfde beeld op.110 Kennelijk bood de uiterste 
benedenloop van de Rijn al enige eeuwen eerder dezelfde mogelijkheden en 
kansen aan een boerenbevolking. 
Van de in Oegstgeest aangetroffen soorten verdient de hennep extra 
aandacht. Hennep wordt in Romeinse contexten langs de limes 
aangetroffen, maar het is niet zeker of deze hennep lokaal verbouwd werd. 
Volgens de archeobotanische database RADAR is de oudste vondst in 
inheemse context afkomstig uit Zwinderen-Kleine Esch in Drenthe, met 
een datering tussen  AD 270 en 450.  De hennep van Oegstgeest is maar 
weinig jonger en is daarmee de op een na oudste vondst in rurale context 
in Nederland. Het is tenminste weinig aannemelijk dat de bewoners van 
een boerennederzetting de hennep niet zelf geteeld zouden hebben. Van 
Haaster plaatst de start van de hennepteelt in de Merovingische periode.111

De hennep van Oegstgeest  past in deze visie.

110 Bakels & Stronkhorst 2004.Bakels & Stronkhorst 2004.
111 Haaster 1997.Haaster 1997.
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Oegstgeest corpus

put 66 66 66 66

vlak 1 1 1 1

spoor 6 6 144 204

vulling 5 8 2 3

segment 2 2 2 2

vondstnummer 6396 6395 6406 6422

monstergrootte, liters 2 2 2 1

cultuurgewassen

Hordeum sp. - - 1* - gerst

Hordeum sp., internodium - - 1* - gerst

Triticum sp. - - 1* - tarwe

Cannabis sativus 2 2 - - hennep

Linum usistatissimum - 6 - - lijnzaad/vlas

Linum usitatissimum, kapselfr. - 4 - - lijnzaad/vlas

bomen en struiken

Alnus sp. - - - 4 els

Calluna vulgaris, bloem - 2 - - struikheide

Erica tetralix, blad - - - 4* dopheide

Sambucus sp. - - 1 - vlier

kruiden

akker- tuin- en erfonkruiden 

Anagallis arvensis - - 24 8 guichelheil

Anthemis cotula - - 64 20 stinkende kamille

Arctium sp. - 1 - - klit

Atriplex patula/prostrata - 210 232 88 uitstaande of spiesmelde

Atriplex sp. 124 - - - melde

Brassica rapa - - 1 - raapzaad

Capsella bursa-pastoris 16 4 28 8 herderstasje

Chenopodium album 1420 398 48 16 melganzenvoet

Chenopodium ficifolium 72 200 64 20 stippelganzenvoet

Chenopodium polyspermum 4 - - - korrelganzenvoet

Coronopus squamatus 8 8 1 - grove varkenskers

Dipsacus sp. - - 1 - kaardebol

Euphorbia helioscopia 1 - - - kroontjeskruid

Fallopia convolvulus - - 4 - zwaluwtong

Fumaria officinalis - - - 8 gewone duivenkervel

Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit - 1 - - hennepnetel

Hyoscyamus niger 13 8 44 8 bilzenkruid

Lamium sp. 7 12 - 8 dovenetel

Malva sylvestris 2cf 6 24 16 groot kaasjeskruid

Persicaria lapathifolia - 6 20 4 beklierde duizendknoop

Persicaria maculosa - - - 4 perzikkruid

Polygonum aviculare 31 232 144 32 varkensgras

Rumex acetosella 4 4 1 - schapenzuring

Sinapis arvensis 132 - - - herik

Sinapis sp. - 112 - - mosterd

Sisymbrium officinale - 1 - - gewone raket

Solanum nigrum 56 12 96 60 zwarte nachtschade

Sonchus asper 11 100 12 5 gekroesde melkdistel

Spergula arvensis - 6 - - gewone spurrie

Stachys arvensis/sylvatica - - 1 - akker- of bosandoorn

Stellaria media 247 en 4* 106 312 48 vogelmuur

Thlaspi arvense - - 1 - witte krodde

Tripleurospermum maritimum - 8 - - reukeloze kamille

Urtica dioica - 6 8 - grote brandnetel

Urtica urens 67 48 180 340 kleine brandnetel

Verbena officinalis - - - 4 ijzerhard

Tabel 29
Botanie determinatie

+ = enkele,  ++ = tientallen,  +++ = honderden,  ++++ = duizenden,  +++++ = tienduizenden,  * = verkoold
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Oegstgeest Corpus

vertrapt nat grasland

Alopecurus geniculatus - 8 - - geknikte vossenstaart

Leontodon autumnalis 1 4 - - vertakte leeuwentand

Plantago major 24 44 36 8 grote weegbree

Potentilla anserina 1 - 16 13 zilverschoon

Ranunculus repens type - - 1 4 kruipende boterbloem type

Rumex cf crispus - - 941 - mogelijk krulzuring

Trifolium sp., bloemfr. - 1 - - klaver

Water- en moerasplanten

Alisma plantago-aquatica - - - 12 grote waterweegbree

Alisma sp. 4 16 - - waterweegbree

Bolboschoenus maritimus 2 8 18 12 heen

Eleocharis palustris 8 4 16 16 gewone waterbies

Glyceria fluitans - - 1 - mannagras

Isolepis setacea - - 4 4 borstelbies

Juncus sp. +++++ ++ - +++++ rus

Juncus sp., zaadkapsel - 1 - - rus

Lycopus europaeus - 4 - - wolfspoot

Lysimachia sp. - - 4 - wederik

Persicaria hydropiper - - 12 8 waterpeper

Potamogeton sp. - - - 4 fonteinkruid

Ranunculus aquatilis type - 4 - - waterranonkel

Ranunculus sceleratus - - 24 28 blaartrekkende boterbloem

Schoenoplectus lacustris - - 24 - mattenbies

Schoenoplectus tabernaemontani 2 - - - ruwe bies

Schoenoplectus sp. 14 - - 16 bies

Sphagnum sp., blaadjes - - - 8 veenmos

Stachys palustris 5 - - - moerasandoorn

Typha sp. - - - ++ lisdodde

Zannichellia palustris - - - 4 zannichellia

Planten van brakke tot zilte terreinen

Aster tripolium - 14 1 4 zulte

Atriplex littoralis type - 8 1 - strandmelde type

Chenopodium rubrum 4 - 8 - rode ganzenvoet

Glaux maritima 12 4 4 - melkkruid

Salicornia europaea 4 - - 4 zeekraal

Suaeda maritima 8 2 - 16 klein schorrenkruid

Triglochin maritima 68 102 36 36 schorrenzoutgras

overig

Agrostis sp. 16 8 8 + struisgras

Carex sp. 15 en 1* 4 146 40 zegge

Festuca ovina/rubra 1 - - - schapengras of rood zwenkgras

Mentha aquatica/arvensis - - 8 4 water- of akkermunt

Phleum sp./Poa sp. - - - + doddegras of beemdgras

Poa sp. 12 8 44 - beemgras

Poaceae - 1 - - grassen

Ranunculus sardous 10 8 52 4 behaarde boterbloem

Rumex sp. 5 - - - zuring

Spergularia sp. - 4 - - schijnspurrie

Viola sp. - 6 - - viooltje

overige resten

mos oa Neckera crispa + + - -

Cristatella mucedo, statoblasten - 1 - 2

diverse soorten landslakken + + 1 -

fragmenten vis + 1 - 2

Theodoxus fluvialitis, eikapsels - - 1 +

hydroïdpoliep, fragm. - - - +

insecten, fragm. - - - +

foraminiferen +++ - - -

eischaal, fragment 1 - - -

+ = enkele,  ++ = tientallen,  +++ = honderden,  ++++ = duizenden,  +++++ = tienduizenden,  * = verkoold

