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DEEL 1

INLEIDING

1.1: Gebied en periode
Dit hoofdstuk behandelt de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd van het laaggelegen, westelijke deel
van Nederland. Dat wil zeggen: de archeoregio’s het Noordhollands kleigebied, het Hollands
1
veengebied, het Hollands duingebied en het Zeeuws kleigebied.
De Middeleeuwen worden in dit stuk verdeeld in de Vroege (450-1050) en de Late Middeleeuwen
(1050-1500), conform het Archeologisch Basis Register (Archis). Binnen de Vroege Middeleeuwen
worden de Merovingische en Karolingische tijd onderscheiden. Met de term vroegmoderne tijd wordt
de periode na de Middeleeuwen, tot de Industriële Revolutie aangeduid.
Gezien de lengte van deze periode is het niet verbazingwekkend dat er in deze tijdspanne grote
veranderingen zijn opgetreden. Enkele hoofdlijnen worden hieronder aangegeven.
In de Vroege Middeleeuwen wordt het Hollandse kustgebied gekenmerkt door een aan zee gelegen
strook duinen met daarachter een uitgestrekt veenmoeras. Het moerasgebied wordt doorsneden door
de Rijn en de Maas, die verbindingswegen van de zee naar het achterland vormden. Langs de
estuaria van deze rivieren lagen kleigebieden. Ten zuiden daarvan lag het eilandengebied van
Zeeland, doorsneden door het Schelde-estuarium en andere zeegaten. Wat landschapsgenese betreft
was de Vroege Middeleeuwen een rustige periode.
De Late Middeleeuwen zijn veel turbulenter, zij worden gekenmerkt door intensieve duinvorming,
overstromingen en erosie. Een groot deel van het bewoonde gebied in de duinen ging verloren door
overstuiving. Overstromingen leidden zowel technisch als organisatorisch tot een snelle ontwikkeling
van het waterbeheer. Veel door de zee overstroomde gebieden werden na verloop van (langere of
kortere) tijd weer ingepolderd. In de vroegmoderne tijd konden ook veel meren en plassen worden
drooggelegd, die in de Late Middeleeuwen waren ontstaan (veelal als gevolg van turfwinning).
In het begin van de periode die in dit hoofdstuk wordt behandeld, was het gebied nauwelijks of
mogelijks zelfs niet bewoond. Wat later, in de Merovingische tijd, is er sprake van bewoning in het
duingebied en de gebieden rond de mondingen van de rivieren (kerngewesten). In de Karolingische
tijd neemt de bewoningsintensiteit toe. Het beeld van een gestaag groeiende bevolking wordt in de
Late Middeleeuwen gevolgd door een zeer sterke bevolkingstoename, het gebied werd geheel
ontgonnen.
Kenmerkend voor de agrarische bedrijfsvoering in de Vroege Middeleeuwen is het domaniale stelsel.
Met de opkomst van de steden in de Late Middeleeuwen ontwikkelt zich een markt waar ook de
agrarische productie zich op richt. Het agrarische karakter van het platteland gaat verloren door de
opkomende nijverheid en de grootschalige winning van turf.
De steden, die zo’n belangrijke rol speelden bij veel van de ontwikkelingen op het platteland, worden
apart behandeld in NOaA-hoofdstuk 24 (De stad in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd).
1.2: Concepten en thema’s in het onderzoek tot nu toe
In de middeleeuwse archeologie van West-Nederland is het expliciet formuleren van concepten en
thema’s nauwelijks een traditie. De invloed van de New Archaeology heeft daarin geen verandering
gebracht. Ondanks het vrijwel ontbreken van formele onderzoeksthema’s kunnen wel enkele
karakteristieken en lijnen van onderzoek worden geschetst.
De middeleeuwse archeologie in West-Nederland kent geen lange traditie. Het onderzoek van
2
Holwerda in het begin van de 20ste eeuw was een geïsoleerd fenomeen. De basis van het huidige
3
onderzoek werd gelegd met Braats onderzoek van laatmiddeleeuwse resten in de Wieringermeer.
