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Dood en verderf in VroneÍr
Skeletonderzoek op een
voormalig kerkhof
Vronen als mYthische Plek
Vronen zou de hooftlstad van West-Friesland ziin geweest waarvan de inwoners in opstand kwamen tegen
het grafelijk gezag. De graaf zot daarna een machtig be7eg zljn begonnen waarbij veel doden vielen. Met een
grote som geld zou volgens overlevering de verraderlijke
burgemeester Phobus zijn omgekocht om de poort vooÍ
de vijand te openen, waarna de stad volledig werd platgebrand. In het begin van de zestiende eeuw kon men
nog overblijfselen en ruïnes van de kerk aanwijzen.
Alinry4 toonde de Alkmaarse historicus Eikelenberg
aan dat Vronen nooit een stad geweest was, maar dat
het om een dorp ging en dat de verwoesting samenhing met een veldslag die hier in v97 plaatsvond. In
zljnlljdwas op de plek van het Vroner kerkhof nog een
hoogte aanwezrgvan ongeveer 5o bli 7o meter. Nadien
is deze bijzondere plek deels afgegraven en het restant
verdween onopgemerkt onder de zich uitbreidende bebouwing van Sint-Pancras.
Het dorp Vronen was gelegen op een strandwal en werd
al in de negende eeuw vermeld. Het was van oorsprong
een domeinhof, mogelijk afkomstig uit de bezittingen
van Friese koningen. De graaf van Holland en de abdii
van Egmond waren later de bezitters van dit domein.
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Bij de opgraving bleek dat de begraafplaats in de elftle
eeuw in gebruik is genomen, dus in dezelfde periode
als de eerste vermelding van de kerk in ro49. Toen vanaf :'r3z de strijd tussen West-Friezen en Hollanders oplaaide, werd Vronen een strategisch belangrijke p1ek.
Hier konden de West-Friezen immers binnenvallen om
Alkmaar te belagen. Na lange strijd onderwierp graaf
Floris v in de iaren :;,8z-:;,89 West-Friesland en bouwde hij een ring van kastelen, zoals de Nieuwburg en de
Middelburg, beide gelegen fllssen Alhnaar en Vronen'

Ueldslag bij Vronen
Dat de onderwerping van de West-Friezen niet volkomen was, werd duidelijk nadat Floris v in o96 door
edelen was verÍnoord. De West-Friezen kwamen opnieuw in opstand en de grafeliike legers trokken op
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naar Vronen, \À/aar de confrontatie zou plaatsvinden.
Hier stelden beide partijen zich op.mei blinkende
ba_

nieren en klinkende trompetten,. Nadat een poging
tot
onderhandelen was mislukt, raakte men volgens
de
kronieken slaags in een huiveringwekkend oprrk-L"rr.
Men hoorde het gesteun en geschreeu* ur,
à" gevalle_
nen. Het leger van de West-Friezen was in twee
gedeel_
ten opgesteld. Het ene deel, dat vocht tegen
de

Zeeuwen, gaf zich over of vluchtte weg. Het
andere
deel, dat de strijd aanbond met de Hollanders,
werd
aan alie kanten ingesloten en hiervan werd

niemand

gespaard. Vele West-Friezen verdronken

in

de nabijge_

legen waterloop Mare. Het dorp Vronen
werd volledlg
verwoest en mocht niet worden herbouwd.
De overlevende inwoners waren gedwongen te vertrekken.

0pgraving

i

Aangezien de opgraving zeer beperlt van omvang
was
b5 mr), werd er weinig meer dan één procent van het
oorspronkelil'ke kerkhof opgegraven. Hierbij
werd dui
delijk dat de bovengrond in het verleden fors
moet zijn
afgegraven. Toch werden er resten aangetroffen
van
maar liefst ryzbegraingen. Dankzij de handmatige
manier van opgraven zijn ookde kleinste botfragmen-

ten verzameld. Van ro6 individuen werden
skeletdelen
gevonden die zich leenden voor fysisch
antropologisch
onderzoek. Daarvan waren minimaal g6 volwassen
in_
div-iduen en twintig niet-volwassenen. De twee jongste

individuen waren niet ouder dan drie à vier jaar.
Bij 7g
skeletten kon het geslacht worden vastgesteld
en hiervan betrof het 44 wouwen en
32 rna:nnen. In de twee
overige gevallen waren de kenmerken minder

lijk, maar betrof het waarschijnlijk ook

1

duide_

mannen.