Tabel 29 (vervolg)
Botanie determinatie
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12. Hout   

C. Vermeeren

12.1 Inleiding

De opgraving heeft enkele waterputten opgeleverd, waarin de resten van de 
houten beschoeiing bewaard zijn gebleven. Het gaat hierbij voornamelijk 
om vierkante bekistingen. In twee gevallen zijn grof gevlochten twijgen 
aangetroffen die de zijkant van de kuil bekleden. In twee van de waterputten 
zijn houten voorwerpen gevonden.
In de ONO-WZW georiënteerde geul zijn enkele (grotendeels verstoorde) 
resten van beschoeiingspalen aangetroffen. Al het hout is door BIAX 
Consult beschreven en onderzocht op houtsoort, om inzicht te krijgen in de 
gebruikte soorten. Ook zijn de bewerkingssporen bekeken om de gebruikte 
gereedschappen te kunnen achterhalen. De nadruk lag echter op het 
onderzoeken van mogelijkheden voor datering. 

12.2 Materiaal en methode

Het hout is in het veld verpakt in plastic folie. Twee voorwerpen zijn direct 
onderzocht en vervolgens geconserveerd door Archeoplan. Het onderzoek 
vond plaats op het laboratorium van het Archeologisch Centrum in Leiden, 
waar het hout voorzichtig is schoongemaakt. Determinatie is gedaan met 
behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop bij vergrotingen van 100 tot 
250 keer. Er is vooral gekeken naar de mogelijkheden voor datering. Voor 
14C-datering is gezocht naar zo jong mogelijk materiaal, zoals takhout en/
of laatstgevormde jaarringen. Er zijn enkele goede takkenmonsters apart 
gehouden, maar de voorkeur ging toch uit naar het dendrochronologisch 
dateren, waarvoor enkele geschikte exemplaren aanwezig waren in de vorm 
van eiken (Quercus) planken en palen met voldoende jaarringen en spint. 
Naast het beoordelen voor de mogelijkheden van datering, is het 
hout globaal beschreven en onderzocht op bewerkingssporen en zijn 
aanbevelingen gedaan voor foto’s. De resultaten van de houtbeschrijvingen 
en determinaties staan in bijlage 1.

12.3 Resultaten

12.3.1 Voorwerpen

Tijdens de opgraving zijn twee voorwerpen uit waterputten geborgen die 
snel zijn onderzocht, geconserveerd en gefotografeerd. Het betreft een 
gedraaide kom van elzenhout (Alnus), v6385) uit W1 en een samengesteld 
voorwerp van eikenhouten (Quercus) onderdelen met onbekende functie uit 
W2 (v6695).
De kom is loodrecht (in de lengterichting) uit een deel van een grote stam 
gehaald. Deze richting werd vaak gekozen omdat daarmee een lekkende 
bodem, als gevolg van de anatomische houtstructuur, wordt tegengegaan. 
Er zijn draaisporen te zien op de binnen- en buitenzijde (figuur 42). Er zijn 
twee maal twee sierringen zichtbaar, op de buitenrand en tegen de bodem 
(figuur 43). Daarnaast zijn er sporen van gebruik gevonden: krassen op 
de bodem aan de binnenkant, slijtage op de bodem aan de buitenkant en 
een scheur die gerepareerd is door aan beide zijden een gaatje te branden 
waardoor een verbinding van (metaal)draad gelegd kon worden (figuur 44).
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Figuur 42 
houten kom  

Figuur 43 
detail opname houten kom

Figuur 44 
detailopname reparatie aan houten kom

Figuur 45 
samengesteld voorwerp
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Het samengestelde voorwerp, mogelijk een constructieonderdeel, is eerst 
geconserveerd, waardoor bewerkings- en gebruikssporen niet meer goed 
zichtbaar waren. Het bestaat uit een klein plankvormig stuk van 20 cm lang, 
aan één zijde uitlopend in een punt, met een gat in het midden van het 
breedste deel. Door dit gat zit een pin, die is vastgezet met een wig (figuur 
45). De functie van dit voorwerp is onbekend.

12.3.2 Waterputten

Er zijn verschillende waterputten gevonden, waarbij van vier de houten 
beschoeiing (gedeeltelijk) bewaard is gebleven en onderzocht kon worden 
(tabel 30). 

Put Spoor

WP 1 66 6

WP 2 66 204

WP 3 67 41

WP 4 70 61

W3

Een waterput met beschoeiing die in eerste instantie aan vlechtwerk doet 
denken (figuur 46) en er lijken ook groepen met verschillende diameter en 
soort te onderscheiden. Volgens de waarnemingen in het veld bestond er 
echter geen vlechtend verband tussen de takken en zijn er geen duidelijk 
staanders herkend.112 Er zijn twee vondstnummers onderzocht van deze 
constructie:

v6403: een gespleten essenhouten (Fraxinus excelsior) tak met een 
diameter van circa 5 cm. 

• v6405: zes takken van hazelaar (Corylus avellana) met kleine diameters 
(tot 1,5 cm) die soms zeer fijn aangepunt waren en zeven gespleten en 
bijgewerkte takken van eik met diameters tussen 2 en 2,5 cm (figuur 47).

112 Mondelinge mededeling T. Hamburg.Mondelinge mededeling T. Hamburg.

Tabel 30 
overzicht waterputten

Figuur 46 
waterput met takkenbeschoeiing
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W4

Van het hout uit deze waterput zijn vier gespleten hazelaartakken met 
diameters van circa 4 cm bemonsterd. Mogelijk gaat het hier om een vlecht-
werkbeschoeiing wat echter in het veld niet goed kon worden vastgesteld.