Onderzoek dat specifiek is gericht op de middeleeuwse archeologie kwam in Nederland pas in de
veertiger en vijftiger jaren op gang met het onderzoek van kastelen en kerken. Deze landelijke
belangstelling leidde ook tot onderzoek in het kustgebied. In het werk van Renaud vormen de West4
Nederlandse kastelen een steeds terugkerend onderwerp. In het kasteelonderzoek is de interactie
tussen archeologie en geschiedbeoefening zeer manifest. De recente synthese over de Zeeuwse
5
ringwalburgen is daarvan een mooi voorbeeld.
1

Voor de betekenis van deze term en de indeling van Nederland in archeoregio’s, zie de Archeologiebalans (Lauwerier & Lotte
2002).
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Van Heeringen et al. 1995.
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In de zestiger jaren van de 20ste eeuw begon het archeologisch onderzoek in de steden op gang te
komen. Uit dezelfde tijd stamt het inzicht dat steden niet als op zichzelf staande fenomenen kunnen
worden beschouwd. Voor het onderzoek van het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP; thans
AAC) in en rond Amsterdam en wat later in Medemblik werd de relatie tussen de stad en het
omringende platteland expliciet als onderzoeksthema geformuleerd. Dat was ook het geval bij het
6
onderzoek door de ROB in Dordrecht. Hoewel er in dit kader enig onderzoek van rurale
nederzettingen werd verricht (Diemen, in de Alblasserwaard en rond Medemblik) heeft dat echter
nauwelijks geleid tot samenhangende resultaten over de relatie tussen stad en platteland in de
Middeleeuwen.
In de tachtiger en negentiger jaren van de 20ste eeuw voltrok zich de ontwikkeling van de
stadsarcheologie (het onderzoek in de stadskernen) tot gemeentelijke archeologie (het onderzoek dat
zich met het gehele gemeentelijke grondgebied bezighoudt). In dat verband werd steeds vaker
onderzoek verrricht op het stedelijke platteland, waarbij ook de omgeving van de stad op het regionale
niveau in beeld kwam. Rotterdam speelde in deze ontwikkeling een voortrekkersrol. Het werkgebied
van de eerste gemeentearcheoloog, C. Hoek, omvatte vanaf het begin (1960) het archeologische
‘ressort’ dat een groot deel van het Rijnmondgebied omvatte. Deze regionale benadering vanuit de
gemeentelijke archeologie, waarin ook middeleeuwse geschiedenis en historische geografie een grote
rol speelden, is zeer vruchtbaar gebleken. Het werk van de huidige gemeentelijke archeologen is zelfs
voor een belangrijk deel gericht op het buitengebied.
Het onderzoek van middeleeuwse rurale nederzettingen kreeg in de zeventiger jaren in Nederland ook
een impuls door de resultaten van het onderzoek naar verlaten nederzettingen in Engeland en
7
Frankrijk. Dit inspireerde vooral het IPP tot vergelijkbaar onderzoek naar verlaten nederzettingen op
8
de Veluwe en de Brabantse Kempen, en vormde de stimulans voor het nederzettingsonderzoek in
Noord-Holland.
Veel onderzoeken kenmerken zich sinds de zeventiger jaren door een grote belangstelling voor de
relatie tussen mens en milieu. Op zichzelf is dat niet uniek voor de middeleeuwse archeologie; ook het
prehistorische en Romeinse onderzoek was (en is) sterk op deze problematiek gericht. Het
middeleeuwse archeologische onderzoek kenmerkt zich echter door een bredere samenstelling van
het bronnenmateriaal: naast de traditionele archeologische bronnen (inclusief de paleo-ecologische) is
er voor de Middeleeuwen immers ook sprake van geschreven bronnen, afbeeldingen, historisch
kaartmateriaal, plaatsnamen en het huidige landschap. Kenmerkend voor het middeleeuwse
onderzoek in West-Nederland is dan ook dat landschapsontwikkeling, ontginningsgeschiedenis en
nederzettingspatronen in hun onderlinge samenhang worden bestudeerd. Het gebied staat dan ook in
9
de belangstelling bij zowel archeologen als historici en historisch-geografen.
