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Het rijengrafveld op de Donderberg bij Rhenen is de grootste, 
langst gebruikte en mogelijk rijkste vroegmiddeleeuwse 
begraafplaats van Nederland. De ruim 1100 begravingen, 
waaronder zo’n 300 crematies en 14 paardengraven, dateren van 
circa 375 tot 750 na Chr. De graven bevatten meer dan 3000 
voorwerpen die zich nu in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden bevinden. Ze vormen opvallend rijke collecties 
sieraden, kralen, keramiek, glaswerk, wapens, werktuigen en 
hergebruikt Romeins materiaal. Landschappelijk bevindt het 
grafveld zich op de oostelijke punt van een stuwwal, die ook 
andere vroegmiddeleeuwse vondsten opleverde, waaronder een 
goudschat en een muntschat, maar ook rijke prehistorische 
graven.

Het Rhenense grafveld werd in het voorjaar van 1951 
opgegraven. Hoewel wetenschappers, pers en publiek direct het 
belang ervan inzagen, bleef de vondst ongepubliceerd. Dit boek 
is, naast een wetenschappelijke catalogus en een tentoonstelling 
in Museum Het Rondeel in Rhenen, het resultaat van het 
Odyssee-project ‘Reviving Rhenen’. Samen brengen ze dit 
omvangrijke vroegmiddeleeuwse complex over het voetlicht, 
precies zestig jaar na de ontdekking ervan.  
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Voorwoord

De roem van Rhenen. Menigeen zal aan de Cunera- 
toren denken, aan de martelares die haar naam aan de 
kerk gaf, zoveel bedevaartgangers naar Rhenen trok 
en het stadje tot bloei bracht. Het ligt minder voor de 
hand te denken aan het vroegmiddeleeuwse grafveld 
op de Donderberg langs de Utrechtsestraatweg. Dat is 
niet geheel terecht, maar wel te verklaren. Het grafveld 
was eeuwenlang niet zichtbaar. Toen het in december 
1950 werd ontdekt, volgde een opgraving in hoog tem-
po. De landelijke pers kwam aangesneld naar Rhenen, 
schreef, fotografeerde en filmde. Kranten en tijdschrif-
ten maakten melding van een zeer groot en bijzonder 
rijk grafveld. Bioscoopgangers kregen een item over 
de opgraving voorgeschoteld in het Polygoonjournaal. 
De resultaten van de opgraving verdwenen in hetzelf-
de tempo naar de archeologen in Amersfoort. Toen de 
vondsten voor het eerst aan het publiek werden ge-
toond, was dat ver buiten Rhenen, de tweede en derde 
keer ook. Er ontstond enige ophef onder de Rhenensen 
en in de plaatselijke pers, maar de rust daalde weer snel 
neer over de Donderberg. Niet in de vakliteratuur. De 
ROB in Amersfoort  publiceerde in het Duits en Frans. 
Buitenlandse specialisten verwezen naar Rhenen in hun 
wetenschappelijke werk. Rhenen lag in het brandpunt 
van de aandacht en was internationaal beroemd, maar 
niet in Rhenen.
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Mijn werk als burgemeester brengt me regelmatig 
ver buiten het gemeentehuis. Ik ontmoet de collega’s 
binnen FoodValley, ik overleg met gedeputeerden in het 
Provinciehuis en ik maak mijn opwachting bij departe-
menten in Den Haag. Rhenen is in die gesprekken niet 
altijd brandpunt, maar blijkt op allerlei manieren opge-
nomen in een grotere wereld.

Wie verder in dit boekje leest, zal merken dat tus-
sen 375 en 750 na Chr. – de globale datering van het 
grafveld – dat niet veel anders was. Ook de graven van 
Rhenen kennen een context en weerspiegelen ontwik-
kelingen in maatschappij, machtsverhoudingen en 
mode. Naast dit boekje verschijnt een dikke catalogus 
van meer dan 1100 graven en duizenden vondsten, 
voorzien van inleidende hoofdstukken. Alle archeolo-
gische informatie wordt digitaal ontsloten. Bovendien 
wijdt gemeentemuseum Het Rondeel in samenwerking 
met het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden een 
expositie aan het grafveld. Daar wordt getoond waaraan 
Rhenen mede haar roem dankt. Expositie en boekje zijn 
niet samengesteld voor de vakspecialisten, maar voor u 
en mij. Zo is het grafveld van de Donderberg na zestig 
jaar weer volop terug in Rhenen. Ik ben tevreden en 
trots dat het Odyssee-project Reviving Rhenen op deze 
wijze is afgerond.

Drs. J.H.A. van Oostrum
Burgemeester van Rhenen
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Hoofdstuk 1

Een lange geschiedenis

Laar, 7 november 855

Folker twijfelt niet langer. Hij is een rijk en mach-
tig man, vooral door zijn grootgrondbezit. Maar hij 
wordt oud en het beste voor hem is in te treden in een 
klooster. In zijn tijd is er weinig keuze in kloosteror-
den. Folker treedt in bij de Benedictijnen van Werden 
aan de Ruhr bij Essen. Dat klooster schenkt hij al zijn 
bezittingen. Wat hij van zijn vaders kant en van zijn 
moeders kant erfde, ligt verspreid over heel het toen-
malig bewoonbare noorden en midden van het land en 
ook in Kennemerland. Als zijn gast – een monnik uit  
Werden – de laatste landerijen, hoeven en personeel 
heeft genoteerd, is hij met zijn kleine, precieze ganzen-
veerlettertjes aangekomen op de achterkant van het der-
de grote vel perkament. Folker kijkt voldaan toe.

De oorkonde werd ondertekend op twee verschil-
lende data en in twee verschillende plaatsen. Eerst op 
7 november 855 in Hlara. Bij de ondertekening zijn 
verschillende getuigen aanwezig, waarvan de namen 
opgeschreven zijn: Hildiric, Odo, Hrodger, Engilrad, 
Odaccar, Thiatric, Wulfhelm, Athalwald, Walthaban, 
Thiadrad, Abbo, Uniger en Sahsger. Op 10 november 
wordt in Hlegilo het tweede deel ondertekend. Volgens 

De oorkonde van Folker waarin 
zijn bezit in ‘hrara’ (Laar), 
‘hreni’ (Rhenen, omcirkeld) 
en ‘rimbrahti’ (Remmerden) 
wordt opgesomd, bevindt 
zich in het archief van 
Nordrhein-Westfalen.
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de schenkingsakte ligt Hlegilo in de Betuwe. We kun-
nen niet meer nagaan waar precies. Hlara is het buurt-
schap Laar aan de voet van de Laarsenberg bij Rhenen. 
Rhenen zelf en Remmerden worden direct na Laar in de 
oorkonde opgesomd.

Het document van Folker is voor historici en archeo-
logen het topje van een ijsberg. Een schriftelijk topje: de 
rest van de ijsberg aan archeologisch materiaal lag onder 
de aardoppervlakte. Het meest opmerkelijke deel van de 
berg is wel het rijengrafveld van de Donderberg, maar 
rondom en in de diepte is er veel meer. Het lijkt wel of 

De Donderberg ligt op de noordoever 
van de Rijn, langs de weg die van-
uit Remmerden richting de kom van 
Rhenen loopt. Ten noordoosten van 
de Donderberg ligt de Koerheuvel.
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de omgeving van Rhenen eeuwenlang een centrum van 
rijkdom en macht is geweest. We dalen de berg min of 
meer chronologisch af.

Van het eind van de vierde tot het midden van de 
achtste eeuw na Chr. vormt de dorpsgemeenschap van 
vroegmiddeleeuws Rhenen generatie na generatie een 
begraafplaats. Dit grafveld heeft een oude kern van rijk 
gevulde graven en telt in totaal ruim 1100 bijzettingen: 
urnen met crematieresten of begravingen in houten kis-
ten of kamers. Het is in 1951 opgegraven en geldt nog 
steeds als het grootste en langst gebruikte grafveld uit de 
Vroege Middeleeuwen in ons land. Over de bijzondere 
vondsten en sporen uit dat grafveld en over wat archeo-
logen daar uit kunnen afleiden over het leven van toen 
gaan de komende hoofdstukken.

De stuwwal was blijkbaar 
ook een goede plek voor het 
verbergen van schatten. 
Aan de grote muntschat van 
Remmerden lijkt na een gene-
ratie een tweede zak munten 
te zijn toegevoegd.
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Een kwartier lopen van het grafveld vandaan lag een 
schat verborgen. De muntschat van Remmerden bestaat 
in totaal uit meer dan 240 vroegmiddeleeuwse mun-
ten, waaronder 98 gouden tremisses, een zilveren dena-
rius en 141 zilveren sceatta’s, daterend uit de zesde tot 
achtste eeuw. De Frankische tremisses van Remmerden 
zijn geslagen tussen 587 en 670 na Chr. Opvallend is 
dat ongeveer zestig procent van de gouden munten in 
Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede) is geslagen 
of nabootsingen van Dorestad-munten zijn. De sceat-
ta’s  zijn in Friesland gemunt en waren in omloop tot 
omstreeks 750. Het gemengde karakter van de vondst 
(goud-zilver, fries-frankisch) is uniek, maar maakt het 
ook moeilijk om de schat goed te begrijpen.

Roerige tijden vormen vaak aanleiding om kostbaar 
bezit te verbergen en om de omgeving waar je woont 
en werkt te verdedigen. Van dat laatste getuigt de wal-
burg op de Heimenberg, een half uur wandelen van het 
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grafveld. In 2000 werd de versterking voor het eerst 
goed onderzocht. Ze bleek samengesteld uit wallen en 
grachten. Dat was met het blote oog wel zichtbaar, maar 
details en een volgorde van aanleg waren nog niet be-
kend. Het oudste materiaal uit de oudste gracht rond de 
burcht kon gedateerd worden op 650-710 na Chr. In die 
periode streden Friese en Frankische elites in dit gebied 
om de macht. De invloedssferen in de regio wisselden 
herhaaldelijk. Het is moeilijk vast te stellen of de aan-
leg van de burcht een Fries of een Frankisch idee was, 
of misschien kwam van een lokale bevolking die hecht-
te aan onafhankelijkheid en zich tegen beide volkeren 
wilde beschermen. Verhalen brengen de Friese koning 
Radbod en de legendarische reus Heimo (vader van de 
Vier Heemskinderen) in verband met de burcht. Die 
verhalen zijn echter verdichtingen uit later eeuwen. Het 

Panorama vanaf de vroeg-
middeleeuwse walburg op 
de Heimenberg richting het 
zuiden. Het uitizcht over het 
rivierenland toont de uiter-
waarden, de Rijn en de Betuwe 
aan de overkant van de stroom. 
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verhaal van Heimo gaat wel terug op de tijd en de om-
geving van de Karolingische bevelhebber Karel Martel, 
de schrik van de Friezen. Martel leefde twee mensenge-
neraties later dan de aanleg van de Rhenense walburg.

Versterkingen van de Romeinen kennen we niet uit 
Rhenen. Zij bleven aan overkant van de Rijn, maar ze 
stelden wel prijs op goede relaties met de buren op de 
noordoever. Als in de vierde eeuw na Chr. het Romeinse 
rijk begint af te brokkelen en de rijksgrenzen onder druk 
komen te staan, is het van belang te kunnen rekenen 
op bondgenoten aan de grens of tenminste op vriend-
schappelijk gezinde buren. In die verhoudingen moeten 

De walburg op de Heimenberg 
ligt op een strategisch hoog 
punt op het einde van de stuw-
wal. Vanaf de burcht kon je 
het hele omliggende terrein 
overzien en over de vallei heen 
kijken.
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we misschien de goudschat van Achterberg van rond 
400 na Chr. opvatten. Die schat – of het goud waarvan 
hij gemaakt is – kan een Romeins relatiegeschenk zijn, 
waarmee een hoofdman werd gepaaid of werd beloond 
voor verleende diensten. De schat werd in 1933 bij het 
graven van greppels ontdekt door twee landarbeiders. 
Ze bestond uit twee gouden halsringen en een groot 
gouden element, dat bezet was met edelsteenimitaties, 

Gouden halsringen waren 
in de vierde-zesde eeuw het 
relatiegeschenk bij uitstek van 
leiders aan vertrouwelingen en 
werden zo een statussymbool. 
Ze werden vaak door mannen 
gedragen. 
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ook onderdeel van een halsketting. Het is niet zeker dat 
de sieraden één geheel vormen: het offeren of verber-
gen kan hier ook actie zijn geweest van enkele mensen 
samen. Een gouden halsring was in deze tijd een duur 
geschenk, dat de dragers ervan veel aanzien verschafte.

