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Het Frankische Zwaard 

Een toevalstreffer 

Aan het eind van een koude winterdag in januari 2012 slaat de metaaldetector heftig uit in de 

werkput aan de Hoge Woerd: het signaal komt van een langwerpige roestklomp, begraven in de 

bodem. De vinder kan zijn ogen niet geloven: hij denkt direct aan een zwaard. Toch houden de 

archeologen er rekening mee dat de roest wellicht maar een flinke deurscharnier verbergt. Dat er 

iets heel bijzonders is opgepiept aan de Hoge Woerd, blijkt als specialisten de vondst onder handen 

nemen. Op röntgenfoto’s is onder de dikke roestaanslag een versierd zwaard te zien.  

 
(Foto: RAAP). 

Het zwaard gaat bijna een jaar in een ontzoutingsbad voordat het schoongemaakt en gerestaureerd 

kan worden. Het eindresultaat is een fraai ijzeren slagzwaard uit de 8e eeuw, ook wel spatha 

genoemd. Het is 90 centimeter lang en aan twee kanten geslepen. In de roest is de houten schede 

deels bewaard gebleven. De gevestplaat en -knop zijn ingelegd met zilveren plaatjes en er zitten 

twee geometrische versieringen op. In Nederland is slechts een klein aantal soortgelijke zwaarden 

gevonden in graven of opgebaggerd uit rivieren. 

 
(Foto: RAAP). 

Met het zwaard, waar bovendien menselijke 

skeletresten bij liggen, heeft Woerden 

plotsklaps een duidelijk bewijs dat daar in de 

vroege Middeleeuwen mensen verbleven. De 

botjes bij het zwaard en ook de skeletdelen 

van twee andere opgegraven individuen 

blijken na koolstofdatering namelijk ook uit de 

8e eeuw te stammen. De archeologen gaan 

ervan uit dat de botten afkomstig zijn van 

mensen die begraven lagen op een voorheen 

onbekend vroegmiddeleeuws grafveld rond de 

kerk van Woerden. 

Het zwaard was vermoedelijk een bij-gift in het graf van een lokale edelman. Zo’n zwaard was 

immers uiterst kostbaar en alleen weggelegd voor mannen met een hoge status en macht. Het past 

ook in de traditie van elitegraven zoals die in de 8e eeuw in het West-Nederlandse kustgebied 

voorkomen. Het graf van de edelman met zwaard kan symbool staan voor de inlijving van de 

plaatselijke elite van Woerden in de Frankische machtsstructuur.  

 Meer lezen: http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_zwaard_woerden.html  . 

http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_zwaard_woerden.html
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Zo zag Woerden er toen uit 

 
Schilderij van Paul Becx: “Merovingen in ca 675 in 

Leidsche Rijn.” 

 

Van Woerden is het vrijwel zeker, dat de 

bewoning na het vertrek van de Romeinen op 

de plaats van het oude castellum is 

voortgegaan. De oeverwallen en klei-

afzettingen langs de rivieren waren door hun 

hoogte en stevige ondergrond geschikt om op 

te wonen en werken in de tijd, dat er nog niet 

gedacht werd aan het ontginnen van het 

moerasgebied in het achterland. De 

oeverwallen van de Rijn, de Linschoten en de 

Oude Meije werden de basis voor 

nederzettingen als Woerden, Linschoten, 

Harmelen (Hermalen werd dat toen genoemd) 

en de oude, verdwenen parochie van Mi aan 

de Meije. 

Veel moeten we ons van de huizen of boerderijen in deze nederzettingen niet voorstellen. Het zullen 

vermoedelijk niet meer dan hutten van hout en leem zijn geweest, vergelijkbaar met de 

boerenhutten zoals ze tot in de 19e eeuw in Drenthe hebben bestaan. De bewoners van die 

nederzettingen gingen van jagen en vissen steeds meer over op het bewerken van de bodem, 

akkerbouw, en het houden van dieren. Al rond 1000 was er rundveeteelt in onze streek; oude 

schrijvers maken er melding van.  

 Meer lezen:  

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/vroege-bewoners-van-de-streek . 

Bonifatius 

Abraham Bloemart: Bonifatius. 

(Collectie Catharijne Convent).  

Bonifatius heette oorspronkelijk Wynfreth. Hij werd geboren in 

het jaar 672 in Crediton, dat ligt bij Exeter in Groot-Brittannië. 