Een ander kenmerk van de middeleeuwse archeologie in West-Nederland betreft de vorm van
nederzettingsarcheologie die zich vanaf de zeventiger jaren ontwikkelde en waarbij nederzettingen
(vaak inclusief hun onmiddellijke omgeving) grootschalig werden opgegraven. Het schoolvoorbeeld
10
daarvan is het onderzoek op Texel. Op methodologisch gebied leverde de introductie van de
veldkartering daaraan een belangrijke bijdrage. Karteringen waarbij middeleeuwse verschijnselen veel
aandacht kregen (of zelf hoofdonderwerp waren) werden uitgevoerd op Texel, in de Assendelver
11
polders, West-Friesland, Waterland en Midden-Delfland.
De hierboven geschetste onderzoeksthema’s en ontwikkelingen zijn uiteraard nauw met elkaar
verbonden. Dit is mede het gevolg van de interdisciplinaire samenwerking die het onderzoek in het
kustgebied kenmerkt. In de eerste plaats geldt dat natuurlijk voor de historische wetenschappen, zoals
de middeleeuwse geschiedenis, de sociaal-economische geschiedenis, historische geografie,
naamkunde, stadsgeschiedenis en genealogie. Het onderzoek van kastelen, kerken, kloosters, maar
ook van landschap en steden kenmerkt zich vrijwel steeds door een historische invalshoek. Op het
gebied van de bewoningsgeschiedenis en de relatie met de (complexe) ontwikkeling van het
landschap in deze streken wordt er samengewerkt met de fysische geografie, geologie en
archeobotanie.

6

Voor het meest recente overzicht van het ROB-onderzoek in Dordrecht, zie de dissertatie van Sarfatij (2006).
Beresford & Hurst 1971.
Heidinga 1987; Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988.
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DEEL 2

ONDERZOEKSTHEMA’S

Zoals hierboven werd vermeld heeft de middeleeuwse archeologie van West-Nederland nauwelijks
een traditie in het expliciet formuleren van concepten en thema’s. Bij veel middeleeuws archeologisch
onderzoek stond de vraag centraal wat in de bewoningsgeschiedenis van West-Nederland in de
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd de rol is geweest van een specifieke locatie (kasteel, klooster,
schans, dorp of stad) of een specifieke regio. In verscheidene studies wordt de
bewoningsgeschiedenis van een specifiek gebied vanuit archeologisch perspectief gepresenteerd in
samenhang met de onderzoeksresultaten van andere disciplines. Deze studies vormen de basis voor
12
verder onderzoek. Tot bovenregionale, synthetiserende (gepubliceerde) studies is het voor WestNederland echter nog niet of nauwelijks gekomen. Dit lijkt enerzijds samen te hangen met het feit dat
veel oud onderzoek nog niet uitgewerkt is; anderzijds is de stroom aan nieuwe informatie die het
‘Malta-gestuurde’ onderzoek heeft opgeleverd pas recentelijk op gang gekomen. Voor de Vroege
Middeleeuwen poogt het in 1997 gestarte ‘Frisia Project’ voor Noord- en Zuid-Holland te voorzien in
13
het gebrek aan synthetiserende studies. De resultaten daarvan zijn echter nog niet voorhanden.
Het ontbreken van overzichtswerken met basale gegevens over de bewoningsgeschiedenis leidt ertoe
dat de speerpunten voor toekomstig onderzoek vooralsnog nauw aansluiten bij de meer traditionele
vraagstellingen. Vier belangrijke thema’s zijn:
• de relatie tussen mens en landschap
• handel en uitwisseling
• materiële cultuur en identiteit
• dorpsvorming in het duingebied
Deze meer ‘klassieke’ onderwerpen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de
archeologische kennis van dit gebied in deze periode. Ze bieden ook de mogelijkheid tot het leveren
van belangrijke bijdragen in de bredere historische context
2.1: De relatie tussen mens en landschap
Het thema van de relatie tussen de mens en het waterrijke landschap neemt een belangrijke plaats in
vanwege de geografische ligging langs de Noordzeekust. De bewoning was in de 3de eeuw en
daarna sterk teruggelopen. Vanaf de 7de eeuw breidde het bewoonde en geëxploiteerde gebied zich
steeds verder uit. Vooral in de periode na ca. 1000 werd de veenwildernis voortvarend ontgonnen. In
de 14de eeuw was er nog maar weinig van over.