Een man van hoog aanzien is ook begraven op de 
Koerheuvel, gesitueerd ten noorden van Rhenen en 
nu opgenomen in een nieuwbouwwijk. Hier moet een 
grote grafheuvel hebben gelegen, die is verdwenen door 
eeuwenlang ploegen en later door de bouw van een wa-
tertoren op dit ideale, hoge punt. De kern van de heuvel 

In 1896 werd een bronzen 
zwaard van 72 cm lang op-
gebaggerd uit de Rijn ter 
hoogte van de Grebbe. Dit type 
‘Gündlingenzwaard’ dateert 
uit de achtste-zevende eeuw 
voor Chr.

De bronzen emmers in eli-
taire graven uit de IJzertijd 
komen uit Zuid-Duitsland en 
Oostenrijk. Het waren eigen-
lijk mengvaten voor wijn, die 
in het noorden een functie als 
grafurn kregen.
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met het graf lag net buiten de muren van de watertoren. 
De watertoren werd verbouwd tot een appartementen-
complex. Voor de gewenste parkeerplaatsen moest in 
1993 een boom pal bij de toren wijken. Het wortelgat 
gaf de restanten van onder meer een grote bronzen em-
mer (situla) prijs. Die emmer diende bij het leven van 
de eigenaar waarschijnlijk om de wijn in te laten rond-
gaan. Wijn en bronzen emmers waren rond 700 voor 
Chr. statussymbolen van de bovenste plank. Emmers 
van dit formaat kennen we in Nederland slechts drie: 
de bekendste uit het eerste vorstengraf van Oss en een 
andere zonder duidelijke context uit het Limburgse 
Baarlo. Uit hetzelfde graf op de Koerheuvel kwamen 
onderdelen van een wagen en een bronzen bijl: ook ex-
clusieve statussymbolen. Iets ouder dan de emmer is 
het bij Remmerden uit de Rijn opgebaggerde bronzen 
zwaard, dat eveneens een rijk en machtig eigenaar gehad 
zal hebben.

De weelde aan sieraden en wapens die werd aange-
troffen in het rijengrafveld op de Donderberg staat dus 
niet op zichzelf. Ze vormt de laatste illustratie in een 
langer verhaal over welvaart, macht, status en prestige 
in de omgeving van Rhenen. Het laatste hoofdstuk uit 
dat 1400 jaar lange verhaal wordt hieronder verteld.
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Hoofdstuk 2

Ontdekking en opgraving

Johan de Kroon baalt. De wegenbouwer had een mooie 
klus aangenomen: het verbreden van de rijksweg, waar 
die vanuit het westen Rhenen binnenkomt. Ruim een 
jaar geleden was de tramdienst van Zeist via Rhenen 
naar Arnhem opgeheven. De rails aan de zuidkant van 
de weg konden er nu uit en de sleuf zou gevuld wor-
den met zand van de hoge helling aan de noordkant. 
Zo ontstond er voldoende breedte voor een moderne, 
veilige autoweg. Dat zou de bereikbaarheid van Rhenen 
en het net aangelegde bedrijventerrein op Remmerden 
verbeteren. Op die manier kon misschien de economie 
van het in de oorlog zwaar geteisterde Rhenen mede 
uit het slop gehaald worden. Toch baalt De Kroon. Op 
de eerste dag van het graafwerk in de hoge berm heeft 
zijn machinist opvallende potscherven uit de bak van de 
graafmachine gehaald. De Kroon is een plichtsgetrouw 
man en meldt de vondst aan de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Zijn machi-
nist woont naast Wim Zanen – gemeenteontvanger en 
beheerder van de plaatselijke oudheidkamer – en laat 
hem ook wat scherven zien. Zanen is de man die vóór 
de oorlog twee grondwerkers elk een winterjas gaf voor 
de halssieraden die de goudschat van Achterberg vor-

Op 2 februari 1951 kwam 
het Algemeen Nederlands 
Persbureau foto’s maken van 
de opgraving. Zicht naar het 
oosten met de fietsen van de 
arbeiders aan de rand van het 
vlak.
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Zicht naar het oosten, met de 
nog gehavende toren van de 
Cunera-kerk in Rhenen op 
de achtergrond. Rechtsachter 
staat de graafmachine van 
firma De Kroon, links een van 
de tabaksschuren.

De helling van de 
Donderberg werd afge-
graven om de weg (links) 
te kunnen verbreden. De 
graven lagen dicht on-
der het maaiveld en al bij 
de eerste ‘happen’ zand 
rolden er scherven naar 
beneden.
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men. Hij onderkent ook het belang van de vondst van 
zijn buurjongen. De Kroon baalt, want zijn mooie klus 
ligt stil. Het zou uiteindelijk zelfs een half jaar gaan 
duren.

Na de melding vraagt ROB-directeur P.J. Glazema 
in een brief op 7 december 1950 arbeidskrachten bij 
de Dienst Uitvoering Werken om het terrein te onder-
zoeken. Als de formaliteiten zijn afgewikkeld, treedt op 
15 januari 1951 zo’n 25 man van de Werkverschaffing 
aan. Ze worden geleid door veldtechnicus Cees van 
Duyn en opzichter Robert Th. van der Garden van de 
ROB. Zoals te zien is op de opgravingsfoto’s, werd met 
de schop gegraven en het zand met kruiwagens wegge-
voerd. Een verslaggever van de Rotterdamse Maasbode 
zag hoe er lijnen gespannen werden om de graven af te 
tekenen, die aan de kleur van het zand te herkennen 
waren, nadat een gedeelte van het terrein eerst tot een 
halve meter onder het maaiveld ‘glad’ was afgegraven. 

Opzichters Cees van Duyn 
(links) en Robert van der 
Garden (rechts) poseren voor 
de persfotografen, terwijl ze in 
het veld een opgegraven bolle 
pot documenteren.
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In één maand waren zo al 260 graven opengelegd. Er 
werden in de periode van januari tot mei 1951 zo’n tien 
graven per dag blootgelegd, ingetekend op de platte-
grond en zorgvuldig leeggehaald. In mei werd de opgra-
ving afgesloten, maar in juni volgde nog de opgraving 
van een klein, apart liggend deel aan de westkant van 
het grafveld.

Al in de eerste week van de opgraving verschijnen de 
eerste berichten in de regionale pers. De Utrechtse editie 
van Trouw meldt op 20 januari dat hoge functionarissen 
van Rijkswaterstaat en de burgemeester van Rhenen de 
opgraving hebben bezocht. Op 2 februari 1951 maakte 
het ANP foto’s en daarna verschijnen ook in de landelijke 
dagbladen en tijdschriften artikelen over de opgraving. 
Ze melden alle in ongeveer dezelfde bewoordingen dat 
het gaat om de ‘grootste Frankische begraafplaats, die 
tot nog toe in ons land is gevonden’, ‘de rijkste tot nu 

Links: Op 11 mei 1951 maakte 
een groot gezelschap vanuit 
de ROB een uitstapje naar de 
opgraving, waar nèt die dag 
een graf met een bronzen riem-
beslag was opengelegd (op de 
voorgrond).

Rechts: Conservator W.C. 
Braat van het Rijksmuseum 
van Oudheden (links) en hoog-
leraar R. Laur-Belart uit Basel 
(rechts) buigen zich tijdens de 
excursie over het zojuist ont-
dekte wapengraf.
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toe in Nederland aan het licht gekomen Frankische ne-
cropool’, of zelfs ‘het grootste Frankische grafveld ooit 
in de geschiedenis blootgelegd’. Bij de persaandacht in 
februari zien we steeds dezelfde opgravingsfoto’s. In de 
komende maanden laat directeur Glazema een serie fo-
to’s maken van de eerste schoongemaakte voorwerpen. 
Die worden dankbaar gebruikt in de verdere publici-
teit, die voortduurt nadat de opgraving in juni wordt 
afgesloten. De artikelen beschrijven alle dat er man-
nengraven met wapens zijn gevonden en vrouwengra-
ven met sieraden en glaswerk. Als bijzondere vondsten 
vermelden ze: een 24 cm lange ‘rijk geornamenteerde 
verguld zilveren haarpen’, een ‘Rüsselbecher’ (slurfbe-
ker) die niet eerder in ons land gevonden is, een drietal 

Bij de opgraving werden schildknoppen vaak bovenin 
het graf aangetroffen. Dat geeft aan dat het schild, waar 
de knop op zat, op de dichte kist was gelegd. Het hout 
van de schilden was vergaan.
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Hoogtepunt van de 
internationale aan-
dacht voor Rhenen was 
een fotoreportage in de 
Illustrated London 
News van 19 febru-
ari 1955. De tekst is 
van de hand van Anna 
Volgraff-Roes.
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houten, met brons beslagen emmers, een gouden munt 
van de Romeinse keizer Gratianus, één van Anastasius 
en twaalf paardengraven. Na de opgraving van het wes-
telijke deel met de ‘Laat-Romeinse’ graven komt daar 
steevast de vermelding bij van een breed bronzen riem-
beslag, nog aanwezig op het leer. Na de afsluiting van 
de opgraving bericht de landelijke pers nog een aantal 
keer naar aanleiding van lezingen die in de volgende 
jaren over Rhenen worden gegeven. Die kopij weerspie-
gelt het ‘voortschrijdend inzicht’: de grootte van het 
grafveld neemt in de kolommen toe van 130 x 10 naar 
160 x 40 meter, het aantal graven van 260 in de eerste 
maand naar ‘846 ongeschonden graven’ en het aantal 
vondsten van 1000 en 1500 naar 2000 en uiteindelijk 
meer dan 3000.

Nadat de putten zijn dichtgegooid en een langge-
rekt stuk grond rijp is gemaakt voor de aanleg van de 
verbrede Rijksstraatweg, ligt een overstelpende hoeveel-
heid vondsten en documentatie in de depots van de 
ROB in Amersfoort. De dienst is amper vier jaar eer-
der opgericht en staat nog in haar kinderschoenen. Het 
grafveld van Rhenen blijkt binnen Nederland onover-
troffen groot van omvang, de graven onovertroffen tal-
rijk, de gebruiksduur van het veld onovertroffen lang 
en de vondsten van bijzonder hoge kwaliteit. De ROB 
zit met een capaciteitsprobleem dat met veel eigen in-
spanningen, met name die van Jaap Ypey, wordt aan-
gepakt. Ypey publiceert in de jaren ’70 enkele artike-
len met voorlopige resultaten en plattegronden. In de 
jaren ‘90 houdt Annette Wagner zich over een langere 
periode met onderbrekingen bezig met het materiaal. 
Tenslotte is het steeds weer opduikende capaciteits-
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probleem dankzij geld uit het Odyssee-project van het 
ministerie van OCW en de inzet van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
en een groep conservatoren en onderzoekers zestig jaar 
later opgelost.

De resultaten van het onderzoek en van diverse ma-
teriaalanalyses zijn nu eindelijk integraal gepubliceerd 
in een dikke catalogus en worden digitaal ontsloten. 
Ook dit boekje maakt deel uit van het project. Het pro-
beert naar aanleiding van dat onderzoek eerst het graf-
veld van Rhenen te plaatsen in kaders van ruimte, cul-
tuur en wereldbeschouwing en tenslotte macht. Daarna 
presenteert het enkele representatieve en bijzondere gra-
ven uit de catalogus en brengt die in verband met de 
mensen die in het vroegmiddeleeuwse Rhenen leefden.

Jaap Ypey (rechts) hield zich 
jarenlang bezig met de metaal-
vondsten van Rhenen. Hier 
geeft hij uitleg aan koningin 
Juliana bij haar bezoek aan de 
ROB in 1955 (links directeur 
Glazema).
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Hoofdstuk 3

Het grafveld en zijn kaders

Ruimte

Zestig jaar ligt tussen de opgraving en deze publicatie, 
maar wat de ROB had gevonden in Rhenen stond wel 
binnen een paar dagen vast: een grafveld uit de Vroege 
Middeleeuwen.