Hij werd vermoord in Dokkum, Friesland op 5 juni 754. De jonge 

Wynfreth wilde zich wijden aan het leven in een klooster en dat 

was raar voor iemand uit een adellijke familie. Rond het jaar 705 

werd hij tot priester gewijd. Hij zou hoofd van het klooster 

worden maar daar had hij geen zin in. Het vertellen van de 

christelijke boodschap (missie) vond hij veel belangrijker.  

Zijn reizen voerden veelal naar Friesland – waarmee een gebied 

wordt bedoeld dat veel groter was dan de huidige provincie. De 

reden was dat de taal die hij sprak, het Angelsaksisch, sterk leek 

op het Oudfries. Hij kon zich dus verstaanbaar maken. 

Een beroemd verhaal is dat hij in 723 de heilige Donar-eik van de Germanen omhakte. De Germanen 

dachten eerst dat hun god Donar Bonifatius zou straffen. Toen er niets gebeurde bekeerden 

sommigen zich tot het christelijke geloof want de god waar Bonifatius over sprak had dus veel meer 

macht. Anderen waren juist kwaad op Bonifatius en wilden hem vermoorden. In 754 trok Bonifatius 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/vroege-bewoners-van-de-streek
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naar het Friese Dokkum om weer te spreken over het christelijk geloof. Een roversbende viel tegen 

het ochtendgloren op 5 juni van dat jaar de slaapplaats van Bonifatius aan. Samen met zijn 52 

metgezellen werd hij gedood. Volgens een overgeleverd verhaal zou hij geprobeerd hebben zich te 

beschermen door een grote dikke Bijbel boven zijn hoofd te houden. 

 Veel meer over Bonifatius is te vinden bij: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige) . 

Eerste kerk in Woerden 

Tussen 719 en 722 is Bonifatius ook in Woerden en wijde omgeving actief geweest. Een latere 

missionaris, Liudger, heeft het leven van zijn voorganger Bonifatius beschreven en vermeldt, dat die 

werkte in Attingahem (aan de Vecht nabij Breukelen?), Felsia (Velsen) en Wyrda. Met die laatste 

plaats wordt Woerden bedoeld. De namen Wyrda, Wrden en later Woerden zijn allemaal 

verwijzingen naar “woerd” of “waard”, een verhoging in het landschap tussen de rivieren. De 

Romeinen hadden hun castellum al op die hoge woerd in het centrum van de latere stad gebouwd en 

het ligt voor de hand, dat de inheemse bewoners van dit plaatsje, ook op en om die woerd gingen 

wonen. De vraag blijft of het eerste Woerdense kerkje, de voorloper van de latere Petruskerk, al door 

Bonifatius is gesticht. Er zijn redenen om aan te nemen, dat dit het geval was. De eerste 

missionarissen werkten volgens een bepaalde methodiek: eerst preken, daarna dopen en vervolgens 

de situatie vastleggen door een altaar of een kerk te bouwen. Het was logisch om zo’n kerkje bij een 

bestaande nederzetting, dus bijvoorbeeld op of om die hoge woerd in Woerden te bouwen. 

 Meer lezen: http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/bonifatius-predikt . 

Is er een verband? 

 
De verdeling van stamgebieden rond het jaar 800.  

(Bron: Psammos.nl).   

 

Het Zwaard van Woerden is afkomstig uit de tijd 

van Bonifatius, van wie het zeker is dat hij in 

deze streken is geweest en wellicht een kerkje 

heeft gesticht. Het was toen de gewoonte dat 

overledenen vlak bij dat kerkje werden 

begraven. Zou het kleine grafveld, waarin het 

Zwaard is gevonden, een aanwijzing zijn dat het 

kerkje van Bonifatius inderdaad vlakbij gestaan 

heeft? Kortom, er zijn nog vragen te over rond 

het Zwaard van Woerden en de tijd waaruit het 

afkomstig is. Misschien kunnen jullie enkele 

antwoorden vinden? En ten slotte, om je wat te 

prikkelen, nog dit: archeologen vermoeden dat 

de eerste kerk van Woerden de zogeheten Basi- 

lica was die in het castellum lag en uit de Romeinse tijd dateerde. Dit baseren ze op de vindplaats en 

de ligging van skeletten. Het was, voor zover we weten, een hoog gebouw dat goed als kerk te 

gebruiken was. Misschien was dit Romeinse gebouw in de achtste eeuw nog heel! 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige)
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/bonifatius-predikt
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de herkomst van het Zwaard van Woerden en 

wat het belang van deze vondst is. 

