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Deze aflevering is gewijd aan Het ontstaan van het graafschap 
Holland. Daar heeft dus ook onze regio Rijnland mee te maken. 
Aanleiding is de herdenking van de Slag bij Vlaardingen in 1018, dus 
duizend jaar geleden, en het symposium De Dageraad van Holland 
speelde ook een rol. De provincie Zuid-Holland (gedeputeerde Rik 
Janssen schreef het Voorwoord) heeft zich hier ook vierkant achter 
gesteld en zelfs een promotieplaats gefinancierd, naast de vele andere 
kortlopende activiteiten. Dit nummer is dan ook een bundeling van 
artikelen, geen synthese of iets dergelijks. Die artikelen zullen hier 
kort aangeduid worden. 

Na een Redactioneel over Het ontstaan van het graafschap Holland. Naar een 
multidisciplinaire benadering, opent Dick de Boer met In de ochtendnevels. De contouren 
van Holland in perspectief. Hij geeft een soort overzicht van wat er aan geschiedschrijving 
gedaan is over de vroegste Middeleeuwen in onze contreien en waar nog dringend behoefte 
aan is. Dit is een prima overzicht en preludeert, zodra de nevels wat zijn opgetrokken, op 
vergezichten, die mede dankzij de aanstelling van promovendi en het verlenen van subsidies 
e.d. gerealiseerd kunnen worden. Vervolgens gaat Sjoerd Kluiving diep in op de vorming van 
het natuurlijke landschap, door Wind, zee, rivier, veenvorming en de mens. Dit gaat flink ver 
terug, maar de ijstijden hebben dan ook heel wat voor ons landschap betekend. Die wind 
blies zand op tot strandwallen en duinen, die zee sloeg die vaak weer af, diverse rivieren 
deponeerden geweldige hoeveelheden zand en klei, en die veenvorming werd door de mens 
tot stilstand gebracht door ontwatering en vaak tenietgedaan door het wegbaggeren om er 
turf van te maken. En dan komen twee zeer oude bronnen onder de aandacht van Kees 
Nieuwenhuijsen in Het ontstaan van het graafschap Holland. De koningen van Frankische 
rijken hebben schenkingen gedaan aan de graven van wat later Holland zou gaan heten. In 
889 was dat Arnulf van Karinthië aan Gerulf, welke akte grondig geanalyseerd wordt en vele 
andere historici tegengesproken; dit relaas komt zeer overtuigend over. En dan de oorkonde 
van 922 of 923, waar al evenveel strijd over geweest is: ook in dit geval klinkt het betoog dat 
het 923 moet zijn, uiterst aannemelijk. Dat daarmee Bladel in Brabant van een 
belangwekkende historische gebeurtenis beroofd wordt en eigenlijk de naam van zijn 
historische vereniging moet gaan wijzigen, is daarmee ‘collateral damage’; die schenking 
vond plaats in Bienville, nu een voorstad van Compiègne. Maar opvallend is wel dat Yvonne 
Bos-Rops zonder argumentatie wel het jaartal 922 noemt; dat had de redactie toch wel 
mogen verhelpen.  

Een aanleiding voor de bundel was dus de Slag bij Vlaardingen in 1018. Gemeentelijk 
archeoloog Tim de Ridder belicht in Graven naar Holland. Een archeologische invalshoek 
voor nieuw onderzoek. Dat zijn focus vooral op Vlaardingen ligt, zal geen betoog behoeven. 
Zo bespreekt hij de vraag waar de hof in Vlaardingen gelegen kan hebben en of daar nog 
opgegraven zou kunnen worden, of er een burcht geweest is en of de Grote Kerk daar nu 