Vooral door de ontginning van het veengebied werd het gebied, veel meer dan streken verder
landinwaarts, zeer gevoelig voor de krachten in het natuurlijke milieu. Als gevolg daarvan onderging
het gebied een voortdurende landschappelijke transformatie. De natuurlijke en antropogene factoren
die daaraan ten grondslag lagen raakten sterk met elkaar vervlochten. De ontginningsgeschiedenis,
de effecten van en wisselwerking tussen natuurlijke processen en het ingrijpen van de mens in het
landschap vormen voor West-Nederland dan ook een centraal thema dat verder uitgewerkt dient te
worden.
Vanaf de Late Middeleeuwen leidden de ontginningen tot het ontstaan van een aaneengesloten
cultuurlandschap (met uitzondering van het Jonge Duingebied) waarin het waterbeheer, met zijn vele
technische voorzieningen, een centrale rol speelde. Om de bewoningsgeschiedenis van de
verschillende staatkundige of fysisch-geografische onderdelen beter te begrijpen is inzicht in de
14
bewoningsmogelijkheden en de landschapsontwikkeling noodzakelijk. Van groot belang hierbij is
onderzoek van het waterbeheer in de vorm van dijk- en kadebouw, duikers en sluizen. Deze
fenomenen zijn in de Late Middeleeuwen rijkelijk voorhanden geweest, hoewel daarover
archeologisch nog weinig bekend is. Voor de Vroege Middeleeuwen is daarover zelfs nauwelijks iets
bekend.
Te weinig is nog duidelijk over de vele facetten op landschappelijk, sociaal en economisch terrein die
een rol speelden bij de vorming van het cultuurlandschap, en dan speciaal de ontginningen. Hoe
passen bijvoorbeeld de recentelijk opgegraven veenboerderijen in de omgeving van Gouda en Delft in
15
het historisch bekende ontginningsproces? Bestaan er (diachrone) verschillen of overeenkomsten
12

Voor een overzicht van publicaties over de middeleeuwse archeologie van Nederland tot 1987, zie de bibliografieën van
Besteman & Sarfatij 1976 en Smink 1990.
13
De dissertaties van Dijkstra en De Koning zijn nog in voorbereiding. Voor een introductie tot het Frisiaproject, zie Heidinga
1997.
14
Zie bijv. Vos & Van Heeringen 1997; Vos 2002; Woltering et al. 1998/1999.
15
Bult 1998; Kok 1999.
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tussen boerderijcomplexen in ontginningen met vrije, opstrekkende verkaveling en gebieden met een
vaste ontginningsdiepte? In hoeverre werd de inrichting van deze nederzettingen van hogerhand
beïnvloed? Mogelijkheden om meer kennis te vergaren over de ontginningsgeschiedenis, de
wisselwerking tussen mens en milieu, en meer specifiek het waterbeheer, moeten dan ook goed
worden benut. Wat betreft het waterbeheer vragen de Vroege Middeleeuwen om speciale aandacht.
2.2: Handel en uitwisseling
Het tweede onderzoeksthema hangt samen met de aanwezigheid in West-Nederland van de
mondingen van belangrijke West-Europese rivieren. Hierdoor ontstonden (uitwisselings)relaties die
zich in de Late Middeleeuwen ontwikkelden tot een intensief handelsverkeer met de NoordwestEuropese kustgebieden en de stroomgebieden van Maas en Rijn.