1. Het Zwaard van Woerden bevindt zich in het Stadsmuseum in Woerden. Ga ernaar toe en 

verzamel in het museum alle informatie die jullie kunnen vinden. Je kunt foto’s maken om 

het eindresultaat mee te illustreren. Kijk ook op: 

 http://www.stadsmuseumwoerden.nl/nieuws/frankisch-zwaard-in-het-stadsmuseum . 

 

2. Het Zwaard werd gevonden aan de Hoge Woerd in Woerden. Bezoek de vindplaats en 

verzamel alle informatie die jullie daar kunnen vinden. Als het kerkje van Bonifatius heeft 

gestaan op de plek waar nu de Petruskerk staat, zou dan hier het bijbehorende kerkhof 

kunnen liggen? Of moet er verder worden gezocht? Kun je bedenken waarom dit niet is 

gebeurd? 

 

3. Het Zwaard van Woerden is een zogeheten spatha. Ga na wat de oorsprong van dit type 

zwaard is en welke voorbeelden hiervan in Nederland bewaard zijn gebleven. Probeer die 

voorbeelden te vergelijken met het Zwaard van Woerden. 

 

4. Maak een korte levensgeschiedenis van Bonifatius. Welke aanwijzingen kunnen jullie vinden 

dat hij ook actief is geweest in de omgeving van Woerden? 

 

5. Over de plattegrond van Woerden uit de 8e eeuw is niets bekend maar we hebben wel een 

globale indruk over hoe de kleine dorpjes (want meer was het toen niet) eruit hebben 

gezien. Maak, met alle hulpmiddelen die jullie kunnen vinden, een indruk (‘artist impression’) 

van het toenmalige Woerden. Denk aan landschappelijke details, de behuizing, het kerkje 

(onderzoek hoe dat eruitgezien kan hebben) en het grafveld waar het Zwaard is gevonden. 

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek stadsmuseum en plaats van de (voormalige) opgraving. 

 

B. Je verdiepen in wat een spatha is. 

 

C. Je verdiepen in Bonifatius en zijn rol in Woerden. 

 

D. Informatie verzamelen over hoe Woerden er in de 8e eeuw uitzag en daarvan een schets of 

visuele indruk maken. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

http://www.stadsmuseumwoerden.nl/nieuws/frankisch-zwaard-in-het-stadsmuseum
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De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. 

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee je bezoekers van het stadsmuseum informeert over het 

Zwaard van Woerden en het belang van deze vondst. Selecteer alleen de belangrijkste zaken 

om op de poster te plaatsen en let op een goede verhouding tussen tekst en beeld. Bedenk 

ook dat een museumbezoeker hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij het 

Zwaard. 

 

 Een brochure op A5 formaat waarin je in maximaal acht pagina’s achtergrondinformatie 

beschikbaar stelt voor museumbezoekers die wat meer willen weten dan alleen de 

hoogtepunten. Selecteer je onderwerpen zorgvuldig en denk weer aan de goede verhouding 

tussen tekst en beeld. 

 

 Een PowerPoint presentatie van maximaal 20 beelden die het stadsmuseum kan gebruiken 

om bij de presentatie van het Zwaard van Woerden de bezoekers te informeren. De 

presentatie moet een kop-en-staart hebben en bedenk dat het nu vooral om beeld gaat en 

maar weinig tekst. Je mag ook filmfragmenten in de presentatie verwerken. 

De bronnen 

Om je op weg te helpen kun je gebruik maken van de volgende bronnen: 

 Over de opgraving van het Zwaard van Woerden. 

http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_zwaard_woerden.html  . 

 Over het Zwaard van Woerden in het stadsmuseum. 

http://www.stadsmuseumwoerden.nl/nieuws/frankisch-zwaard-in-het-stadsmuseum . 

 Over Woerden in de vroege Middeleeuwen. 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/vroege-bewoners-van-de-streek . 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/bonifatius-predikt . 

 Brochure over het Zwaard van Woerden, samengesteld door RAAP en uitgegeven door 

GroenWest, verkrijgbaar in het stadsmuseum. 

 

 Over de Vroege Middeleeuwen (Frankisch Rijk en de Merovingen). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige) . 

Natuurlijk mag je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle bronnen die 

je gebruikt ook worden vermeld! 

  

http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_zwaard_woerden.html
http://www.stadsmuseumwoerden.nl/nieuws/frankisch-zwaard-in-het-stadsmuseum
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/vroege-bewoners-van-de-streek
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/bonifatius-predikt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige)
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek stadsmuseum en opgravingsplek; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek stadsmuseum en opgravingsplek en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie; 

 Eindpresentatie geven. 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