Laar – de vermoedelijke woonplaats van Folker – 
had een grafveld uit dezelfde tijd, dat bij ontginningen 
in 1893 is opgeruimd. In het naburige Wageningen, el-
ders op de Veluwe (Ermelo, Garderen, Putten), in de 
Achterhoek (Lievelde) en meer stroomopwaarts langs 
de Rijn (Krefeld-Gellep) en westelijk op de Utrechtse 
Heuvelrug zelf (Leersum) waren vroegmiddeleeuwse 
grafvelden al bekend door opgravingen uit de jaren ’20 
en ’30. Ook in het noorden en westen van Nederland 
waren aan het begin van de twintigste eeuw dit soort 
grafvelden verstoord en ontgraven. Deze kennis maakte 
de herkenning van Rhenen vlot en moeiteloos.

Als de opgraving van Rhenen is afgelopen, gaat de 
Wederopbouw van Nederland gewoon voort. Wegen 
worden aangepast aan het toenemend autoverkeer, ste-
den breiden uit, nieuwe grafvelden komen aan het licht. 

Op de kaart van Jacob van 
Deventer uit 1557-1573 is 
de Donderberg zichtbaar 
ten noorden van de weg. 
Linksboven staan galgen  
getekend: hier werden terecht-
stellingen uitgevoerd. 
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Het kaartbeeld in de omgeving van Rhenen raakt ook 
gevulder: In Elst (1980), in Remmerden (1988) en in 
Achterberg (1952 en 1996) worden vroegmiddeleeuwse 
grafveldjes ontdekt. Dat van Elst-’t Woud is van gemid-
delde omvang. De grootte van de andere is niet bekend, 
omdat die niet compleet zijn opgegraven. Deze vond-
sten wijzen erop dat elk dorp en buurtschap langs de 
flanken van de Utrechtse Heuvelrug een vroegmiddel-
eeuws grafveld moet hebben gehad. 

Het was niet voor het eerst dat de Donderberg bij 
Rhenen werd uitgekozen voor begravingen. Tijdens het 
onderzoek bleek dat in de vroege Bronstijd (rond 1800 
voor Chr.) een dode met een zogeheten wikkeldraadpot 

Het Actueel Hoogtebestand 
Nederland toont de stuw-
wallen van Rhenen en 
Wageningen, met de Gelderse 
Vallei ertussen. Het grafveld 
op de Donderberg is gemar-
keerd met een rode stip.
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in een grafheuvel is bijgezet. Enkele vroegmiddeleeuwse 
graven liggen keurig midden in kringgreppels die horen 
bij een urnenveld van rond 1000 voor Chr. Iets van dat 
urnenveld moet rond 500 na Chr. dus nog zichtbaar 
geweest zijn. Ook zijn er tussen de graven minstens vier 
met prehistorisch aardewerk.

Cultuur en wereldbeschouwing

Tijdens hun veroveringen en voorbij de grenzen van hun 
rijk raken de Romeinen in contact met een veelheid aan 
bevolkingsgroepen, die door hen algemeen ‘Germanen’ 
worden genoemd. Romeinse geschiedschrijvers maken 
melding van tal van kleinere groeperingen – waaron-
der de Friezen – en stellen na verloop van tijd ook vast 

Graf 614 is één van tenminste 
vier graven uit de IJzertijd, te 
herkennen aan het aardewerk. 
Deze potten waren meestal als 
urnen gebruikt en zijn later in 
het vroegmiddeleeuwse graf-
veld ingesloten.
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De traditie van vroegmiddeleeuwse 
grafvelden langs Rijn en Maas bouwt 
voort op de Romeinse traditie, maar 
verschilt er ook duidelijk van. Ook de 
Romeinen bestemden stukken grond 
buiten de nederzetting tot begraaf-
plaats, die met de generaties steeds 
verder uitdijden. Aan de rand van 
het Romeinse Rijk dragen Romeinse 
grafvelden een sterk militair stem-
pel: zeker in legioenplaatsen over-
heersen mannengraven. Ook blijken 
Romeinen op het punt van grafgiften 
wat bescheidener dan de gelijktij-
dige Bataven of latere Franken. Aan 
die grafgiften herkennen we ook ver-

schillen, omdat men nu eenmaal an-
der vaatwerk, glas en sieraden had. 
Bovendien: Romeinen zaten niet op 
de Noordoever van de Rijn en een 
Romeinse wapenrusting was rijksei-
gendom en werd in de regel niet met 
de dode meegegeven. Bij Franken, 
Friezen en Saksen was de wapenrus-
ting persoonlijk eigendom en ging 
vaak mee in het graf. Die verschillen 
in het grafritueel en de grafinventa-
ris waren uit eerdere opgravingen in 
Nederland, België en Duitsland be-
kend en het grafveld van Rhenen 
kon direct herkend worden als een 
‘Frankisch’ grafveld.

Het gebruik van de meeste vroegmid-
deleeuwse grafvelden eindigt rond 
700 of in de loop van de achtste eeuw. 
Dat heeft waarschijnlijk te maken met 
de maatschappelijke acceptatie van 
het christendom in de periode 700-
1000. Daarbij hoort een verandering 
in begraafrituelen – geen voorwerpen 
meer in het graf – en nieuwe wensen 
met betrekking tot de plek waar werd 
begraven. De rijengrafvelden worden 
verlaten en er komen concentraties 
van graven rondom een kerk of ka-
pel, die we kerkhoven noemen. Op 
de Donderberg heeft zover we weten 
nooit een kerk of kapel gestaan.

Romeins grafveld - vroegmiddeleeuws grafveld – christelijk kerkhof
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dat die stammen zich verenigen tot grotere verbanden, 
zoals – wat de Romeinen noemen – de Franken. Al die 
etiketten scheppen een zekere ordening. Die ordening 
en begrenzing suggereert een zekere identiteit, maar of 
dat identiteitsgevoel bij iedereen in de samenleving tus-
sen de oren zat, blijft de vraag. Het kennelijke gemak 
waarmee stamverbanden worden gesmeed, doet ver-
moeden dat de onderlinge verschillen niet heel groot 
waren. Archeologisch materiaal uit nederzettingen en 
grafvelden van die periode is ontoereikend om vragen 
naar identiteit bevredigend te beantwoorden. Wel is er 
verschil waarneembaar tussen ‘Frankische’ en ‘Friese’ 
huisplattegronden.

Een minderheid van ‘de Franken’ in Gallië bekeert 
zich schoorvoetend tot het Christendom. Overigens 
concentreert het geloof in Christus zich vooral in de 
steden van Gallië en die stadsbevolking neemt af in de 
nadagen van het Romeinse Rijk. Het christendom krijgt 
bij de Frankische volkeren allesbehalve vaste voet aan de 
grond, maar het wordt er wel populairder dan het ooit 
bij ‘de Friezen’ zal worden.

Macht

Franken dringen geleidelijk de Romeinse provincies 
Germanië en Gallië binnen. In eerste instantie vestigen 
zij zich in het Rivierengebied en worden daar door de 
Romeinen gedoogd. Later trekken ze verder naar het 
zuiden. Bekend zijn de pogingen van de Romeinen om 
hen bondgenoot en daarmee belastingplichtig te maken. 
Friezen zetten de hakken in de klei. Ze helpen in de 

Driehoekige versiering met 
gezicht van de emmer uit graf 
763.
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Impressie van het grafveld op de Donderberg 
in de zevende eeuw na Chr., gezien vanuit het 
oosten. De begraafplaats besloeg een langge-
rekt terrein en de grafkuilen waren in oost-
westelijke rijen over de helling verspreid. Ook 
resten van oudere graven, zoals de kringgrep-
pels rechts, moeten nog zichtbaar zijn ge-
weest. Het grafveld is lang in gebruik geweest 
en raakte uiteindelijk dichtbezet. Toch hoeft 
het niet meer dan een tiental bijzettingen per 
jaar te hebben gekend. Uit experimenteel on-
derzoek weten we dat kuilen met begravingen 
jarenlang zichtbaar blijven, ook als er alweer 
gras overheen groeit. Bovendien zal een deel 
van de graven gemerkt zijn geweest, met een 
houten of stenen markering. De begraafplaats 
moet dus een zeer herkenbaar terrein zijn ge-
weest, waar een groot aantal graven zichtbaar 
was, sommige beter dan andere. Mensen uit 
de omgeving zullen ernaar toe gegaan zijn, 
niet alleen om te begraven, maar ook om te ge-
denken. Of het terrein onbegroeid was, weten 
we niet zeker, maar tijdens de opgraving zijn 
er geen bomen aangetroffen tussen de graven. 
Gebaseerd op al dit soort gegevens laat deze 
reconstructie, getekend door Martin Valkhoff, 
zien hoe je je de Donderberg kunt voorstellen 
toen het grafveld volop in gebruik was. 
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BF’ers (een Frank en een Fries)

De Frankische leider Clovis laat zijn vader 
Childerik nog op traditionele wijze begra-
ven in het Belgische Doornik, met talrij-
ke luxueuze bijgiften en bijzettingen van 
paarden. Clovis zelf wordt met minder 
pracht en praal in diens nieuwe hoofdstad 
Parijs ter ruste gelegd. Hij huwde een be-
keerde prinses en liet zijn kinderen dopen, 
maar lijkt zelf te aarzelen als die kinderen 
jong sterven. Uiteindelijk bekeert hij zich 
en laat zich dopen, al is niet exact bekend 
in welk jaar. Het kan uiterlijk in 508 ge-
weest zijn.

Ruim twee eeuwen later trekt de Friese 
leider Radbod zijn voet schielijk terug uit 
de doopvont als tot hem doordringt dat 
hij zich, door zijn doop, in het hierna-
maals niet kan herenigen met zijn voorou-
ders. Die blijven immers in de hel, houdt 
de priester hem voor, terwijl hij door zijn 
doop naar de christelijke hemel zal gaan. 
Radbod bedankt.

Dezelfde BF’er neemt een 
Christelijke prinses mee naar 
Rhenen

De overval van de Friezen op Keulen is 
met enige goede wil terug te vinden in de 
legende van de Heilige Cunera, al toont 
daar – volgens een eeuwen later opgeschre-
ven verhaal – roverhoofdman Radbod zijn 
barmhartige kant. Zijn gevolg jaagt wil-
lekeurige inwoners van Keulen over de 
kling en ook toevallige voorbijgangers als 
de Engelse prinses Ursula en haar 11.000 
maagden. Maar hij ontfermt zich over één 
van hen – Cunera – om haar mee te nemen 
naar zijn kasteel op ….. de Heimenberg 
bij Rhenen. De walburg staat er in 716 
nog nieuw bij. Roerige tijden, vage beel-
den, ‘fantastische’ verbanden.

De vondsten uit het graf van Childeric, 
zoals deze ingelegde vergulde zwaard-
greep, bevinden zich in het Cabinet des 
Antiquités van de Nationale Biliotheek 
van Frankrijk in Parijs.  

De bekering van koning Clovis wordt 
gezien als het begin van het christen-
dom van de Franken. Zijn doop is afge-
beeld op een ivoren plankje uit de ne-
gende eeuw in het museum van Amiens. 
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eerste decennia van onze jaartelling verhinderen dat de 
Romeinen hun rijksgrens verleggen van de Rijn naar de 
Elbe en ondernemen later rooftochten op de Gallische 
(Belgische) kust.

Naarmate het Romeins gezag taant, manifesteren 
Franken zich duidelijker in Gallië en nemen in delen er-
van de macht van de Romeinen over. Ook rond Keulen 
ontstaat een belangrijk Frankisch centrum. In dezelf-
de periode breiden Friezen hun invloedssfeer langs de 
Noordzeekust uit. In de zevende eeuw lijken ‘Franken’ 
en ‘Friezen’ te botsen als ze elkaar in Midden-Nederland 

De 29 bijlen van Rhenen heb-
ben diverse vormen, van echte 
werpbijlen tot breed uitlopende 
exemplaren voor houtbewer-
king. Bij nood kon je ze na-
tuurlijk allemaal als wapen 
gebruiken.



38

herhaaldelijk tegenkomen. De gegevens zijn schaars en 
historici krijgen slechts een fragmentarisch beeld van de 
gebeurtenissen in deze periode.

