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Afgelopen najaar heeft de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag in opdracht van
DZH opgravingen uitgevoerd in het waterwingebied Solleveld aan de zuidwestelijke rand van
Den Haag. Daarbij werden een aantal verrassende vondsten gedaan. Enkele rijke en zeldzame
graven uit de vroege middeleeuwen zagen daar het licht.
Dat op die plek een grafveld uit de S"*' en 7''^ eeuw lag was al langer bekend. Eerder onderzoek
had een aantal grafurnen opgeleverd. Het ging toen echter alleen om crematiegraven; nu zijn
er, naast enkele grafurnen, ook graven blootgelegd die lichamen hebben bevat, zgn.
inhumatiegraven.
Er zijn drie van die inhumaties aangetroffen. Twee daarvan hebben vanwege hun
bijzondere inhoud de publiciteit gehaald. Het eerste bleek een kistgraf met, naarmate het spoor
werd uitgediept, steeds meer wapens. Er was sprake van twee zwaarden met verschillende
afmetingen, van een lanspunt, van een klein mesje, een gesp, en een vuurslag met stukjes
vuursteen. Op een iets hoger niveau werd een ijzeren schildknop gevonden; van het houten
schild zelf was vanzelfsprekend niets meer over. Bij het langste zwaard (een spatha) lijken delen
van de oorspronkelijke schede door de corrosie van het zwaard zelf bewaard te zijn gebleven.
Van het lichaam was, behalve een tandkapsel, niets herkenbaars bewaard gebleven.
Wapengraven als deze zijn niet uniek. Ze zijn wel uiterst zeldzaam: de enige parallel uit ZuidHolland is afkomstig van een opgraving van alweer een eeuw geleden!

Bronzen riembeslag, bijgift uit tweede graf
Het tweede inhumatiegraf is voor zover we weten zelfs uniek in Nederland. In een duidelijk
bootvormig spoor met een lengte van bijna 5 meter en ca. 1,5 meter breed werden, los in het
zand, rijen ijzeren klinknagels gevonden. Klinknagels werden in deze periode alleen in de
scheepsbouw gebruikt. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat het hier om scheepshout
moet zijn gegaan. De klinknagels overspanden een afstand van zeker 4 cm. Daaruit kan worden
afgeleid dat het hout van een behoorlijk groot schip afkomstig moet zijn geweest. De
verschillende rijen klinknagels bevonden zich langs de twee zijden van het spoor. Er wordt
daarom nu van uitgegaan dat de kuil aan weerszijden met delen van een schip bekleed is
geweest, misschien om op die manier een grafkamertje te creëren of om een illusie van een
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bootgraf in stand te houden. In Scandinavië bijvoorbeeld zijn bootvormige graven heel
gebruikelijk.
Het graf heeft enkele bronzen voorwerpen opgeleverd, die beschouwd kunnen worden als
bijzettingen. De belangrijkste is een groot versierd beslag dat ingelegd geweest is met drie
knoppen. Ook een bronzen mantelspeld is aangetroffen. Ook in dit graf was van een lichaam
geen spoor. Wel is een aantal tandkapsels gevonden en dat is genoeg om de inhumatie als
bewezen te beschouwen. De datering van het bootvormige graf is nog niet helemaal onzeker.
Gezien het brons is op zijn minst sprake van 7''' eeuwse datering, maar een iets latere mag
voorlopig nog niet worden uitgesloten.
Hoe dan ook hebben deze vondsten een geheel nieuw licht geworpen op de vroege
middeleeuwen in het Zuid-Hollandse kustgebied. Er zijn duidelijke overeenkomsten met
vondsten uit andere, meer noordelijk gelegen kustlocaties, zowel in Nederland als daarbuiten.
Het onderzoek, dat nog lang niet is afgerond, spitst zich ook daarop toe. Nieuwe verrassingen
zijn daarom nog lang niet uitgesloten.
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