W1

Deze waterput heeft een vierkant bekisting gemaakt van 10 eiken palen en 
planken (figuur 48). Enkele planken waren aangepunt (figuur 49) maar het 
merendeel van de palen en planken was vlak gemaakt aan de onderzijde 
(figuur 50a & b). In het eerste geval betreft het een paal met spint en 
mogelijk wankant,113 wat erop wijst dat de paal primair gebruikt is in deze 
context. De tweede paal heeft wel wat spint, maar dat is gesleten. De paal is 
eerst aangepunt en vervolgens dwars door de facetten van de punt afgeplat, 
wat zou kunnen wijzen op secundair gebruik. Voor het afplatten is een bijl 
gebruikt. Er kon een vrijwel rechte bijlsnede van minimaal 7 cm worden 
opgemeten.
Er zijn meer aanwijzingen gevonden voor hergebruik. In diverse planken 
zaten gaten die in deze constructie geen functie leken te hebben. In één 
plank werd in een dergelijk gat nog een pin van essenhout aangetroffen. 

113 Overgang van de laatstgegroeide jaarring naar de schors.Overgang van de laatstgegroeide jaarring naar de schors.

Figuur 47 
aangepunte hazelaartak (links); bewerkte
eiken tak (rechts)

Figuur 48 
waterput met vierkante bekisting
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Figuur 49 
aangepunte eiken plank en detail

Figuur 50a 
platgemaakte eik met spint en mogelijk
wankant

Figuur 50b
aangepunte eik die secundair afgeplat lijkt
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Figuur 51 
waterput met vierkante bekisting

Figuur 52 
hergebruikte planken tbv waterput
beschoeiing

Figuur 53 
hergebruikte planken tbv waterput

beschoeiing
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W2

Deze waterput heeft eveneens een vierkante bekisting (figuur 51)(figuur 12
biax rapp), gemaakt van eiken planken en palen. Ook hier zijn aanwijzingen 
gevonden voor secundair gebruik in de vorm van niet-functionele gaten. In 
één daarvan werd een pin van hazelaar aangetroffen. Twee voorbeelden van 
de planken zijn te zien in (figuur 52 & 53)(figuur 13 biax rapp en figuur 14
biax rapp).

12.3.3 Los hout uit de restgeul

Naast deze waterputbeschoeiingen zijn er ook vier houten paaltjes 
aangetroffen in een geul, in put 50 en 68. Mogelijk betreft het hier resten 
van een beschoeiing. Het zijn twee elzenpalen met een lange punt (30 en 
40 cm), een eveneens lang aangepunte eik en een gekliefde grof aangepunte 
eik.

Datering

Er zijn enkele 14C-monsters genomen van het takhout dat gebruikt was 
in de beschoeiingen van waterput 3 en 4. Omdat voor de Merovingische 
periode de mogelijkheid bestaat in ‘Wiggles’ terecht te komen, waarmee de 
datering nooit fijner zou kunnen worden dan de datering op basis van het 
aardewerk, is besloten deze monsters niet te gebruiken. 
Er is wel een selectie gemaakt uit de beschikbare dendro-monsters 
(vetgemaakt in kolom “dendro” in bijlage 1). De resultaten van het dendro-
chronologisch onderzoek zijn toegevoegd als bijlage 2.
Eén van de palen uit put 50 (v57) met meer dan 60 jaarringen en spint, die 
bij onderzoek zelfs de wankant nog bleek te bezitten, heeft een datering 
opgeleverd die vroeger uit kwam dan verwacht: najaar/winter 556 AD.
Waterput 1 (W1) had een aantal geschikte eiken. Een deel daarvan lijkt 
primair gebruikt, een deel secundair. Twee mogelijk primair gebruikte 
onderdelen met 60 of meer jaarringen en spint zijn geselecteerd, evenals 
twee mogelijk secundair gebruikte planken met 60 of meer jaarringen, 
maar zonder spint. Deze laatste kunnen een post-quem datering opleveren. 
Daarnaast waren nog vier andere monsters beschikbaar uit dit spoor, die 
bij eventueel niet dateren van de eerste selectie kunnen worden ingezet.114

Van deze selectie zijn uiteindelijk alleen de vondstnummers 6370 en 6372 
onderzocht. De eerste was waarschijnlijk primair gebruikt en leverde een 
datering op in 668 ± 8, de tweede gaf een datering van 651 ± 10, wat door 
het mogelijke secundair gebruik een post-quem datering is, die dus heel 
goed past bij de eerste datering.
Vondstnummer 6704 is uitgekozen voor onderzoek uit waterput 2 (W2).
De plank is helaas gebroken, maar heeft zeer veel jaarringen en spint en 
zelfs in een kleine “inham” in het hout nog de wankant. Het is echter niet 
gelukt om de ringen op verschillende delen precies te passen, zodat geen 
kapdatum of kapseizoen gegeven kon worden. Deze plank is mogelijk 
hergebruikt, en de datering van 611 ± 11 is dus een post-quem datering.115

114 Hiervan heeft v6374 weliswaar maar net aan 60 ringen, maar is mogelijk de laatste groeiringHiervan heeft v6374 weliswaar maar net aan 60 ringen, maar is mogelijk de laatste groeiring
aanwezig, zodat een datering de kapdatum en eventueel zelfs het kapseizoen zou kunnen
opleveren.

115 Opvallend is dat bij het secundair gebruikte hout nog spint aanwezig is, dat is namelijkOpvallend is dat bij het secundair gebruikte hout nog spint aanwezig is, dat is namelijk
meestal verdwenen. Dit betekent dat het hout primair bovengronds gebruikt is, waardoor het
spint minder te lijden heeft gehad dan ondergronds.



94 OEGSTGEEST

12.4 Conclusies

Het doel van het onderzoek was om informatie te krijgen over de gebruikte 
houtsoorten en de bewerking van het hout en om de mogelijkheden voor 
datering aan te geven. De nadruk lag op het laatste. 

Er zijn vier monsters dendrochronologisch onderzocht door RING. Deze 
leverden goede dateringen op. De beschoeiingspaal uit de greppel kon zelfs 
tot op seizoen gedateerd worden, maar kwam wel vroeger uit dan verwacht. 
De primair gebruikte paal uit de beschoeiing van W1 kon gedateerd worden 
met de middelcurve van eerder onderzochtte monsters uit dit gebied, wat 
aangeeft hoe belangrijk het maken van deze lokale curves is. Zowel de 
secundair gebruikte paal uit dit spoor als die uit W2 zijn gedateerd met een 
West-Duitse curve en hebben een bijzonder hoge t-waarde. Dit is een goede 
indicatie dat het hout uit west-Duitsland afkomstig is, wat op zijn beurt goed 
zou passen in het idee van hergebruik. 