Aan het eind van de zesde eeuw komt het voormalige  
Romeinse castellum Traiectum – gelegen onder het hui-
dige Domplein in Utrecht – mogelijk in handen van 
Merovingen, zoals Frankische nazaten van hun leider 
Merovech genoemd worden. Er verrijst op deze plek 
rond 630 een kerkje. Het is de bedoeling van de stichter 
van de kerk, koning Dagobert, om vanuit dit kerkje de 
kerstening van de Friezen te laten beginnen. Tevergeefs: 
in 650 slaan Friezen de Frankische heersers terug en 
verwoesten het kerkje. Vanaf dat moment is Utrecht 
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voor langere tijd in handen van de Friese koning Aldgisl 
en later van zijn opvolger Radbod. Aldsgisl resideert in 
Utrecht en ontvangt daar Wilfried, bisschop van York 
in zijn paleis. Vermoedelijk veroveren de Friezen ook 
de Utrechtse Heuvelrug en delen van het aansluiten-
de rivierengebied. In dat geval dient de walburg op de 
Heimenberg – aangelegd en meermaals verbouwd tus-
sen 650 en 710 – om Frankische tegenmaatregelen af 
te slaan. In 695 vindt er bij Dorestad een forse scher-
mutseling plaats tussen Franken en Friezen. De Friezen 
worden verslagen. Ze likken hun wonden en trekken 
zich terug, maar geven zich nog niet gewonnen. Tot de 
dood van koning Radbod in 719 blijven de Friezen de 
Franken dwarszitten en voeren soms ware huzarenstuk-
jes uit, zoals Radbods vlootaanval op Keulen in het hart 
van het Frankische achterland in 716.
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Hoofdstuk 4

Graf en inhoud

Het lijkt wel of het grafveld van Rhenen zich een kleine 
vier eeuwen lang temidden van deze bewegingen in het 
oog van de storm bevindt. Het ademt vanzelfsprekende 
rust uit, geleidelijkheid en continuïteit, onder een zo te 
oordelen welvarende bevolking. Zouden die geschied-
verhalen van koningen, legers en veldslagen een verte-
kend beeld geven van het leven van alledag? Speelde het 
concept van Friese of Frankische identiteit wel zo’n be-
langrijke rol in de dorpen op de Heuvelrug? Het is uit 
de graven niet meer af te lezen.

Wat zien we dan wel in het archeologische materiaal 
van de Donderberg?

Fases in het grafveld

Na een opgraving is het aan archeologen om de ver-
zamelde gegevens te ordenen en het gevondene te in-
terpreteren. De ruim 1100 graven van de Donderberg 
moeten worden gecatalogiseerd en ingedeeld in type en 
periode. Hoe gaat dat in zijn werk en over welke metho-
des beschikt een archeoloog (m/v)?

De knikpot uit graf 60.
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Als bij het delven van een grafkuil een ouder graf 
geraakt wordt, kun je dat later archeologisch vaststel-
len. Je ziet tijdens de opgraving de gave rechthoek van 
één grafkuil en de onderbroken rechthoek van de an-
dere kuil. De jongere kuil oversnijdt de oudere. De gave 
kuil is jonger dan de beschadigde, maar hoevéél jonger 
kan niet altijd worden bepaald. Bovendien zijn niet alle 
grafkuilen oversneden, zodat niet van het hele grafveld 
de relatief oudere van de jongere graven te scheiden val-
len. Om de ontwikkeling van het grafveld na te gaan, 
moet dus naar andere dingen worden gekeken.

De grafinventaris biedt ook aanknopingspunten voor 
een datering van het graf waarin de bijgiften worden 
aangetroffen. In graven meegegeven munten zouden 
een bruikbare datering kunnen geven. De Romeinen 
brachten over heel Europa dezelfde munten in om-
loop met daarop de beeltenis van de heersende keizer of 

Diverse Romeinse en ook la-
tere munten zijn gedragen als 
hangertjes of ergens op vast-
genaaid. Daarvoor werd een 
gaatje geslagen, niet noodzake-
lijkerwijs in de ‘bovenkant’.

Gouden munten komen in 
de Merovingische wereld 
vaak als (enige) grafgift voor. 
Deze gouden solidus van de 
Byzantijnse keizer Anastasius 
(491-518 na Chr.) lag in graf 
315.
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van zijn vrouw. De munt is in de regel geslagen tijdens 
het bewind van de afgebeelde keizer. Ook in later eeu-
wen maken de namen van koningen, muntmeesters en 
muntplaatsen en de gebruikte symboliek op geldstuk-
ken duidelijk wanneer deze precies zijn geslagen. Maar 
munten die geen wettig betaalmiddel meer waren, ble-
ven vaak nog eeuwenlang bewaard en (her)gebruikt. In 
de Vroege Middeleeuwen zijn Romeinse munten hun 
gewicht in goud of zilver nog steeds waard. Bovendien 
kregen ze soms de functie van talisman, zoals in Rhenen 
de tientallen versleten exemplaren waarvan hangertjes 
zijn gemaakt door er een gaatje in te slaan. De rijke in-
ventaris van graf 413 (de nummering is van de archeo-
logen) leverde vier Romeinse munten op. De tijdsdiepte 
tussen de oudste en de jongste munt bedraagt een kleine 
500 jaar en het graf moet jonger zijn dan de jongste 
munt. Deze vondst benadrukt dat in Rhenen munten 
nauwelijks als dateringmiddel benut kunnen worden. 

De meeste munten die in het grafveld zijn gevonden, 
blijken oud en/of exotisch. Een voorbeeld van oud is 
een doorboorde zilveren munt van de Romeinse solda-
tenkeizer Antoninianus Gordianus III uit 238-244 (graf 
31). Exotisch is bijvoorbeeld een doorboorde zilveren 
munt van de Oost-Romeinse keizer Justinianus uit 555-
565 (graf 341). Het gros van de munten in de graven 
dateert uit de tweede en derde eeuw na Chr. en was dus 
oud, maar ook munten uit de ‘eigen’ zesde en zevende 
eeuw komen voor.

Vaatwerk is een veelgebruikt hulpmiddel bij het be-
palen van de ouderdom van een graf. Dit geldt zowel 
voor vaatwerk van aardewerk als voor dat van glas. Beide 

Zilveren halve styca van de 
Byzantijnse keizer Justinianus 
(555-565 na Chr.), geslagen 
in Ravenna, uit graf 341. De 
Oost-Romeinse munt is door-
boord om gedragen te kunnen 
worden.

Zilveren denarius van 
Antoninus Pius, Romeins 
keizer in 150-151 na Chr. 
De munt is gevonden in graf 
838, dat zeker 200 jaar later 
is aangelegd: het bevatte ook 
een laat-vierde-eeuwse glazen 
deukbeker.
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zijn sterk aan mode onderhevig en breekbaar, waar-
door ze toentertijd snel vervangen werden. Bovendien 
is aardewerk een massaproduct waaraan minder waar-
de wordt gehecht dan aan edelmetaal: het wordt snel-
ler afgedankt. Glas werd beschouwd als kostbaarder, 
maar ging door zijn breekbaarheid nooit zo lang mee als 
voorwerpen van metaal en was bovendien nauwelijks te 
repareren. Het glaswerk uit de Rhenense graven bestaat 
grotendeels uit drinkglazen. Daarnaast komen enkele 
kommetjes voor. Vergeleken met andere grafvelden was 

Het grafveld van Rhenen lever-
de een ongeëvenaarde staal-
kaart van aardewerk in alle 
vormen en maten op, die bijna 
vier eeuwen omspant. Deze 
groepsfoto werd in de jaren ’50 
gemaakt.
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Rhenen rijk aan glas. Verderop – bij de behandeling van 
de relatieve rijkdom van de graven – leest u daarover 
meer.

Laat-Romeins aardewerk zoals het glimmende rode 
terra sigillata of het donkere terra nigra is een goede 
indicator voor de oudste graven van het grafveld. De 
grootste collectie Merovingisch aardewerk in Nederland 
komt uit het grafveld van Rhenen: meer dan 850 stuks. 
De waargenomen ontwikkeling van aardewerkvormen 
maakt het mogelijk de graven chronologisch in te de-
len in perioden van circa 75 jaar. Zolang het aardewerk 
Laat-Romeins is of duidelijk terug gaat op voorbeelden 
uit die periode, spreken we van de eerste fase (375-450) 
is. Terra sigillata is gevonden in een handjevol graven. 
Terra nigra of aardewerk dat daarop lijkt is beter ver-
tegenwoordigd en komt in meer dan tien graven voor. 
Tegelijk met het terra nigra komen dan ook grijze en 
roodachtige kookpotten, kannen, oorpotten, schalen 

Naast bekerglazen zijn in 
Rhenen relatief veel lage bakjes 
van glas gevonden. Ze waren 
vermoedelijk multifunctioneel: 
je kon eruit drinken, maar ook 
kleine etenswaren in doen.
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en potjes met indeukingen voor, gebakken uit klei die 
met veel zand is vermengd. Potten met een scherpe knik 
halverwege de buik van de pot en de eerste flesvormen 
treffen we aan in de tweede fase (450-525). Deze pot-
ten worden knikpotten genoemd en zijn veel als urn ge-
bruikt. Bolle knikpotten en tuitpotten (met een buisje 
als mond) karakteriseren de derde fase (525-600). Dit is 
ook de fase van de geometrische motieven die in banen 
zijn aangebracht met een rolstempel, of versiering in 
de vorm van stempel met geometrische motieven, ver-
spreid over de wand geplaatst. Als we knikpotten met 
een slanker profiel en minder uitbundige versieringen 
aantreffen, zijn we in de vierde fase beland (600-675). 
Tenslotte overheersen bolvormige potten het spectrum 
en verdwijnen de knikpotten in de laatste fase (675-
750). Een geleidelijke overgang naar het Karolingische 
aardewerk – dat de laatste fase vertegenwoordigt – is 
duidelijk waar te nemen.

Een andere materiaalgroep die geschikt is voor het 
verkrijgen van dateringen van graven zijn sieraden. Ook 
deze zijn sterk aan mode onderhevig, met name de kle-

Enkele van de vierde-vijfde-
eeuwse graven in het westelijke 
deel van het grafveld bevat-
ten herkenbaar Laat-Romeins 
aardewerk, zoals deze kom van 
terra sigillata in graf 833.

Heel bijzonder: een zilverkleu-
rige fibula in de vorm van een 
eendje, uit vrouwengraf 799. 
Dat bevatte verder een paar 
bronzen fibulae, een veelkleu-
rige spinkraal en meer dan 300 
kralen.
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dingspelden (fibulae), waarvan er in Rhenen honderden 
zijn gevonden. Deze laten een duidelijke ontwikkeling 
in vorm en decoratie zien. Door de in Rhenen gevonden 
exemplaren onderling te vergelijken en ook te spiegelen 
aan die uit andere grafvelden, kan de ouderdom hiervan 
tot op ongeveer een halve eeuw worden bepaald. 

Een combinatie van de dateringen van alle in een 
graf aanwezige vondsten, samen met de oversnijdingen 
en wat statistische methodes, geeft een idee van de ou-
derdom van een graf. Als we die ideeën projecteren op 
het grafveld, zien we dat de ontwikkeling van het graf-

Fibulae van brons hebben vaak 
dezelfde vormen als die van 
duurdere metalen. Omdat ze 
in alle grafvelden en ook in ne-
derzettingen gevonden worden, 
zijn ze vrij precies te dateren.
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veld zich niet in één richting heeft bewogen. Er is sprake 
van verschillende kernen en open ruimten. Deze kernen 
hebben zich in de loop der tijd uitgebreid en zodoende 
de open ruimten ingenomen. Op sommige plaatsen is 
begraven op plaatsen waar al een graf lag. Deze oudere 
graven zijn daarbij vaak deels vergraven, maar soms is 
juist rekening gehouden met bestaande structuren. De 
suggestie dat families of door huwelijk verbonden fa-
miliegroepen een eigen deel van het grafveld in gebruik 
hadden, kan niet echt hard worden gemaakt.

Jaap Ypey publiceerde in 1973 een serie 
plattegronden van het grafveld van Rhenen. 
Op deze heeft hij de vele mannengraven 
met wapens en de groeperingen van graven 
laten aangeven. Op de plattegrond is links 
het groepje ‘dwarse’ graven te zien. Vrijwel 
alle kuilen liggen echter in west-oostelijke 
richting liggen: dit type wordt een ‘rijen-
grafveld’ genoemd.
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Begraven of cremeren

Het grafveld van Rhenen beslaat een min of meer recht-
hoekig terrein met een grootste lengte van 160 meter en 
een grootste breedte van 35 meter, waarbinnen de ruim 
1100 graven zijn gevonden. Het aantal in urnen bijge-
zette crematies bedroeg ruim 300. Lijkbegraving werd 
vaker toegepast: ongeveer 820 graven. Urnen werden 
aanzienlijker minder diep begraven dan kisten met de 
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stoffelijke resten van een dode, zodat de jongere cre-
maties vaak bovenin een reeds aangelegde grafkuil zijn 
ingegraven.