bovenop staat, hoe de verkaveling vroeger geweest is of kan zijn en natuurlijk de 
begravingen die rond de kerk aangetroffen zijn. Daarbij is zelfs een geraamte gevonden dat 
zo goed geconserveerd was dat DNA van deze oer-Vlaardinger vergeleken kon worden met 
dat van hedendaagse inwoners van die plaats. Vervolgens probeert Yvonne Bos-Rops in 
Schenkingen, privileges en het ontstaan van een systeem te ontdekken hoe de Hollandse 
graven met hun belangrijke documenten omgingen, zoals de genoemde akten uit 889 en 
923. Waar andere vorsten vaak hun (bijna) complete archief meesleepten tijdens hun 
onophoudelijke reizen door hun vorstendom, is over de oudste graven en hun archief bitter 
weinig bekend. Pas in de loop van de dertiende eeuw, toen Den Haag een min of meer vaste 
residentie geworden was en er een reeks geestelijken, tevens klerken, aan het Hof 
verbonden was, gingen de graven wat beter voor hun spullen zorgen. Hierna behandelt 
Peter Ilisch in Hele en halve penningen. De oudste muntslag in Holland. Ook hier is maar 
bitter weinig dat bewaard is gebleven en ook nog eens zo weinig gesleten dat afbeelding en 
opschriften ontwijfelbaar leesbaar zijn. Muntplaatsen kunnen geweest zijn Rijnsburg, 
Vlaardingen en, amper genoemd, Leiden. Of de gevonden munten werkelijk daar geslagen 
zijn, is ook nog de vraag, want zo te zien werd er flink wat gekopieerd of regelrecht vervalst. 
Opvallend is een Hollands muntje dat op het eiland Gotland gevonden is; op de voorzijde 
geeft het een soort constructie, die uitgelegd wordt als een soort gebouw. Maar als je naar 
het volgende artikel kijkt, dan zou je toch haast zweren dat het een stoel, een soort troon, 
moet zijn. 

In dat volgende artikel wordt De stoel van Overschie door René Proos gereconstrueerd. Bij 
opgravingen voor de bochtafsnijding van de Schie werden onder Kethel (thans gemeente 
Schiedam) tegenover Overschie de resten van een grote stoel gevonden, gemaakt van 
fijnjarig beukenhout, wellicht in Zuid-Duitsland. Zo’n stoel, of liever nog: zetel, is in onze 
contreien uniek. Die kan dan ook slechts gediend hebben voor een voornaam persoon. De 
graaf van Holland of een vertegenwoordiger van hem, de abt van Egmond, of iemand uit 
geestelijke kringen, zoals de bisschop van Utrecht? Die had formeel de plicht om in beginsel 
elke vier jaar door zijn diocees ter plaatse recht te spreken, dus in principe in de dorpskerk. 
En tussendoor was dat de taak van de landdeken. Kortom, voor geestelijke 
hoogwaardigheidsbekleders was zo’n stoel nooit weg. In diverse kerken in Scandinavië staat 
nog een vergelijkbare stoel, dus die gedachte is niet zo gek. Proos maakt zeer aannemelijk 
dat de stoel in de kerk van Overschie gestaan heeft, maar daar niet al te frequent gebruikt 
werd, waardoor er flink wat houtworm in gekomen is en halfslachtige reparaties nodig 
waren. Inmiddels heeft een meubelmaker een fraaie reconstructie van de stoel gemaakt, die 
het aanzien meer dan waard is.  

Door Gilles de Lange en Hans Mol wordt de uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en 
Vlie behandeld in Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw. In een 
goed doortimmerd betoog worden de oudste parochies behandeld, bekend uit lijsten van de 
abdij van Echternach, Egmond e.d. Die werden eindeloos opgesplitst in kleinere parochies en 
ook werden er tal van kapellen gebouwd, die later soms verheven werden tot parochiekerk. 
In fraaie kaarten worden de relaties tussen moederkerken en dochterkerken zichtbaar 
gemaakt, evenals de hoven, waarin vaak kerken of kapellen stonden. Een 
postzegelonderzoek is door Marco Mostert verricht in Onruststokers aan de randen van het 



Rijk. 1018: Keizer Hendrik II tussen Boleslaw Chobry en Dirk III. Het maakt alleen maar 
duidelijk waarom niet de keizer himself naar Vlaardingen trok om die Dirk eens mores te 
leren, maar dat aan ondergeschikten over moest laten – die dan ook meteen flink klop 
kregen. 

Ook de afsluitende rubrieken staan allemaal in het kader van de Slag bij Vlaardingen; zo is er 
een verslag over de nagespeelde slag door re-enactors, de doodskist met het al genoemde 
geraamte, latere fantasieafbeeldingen van slagen, niet alleen die van Vlaardingen, maar b.v. 
ook die in 1799 bij Bergen, en zelfs de column van Paul Knevel gaat erover. Signaleringen van 
verschenen boeken e.d. besluiten deze weer zeer lezenswaardige aflevering. 
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