Vóór de ontginning van de veengebieden in Noord- en Zuid-Holland en de ingebruikname van de
Zeeuwse schorrenweiden was het West-Nederlandse kustlandschap onderverdeeld in wat door
16
Heidinga ‘kerngewesten’ zijn genoemd. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de externe
contacten die de bewoners van deze kerngewesten onderhielden met bijvoorbeeld het MiddenNederlandse rivierengebied en de landen rond de Noordzee. Dat geldt ook voor daarmee
samenhangende vragen, zoals: was er als gevolg van deze contacten binnen West-Nederland al
sprake van economische differentiatie? Wanneer en hoe zijn specialismen als veeteelt, visserij en
handel ontstaan en welke externe en interne factoren hebben hierbij een rol gespeeld? Al in de
Merovingische tijd zijn hoge percentages importaardewerk aangetoond, maar of dit verband houdt met
een eventuele export van vis- en veeteeltproducten of dat andere uitwisselingsnetwerken daaraan ten
grondslag liggen is nog goeddeels onbekend.
De economie van het platteland ondergaat in de Late Middeleeuwen een sterke diversificatie onder
invloed van de vele steden die intensief betrokken zijn bij de lange-afstandhandel. In de
vroegmoderne tijd spelen (bovenlokale) handel en nijverheid, die zich voordien vooral in de steden
afspeelden, ook op het platteland een grote rol. Vanaf de Late Middeleeuwen wint de visserij steeds
17
meer aan betekenis. Wat betreft de ontwikkeling van de landbouw, die de ruggengraat van de
plattelandseconomie blijft, tekenen zich grote verschillen af tussen gebieden. Dit was een gevolg van
de verschillen in ondergrond (veengebied, (oude) duingebied, kleigebied). De omvang van de
productie (graan en veeteeltproducten) houdt direct verband met de handelsstromen over de korte tot
de lange afstand, de scheepvaart en de (ontwikkeling van) regionale en internationale handelscentra.
In het natte West-Nederland kan ecologisch onderzoek naar verwachting een belangrijke bijdrage
leveren aan het onderzoek naar de ontwikkeling van interregionale en/of internationale handel, de
veranderingen in de landbouw en de relaties tussen beide. Onderwerpen in dat kader zijn bijvoorbeeld
de herkomst van graan (lokaal of van elders) en de aard en herkomst van hout uit gebouwen of
beschoeiingen. Onderzoek van veranderingen in het voedingspatroon kunnen aanknopingspunten
opleveren over de ontwikkeling van economische netwerken.
2.3: Materiële cultuur en identiteit
De relatie tussen materiële cultuur en identiteit heeft van oudsher een belangrijke rol gespeeld in de
archeologie. Lange tijd gingen archeologen er daarbij van uit dat bepaalde vondsten een directe
afspiegeling vormden van een specifieke cultuur of (etnische) identiteit, of eigenlijk omgekeerd: dat
culturen en identiteiten kunnen worden geïdentificeerd op basis van archeologische vondsten. Onder
invloed van historisch en antropologisch onderzoek groeit ook binnen de archeologie het besef dat
etnische identiteit geen vaststaand gegeven is, maar tot stand komt in de interactie tussen mensen en
groepen. Etniciteit is niet alleen het resultaat van gedeelde voorstellingen en praktijken (die vaak
onbewust worden beleefd), maar ook van een proces waarbij door personen of groepen
voorstellingen, gewoonten en gebruiken worden benut om verschillen met ‘de ander’ aan te geven.
Alleen een goed begrip van de specifieke sociaal-historische context waarin etnische groepen actief
zijn biedt inzicht in het veranderlijke karakter van etniciteit. Zaken als herkomst, woongebied, taal,
rechtspraak, aardewerk, kleding en huizenbouw worden traditioneel met etnische identiteit in verband
gebracht. Ze hoeven echter niet als zodanig te zijn gebruikt. Daarbij komt nog dat etniciteit slechts één
van de vormen is waarmee mensen zich – bewust of onbewust –een bepaalde (groeps)identiteit
16
17

Heidinga 1987(a), 154 en 174-180.