Lijkverbranding was ten tijde van het begin van het 
grafveld op de Donderberg al 1500 jaar een regelma-
tig toegepaste methode in Nederland, al verschilde het 
oudere grafritueel van dat in de Vroege Middeleeuwen. 
Nog tijdens de komst van de Romeinen aan de Rijn 
was een eenvoudige brandstapel boven een ondiepe kuil 
het meest algemene grafgebruik. Als het vuur was uit-
gewoed, verzamelde men het verkoolde hout, de ver-
brande botresten (de temperatuur kwam niet zo hoog 
als in een modern crematorium), de eventuele bijgaven 
en begroef ze in de kuil onder de brandstapel. Ook de 
Romeinen pasten lijkverbranding toe, maar zetten de 
resten van de brandstapel vaak in een urn bij. Dit ge-

Links: Een aantal grafkamers bevatte 
zowel wapens als houten emmers, met 
sierbeslag langs de rand, zoals hier 
bij graf 763 in het veld. In deze ka-
mers moeten belangrijke mannen zijn 
begraven.

Boven: Crematieresten werden, verpakt 
in potten (zoals hier bij graf 60), zo’n 
50 tot 70 cm diep ingegraven. Soms 
waren voorwerpen meeverbrand en 
zaten in de urn, soms waren er voor-
werpen naast gelegd in de kuil.
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bruik wordt in de eerste eeuwen van de jaartelling door 
de plaatselijke bevolking – ook net buiten de grenzen 
van het Romeinse Rijk – overgenomen.

Vroegmiddeleeuwse grafvelden beginnen vaak met 
urnen, maar vanaf de vroege vijfde eeuw komen ook 
lijkbegravingen voor. In Rhenen komen van meet af aan 
beide grafrituelen naast elkaar voor. De lijkbegravin-
gen zijn in Rhenen betrekkelijk uniform: overwegend 
west-oost georiënteerd en liggend op de rug. Alleen in 
het westelijk deel, dat vroeger lijkt aangelegd dan de 
rest, liggen graven met een noord-zuidoriëntatie. In 
de meeste gevallen is de dode bijgezet in een houten 
kist, die vaak herkenbaar was als grondverkleuring. De 

Een houten kist tekent zich duidelijk 
af in het witte zand. De verkleuring 
linksboven naast de kist bleef over van 
iets dat naast het hoofdeinde van de 
kist was geplaatst.
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kist en de kuil boden ruimte voor de nodige grafgif-
ten. Halskettingen, armbanden en andere sieraden die 
op het lichaam of op de kleding meegingen in het graf, 
konden vaak nog min of meer op de oorspronkelijke 
plek worden aangetroffen. Huisraad – vooral aardewerk 
en glaswerk – vond vaak een plaats in het voeteneind 
van de kist. Aan weerszijden van schenen en enkels van 
de dode bood de kist de meeste ruimte. Forse schilden 
en lange lansen en speren pasten niet in de kist en wer-
den op de bovenkant gelegd, schilden misschien ook 
wel rechtop ernaast gezet. Tijdens de opgraving kon-
digden de silhouetten en restanten van deze grote wa-
pens regelmatig een iets dieper gelegen nieuw graf aan. 
Daarbij was duidelijk te zien hoe de lanspunten buiten 
de omtrek van de kist uit staken.

In de zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug bleef 
weinig over van het skelet in het graf. Vaak resteerde 
niet meer dan een vage bodemverkleuring, waarin met 
een scherp oog voor kleurnuances de vorm van een 
menselijk lichaam ontwaard kon worden. Naast enkele 

Silhouet van een grafkuil met een platte 
schaal aan het ene uiteinde en een ensemble 
van metalen voorwerpen aan het andere. 
Let op de voetafdrukken van de werklui 
rondom het graf.

In de Rhenense zandgrond bleef van de 
skeletten weinig bewaard. Van slechts vijf-
tig lichamen zijn determineerbare resten 
teruggevonden en daar is maar een enkele 
schedel bij. 
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schedels en stevigere botten als dijbenen is vooral het 
email van tanden en kiezen bewaard gebleven. De cre-
matieresten zijn veel beter geconserveerd dan de onver-
brande botten omdat bot, wanneer het deels verbrandt, 
hard wordt en hierdoor beter bewaard blijft. Bovendien 
werden de verbrande botten in urnen gedeponeerd, die 
op hun beurt voor betere bewaaromstandigheden zorg-
den dan het vergankelijke hout aan skeletten bood.

Mens en dier

In 49 van de inhumatiegraven bevond zich voldoende 
skelet- en gebitmateriaal om aan een onderzoek te on-
derwerpen. Dankzij één dubbelgraf komt het aantal in-
dividuen op 50. Van 48 van deze kon de leeftijd bij 
overlijden vastgesteld worden: 14 individuen waren 

Het best geconserveerd waren tandkap-
sels. Deze zijn een goede indicatie voor 
de leeftijd van overlijden. Soms zijn 
tanden groen uitgeslagen: dan lag er 
een metalen voorwerp tegenaan.
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Kralen worden voor een catalo-
gus altijd apart beschreven en 
getekend, zoals hier op de teke-
ning van vrouwengraf 166, naast 
fibulae in de vorm van een bloem 
en een schijf met kruisje.
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jonger dan 20 jaar en 34 individuen waren ouder dan 
20 jaar.

Van niet meer dan twaalf individuen kon een in-
druk verkregen worden van het geslacht. Een van de 
onderzochte individuen was mogelijk van een man, ze-
ven individuen vertoonden duidelijk vrouwelijke trek-
ken en vier individuen waren mogelijk eveneens vrou-
welijk. Dit suggereert dat er in deze kleine onderzochte 

De honderden kralensnoeren 
uit het grafveld, met vaak meer 
dan één snoer per graf, tonen 
een voorliefde voor verschil-
lende kleuren en materialen 
(glas, aardewerk, barnsteen) 
door elkaar.
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populatie meer vrouwen aanwezig waren dan mannen. 
Duidelijke kwalen en gebreken zijn niet waargenomen 
bij het skeletonderzoek.

Kinderbotten zijn teer en hebben minder substan-
tie. In theorie ontsnappen ze makkelijker aan de waar-
neming van de archeoloog en lijken kinderen op het 
eerste gezicht ondervertegenwoordigd. Het archeologi-
sche beeld zoals zich dat in een grafveld aftekent, moet 
met een rekenformule gecorrigeerd worden om een juist 
beeld van de bevolkingsopbouw van een nederzetting te 
krijgen. Met de verhoudingen van zuigelingen en peu-
ters loopt het grafveld van Rhenen in de pas met de 
theorie. Over kleuters kan op grond van het aanwezige 

Op twee plekken in het grafveld lagen 
duidelijk twee lichamen binnen één 
graf. Dubbelgraf 712 bevatte een jonge 
man en een vrouw, het aardewerk was 
over hun voeteneinden verdeeld.
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materiaal geen uitspraak worden 
gedaan. De rest van de jeugd is in 
Rhenen verrassenderwijs overver-
tegenwoordigd ten opzichte van 
een normale verdeling en ten op-
zichte van normale sterftecijfers 
in deze leeftijdsgroep. De oorzaak 
hiervan is onbekend.

Het onderscheid tussen man en 
vrouw in het grafveld van Rhenen 
is vooral gebaseerd op de verschil-
len in de grafinventaris. Graven 
met wapens worden traditioneel 

toegeschreven aan mannen, graven met sieraden en kle-
dingspelden (die je in deze tijd tot de sieraden mag re-
kenen) aan vrouwen. In grafvelden waar goed determi-
neerbaar skeletmateriaal is opgegraven en onderzocht, 
kon deze aanname wel bevestigd worden. Niettemin 
is uit het Friese terpdorp Oosterbeintum een geval be-
kend van een duidelijk mannenskelet met grafgiften die 
op een vrouw wijzen. Aardewerk is alomtegenwoordig 
maar bij kindergraven – vooral herkend aan de relatief 
geringe lengte en breedte van de grafkuil – valt op dat 
als grafgift kleine potjes en schaaltjes zijn uitgekozen en 
dat wapens en sieraden goeddeels ontbreken. Wel kre-
gen kinderen messen, kralen en pijlpunten mee. 

Opmerkelijk zijn de veertien paardengraven uit 
het grafveld. Het skeletmateriaal daarvan is vrijwel 
onmiddellijk na de opgraving, in juni 1951, als ge-
schenk gestuurd naar het Rijksmuseum voor Geologie 
en Mineralogie (voorloper van het huidige Museum 

Archeozoöloge Jessica Grimm onderzocht 
in 2011 de paardenbotten van Rhenen 
in het depot van museum Naturalis in 
Leiden. Deze kist bevatte de resten van 
tenminste twee paarden.
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Naturalis) in Leiden. Het lijkt erop dat destijds niemand 
goed raad wist met deze vondsten van dierlijke skeletten 
binnen een archeologisch referentiekader. Een handje-
vol paardengraven uit het wierdengebied van Groningen 
vormde toen het enige binnenlandse vergelijkingsma-
teriaal. Lang waren de dozen met paardenbotten zoek, 
maar gelukkig zijn ze gedeeltelijk teruggevonden. Van 

Op deze onderkaak van een 
van de paarden zijn op de 
kiezen specifieke slijtsporen 
waargenomen, die wijzen op 
het langdurig dragen van een 
bit. Dat suggereert dat het een 
rijpaard was.

Het scharnierende ‘knevel-
trensbit’ uit graf 520 is van 
ijzer, versierd met patronen 
van ingelegde koperdraad. In 
het graf werden meer onderde-
len van paardentuig gevonden. 



59

het botmateriaal uit Rhenen kan nog worden vastge-
steld dat het gaat om minstens vier paarden, aangevuld 
met botten van andere exemplaren. Alles wijst erop dat 
een groot deel van het paard uit graf 461 in de ene doos 
zit en van dat uit graf 506 in de andere. Het gaat om 
volwassen paarden met een schofthoogte van iets onder 
die van een moderne pony. Eén van de paarden was ze-
ker in de bloei van zijn leven (vijf-zes jaar oud) toen het 
stierf en was, getuige de slijtage op de tanden, gewend 
een bit te dragen. Dat zou erop kunnen wijzen dat dit 
paard gedood is om begraven te worden, misschien te-
gelijk met zijn berijder.
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De verrijzenis van de doden op de Dag des 
Oordeels maakte deel uit van de geloofsleer, die 
het christendom op een aantal concilies ontwik-
kelde. Intactheid van het lichaam was daarbij 
van groot belang, want op die dag zouden ziel 
en lichaam herenigd worden. Vandaar dat na die 
concilies in de vierde eeuw christenen niet ge-
cremeerd maar begraven werden. Aangezien op 

de Dag des Oordeels Christus ter hoogte van 
Jeruzalem – in de luchten boven de oostelijke 
horizon – zou verschijnen, zijn in Europa eeu-
wenlang de christelijke doden in oost-west geori-
enteerde graven gelegd met het hoofd in het wes-
ten. Zodra het moment van de opstanding uit de 
dood dan aanbrak, keek de gelovige meteen in de 
goede richting. 

Versierde stenen grafkisten 
uit Frankrijk waren in de 
zevende eeuw soms versierd 
met de tronende Christus, 
zoals hier in Jouarre, omge-
ven door de symbolen van de 
vier evangelisten.