Wat betreft gebruikte houtsoorten is het duidelijk dat eik de dominante 
houtsoort is. Het is aangetroffen in de vorm van planken, palen, takken en 
als onbekend voorwerp met pin en wig. Dit is niet verwonderlijk, omdat eik 
een sterke houtsoort is en ook zeer duurzaam. Dit hout werd daarom veel 
voor constructies zoals huizen, beschoeiingen en ook waterputbekistingen 
gebruikt. Het hout blijft echter ook zeer goed geconserveerd en wordt dus 
vaker teruggevonden. Omdat we door de lage grondwaterspiegel in deze 
opgraving alleen nog maar hout uit de dieper gelegen sporen hebben, is het 
niet verwonderlijk dat een groot deel daarvan eik is.116

Naast eik zijn ook andere houtsoorten gevonden, namelijk els (twee palen in 
de geulbeschoeiing en een kom), hazelaar (takken uit de takkenbeschoeiing 
en een pin) en es (een tak en pin). Met name de vondst van hazelaar is hier 
te danken aan het determineren van een deel van de takkenbeschoeiing. 
Mogelijk is deze soort veel meer gebruikt, bijvoorbeeld in vlechtwerk van de 
huismuren, en er zullen zeker ook nog (een aantal) andere soorten gebruikt 
zijn. Dit is echter niet meer te achterhalen omdat het meeste hout boven de 
grondwaterspiegel lag en dus vergaan is. 

Een (groot) deel van de eiken kan ingevoerd zijn, als constructiehout, of 
indirect van elders komen door het mogelijk secundair gebruik van planken 
en palen. Twee dendrochronologisch onderzochte monsters lijken dat ook 
te bevestigen. Een deel is echter primair gebruikt en waarschijnlijk lokaal 
eikenhout. Dit geldt ook voor de elzen palen en zeker voor de takken in 
de beschoeiing van waterput 3 & 4 (eik, es en hazelaar). Het betreft hier 
namelijk geen keurig ge-prefabriceerd vlechtwerk zoals een mand, die 
een secundaire functie als beschoeiing heeft gekregen en eventueel heel 
ergens anders gemaakt kan zijn.117 Het gaat om een snel te vormen ad hoc

constructievorm, die uit lokaal hout wordt samengesteld. 

Omdat het totaal aantal gedetermineerde stukken klein is, kan er helaas 
niet zoveel over de lokale vegetatie (soorten en onderlinge verhoudingen) 
gezegd worden. Wel is zeker dat eik, els, es en hazelaar in de omgeving 
voorkwamen; heel globaal geschetst els en mogelijk es op de nattere 

116 Dit verschijnsel zagen we ook in het nabijgelegen Rijnfront (Vermeeren 2005). Dit verschijnsel zagen we ook in het nabijgelegen Rijnfront (Vermeeren 2005).
117 Waterputbeschoeiingen van hergebruikte manden zijn onder andere gevonden in Huissen Waterputbeschoeiingen van hergebruikte manden zijn onder andere gevonden in Huissen

(Hänninen & Kooistra in voorbereiding).
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gronden en op de drogere delen eik, es en hazelaar, waarbij de laatste 
waarschijnlijk op de lichtere plaatsen langs de bosranden te vinden is.118

Bewerkingssporen zijn op al het hout aangetroffen, maar niet altijd 
even duidelijk bewaard. Bijlen zijn gebruikt om de palen aan te punten 
en wellicht ook om de planken te maken, maar dat is niet meer te zien. 
Bijlsnedes waren weinig aanwezig, en dan meestal alleen zeer korte stukjes. 
Slechts in één geval is een goede snede vastgelegd, van minimaal 7 cm, 
afkomstig van een vrijwel rechte bijlsnede. Wel is duidelijk dat het altijd 
platte (dunne) metalen bijlen betreft. 
De onderzochte takken van de takkenbeschoeiing vertoonden sporen van 
kappen of snijden met respectievelijk een bijl of een mes. De gaten in de 
planken die in de bekistingen werden aangetroffen zijn hoogstwaarschijnlijk 
geboord, maar de bewerkingssporen zijn door het (her)gebruik gesleten. De 
kom tenslotte vertoont mooie draaisporen.

Als we de hier onderzochte beschoeiingen vergelijken met die van 
het naastgelegen en kort daarvoor bekeken materiaal van Rijnfront 
uit een vergelijkbare periode, dan valt op dat in beide opgravingen de 
boomstamputten ontbreken, terwijl dat wel een normaal beeld is voor deze 
periode.119 Wel consistent met het algemene beeld is het voorkomen van de 
bekistingen. In Corpus werd geen hergebruikte tonbeschoeiing aangetroffen 
zoals in Rijnfront wel aanwezig was. In Corpus is weer wel een vorm van 
takkenbeschoeiing gevonden die niet in Rijnfront werd aangetroffen. Deze 
vorm van beschoeiing wordt weinig gevonden, maar is bijvoorbeeld bekend 
uit Midlaren.120 Het levert een mooi inzicht op in de lokale houtsoorten. 
De gevonden houtsoorten verschillen iets. In Rijnfront werden naast eik, es, 
els en hazelaar ook nog wilg (Salix), iep (Ulmus) en zilverspar (Abies alba)
aangetroffen. Gezien het kleine aantal determinaties hoeft hier echter geen 
grote waarde aan gehecht te worden. Wel is het zo dat de conclusies over de 
lokaal voorkomende boomsoorten in Rijnfront door dit onderzoek bevestigd 
worden.

118 Weeda Weeda et al. 1985.
119 Zie Bult Zie Bult et al. 1990, Kooistra 2004, van Rijn 1987, Vermeeren 2005.
120 Hänninen in voorbereiding.Hänninen in voorbereiding.
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13. Metaal

De opgraving heeft in vergelijking met het 2004 onderzoek meer metaal 
en metaalslak opgeleverd. Onder de categorie ‘metaal’ vallen voornamelijk 
kleine stukjes verroest ijzer, waarbij het originele object als gevolg van 
de corrosie ondetermineerbare bleek. De determineerbare stukken zijn 
schoon gemaakt en geconserveerd. Naast ijzer zijn enkele stukken brons 
aangetroffen, waarvan de determineerbare objecten zijn geconserveerd.

2004 aantal gewicht

metaal 42 1080,5

metaalslak 424 11574,8

2005 aantal gewicht

metaal 67 1281,8

metaalslak 836 16850,1

Hieronder volgt een overzicht van determineerbare en ondetermineerbare 
metalen objecten:

V 01 put 50 vak 1 spoor 5070
• IJzeren spijker.

V 17 put 50 vak 12 spoor 5070
• Brokje ijzer waarbij de vorm van het object niet is te achterhalen.

V 28 put 51 spoor 67
• Brok ijzer waarbij de vorm van het object niet is te achterhalen.

V 31 put 51 vak 2 spoor 5070
• Ondetermineerbaar. Stukje brons waarvan de vorm van het object niet is 

te achterhalen.