:.,

Skelet in anatomisch verband met ten zuiden
hiervan een l(uil
waarin onder andere twee losse schedels en een
Iinkerdijbeen
lagen.

2

Donkere rechthoekige contouren van een houten
doodkist met
hierin zichtbaar een lichtere verkleuring van een
lijksilhouet.

I
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Topografische situatie rond de strandwar van
sint-pancras (brauw

omlijnd) omstreeks het jaar 1900, met:

1. Vroner kerkhof; 2. Geest

(akkerland) van Vronen (rood
omlijnd); 3. Meest waarschijnlUke
locatie van de slag van Vronen; 4. Geest (akkerland)
van Oudorp;

5. Mun nikenweg; 6. l(asteel Nieuwburg; 7. Kasteel

8.

M

iddelburg;

Kasteel Torenburg; 9. Schermer (voormalig
meer); 10. Heerhugo-

waard (voormalig meer); tt. Voormalige Vronermeer;
12. l(oedijk.
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Wat de chronologie van de grafvormen betreft, werd
duidelijk dat kistgraven in de elfde en twaalfde eeuw
voorloramen, maar in de dertiende eeuw geheel liiken
te ontbreken. Graven met randstructuren zlin jonger
dan kistgraven en lopen wel door tot aan het eind van
de dertiende eeuw. De bovenste graven bezaten gÍotendeels geen waarneembare grafstructuren.

Ziekte en gebrek
Waarschijnlijk zijn de meeste skeletdelen aÍkomstig
van horigen die verbonden waren aan de domeinhof
Vronen. Dat z1j eet zwaaÍ bestaan hadden, blijkt uit
bestudering van de skeletten. Een relatiefgroot deel
van de bevolking leed namelijk onder verschillende
aandoeningen. Bij de infecties is vooral het (eenmaal)
voorkomen van lepra opvallend. Het is voor het eerst
dat de aanwezigheid van de ziekte lepra via fysisch an-

Begravingen
De jongste begravingen dateren uit de dertiende eeuw
en z11n deels te verbinden met de veldslag bii Vronen.

Verschillende skeletten uit de bovenste lagen vertoonden namelijk spoÍen van wapengeweld, maar er was

beslist geen sprake van een massagraf. De gesneuvelden waren begraven in een gewoon reeds bestaand
dorpskerkhof. Het oudste grafvan dat kerkhoflag op
ongeveer r,3 meter onder het maaiveld direct op een
in de elfde eeuw gedempte sloot var, 2,5 meter breed.
Onder het grafveld bevonden zich enkele sporen uit
de late tlzerltjd.
Er waren verschillende vorÍnen van grafritueel te herkennen. In de oudste gÍaven werd een soort bekisting
toegepast. Het gaat daarbii om 5 tot ro centimeter hoge
markeringen van de gÍaven die de indruk wekken een
soort bekledingen van de grafkuilen te zijn geweest,
mogelijk bedoeld om te voorkomen dat de zandige
grond de kuil inliep. Het is echter ook niet uit te sluiten dat het om lijkbaarachtige constructies gaat. Naast
deze grafvorm werd het a1 spoedig steeds gebruikelijker om de graven te markeren met plaggen van zand of
ldei. Dergelijke grafstructur en ziin elders zelden aangetroffen: voor zover bekend in Noord-Holland alleen in
de kerk van Limmen (drie stuks) en bij de abdij van Eg-

tropologisch materiaal is vastgesteld voor middeleeuws
Nederland. Ook kwam bloedarmoede voor, mogelijk als

Voor het eerst is lepra via fysisch

antropologisch materiaal vastgesteld voor middeleeuws Nederland
gevolg van malaria (bij zo procent). Malaria kan echter

alleen worden vastgesteld door middel van een DNAonderzoek. Voor wat betreft de overige pathologieën
moeten vooral aandoeningen aan de wervelkolom worden genoemd (wervelkolom-artÍose en wewelkolomosteofytose), deze kwamen bij ten minste negentien
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Donkere rechthoel(ige grafstructuur. De donkere omlijsting is veroorzaakt door zandplaggen waarmee het graf bekleed was.