Wenken voor de laatste dag
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Een beetje bekeerd

Het voorkomen van zowel crematiegraven als lijkbe-
gravingen weerspiegelt belangrijke veranderingen die 
zich in de Vroege Middeleeuwen voltrokken. Door 
de Franken werd het christelijk geloof in onze streken 
ge(her)introduceerd. Het onderscheid tussen christenen 
en aanhangers van een geloof in tal van goden en een 
bezielde natuur laat zich archeologisch het duidelijkst 
aflezen in de wijze waarop mensen werden begraven. 
Uiting van een geloofsovertuiging was bij het begraven 
minstens zo belangrijk als tijdens het leven. De angst 
dat doden zullen terugkeren naar het rijk der levenden 

Dit soort grote, veelkleurige 
kralen wordt meestal als spin-
kralen geduid, om een spin-
tol te verzwaren. Ze worden 
echter ook in mannengraven 
gevonden en waren dan moge-
lijk als amulet aan de zwaard-
schede bevestigd.
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kan een motief voor crematie zijn, maar ook zaken als 
hygiëne, ruimtegebruik en overerfde gewoontes spelen 
een rol. Lijkverbranding en lijkbegraving komen in het 
grafveld van Rhenen over de hele gebruiksperiode naast 
elkaar voor. Op basis van dit aspect van het grafritueel 
kan dus niet vastgesteld worden welk geloof de bevol-
king van vroegmiddeleeuws Rhenen aanhing of dat op 
enig moment van het oude op het nieuwe geloof werd 
overgegaan.

We denken dat het meegeven van voorwerpen aan 
de doden samenhangt met een geloof in een leven na de 
dood. Dappere krijgers gingen naar het Walhalla of de 
Sessrumnir waar ze aanzaten aan respectievelijk Odins 
of Freya’s banket. Hun grafgiften hadden ze nodig op 
hun reis naar het hiernamaals en tijdens de deelname 
aan het feestgelag. Ook christenen geloven in een leven 
na de dood, maar zij kregen zelden voorwerpen mee in 
hun graf. Niet uitgesloten mag worden dat sommigen 
voor dubbele zekerheid kozen en iets van beide geloven 
overnamen. Zo komen er begravingen in een christe-
lijke context voor met een bescheiden bijgift – meestal 
persoonlijke eigendommen – al hebben die volgens de 
christelijke leer over het leven na de dood geen functie.

De skeletgraven in het grafveld van Rhenen zijn 
goeddeels oost-west georiënteerd. De grafdelvers van 
Rhenen hadden namelijk ook los van geloofsoverwegin-
gen een goede reden voor een oost-west georiënteerde 
keuze van de grafaanleg. Ter plaatse van het grafveld 
helt de Utrechtse Heuvelrug sterk naar het zuiden af. 
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De weelde uit een deel van de gra-
ven is niet zonder meer gelijk te 
stellen met persoonlijke rijkdom. 
Het is eerder een afspiegeling van de 
status van de dode in het voorbije 
dagelijks leven of van de positie van 
de nabestaanden in de samenleving. 
Rijkdom kun je tijdens je leven op 
verschillende momenten vergaren 
uit het kapitaal van je familie of de 
familie met wie je je verbindt door 
een huwelijk. Een modern voor-

beeld is de spaarbankrekening die 
grootouders openen bij de geboorte 
van een kleinkind. Veel samenle-
vingen – ook de Nederlandse in een 
nog niet zo grijs verleden – kennen 
het gebruik van de bruidsschat, die 
door de bruid namens haar fami-
lie meegebracht of binnengehaald 
wordt. We nemen aan dat persoon-
lijke bezittingen of voorwerpen die 
voor de overledene een bijzondere 
betekenis hadden, zijn meegegeven 

in het graf. Het neerleggen van wa-
pens, het tooien met sieraden, het 
meegeven van kostbare huisraad 
(eventueel met inhoud) kan ook 
een blijk van waardering van de na-
bestaanden zijn of van een door hen 
gevoelde noodzaak om de overlede-
ne goed voor de dag te laten komen 
op weg naar en in het dodenrijk. 
Kortom: een graf kan ‘rijk’ zijn, van 
de persoon weten we het niet.

Geen Quote 500
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Om de grafkuil een horizontale bodem te geven moet 
ze aan de noordzijde een schopsteek dieper uitgegraven 
worden dan aan de zuidzijde. Een graf in oost-west rich-
ting maakte het delven voor spitters van alle gezindten 
eenvoudiger. Door de schaarse waarnemingen van ske-
letmateriaal weten we niet altijd of het hoofd inderdaad 
in het westen van het graf lag.

De oriëntatie van het graf is dus evenmin een bewijs 
van het geloof van de doden en hun nabestaanden. Er is 
echter een andere aanwijzing die wijst in de richting van 
een prille christelijke wereldbeschouwing die zichtbaar 
is in het grafveld van Rhenen. De graven uit de laatste 
fase zijn vrijwel vondstloos.



65

Onder het kopje ‘Cultuur en wereldbeschouwing’ 
probeerden we vast te stellen of we in Rhenen met 
Franken of Friezen te maken hebben. In deze paragraaf 
zochten we naar een tastbaar onderscheid tussen chris-
tenen en een bevolking die vasthoudt aan een ouder ge-
loof. Naast Franken of Friezen is een autochtone be-
volking denkbaar, die het onverschillig liet waartoe ze 
gerekend werd of zich op de vlakte hield. Bijvoorbeeld 
omdat ze hier al eeuwen woonden, terwijl ‘Frankisch’ of 
‘Fries’ meer iets was voor die nieuwkomers. In geloofs-
zaken ligt zo’n neutrale houding echter moeilijker dan 
in een etnische plaatsbepaling.
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Van doden en levenden

Wat is rijk?

In het slechtste geval kan de aangetroffen grafinventaris 
het schamele restant zijn van een grafroof of van het 
doelbewust bergen van bepaalde voorwerpen uit dat 
graf. Juist de rijkere graven hadden hieronder te lijden. 
Andersom is het ook mogelijk dat een persoon van rijke 

Rechts: Baas boven baas: waar-
schijnlijk de duurste fibula uit 
het grafveld (Rh 400A), inge-
legd met almandijn rondom 
een hart van filigraanwerk, 
met drie vogelkopjes met ogen 
van wit glas.

Hoofdstuk 5

Links: Luc Megens (links) 
en Ineke Joosten van de RCE 
in het laboratorium van het 
Louvre achter de computers 
tijdens metingen met een 
‘neutronenbeam’ van de gra-
naten in een schijffibula (zie de 
laptop rechts). 
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bijgiften is voorzien, terwijl hij of zij bij leven geen hoge 
status had: grafgiften drukken soms ook verwachtingen 
uit. In sommige gevallen ligt een al dan niet (belang)rijk 
persoon er dus voor het archeologische oog wat mislei-
dend bij: te karig of te uitbundig. Het is dus problema-
tisch welstand af te lezen uit de grafgiften.

Dat grafroof voorkwam, blijkt buiten archeologische 
waarnemingen ook uit de vroegste Frankische wetge-
ving. Personen die schuldig bevonden werden aan het 
leegroven van graven, stonden zware straffen te wach-

Mannen droegen minder sieraden, maar wel vaak fraai 
beslagen riemen om hun middel. De beslagplaten en gesp 
in graf 520 waren ingelegd met niëllo van zilver- en 
koperdraad.

Lange spelden (20-25 cm), zo-
als deze unieke met een vogel-
fibula erop, komen sporadisch 
voor in vrouwengraven. Ze 
werden waarschijnlijk ge-
bruikt om dikke kleding dicht 
te spelden.



69

ten. Archeologen houden ook rekening met allerlei bio-
logische en mechanische processen, die zich afspelen in 
een graf. Niks eeuwige rust. Bomen en struiken schieten 
wortel, grote en kleine dieren graven gangen en holen 
en in Rhenen is mogelijk een deel van de grond van 
de stuwwal langzaam naar beneden geschoven. Met het 
vergaan van organisch materiaal van kisten raken holtes 
gevuld en verschuiven grafgiften. Uit de opgravingsdo-
cumentatie blijkt het goed uit elkaar houden van graf-
giften en naburige graven (erboven, eronder, ernaast) 
een hardnekkig probleem. Zo nu en dan kun je achter je 
bureau de mensen uit het veld op een foutje betrappen 

Paarden waren belangrijk 
in het vroegmiddeleeuwse 
Rhenen. Dat blijkt niet alleen 
uit de paardengraven, maar 
ook uit het voorkomen van 
fibulae in de vorm van paard 
en ruiters.

Graf 86 bevatte twee luxe 
gouden hangertjes van 1,4 
cm doorsnede, versierd met 
patronen van filigraandra-
den in cirkel en kruisen. Het 
was de enige vondst in dit 
vrouwengraf.

Goud is zeldzaam, maar in 
vrouwengraf 669 werd een 
gladde vingerring van 1,9 
gram goud gevonden. De ring 
lag zich aan de linkerzijde van 
het lichaam ter hoogte van de 
linkerhand.
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en dat rechtzetten. Vaak is dat niet mogelijk. En als die 
verstoringen inderdaad sporen van roof zijn, wat ont-
breekt er dan? Het inschatten van de relatieve rijkdom 
van een graf is een hachelijke onderneming en de bevin-
dingen onzeker. Rekening houden met factoren als roof, 
het opnieuw opgraven van skeletten of voorwerpen en 
vooral de conservering van diverse materialen, dwingt 
tot voorzichtige uitspraken over de rijkdom van de be-
gravingen en de relatie tussen de ‘status’ van het graf en 
die van de overledene toen die nog leefde.

 Wat na de bijzetting moeilijk gewijzigd kan wor-
den, is de archeologisch zichtbare en meetbare omvang 
van de grafkuil. Er is in Rhenen een vrij grote variatie-
breedte in de omvang van de grafkuil, mede omdat een 
aantal graven langs de wanden van de kuil een houten 
betimmering kregen, zodat een grafkamer ontstond. 
Zulke grote en in aanleg bewerkelijke graven zullen be-
stemd zijn geweest voor de relatief (belang)rijken uit de 
toenmalige samenleving. Graven in grafkamers komen 
in een zekere concentratie voor langs de noordrand van 
het grafveld, ongeveer halverwege de lengte ervan.

Edelmetaal en edelstenen

Eeuwenlang is goud een teken van rijkdom geweest, 
slechts weggelegd voor weinigen. Wie in Rhenen naar 
goud zoekt, moet vaststellen dat puur goud schaars is 
(een tiental graven) en vindt verguld zilver overwegend 
in vrouwengraven. Daarin doet zich de grootste rijk-
dom voor, met name in de vorm van kostbare kleding-
spelden. Tussen de honderden sieraden uit Rhenen zitten 
51 beugelfibulae, 25 schijffibulae en 22 vogelfibulae, de 



71

meeste ingelegd met rood almandijn (een granaat). Het 
aantal granaten per fibula varieert van één, zoals het oog 
van een vogel, tot 26 in één schijffibula (Rh 838A). Het 
inlegwerk is in 2010 onderworpen aan onderzoek met 
röntgenstralen bij het ICN in Amsterdam. De bestra-
ling veroorzaakt fluorescentie van het bestraalde mate-
riaal, die de chemische samenstelling van het materiaal 
verraadt. Dit onderzoek wees uit dat het leeuwendeel 

Met neutronen-weerkaatsing 
kunnen kleine insluitsels in 
granaten worden gemeten, 
die de herkomst van de stenen 
verraden. Het rode inlegwerk 
in de fibulae van Rhenen komt 
uit India.
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van het inlegwerk bestond uit almandijn, een dieprode 
halfedelsteen. Ook zit in één van de wielfibulae in het 
midden geen bolletje wit glas, maar een heuse parel (Rh 
601A). Slechts één schijffibula bleek ingelegd met het 
minder kostbare glas en been, wat wel een fraai groen-
wit patroon gaf (Rh 338A). De fibulae waarvan het in-
legwerk uit granaten zoals almandijn bestond, werden 
in 2011 met nog geavanceerdere methodes onderzocht 
in het laboratorium van de Franse musea (C2RMF) in 
het Louvre te Parijs. Uit dat laatste onderzoek blijkt dat 
de granaten in de Rhenense fibulae uit India komen, 
maar niet allemaal uit dezelfde bron. Dat wijst erop dat 
de makers van de fibulae beschikking hadden over di-
verse granaten uit een niet te onderschatten, wijdvertakt 
vroegmiddeleeuwse handelsnetwerk. 

Glas

Glaswerk is in de regel een importartikel, dat een ris-
kante reis heeft gemaakt van het Duitse Rijnland naar 
onze streken. Het risico zit niet zozeer in de gevaren on-
derweg, maar in de grote breekbaarheid, zodat het met 
grote voorzichtigheid moet worden vervoerd. Glaswerk 
in een graf – zeker bijzondere glazen bekers – mag wor-
den opgevat als een teken van rijkdom. Uit het grafveld 
van Rhenen kwamen ruim 40 glazen schaaltjes en be-
kers of flinke fragmenten daarvan te voorschijn. Dat le-
vert een verhouding op van meer dan één stuk glaswerk 
op twintig lijkbegravingen. Door die rijke oogst ken-
merkt Rhenen zich als rijker dan veel andere grafvelden 
uit deze periode. 