V 35 put 51 vak 6 spoor 5070
• Beugelfibula vergelijkbaar (iets groter) dan die gevonden tijdens het 

onderzoek van 2004, maar waarschijnlijk ook daterend in de vroege 
middeleeuwen.121

• Enkele brokken ijzer waarbij de vorm van het object niet is te 
achterhalen.

V 53 put 51 vak 20 spoor 5070
• IJzeren spijker van circa 5 cm lengte met brede kop (circa 1,5 cm).

V 6139 put 66 spoor 69
• Punt van een ijzeren spijker van 2,8 cm lengte.

V 6151 put 66 spoor 91
• Helft van een bronzen ring met een diameter van 9,5 cm. Eventueel een 

hengsel van een pot of kan.

V 6174 put 66 spoor 222
• Mogelijk deel van een ijzeren mes van circa 6,5 cm lang.

121 Martin 1994.Martin 1994.

Tabel 31 
aantallen en gewichten van metaal
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V 6201 put 68 spoor 30
• Ondetermineerbaar. Het ijzeren brokje is niet meer magnetisch.

V 6225 put 66 spoor 2
• Een bout of spijker van ijzer (4 cm lang met een brede kop 2,3 cm).

V 6291 put 66 spoor 167
• Mogelijk onderdeel van een ijzeren mes. Het stuk is niet meer 

magnetisch en kon dus niet verder uitgeprepareerd worden.

V 6410 put 70 spoor 33
• Mogelijk deel van een bronzen naald of onderdeel van een fibula (circa 5 

cm lang).

V 6430 put 70 spoor 40
• Kleine brokjes brons waarbij de functie niet kan worden vastgesteld.

V 6446 put 70 spoor 40
• Een bijna complete ijzeren bout of spijker van 14,5 cm lengte.

V 6479 put 70 spoor 41
• De punt van een ijzeren pen of spijker.

V 6579 put 70 spoor 40
• Deel van een ijzeren spijker (3 cm lang).

V6595 put 68 vak 34
• Ondetermineerbaar. Het ijzeren brokje is niet meer magnetisch.

V 6598 put 68 vak 44
• Ondetermineerbaar.

V 6674 put 68 vak 3
• Mogelijk een ijzeren spijker.
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14. Glazen kralen 

Net als tijdens het 2004 onderzoek zijn vier glazen kralen aangetroffen. 
Twee afkomstig uit afvalkuilen en twee uit de oost-west georiënteerde geul. 
Het gaat in twee gevallen (v6287 en v6510) om ronde opaakrood gekleurde 
kralen vergelijkbaar met fragmenten uit 2004 en een lichtbruin gekleurde 
kraal (v6429). Op basis van enkele draaiingen aan de buitenzijde van deze 
laatste bestaat het vermoeden dat het om productieafval kan gaan. Het stuk 
is echter te klein om dit met zekerheid vast te stellen.

V 6287 put 68 vak 3
• Helft van een glazen kraal. De kraal is bolvormig en roodbruin 

(opaakrood) van kleur. Afmeting 7mm diameter.

V 6429 put 70 spoor 40
• Complete glazen kraal of deel van een glazen staaf. Een kleine 

doorboring en een draaiing is zichtbaar aan de buitenzijde. Het voorwerp 
is lichtbruin/beige van kleur. Afmeting 5mm lang en 4,5 mm diameter.

V 6510 put 70 spoor 3
• Complete glazen kraal. De kraal is bolvormig en opaakrood van kleur. 

Afmeting 6mm diameter.

V 6622 put 68 vak 13
• Helft van een glazen kraal. De kraal is waarschijnlijk zeshoekig en heeft 

een geel-zwart gevlekte kleur. Afmetingen 8mm lang en 9mm diameter.
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15. Ondetermineerbaar object

De opgraving heeft één object opgeleverd dat niet direct te duiden is. Het 
vermoeden bestond dat het een pit van een vrucht zou kunnen zijn. Op 
basis hiervan is contact gezocht met de botanisch specialisten Corry Bakels 
en Wim Kuiper. Naar hun mening gaat het niet om een pit maar een 
coproliet.

V 6694 put 70 spoor 40. 
• Dit is een mogelijke coproliet. Van welk zoogdier het afkomstig is is 

echter niet te achterhalen. Eventueel zou het een door een mestkever 
gemaakte bol kunnen zijn. De aanwezigheid van Calcium en fosfaten 
in de coproliet zijn dan echter wel van belang om verstening te laten 
optreden.122

122 Mondelinge mededeling C.C. Bakels & W. KuiperMondelinge mededeling C.C. Bakels & W. Kuiper
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16. Benen voorwerpen

Het grootste deel van de benen voorwerpen betreft (onderdelen van) 
kammen en slechts één ander object is aangetroffen. In dit laatste geval gaat 
het om een tweezijdige benen priem. 
Onder de kamfragmenten zijn de getande delen van enkel- en dubbelzijdige 
kammen aangetroffen en tevens de versierde beslagplaten. De versiering 
bestaat voornamelijk uit inkervingen langs de rand van de beslagplaat. In 
enkele gevallen bestaat de versiering uit punt-cirkels. Een versieringstech-
niek die veelvuldig voorkwam in de vroege middeleeuwen.123

V 38 put 51 vak 11 spoor 5070
• Een stuk van een vleugel kam (enkelzijdig). Het stuk bevat een 

klinknagel, waarmee waarschijnlijk een beslagplaat is vastgezet. 

V 6020 put 66 spoor 171
• Een deel van een beslagplaat die mogelijk hoort bij 6180. De versiering 

bestaat uit meerdere inkervingen langs beide randen haaks op de lengte 
en twee dubbele ingekerfde lijnen in de lengte richting. 

V 6139 put 66 spoor 69
• beslagplaat van een kam. Deel van een gat voor klinknagel. Versiering 

bestaat uit meerdere inkervingen langs beide randen haaks op de lengte.
• Dubbelzijdige benen priem.

V 6180 put 66 spoor 171
• Een deel van een dubbelzijdige kam met een deel van een beslagplaat er 

aan vast. Mogelijk hoort dit deel bij Vnr6020.

V 6360 put 66 spoor 196
• Deel van een mogelijk enkelzijdige kam met gat voor klinknagel 

(mogelijk tbv beslagplaat)

V 6537 put 71 spoor 3 
• Vijf stukken van een beslagplaat (passend) die op een dubbelzijdige 

kam passen met klinknagel(gaten). Versiering bestaat uit meerdere 
inkervingen langs beide randen haaks op de lengte. 

• Vijf stukken van een dubbelzijdige kam die niet passend zijn met 
klinknagelgaten

• Drie stukken van een beslagplaat van een kam, die niet aan elkaar 
passen met klinknagelgaten

• Eén klein fragment mogelijk uiteinde van een vleugel-kam

V 6625 put 68 vak 33
• Beslagplaat van een kam. De versiering bestaat uit twee dubbele 

ingekerfde lijnen in de lengte richting en punt-cirkels. Het stuk bevat 
nog twee klinknagels en één klinknagelgat. De uiteinden vertonen 
bewerkingsporen die mogelijk wijzen op herkgebruik aangezien de 
versiering lijkt afgekapt.