5

Focies /eproso. l(enmert(end voor deze vorm van lepra is onder

andere de poreuze neusopening en een poreuze bovenl(aak ter
hoogte van de voortanden evenals brede en afgeronde randen

van de neusopening'

mond (eenmaal).
Er is op het Vroner kerkhof met zekerheid slechts één
boomkistgraf gevonden. Opvallend was het voorkomen
van enkele kleine kuilen waarin twee of meer schedels
waren gelegd. Dit deed men waarschijnliik nadat bij
het graven van een nieuwe grafkuil oudere graven waren doorsneden. Toen het grafveld in de zeventiende
eeuw werd afgegraven, lo,rram men vier stenen dood'
kisten tegen, maar van een dergelijke begraafwijze
werd bij de opgraving in r99r niets gevonden.
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Trauma schedel met tweemaal een zichtbare snijwond van een

zwaard. De bovenste steekwond is 2,4 centimeter lang, de onderste 3,2 centimeter. Dit individu is echter acht maal gestoken in de
sched el.

7

Detail van een trauma in het voorhoofd. Zichtbaar is een foramen

in de vorm van een klaverblad veroorzaakt door een lancetpijl;
rondom het foramen is de schedel afgevlakt.
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individuen voor. Bijna 68 procent van de individuen
waarvan de wervelkolom hierop kon worden onderzocht, had beide vormen van gewrichts-artÍose. Verder
bezaten veel mensen aangeboren skeletafwijkingen.

Buitensporig uuapengeweld
Uitzonderlijk voor een dorpskerkhof was de aanwezigheid van duidelijke sporen van wapengeweld op de skeletdelen van in ieder geval dertig individuen. Yoor zover het geslacht kon worden vastgesteld, betrofhet
twaalf mannen en elf vrouwen. Uiteraard zullen niet
bij elke gesneuvelde de sporen van geweld op het skelet
zichtbaar zljn. Zo is bekend dat er veel West-Friezen tijdens de strijd verdronken.
Dat het er bij de veldslag hard aan toe ging, is overdui
delijk uit het fysisch antropologisch onderzoek gebleken. Vooral het meerdere malen steken van dezelfde
persoon en het stukslaan van knieën zijn illustratief
voor het toepassen van exlreem geweld. Ook is duidelijk dat vïouwen niet werden gespaard. De veronderstelling van historicus D.L. Roth dat men door onbarmhartig en meedogenloos optreden de wil tot onafhankelijkheid van de West-Friezen definitief wilde breken, werd
door het archeologisch onderzoek volledig bevestigd.
Enkele voorbeelden kunnen de hardheid van de strijd
illustreren. Zo ziln op één schedel acht verwondingen
geconstateerd. Tweemaal werd gestoken rechts in het
achterhoofd, terwijl er vier verticale snijwonden ontstonden aan de linkerzijde van het voorhooftl en ook
nog twee grote horizontale doorboorde steekwonden in
het voorhoofd. Bij enkele andere schedels werd het
schedeldak weggeslagen. Op een mannelijke schedel is
een vem'onding aanwezig in de vorm van een klaverr-ier. reroorzaakt door een lancetpijl. Bij verschillende
indiriduen zijn meerdere inkervingen ter hoogte van

de knieën vastgesteld. Gediagnosticeerde identieke

steekwonden bij de knieën getuigen van het systematisch toedienen van geweld. Het lijkt erop dat mensen
bewust kreupel werden gemaakt. Ten slotte werd ook
ingehakt op de heupbenen, tot zevenmaal toe.
Nadat de'West-Friezen de veldslag hadden verloren,
verbrandde men het gehele dorp van Vronen. Deze verwoesting moet waarschijnlijk worden gezien a1s straf
voor de in opstand gekomen inwoners. Hierna gaf de
graaf opdracht de West-Friezen te begraven.