Ongewtijfeld het spectaculairst 
zijn de vele met granaat inge-
legde fibulae van Rhenen. Deze 
beugel-, schijf- en vogelfibulae 
werden meestal door vrou-
wen gedragen, in paren op de 
schouders.

Bij onderzoek met zogenaamde 
röntgenfluorescentie ontdekten 
onderzoekers dat het witte hart 
van deze schijffibula uit graf 
601 geen bolletje glas is, zoals 
bij alle andere, maar een parel.
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Het glas werd in de jaren ’50 onderzocht door 
Clasina Isings, specialist op het gebied van Romeins en 
vroegmiddeleeuws glas. De glazen schaaltjes en bekers 
uit het grafveld van Rhenen beslaan een tijdspanne van 
vier eeuwen en laten zien hoe het glaswerk in vorm en 
versiering veranderde. Die ontwikkeling beschreef Isings 
als een geleidelijke, waarbij het merovingische glas zon-
der grote stijlbreuk voortkomt uit de Romeinse traditie. 
Net als het Laat-Romeinse kent het Merovingische glas 
vaak veel onzuiverheden, die vooral in groentinten re-

In vrouwengraf 413 werd deze kostba-
re drinkbeker gevonden, waarbij tegen 
de buik dikke glasdraden zijn aange-
bracht die tot ‘slurven’ zijn uitgetrok-
ken en boven de bodem vastgezet.
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sulteren. Kenmerkende versiering van het vroegmiddel-
eeuwse glaswerk vormen de glasspiralen in dezelfde kleur 
als het glas en reliëf, dat worden verkregen door het glas 
door een geribde ring te blazen. In Rhenen komen ach-
tereenvolgens, en soms tegelijk, komvormige schaaltjes 
en bekers voor, half-bolvormige bekers op voet, schaal-
tjes met brede vlakke bodem, trechterbekers, klokbekers 
met en zonder voet, stortbekers, en een bijzondere slurf-
beker. Die slurfbeker (Rh 413P) van bijna kleurloos glas 
uit de zevende eeuw is apart tussen het Rhenense glas. 
Ook een schaaltje met in de bodem een rozet van in-
gewalste glasdraad (Rh 31F) uit de tweede helft van de 
zesde eeuw en een deukbekertje uit de tweede helft van 
de vierde eeuw (Rh 838B) zijn bijzonder.

Links: Vroegmiddeleeuws glas moet 
worden ontkleurd, om de helderheid van 
dit schaaltje in graf 31 te krijgen. De 
versiering op de bodem is tijdens het 
blazen van witte glasdraden gemaakt.

Rechts: De deukbeker is een zeldzame 
Laat-Romeinse vorm, die erg handzaam 
is. De gedeukte vlakken ontstaan door 
tijdens het blazen rondom gelijkmatig 
tegen het glas aan te drukken.
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Metaal

Metaal is niet vanzelfsprekend een teken van rijkdom, 
maar metaalbewerking op hoog niveau wel. Twee gra-
ven springen er wat dat betreft uit en werden gepubli-
ceerd door Jaap Ypey, die vanaf de opgraving tot aan 
zijn dood in 1986 betrokken was bij het grafveld van 
Rhenen. Het ene is een wapengraf (graf 775) en bevatte 
twee verguld zilveren beslagen met ronde bracteaten in 
het midden, die op houten schijven zaten. Het ging hier 

Sierbeslagen, waarschijnlijk 
van houten kommen, bestaande 
uit vergulde zilveren strips met 
ronde zogenaamde bracteaten in 
het midden. De kommetjes zijn 
afkomstig uit graf 775. 

Rechts: De emmer uit graf 
775 heeft ijzeren hoepels en 
een brede sierrand van brons 
aan de bovenkant, waaraan 
het hengsel vastzit. De drie-
hoekjes onder de rand tonen 
maskertjes.
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waarschijnlijk om twee vrij vlakke houten schalen met 
versiering aan de binnenzijde. Uit hetzelfde graf komen 
een paardenbit en een rijk beslagen emmer. Een al eer-
der genoemd rijk vrouwengraf (graf 413) leverde een 
ijzeren slot met sleutel op. Uit Ypeys reconstructie van 
het slot blijkt dat aan de binnenkant van het kistje een 
pin in een schuif viel, die door de sleutel teruggedrukt 
wordt, zodat de grendel niet meer werd geblokkeerd. 
De slotplaat en de schuif met pin die in Rhenen gevon-
den zijn, tonen dat het kistje in het vrouwengraf op slot 
was. 

Rijke mannengraven verschillen van de minder be-
deelde in hun architectuur en in de aanwezigheid van 
bijzondere wapenrustingen, houten emmers met uit-
bundig gedecoreerd bronsbeslag en bronzen vaatwerk. 
Een aantal graven, gegroepeerd in het midden van het 
grafveld aan de noordelijke zijde, wijkt af in afmeting en 
vorm. Grote grafkuilen bieden daar plaats aan een klei-

In het rijke vrouwengraf 413 
werd een slot met slotpin aan-
getroffen, die resten van een 
houten kistje met kostbaarhe-
den. Aan het slot is te zien dat 
het kistje gesloten in het graf 
stond.
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In graf 356 werd een ronde 
schijffibula aangetroffen met een 
soort Davidster in reliëf. Dit 
soort fibulae zijn alleen uit dit 
grafveld bekend en worden wel 
het ‘Rhenen-type’ genoemd. 
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ne grafkamer, die de eigenlijke kist omsluit. Twee gra-
ven zijn omgeven door een kringgreppel. De bijzondere 
wapenrusting bestaat onder andere uit tweesnijdende 
zwaarden (spathae) en werpsperen (angones). Deze em-
mers en wapentypes zijn ook elders in Nederland zeld-
zaam. Diverse mannengraven bevatten onderdelen van 
paardentuig. Verder valt op dat de paardengraven zich 
in de directe omgeving van de rijke mannengraven be-
vinden. Wellicht mag een paard tot de wapenrusting ge-
rekend worden. Ook valt te denken aan een gift, om de 
reis die de dode voor de boeg had te vergemakkelijken. 
Die luxe was dan slechts weggelegd voor de rijkere man-
nen in het dorp van weleer.

Elders in het grafveld werden enkele qua bijgiften 
heel bescheiden graven blootgelegd. Ze bleken intact, 
maar gaven niettemin een minimum aan kledingacces-

De complete inventaris van 
graf 842, met onder andere 
gordelbeslag, een glazen bakje, 
een pincet en een kam met 
etui. Tekenaars werkten tien-
tallen jaren aan de catalogus 
van Rhenen. 
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Honderden kleine stukjes textiel zijn 
in de graven van de Donderberg ge-
vonden. Dit is bijzonder omdat kle-
ding over het algemeen snel vergaat 
in de bodem. Het textiel is bewaard 
gebleven op gespen, fibulae, wapens 
en werktuigen: het metaal van deze 
voorwerpen heeft het kwetsbare or-
ganische materiaal geconserveerd. 
Omdat we de positie van die voor-
werpen in het graf kennen, kunnen 
we herleiden welke stoffen waar la-
gen. De stukjes textiel zijn meestal 

niet groot: soms zijn maar enkele 
vezels bewaard gebleven of een klein 
fragment. Vaak is dit echter genoeg 
om te bepalen wat voor soort stof 
het is. In de Vroege Middeleeuwen 
maakte men kleding van dierlijke 
vezels zoals schapenwol, maar ook 
van plantaardige vezels zoals vlas. 
Zowel wol als linnen komen in het 
grafveld van Rhenen voor. De vezels 
werden eerst tot draden gesponnen 
en vervolgens tot grote lappen ge-
weven. Er zijn verschillende manie-

ren van weven, waardoor de weefsels 
een verschillend uiterlijk krijgen. In 
Rhenen zijn vooral stoffen gevonden 
die geweven zijn in linnenbinding en 
keperbinding. De meeste vezels heb-
ben nu een bruin tot zwart uiterlijk 
en sommige zijn door kopercorro-
sie groen gekleurd. We weten ech-
ter uit onderzoek door het Instituut 
Collectie Nederland (ICN, nu on-
derdeel van de RCE) van monsters 
van het textiel dat het in veel geval-
len kleurig geverfd was.

Schering en inslag

Onder de microscoop is de weefstructuur van de kleine stukjes tex-
tiel vaak goed te zien. Dit stukje wollen stof uit graf 828 is geweven 
in keperbinding en was oorspronkelijk kleurig geverfd.
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De vleugellans (Rh839A) heet naar de 
uitsteeksels aan de schacht, die de lans 
tegenhouden als deze in een dier is ge-
stoken. Omdat jagen een privilege was, 
werd de vleugellans een statussymbool. De speer uit graf 501 is 128 cm lang 

en daarmee het grootste wapen uit het 
grafveld: er hoort natuurlijk nog een 
schacht aan. Er zijn maar twee speren 
gevonden in Rhenen, vlak bij elkaar.

In het grafveld van Rhenen zijn 13 gro-
te, tweesnijdende zwaarden gevonden, 
die alleen door edelen werden gebruikt. 
Opvallend is dat één van de spathae uit 
een paardengraf (484) komt.
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In de jaren ‘90 vond Joop Mom 
met zijn metaaldetector aan de 
rand van het grafveld dit py-
ramidevormige knopje, dat ter 
versiering op een zwaardschede 
moet hebben gezeten.
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soires prijs en aardewerk dat eerder functioneel was dan 
een toonbeeld van luxe en kwaliteit. Deze graven be-
noemen we als arm. Wat we modaal noemen, zit tussen 
arm en rijk in. Het betreft graven met een inventaris 
van vijf tot tien meegegeven voorwerpen, die alle sa-
menhangen met dagelijks gebruik en waar luxe in de 
vorm van edelmetaal of uitbundige versiering veelal 
ontbreekt. De grenzen van vijf en tien voorwerpen voor 
de bepaling van modale graven zijn niet getrokken na 
statistisch onderzoek, maar zijn meer een impressie. De 
rijkdom van de graven komt niet alleen tot uitdrukking 
in het aantal grafgiften en de waarde van het basismate-
riaal, zoals goud, zilver en brons. Ook in het exotische 
karakter van voorwerpen, hun symbolische betekenis en 
andere – ons onbekende – connotaties dragen bij aan 
de ‘waarde’. Een voorbeeld van dat laatste zijn zwaarden 
en speren: je had geld en toestemming nodig om die te 
dragen. Ook de vleugellans, een korte brede lanspunt 
waar onder het blad twee messcherpe uitsteeksels aan de 
schacht zitten (zoals in graf 839), verwijst naar de elite. 
Die vleuggellans werd gebruikt bij de jacht op bijvoor-
beeld wilde zwijnen of herten en de jacht op dit soort 
groot wild was aan de adel voorbehouden.

Sierlijk riembeslag, bestaande 
uit een gesp, een tegenplaat 
en een of meer beslagplaatjes, 
komt vooral in mannengraven 
voor. Deze ‘mannelijke siera-
den’ zijn net als fibulae sterk 
aan mode onderhevig.
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Hoofdstuk 6

Besluit

De vroegmiddeleeuwse samenleving kent op papier een 
centraal gezag (een koning) met daaraan verbonden 
een netwerk van edelen. Op lokaal niveau zijn er elites 
die met (en tegen) elkaar een machtsstructuur in stand 
houden. Maar het lijkt erop dat de toenmalige samenle-
ving evenzeer wordt gevormd door persoonlijke banden 
tussen individuen, tussen leden van dezelfde familie of 
‘clan’ en tussen door huwelijk verbonden families. Deze 
banden liggen soms op het niveau van gelijkwaardig-
heid, maar vaker is er sprake van ongelijkwaardigheid, 
van zogenaamde patroon-cliënt verhoudingen. Soms 
zijn die banden mondeling afgesproken als verplichting 
tot het levensonderhoud van de begunstigde. Soms ook 
bestaan ze uit een ingewikkeld stelsel van wederzijdse 
geschenken. Die geschenken kunnen de vorm aanne-
men van kostbare voorwerpen (zoals gouden halssie-
raden) of geld, het uitvoeren van diensten, het geven 
van goede raad, het organiseren van en deelnemen aan 
gevechten en feestgelagen, onroerend goed (grond en 
de bijbehorende hoeven), de uitwisseling van huwelijks-
kandidaten of de verantwoordelijkheid voor de opvoe-
ding van elkaars kinderen.