123 Roes 1965, 60Roes 1965, 60
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V 6735 put 70 spoor 4
• Stuk bewerkt bot mogelijk deel van een kam
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17. Beantwoording onderzoeksvragen

Bij het onderzoek staan de volgende vragen uit het PvE centraal: 
• Wat is de aard en fasering van de bewoning? Wat is de relatie tussen de 

afzonderlijke huisplaatsen in ruimte en tijd?
• Is het mogelijk de erven zelf te reconstrueren en hoe zien deze er uit? 

Welke structuren bevonden zich op het erf en welke zijn er buiten 
gevonden?

• Hoe ziet het nederzettingsysteem eruit en hoe past dat beeld in de 
ontwikkeling van de bewoning in de vroege middeleeuwen in de regio?

• Hoe liggen de afzonderlijke huisplaatsen of nederzetting in het rivieren-
landschap?

• Hoe is de omgeving door de toenmalige bewoners ingericht en is daaruit 
informatie te halen op het vlak van eigendomsverhoudingen?

• Zijn er aanwijzing voor infrastructuur (wegen, waterwegen, 
karrensporen, etc.)?

Landschappelijk

In aanvulling op het onderzoek van 2004 is binnen de onderhavige 
opgravingen een tweetal brede proefsleuven door de NO-ZW georiënteerde 
geul gegraven. Hierbij is met name gekeken naar de opbouw van de 
verschillende lagen en hoe deze zich verhouden met de bewoning op de 
hogere delen. Op basis van het profiel is vastgesteld dat de geul is ontstaan 
voordat het gebied in de vroege middeleeuwen bewoond werd en deels 
is opgevuld met zandige klei. Vermoedelijk vanaf het moment dat de 
nederzetting is gesticht zijn er vondsten in de geul terecht gekomen. Op de 
toenmalige bodem van de geul, circa 160 cm –mv, is een hoge concentratie 
vondstmateriaal aangetroffen, voornamelijk bestaand uit bot en aardewerk. 
Op basis van de goede staat van het materiaal wordt er vanuit gegaan dat 
het om ingegooid of over-korte-afstand verspoeld afval gaat. Tijdens de 
bewoning van de nederzetting is een 50 cm dik pakket zandige klei afgezet 
met daarin verspreid een kleine hoeveelheid vondstmateriaal. Onderin 
bestaat het pakket uit zeer zandige klei die naar boventoe steeds minder 
zandig wordt. In de top van dit pakket heeft zich een vegetatiehorizont 
ontwikkeld wat wijst op de verlanding van de geul. Vervolgens heeft zich 
nog eenmaal een activering plaatsgevonden, bestaand uit een smalle zeer 
diepe geul zich in de oudere afzettingen heeft ingesneden. Hierin zijn geen 
archeologische resten aangetroffen, waarmee deze gedateerd kan worden. 

De bewoningssporen zijn, net als in de opgravingsputten van 2004, 
voornamelijk aangetroffen op de iets hoger gelegen delen van de 
kronkelwaard. Hier is de uit gelamineerde klei en zand laagjes bestaande 
ondergrond afgedekt door een circa 50 cm dik zandpakket. Dit beeld 
wordt bevestigd door de bodemkaart in combinatie met bewerkte AHN 
gegevens, waaruit blijkt dat er meerdere hoger gelegen zandige ruggen in 
de ondergrond aanwezig zijn. Tussen deze hogere delen bevinden zich 
zogenaamde lager gelegen kronkelwaardgeulen. De bodemopbouw in deze 
lage delen bestaat direct uit het gelamineerde zand/klei pakket van de 
ondergrond zonder de afdekkend zandige laag.
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Het IVO in het noordelijke deel heeft aangetoond dat de hoge zandige 
ruggen verdwijnen en dat de ondergrond direct uit het gelamineerde klei-
zandpakket bestaat, net als in de kronkelwaardgeulen. In dit deel zijn naast 
enkele staken rijen en greppels geen vroeg middeleeuwse structuren meer 
aangetroffen. Mogelijk is dit gebied minder goed bewoonbaar geweest in 
nattere jaargetijde.

Vondstlaag 

Binnen de grenzen van het plangebied (Corpus en Noordelijk deel) is, naast 
een vondsthoudende laag onderin de geul, geen vondstlaag aangetroffen. 
Verklaringen voor de afwezigheid van een vondstlaag over de andere delen 
van het terrein zouden ontkleiing, landbewerking of natuurlijke oorzaken 
kunnen zijn.

Op basis van historische bronnen is vastgesteld dat er in de omgeving vele 
dakpan- en steenbakkerijen zijn geweest. Deze hebben grote delen van 
de directe omgeving ten behoeve van de kleiwinning ontkleid, waardoor 
verstoring heeft plaatsgevonden van archeologische vindplaatsen. Of 
er binnen het plangebied ook ontkleiing heeft plaatsgevonden is niet 
aangetoond tijdens het veldwerk. Indien hiervan sprake is geweest dan heeft 
dit weinig effect gehad op de conservering van de grondsporen. Met name 
de aanwezigheid van relatief grote aantallen staaksporen (met een diepte 
van gemiddeld 12 cm) is hiervoor een goede indicatie. 

Mogelijk kan het ontbreken van de vondstlaag binnen het plangebied het 
gevolg zijn van post middeleeuwse landbewerkingsactiviteit, waarbij de 
vondstlaag volledig opgenomen is in de bouwvoor. Het ontbreken van (grote 
aantallen) vondsten in de huidige bouwvoor maken deze optie echter niet 
waarschijnlijk. Dat (recente) ploegactiviteiten grote delen van met name 
de hoger gelegen gedeelten van de vindplaats heeft aangetast is echter wél 
duidelijk gebleken. 

De derde optie is dat de vondstlaag onder invloed van natuurlijke 
processen is verdwenen. Hierbij kan gedacht worden aan watererosie 
bij overstromingen van het gebied zoals deze ontstaan bij overmatige 
wateraanvoer van smeltwater vanuit het achterland of stuwing als gevolg 
van springvloed vanuit zee. Als gevolg van het feit dat er geen onverstoord 
profiel is aangetroffen is het niet mogelijk hierover uitsluitsel te geven.

Een eenduidige verklaring voor het ontbreken van de vondstlaag is dus niet 
te geven, en zal mogelijk bestaan uit een combinatie van de bovenstaande 
opties.