Concl usie

Op het Vroner kerkhofkunnen drie gÍoepen van begravenen worden onderscheiden:
r In de eerste plaats de graven van de 'gewone' inwoners van Vronen als domeinbewoners.
z. Vervolgens de graven van vooraanstaande personen
die een band hadden met Vronen en die rijk en belangrijk genoeg waren om een stenen doodkist te
kunnen bekostigen; dit waren er in ieder geval vier.
3. De derde groep bestaat uit gesneuvelden die na de :.
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Slag bij Vronen

in n97

op last van de graaf van Hol'

land werden begraven. Dit zullen in de eerste plaats
inwoners van Vronen ziin geweest, maar ook gesneuvelde West-Friezen uit andere woonplaatsen
kunnen hier hun laatste rustplaats hebben gekregen.
Ondanks de sterke aantasting die het oude kerkhofvan
Vronen in het verleden heeft ondergaan en ondanks de
geringe omvang van de opgraving, zlin er belangrijke
gegevens over het verleden naar boven gekomen. Het
verhaal van de domeinhof Vronen en ziin bevolking
heeft veel meer reliëf gekregen en met name het fysisch antropologisch onderzoek heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. Het alsnog uitwerken van deze
oudere opgraving is zeker de moeite waard gebleken.
De schriftelijke bronnen over de veldslag van o97 krligen door de nieuwe gegevens ineens een diepere betekenis: de bloedige strijd, het gesteun en geschreeuw
van de gevallenen en het niemand sparen van het ingesloten legeronderdeel. Het skeletonderzoek toont duidelijk aan dat er een ware slachting onder de West-Friezen plaatsvond en dat er grofgeweld werd toegepast.
De achtergrond van het meedogenloze optreden was
waarschijnlijk dat de West-Friezen feitelijk nog niet definitiefwaren onderworpen door graafFloris v. De Slag
bij Vronen had daarom mede ten doel om door onbarmhartig optreden hun geest definitief te breken.

Wat is eÍ over van Vronen?
De omtrek van het akkerland (ofwel geest) van Vronen
is op luchtfoto's nog steeds te herkennen, omdat de

rand daarvan in het stratenplan van het huidige SintPancras is gefixeerd. Aan de Westerweg echter is momenteel niets te zien dat herinnert aan de plek van het
oude kerkhof van Vronen. Er moeten nog wel resten
van het kerkhof in de bodem aanwezigzijn, zowel onder het huis dat hier tegenwoordig staat als onder het
achtererf met de bijbehorende schuur. Een referentie
ter plekke zou de herinnering aan het bi1'zondere dorp
Vronen levendig kunnen houden.
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De vondsten van de opgraving bevinden zich in het

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Dit iaar wordt
in Castricum begonnen met de bouw van een nieuw
depot, het Archeologisch Informatie Centrum geheten.
Volgens plan zal dit arc zijn deuren in zor4 openen.
Een bouwoffer (in de vorm van een tijdscapsule) is onlangs door schoolkinderen uit Castricum aan de bodem
toevertrouwd, op de plek waar de drempel van het
nieuwe gebouw gaat komen. Het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten zal behalve voor behoud en beheer van de collecties ook voor ontsluiting zotg dragen,
met name voor het publiek. In dat kader worden de
vondstcomplexen in het lrc toegankelijk gemaalt en
de verhalen over de Noord-Hollandse geschiedenis die

hierin besloten liggen, worden uitgedragen. Het uitwerken van oud onderzoek is daar onderdeel van. De
uitwerking van het onderzoek naar het Vroner kerkhof
toont aan dat dit zeer lonend kan zijn.r

Noten

'l

De

uitwerking werd in opdracht van de provincie Noord-Holland (contact-

persoon Rob van Eerden) verricht door de auteurs, van wie eerstgenoemde

(cultuurcompagnie Noord-Holland, www.cultuurcompagnie.nl) indertijd de
dagelijkse leiding over de opgraving had. De tweede auteur (rysisch antropologisch onderzoeksbureau Tot op het Bot, www.totophetbot.com) bestudeer-

de het skeletmateriaal, met betrokkenheid van de universiteit van Leiden

(proídr. 6eorge Maat). ondersteuning werd geboden door Martin veen (beheerder Provinciaal Depot voor Bodemvondsten), die ondel andere alle foto's

voor het l,sisch antropologisch onderzoel( maakte, en ]ean Roefstra (medewerker Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, die ten tijde van het veldwerk ook al bij het onderzoek betrokken was).
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Trauma bekken waarbij een steekwond zichtbaar is in het linkerheupbeen.

9

Trauma knie waarbij diep in het distale uiteinde van het linker-

dijbeen is gestoken.