Conservatoren Annemarieke 
Willemsen (rechts) en Luc 
Amkreutz poseerden tijdens 
het inrichten van de Rhenen-
vitrine in ‘Archeologie van 
Nederland’ begin 2011 voor 
het Leidsch Dagblad.
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Grafgiften maken deel uit van datzelfde sociale sy-
steem: zij verstevigen de band met de voorouders, de 
familie en tussen patroon en cliënt. Ook bevestigen ze 
de positie en het aanzien van de familie ten opzichte 
van het overleden deel van de samenleving, dat in het 
gemeenschappelijke grafveld ligt. Met de stijl van be-
graven en de grafgiften laten de nabestaanden – soms 
onbewust – zien wat de overledene in hun ogen bete-
kende. De kwaliteit, de hoeveelheid en de aard van de 
grafgiften maakt het tot op zekere hoogte mogelijk vast 
te stellen tot welke laag in de samenleving de dode heeft 
behoord. Nooit mag de waarde van het grafinventaris 
alleen als aanwijzing voor de maatschappelijke positie 
van de dode worden opgevat. Ook de plaats van het graf 
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in het grafveld, de afmetingen van de grafkuil, de ma-
ten en de constructie van kist en de aanwezigheid van 
andere rijke graven of paardengraven in de buurt, geven 
een indicatie. Maar vooral kunnen degenen die het be-
graafritueel vormgeven en uitvoeren bewust een aange-
past (rijker) beeld geven van de dode, bijvoorbeeld om 
daarmee hun eigen aanzien en positie te versterken.

Als je over de grenzen van Rhenen heen kijkt, moet 
je vaststellen dat er ook al onder de Franken een baas 
boven baas was. Geen van de 1100 graven van Rhenen 
kan tippen aan graf 1782 uit het enorme grafveld (of 
misschien zelfs grafveldencomplex) van het Duitse 
Krefeld-Gellep. Alleen dat grafnummer al! Het totale 
aantal onderzochte graven in Gellep loopt op tot 6500. 
In graf 1782 moet een hooggeplaatst persoon zijn bij-
gezet, gezien de uitvoering van zijn wapenrusting: zijn  
helm – helmen ontbreken in het grafveld van de 
Donderberg – was van verguld brons. Deze ‘leider’ moet 
er indrukwekkend hebben uitgezien met dit hoofddek-
sel. Meer in de kerngebieden van het Frankenrijk be-
vinden zich nog rijkere graven. Uit Arlon en Doornik 
(België) maar ook uit Keulen kennen we zeer rijke gra-
ven, zelfs van kinderen. Kinderen hebben hun rijke graf-
giften en status echt te danken aan hun afkomst – aan 
hun trotse ouders of voogden – en niet aan hun eigen 
inspanningen. Ze hadden immers geen tijd van leven 
om die te leveren. De hier gevonden graven kunnen 
worden toegeschreven aan koningen, koninginnen en 
andere leden van de verschillende koninklijke families. 
In Doornik lag koning Childerik begraven. Maar de 

De combinatie van emmer en 
bronzen schaal, zoals in graf 
763, is typerend voor de aller-
rijkste mannengraven en heeft 
waarschijnlijk te maken met 
het uitdelen van wijn.

Helmen zijn in Rhenen niet 
gevonden, maar wel fragmen-
ten van maliënkolders (Rh 
529). Deze ‘gebreide’ ringe-
tjes zitten vast aan een van de 
pantserplaatjes, die vaak op de 
schouders zaten.
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kroon spant St.-Denis bij Parijs. Daar hield dan ook ko-
ning Clovis hof. Uit de Pandhof van de Servaasbasiliek 
in Maastricht, uit Rijnsburg aan de Hollandse kust en 
Wijnaldum in Friesland zijn individuele maar opvallend 
kostbare vondsten bekend. Met die laatste twee kom je 
ook in Nederland in de buurt van ‘royalty’.

In Rhenen zijn geen aanwijzingen dat er een dux 
(hertog), laat staan een rex (koning) ligt begraven. 
Rhenen is vooral rijk ‘in de breedte’, met bijvoorbeeld 
grote hoeveelheden fibulae met inlegwerk, zwaarden 
en beslagen emmertjes. De paardengraven en de rijke 
mannengraven geven wel aan dat er tientallen personen 
(van diverse families?) woonden die banden onderhiel-
den met hogere lagen in de samenleving van de zesde en 
zevende eeuw.

Bij alle graven op de Donderberg, die we als ‘rijk’ 
menen te kunnen bestempelen of die verwijzen naar een 
hoge sociale status, is er sprake van lijkbegraving. Het 
is verleidelijk te denken dat de crematiegraven daarom 

Rhenen is een van slechts zes graf-
velden in de Merovingische wereld 
waarin hangers van bergkristallen bol-
len in een vatting en grote bergkristal-
len (spin)kralen tegelijk voorkomen.

Uit een verstoord grafveld in 
Rijnsburg (Zuid-Holland) werd in 
1913 een prachtige gesp geborgen, 
versierd met filigraan en inlegwerk, 
waarschijnlijk gemaakt in Kent 
(Engeland).
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zijn van personen, die horen in de lagere regionen van 
de samenleving. Dat is niet te verdedigen. In de kern 
van het Frankenrijk bekeerde een aantal Franken zich 
veel vroeger tot het christendom dan in het Nederlandse 
rivierengebied en gold lijkverbranding veel vroeger als 
not done. In het rivierengebied ging het cremeren aan-
zienlijk langer door: Friezen en Franken hielden eraan 
vast tot in de zevende eeuw. Mogelijk zijn bij het cre-
meren voorwerpen verloren gegaan – er zaten verbrande 
sieraden in sommige urnen – of is bij het verzamelen 
van de as niet alles opgeraapt en meebegraven.

Als we in Rhenen de verzamelde grafgiften, de aan-
wezigheid van paardengraven en de uitvoering van en-
kele mannengraven in de buurt van de paardengraven 
in ogenschouw nemen, dan ontstaat een beeld van een 

De ‘koninklijke’ gouden fibula 
met inlegwerk uit de terp van 
Wijnaldum (Friesland) is met zijn 
17 cm de grootste van Nederland. 
De enorme speld is waarschijnlijk 
door een dame gedragen. 
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welvarende nederzetting. De inwoners hadden breed 
toegang tot luxe producten, die via een uitgebreid ver-
keers- en handelsnetwerk en een fijnmazig sociaal net-
werk Rhenen bereikten. Eén of enkele families onder-
hielden banden met de Merovingische elite. Op grond 
van exclusieve wapens als zwaarden, speren en de vleu-
gellans, bronzen vaatwerk, duur glaswerk en voorwer-
pen van goud en bergkristal, moeten ze ook zelf be-
hoord hebben tot de Frankische adel.

Over de graven van de voorouders van Folker, met 
wie we ons verhaal begonnen, kunnen we helaas niets 
meer zeggen. Grote kans dat die in Laar lagen begraven. 

Enkele vondsten van het kleine 
grafveld van Laar kwamen te-
recht in het Rijksmuseum van 
Oudheden, waaronder deze 
tuitpot, drie andere potten, een 
kannetje, twee lanspunten en 
een bijl.
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Het grafveld op de Laarsenberg is tijdens ontginnings-
werkzaamheden in 1893 ontdekt en in de loop van dat 
werk vernietigd. Honderden vondsten zijn kapotge-
gooid, zoals enkele boerenknechten vertelden aan een 
liefhebber van oudheden uit Lienden. Die schreef enke-
le maanden later een verslagje, dat hij met een heel klei-
ne selectie voorwerpen verzond naar de toenmalige di-
recteur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 
Op grond van de lijst van bezittingen van Folker en 
de nabijheid van de walburg op de Heimenberg mag 
je aannemen dat zijn voorouders een vooraanstaande 
plaats in de lokale of regionale samenleving innamen. 
Waren ze bijgezet in het grafveld van Laar, in een graf-
kamer, voorzien van bijgiften die in Rhenen hun weerga 
niet kenden? Had de familie een eigen grafveldje, afge-
scheiden van dat van de rest van de lokale gemeenschap? 
En waar dan precies?
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Nawoord

Dit boekje is een van de resultaten van het project 
‘Reviving Rhenen’, dat medio 2010 werd gehonoreerd 
door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) in het kader van het ‘Odyssee-pro-
gramma’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Doel daarvan was de publicatie van een 
volledige catalogus van het grafveld op de Donderberg, 
het fysiek en digitaal toegankelijk maken van alle vondsten 
en documentatie, plus een breed publiek (opnieuw) 
kennis laten maken met de opgraving, met name in de 
regio Rhenen. Dit boekje begeleidt dan ook een ten-
toonstelling in Gemeentemuseum Het Rondeel aldaar, 
geopend op 17 december 2011. 

Het project werd geleid vanuit het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden (Annemarieke Willemsen), eige-
naar van de vondsten van het grafveld, in een samen-
werkingsverband met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (Jos Bazelmans, Jan van Doesburg, Ineke 
Joosten), archeologisch adviesbureau ArcheoMedia 
(Annette Wagner) en de gemeente Rhenen (Bert 
Huiskes). Al deze organisaties financierden het project 
mee.

Eeuwige rust in Rhenen? Geen schijn van kans. 
Sinds de ontdekking van het grafveld, nu precies zes-
tig jaar geleden, heeft half archeologisch Nederland zich 
ermee bezig gehouden. Eén ding is ons wel duidelijk 
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geworden: deze bijzondere vondst sprak en spreekt tot 
de verbeelding en veel mensen voelen zich er persoon-
lijk mee verbonden – niet in de laatste plaats in Rhenen 
zelf. Catalogus, tentoonstelling en boekje zullen daarom 
beslist niet het laatste woord zijn over deze plek en we 
hopen zelf ook dat ons project nog een vervolg krijgt. 
Je zou kunnen zeggen: de vroegmiddeleeuwse begraaf-
plaats van Rhenen is weer springlevend.

Bij ons project kregen we veel medewerking en daar-
voor dank ik, namens het hele projectteam: 

Luc Amkreutz, Peter Jan Bomhof, Maarten van 
Bommel, Chrystel Brandenburgh, Thomas Calligaro, 
Henk Deys, Marlieke Ernst, Theo Geurtsen, Evelyne 
Godfrey, Jessica Grimm, Nelleke IJssennagger, Ina 
Isings, Anneke de Kemp, Pieter ter Keurs, Hanneke 
Kik, Genevra Kornbluth, Menne Kosian, Luc Megens, 
Claire Pacheco, Raphaël Panhuijsen, Heikki Pauts, 
Florian Preiß, Benno Ridderhof, Robbin van Splunder, 
Christo Thanos en Carolien van Zoest.

Dr. Annemarieke Willemsen 
Conservator Middeleeuwen
Rijksmuseum van Oudheden
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Het rijengrafveld op de Donderberg bij Rhenen is de grootste, 
langst gebruikte en mogelijk rijkste vroegmiddeleeuwse 
begraafplaats van Nederland. De ruim 1100 begravingen, 
waaronder zo’n 300 crematies en 14 paardengraven, dateren van 
circa 375 tot 750 na Chr. De graven bevatten meer dan 3000 
voorwerpen die zich nu in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden bevinden. Ze vormen opvallend rijke collecties 
sieraden, kralen, keramiek, glaswerk, wapens, werktuigen en 
hergebruikt Romeins materiaal. Landschappelijk bevindt het 
grafveld zich op de oostelijke punt van een stuwwal, die ook 
andere vroegmiddeleeuwse vondsten opleverde, waaronder een 
goudschat en een muntschat, maar ook rijke prehistorische 
graven.

Het Rhenense grafveld werd in het voorjaar van 1951 
opgegraven. Hoewel wetenschappers, pers en publiek direct het 
belang ervan inzagen, bleef de vondst ongepubliceerd. Dit boek 
is, naast een wetenschappelijke catalogus en een tentoonstelling 
in Museum Het Rondeel in Rhenen, het resultaat van het 
Odyssee-project ‘Reviving Rhenen’. Samen brengen ze dit 
omvangrijke vroegmiddeleeuwse complex over het voetlicht, 
precies zestig jaar na de ontdekking ervan.  
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