Datering (bijlage 2)

De datering van de vindplaats is bepaald op basis van het aardewerk en 
absolute datering.
Het aardewerk dateert de bewoning in de vroeg middeleeuwse 
(Merovingische) periode. In vergelijking met de datering van het aardewerk 
van de 2004 campagne (575-675) is sprake van een iets oudere (nog steeds 
Merovingische) component (525-575). Om dit te toetsen zijn enkele dendro-
chronologische dateringen uitgevoerd op drie stukken hout uit waterputten 
en één paal uit de beschoeiing. 
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Opvallend is dat de dendro-datering van de waterputten (tussen 611 en 668 
AD) niet overeenkomt met de aardewerk datering, terwijl de datering van 
de beschoeiingspaal (556 AD) dat wel doet. In vergelijking met de dendro- 
en 14C- gegevens van 2004124 valt op dat ook hier de datering van de 
waterputten in de 7e eeuw vallen en die van de beschoeiing in de 6e eeuw. 
Hieruit kan voorlopig geconcludeerd worden dat de locatie bewoond is 
geweest vanaf het begin van de 6e tot het eind van de 7e eeuw. In de 
vroegste fase zijn beschoeiingen en insteekhavens aangelegd, die tijdens 
de bewoningsperiode onderhouden en meerdere malen herbouwd zijn. De 
datering van de waterputten kan een indicatie zijn dat men in de beginfase 
van de bewoning niet of minder afhankelijk was van putten voor het 
verkrijgen van schoon drinkwater.

De component niet-Merovingisch aardewerk is zeer laag geweest in het 
vondstassemblage van deze campagne. Een concentratie aardewerk tegen 
de noordelijke grens van het plangebied is echter wel opvallend. Het gaat 
hierbij om ijzertijd/inheems Romeins aardewerk wat vermoedelijk in een 
kuil heeft gelegen. Deze concentratie zou een aanwijzing zijn voor een 
nederzetting uit deze periode in de omgeving van het plangebied. In de 
rest van het terrein zijn hier echter geen eenduidige aanwijzingen voor 
gevonden. Mogelijk hoort een spoor, herkend in het profiel van put 62, 
bij deze ijzertijd/Romeinse bewoning van het terrein. Als gevolg van het 
ontbreken van dateerbaar materiaal in de vulling is dit niet vastgesteld.

Erven

Het vroeg middeleeuwse erf bestaat uit een woonhuis, enkele bijgebouwen, 
enkele waterputten en afvalkuilen. Dit geheel  wordt omgeven door ont-
wateringsgreppels en/of hekwerken. Binnen het onderhavige plangebied 
(zowel Corpus als noordelijk deel) zijn, op bijgebouwen na, alle elementen 
aangetroffen die het mogelijk zouden maken één of meerdere erven te 
definieren. Met name het vlakdekkende onderzoek op het Corpus terrein is 
hiervoor geschikt en twee proefputten (65 en 69) van het noordelijke deel. 

Het grondsporen onderzoek van het Corpus en noordelijk deel heeft twee 
duidelijke en één onduidelijke structuur opgeleverd, die geen van allen 
volledig konden worden blootgelegd. Eén van de structuren van het Corpus 
terrein ligt paralel aan de oost-west georiënteerde geul. De sporen van de 
tweede mogelijke structuren lijken te overlappen wat erop zou kunnen 
wijzen dat ze niet gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Als gevolg van het 
ontbreken van duidelijke oversnijdingen is niet duidelijk welk van de twee 
ouder is. 
De derde structuur ligt in het zuidelijke deel van het ‘noordelijke deel’ 
waarvan evenmin de vorm en grote is vastgesteld. Gezien de grootte van de 
paalgaten wordt er wel vanuit gegaan dat het om een huisplattegrond gaat.

Verspreid over het terrein zijn rijen staaksporen aangetroffen die als 
hekwerk worden geïnterpreteerd en gediend hebben als erf- of akkerafschei-
ding. De hekken van het onderhavige plangebied zijn niet direct te koppelen 
aan de structuren en hebben mogelijk dienst gedaan als akker afscheiding. 
Enkele hekken in het ‘noordelijk deel’ kunnen over grotere afstand worden 

124 HemmingaHemminga et al. 2006, 135.
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doorgetrokken waarbij ze grotere delen land hebben omsloten die mogelijk 
als akker of weidegrond zijn gebruikt. Tevens vormen de hekken samen met 
enkele greppels de noordelijke begrenzing van de nederzetting. 

In de omgeving van de structuren zijn meerdere kuilen en waterputten 
aangetroffen, waarbij met name deze laatste categorie een indicatie kan 
zijn voor de locatie van een erf. Waterputten bevinden zich veelal in de 
omgeving van een huis, binnen de grenzen van het erf.  
Het Corpus terrein heeft vijf waterputten opgeleverd en één in de 
proefsleuven op het ‘noordelijk deel’. Drie van de Corpus waterputten 
liggen in de omgeving van de structuren. Eén oversnijdt een greppel die bij 
één van de structuur hoort en heeft dus een jongere datering. De andere 
twee waterputten zouden in theorie bij een van de twee structuren kunnen 
behoren. Een directe relatie, in de vorm van bijvoorbeeld datering, is echter 
niet vastgesteld. De twee overgebleven waterputten zijn aangetroffen in 
een deel van het terrein waar geen aanwijzingen voor een structuur zijn 
gevonden.

De waterput van het ‘noordelijke deel’ ligt in de omgeving van de structuur. 
Op basis van de beschikbare gegevens is niet duidelijk of deze twee 
gelijktijdig zijn.

Infrastructuur

Evenals bij het 2004 onderzoek zijn er geen aanwijzingen voor 
infrastructuur aangetroffen in de vorm van wegen of karresporen. Duidelijk 
is echter wel dat er gebruik gemaakt is van de geul als transport weg. 
Indirecte aanwijzing hiervoor is een deels bewaard gebleven beschoeiing 
van de oever in de vorm van enkele paaljes langs de oever van de geul. Als 
gevolg van de relatief hoge ligging van de paaltjes zijn alleen de punten van 
de palen bewaard gebleven. Andere onderdelen van de beschoeiing zoals 
bijvoorbeeld vlechtwerkwanden (die wel zijn aangetroffen als beschoeiing 
van de insteekhavens in put 41 van het 2004 onderzoek) zijn niet 
aangetroffen.
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18. Aanbeveling

Op basis van de resultaten van de verschillende IVO’s en opgravingen in 
2004 en 2005 is vastgesteld dat er zich op het Rijnfront terrein een goed 
geconserveerde vroeg middeleeuwse nederzetting in de ondergrond bevindt. 
Er is niet of nauwelijks sprake van recentere verstoringen, waarmee de 
vindplaats een unieke kans bied inzicht te krijgen in de opbouw/indeling 
van een vroeg middeleeuwse nederzettingen langs de Zuid-Hollandse kust. 