De Boer 1997; Van Dam 1998.
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aanmeten. Hoe, en in welke wisselende vormen en contexten, etniciteit tot uitdrukking wordt gebracht
18
dient dan ook het onderwerp te zijn van toekomstig onderzoek.
Het onderzoeksthema ‘materiële cultuur en identiteit’ is ook onderwerp van studie voor het Noord19
Nederlandse kustgebied en kent daar dezelfde archeologische onderzoeksproblematiek. Zo is het
de vraag in hoeverre een benadering gericht op de verspreiding van materiaalcategorieën over de
20
verschillende kerngewesten (pagi; landschappelijk begrensde gebieden rondom de verschillende
doorgaande waterwegen langs de kust) voldoende aanknopingspunten biedt. De door Knol voor de
Laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode doorgevoerde studie van vondsten uit Friesland en
Groningen leverde geen wezenlijke verschillen tussen de kerngewesten op die wijzen op een eigen
21
identiteit. De vraag is in hoeverre verkeersgeografische en postdepositionele factoren een rol
22
hebben gespeeld bij de verspreiding van materialen als aardewerk en kostbare metalen voorwerpen.
Voor de vroegmiddeleeuwse periode van West-Nederland concentreert de discussie over de
etnologische geschiedenis van de bewoners zich rond vragen als de aanwezigheid van
oorspronkelijke bewoners, het aandeel van kolonisten van buiten en de herkomstgebieden van deze
nieuwe bewoners. Hoofdrolspelers zijn daarbij de Friezen, waarvan men lange tijd aannam dat zij na
het vertrek van de Romeinen hun machts- en woongebied uitbreidden tot aan het Zwin. Bazelmans
heeft er recentelijk op gewezen dat de Friezennaam na het Laat-Romeinse bewoningshiaat pas in de
7de eeuw opnieuw kan zijn geïntroduceerd door de Franken, die daarbij teruggrepen op de Romeinse
traditie. Het is ook goed mogelijk dat nieuwkomers zich hebben genoemd naar de streek waar zij zich
23
vestigden. Dit relativeert het etnische etiket dat lange tijd op de bewoners van het westelijk
kustgebied is geplakt, maar dit maakt de studie naar de etnogenese van de ‘nieuwe Friezen’ niet
minder interessant.
Het is de vraag in hoeverre het als ‘Angelsaksisch’ bestempelde aardewerk, dat met name bekend is
uit de weinige grafvelden in het Zuid-Hollandse kustgebied (Rijnsburg-De Horn, Katwijk-Klein Duin en
24
Den Haag-Solleveld ), een rol kan spelen bij het onderzoek naar etniciteit. Deze aardewerkgroep
heeft wat herkomst betreft een tweeslachtig karakter. Enerzijds sluit aardewerk met (plastische)
versieringen aan bij de groep handgemaakt aardewerk die ook stroomopwaarts in het Frankische
gebied te vinden is, anderzijds wijzen overeenkomsten in vorm en baksel tussen de onversierde
25
potten uit Angelsakisch Engeland en Friesland/Groningen op connecties met een ‘Noordzeecultuur’.
Mogelijk speelt hierbij niet zozeer de eigen etniciteit een rol, maar eerder huwelijksnetwerken en
daarmee samenhangende vestigingskeuzen – ervan uitgaande dat aardewerk werd gemaakt door
26
vrouwen.
Taal en uiterlijke verschijningsvormen lijken een meer voor de hand liggende wijze waarop etnische
afkomst herkenbaar was. Wat kledij betreft is de verspreiding van metalen objecten als mantelspelden
en gordelgarnituren van belang. In dit kader biedt de verspreiding van fibulae van het type Domburg
een interessante casus, dateerbaar in de tweede helft van de 6de en de 7de eeuw. De verspreiding
van deze fibulae beperkt en concentreert zich in het noordelijke en westelijke kustgebied, alsmede het
centrale rivierengebied – een enkele vondst buiten dat gebied daargelaten – en wordt zowel gevonden
27
in graf- als in nederzettingscontext. Dit gebied komt overeen met de afbakening van het Friese
gebied zoals dat naar voren komt uit historische bronnen van rond 700 en de Lex Frisionum. Hebben
we hier te maken met een typische ethnic marker van de vrouwendracht in Fries gebied, als product
van het groeiende contact tussen de ‘nieuwe Friezen’ met de Frankische wereld?