In de IVO-proefsleuven (2004/5) is de begrenzing van de nederzetting in 
noordelijke en westelijke richting vastgesteld. De snelweg A44 en de N206 
richting Katwijk vormen de “grens” van de nederzetting in respectievelijk 
oostelijke en zuidelijke richting. 
Tijdens de opgraving van 2004 zijn alleen die delen opgegraven die 
verstoord zouden worden bij de aanleg van de infrastructuur ten behoeve 
van de tijdelijke studentenwoningen. Hiermee is een goed beeld verkregen 
van de verspreiding en dichtheid van de archeologische resten, maar 
ontbreekt het overzicht van de nederzetting. 

Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat de vindplaats behou-
denswaardig is. Indien behoud in situ niet mogelijk is, zal behoud ex situ

moeten plaatsvinden. Het in situ behoud van de nederzetting zou moeten 
bestaan uit een fysieke bescherming van de archeologische resten door 
bijvoorbeeld inpassing in de bouwplannen. Het ex situ behoud bestaat uit 
het documenteren en verwijderen van de archeologische resten door middel 
van een opgraving.
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Figuur 1 Ligging plangebied: Rijnfront-zuid, Noordelijk deel en 
Corpusterrein)
Figuur 2 Locatie geulen ten tijde van vroeg middeleeuwse bewoning
Figuur 3 Vroeg middeleeuwse bewoningsclusters langs de kust (naar: 
Bazelmans et al. 2004)
Figuur 4 Archis meldingen in de omgeving van het onderzoeksgebied
Figuur 5 Alle sporenkaart (Corpus en Noordelijk deel)
Figuur 6 Spoortypen Corpus terrein
Figuur 7 Spoortypen Noordelijk deel
Figuur 8 Ligging van de huisplattegronden van 2004 en 2005 onderzoek
Figuur 9 Sporenoverzicht van huis 5
Figuur 10 Structuur Noordelijk deel
Figuur 11 Waterput met staken er langs
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Figuur 13 Hondenskelet
Figuur 14 Haardkuil
Figuur 15 Gedraaide houten kom (schaal 1:2)
Figuur 16 Bewerkt hout
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Figuur 18 Waterput met verwijderde beschoeiing
Figuur 19 Detail hekwerk en greppel in put 66
Figuur 20 Noord-zuid-profiel door geul (put 51)
Figuur 21 Inheems Romeins aardewerk (Bloemers 2a type). Vnr. 6513
(schaal 1:2)
Figuur 22 Knikwandpot met tuit. Vnr. 6345 (schaal 1:2)
Figuur 23a Wafelachtig versiering patroon op een knikwandpot. Vnr. 6456 
(schaal 1:1)
Figuur 23b Composiet stempel op een knikwandpot. Vnr. 6716 (schaal 1:1)
Figuur 23c Composiet stempel op een knikwandpot. Vnr. 6182 (schaal 1:1)
Figuur 24 verschillende Alzey 27 typen. Vnrs. 6726, 6563, 6672, 6107,
6345, 5065 (schaal 1:2)
Figuur 25 Alzey 32/33 type (met afgevlakte ribbel) 
Figuur 26 Flesfragment met versiering. Vnr. 6583+6622
(schaal 1:2)
Figuur 27 Twee- of drie-oorige kruiken. Vnr. 6669+6666 (schaal 1:2)
Figuur 28 Wrijfschaal. Vnr. 6126 (schaal 1:2)
Figuur 29 Gladwandige knikwandschaal met radstempel. Vnr. 6435 (schaal 
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Figuur 30 Ruwwandige knikwandschaal. Vnr. 6716+6733 (schaal 1:2)
Figuur 31 Kruik. Vnr. 6301 (schaal 1:2)
Figuur 32a Eivormige pot. Vnr. 6244 (schaal 1:2)
Figuur 32b Eivormige pot. Vnr. 6329 (schaal 1:2).
Figuur 33Bikonische pot met knobbeloor. Vnr. 6162 (schaal 1:2)
Figuur 34 Miniatuur vorm.Vnrs. 6526 en 6535 (schaal 1:2)
Figuur 35 Laat-Angelsaksisch aardewerk. Vnr. 6270 (schaal 1:2)
Figuur 36 Versierd laat-Angelsaksisch aardewerk. Vnr. 6490 (schaal 1:2)
Figuur 37 In grijs de grondsporen waarvan botmateriaal is onderzocht
Figuur 38 Slijpsteen. Vnr. 6547 (schaal 1:2)
Figuur 39 Wetsteen van donker blauwgrijs kwartsiet. Vnr. 14 (schaal 1:2)
Figuur 40 Klopsteen. Vnr. 6714 (schaal 1:2)



116 OEGSTGEEST

Figuur 41 Vuurstenen schrabber. Vnr. 6693 (schaal 1:2)
Figuur 42 houten kom  
Figuur 43 detail opname houten kom 
Figuur 44 detailopname reparatie aan houten kom
Figuur 45 samengesteld voorwerp
Figuur 46 waterput met takkenbeschoeiing
Figuur 47 aangepunte hazelaartak (links); bewerkte eiken tak (rechts)
Figuur 48 waterput met vierkante bekisting
Figuur 49 aangepunte eiken plank en detail
Figuur 50a platgemaakte eik met spint en mogelijk wankant 
Figuur 50b aangepunte eik die secundair afgeplat lijkt
Figuur 51 waterput met vierkante bekisting
Figuur 52 hergebruikte planken tbv waterput beschoeiing
Figuur 53 hergebruikte planken tbv waterput beschoeiing



OEGSTGEEST    117

Tabellen
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Tabel 7 Verdeling van baksels binnen het (mogelijk) inheems-Romeinse 
aardewerk (voor de bakselnummering zie tabel 13)
Tabel 8 Overzicht van oxiderende baksels van randfragmenten (v = 
vulkanische magering)
Tabel 9 Overzicht van reducerende baksels van randfragmenten (v = 
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Dendrochronologische dateringen

put spoor vondstnummer seizoen kapdatum opmerking

Rijnfront

18 19 344 voorjaar geen datering waterput

18 19 349 voorjaar geen datering waterput

15 18 440 najaar 598 +/- 8 waterput

22 7 799 onbekend 664 +/- 8 waterput

Corpus

67 41 6370 onbekend 668 +/- 8 waterput

67 41 6372 onbekend 651 +/- 10 waterput

68 # 57 najaar/winter 556 beschoeiing

70 61 6704 onbekend 611 +/- 8 waterput

14C-dateringen

GrN- put spoor structuur vondstnummer BP-datering 68.20% 95.40% opmerking

GrN-29127 41 107 31 1548 1440 +/- 20 485 - 530 n.Chr. 465 - 550 n.Chr. beschoeiing

GrN-29126 41 117 29 1485 1395 +/- 20 530 - 575 n.Chr. 510 - 595 n.Chr. beschoeiing

Bijlage 2  Dateringen
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