De inhumatiegraven met wapens in het grafveld van Katwijk-Klein Duin, daterend uit de periode van
de Frankische machtsovername rond 700, zijn een ander voorbeeld van (etnische?) identiteit als een
28
situational construct, zoals Geary het uitdrukt. Aanvankelijk werden de aard en hoeveelheid van
goederen die in het graf werden meegegeven opgevat als een directe afspiegeling van de etnische
groep, religieuze overtuiging en de in wetsteksten genoemde sociale klassen van edelen, vrijen,
halfvrijen en onvrijen. Aan het einde van de jaren zestig kwam deze deterministische en statische
benadering onder vuur te liggen, omdat zij geen rekening hield met regionale variatie en
18
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chronologische veranderingen. Daarop volgde een periode waarin de nadruk lag op de studie naar de
kwaliteit van de grafgiften en de mate van arbeidsinvestering in de grafaanleg om de sociale status
van de dode te bepalen. Later werd door de koppeling van grafgiften met skeletonderzoek duidelijk
29
dat grafgiften gerelateerd waren aan leeftijdsgroepen. Recentelijk staan de aanwezigheid van
30
verwantschapsgroepen, context en het grafritueel zelf in de belangstelling.
Opvallend is dat het voorkomen en de datering van wapengraven in het westelijk kustgebied typisch is
voor regio’s die op dat moment behoren tot het ‘buitengebied’ van het Merovingische Rijk. Deze
regio’s kenmerken zich door een onstabiele politieke situatie en erfopvolging van sociale posities die
veelal niet vastlag in regels. In deze competitieve sfeer moest de machtspositie telkens weer
bevestigd en gedefinieerd worden. Een begrafenis biedt hiervoor een uitgelezen moment. Hier konden
de nabestaanden laten zien wat ze waard waren – of meenden te zijn. De grafgiften verwijzen daarbij
naar waarden als krijgshaftigheid en gastvrijheid. Ook het creëren van een waardige voorouder kan
een rol hebben gespeeld. In samenhang hiermee wijzen de Katwijkse zwaardgraven mogelijk naar het
belang van families die als volgelingen van de Merovingische (of juist Friese?!) koning waren beloond
met nieuw landbezit. In dit geval zegt de begraafwijze niet direct iets over de etnische achtergrond of
31
loyaliteit aan Frankische of Friese facties.
Een belangrijke nieuwe bijdrage aan de problematiek kan geleverd worden door DNA-onderzoek.
32
Daarmee kan de bewoningsgeschiedenis in genetische zin worden ontrafeld. Het is wel belangrijk op
33
te merken dat dit niet hetzelfde is als etniciteit, aangezien dit laatste een sociaal begrip is.
Ook voor de Late Middeleeuwen zijn er mogelijkheden voor onderzoek naar de relatie tussen
materiële cultuur en identiteit. Daarbij valt te denken aan verschillen tussen de bewoning op het oude
land versus bewoning op het veen of in nieuw ingepolderd land. Is er in de Late Middeleeuwen sprake
van verschillende huisbouwtradities (zoals rechthoekige versus bootvormige woonstalhuizen) en zijn
deze te verklaren door migratie van mensen, of van ideeën? In hoeverre ook in materieel opzicht
verschillen tussen bewoners van stad en platteland tot uitdrukking komen, kan onderzocht worden
door de spreiding van bijvoorbeeld soorten aardewerk. Mogelijk bestonden er in het verstedelijkte
West-Nederland met zijn uitgebreide infrastructuur nauwelijks nog verschillen op dit punt.
2.4: Dorpsvorming in het duingebied
Een ander belangrijk thema voor de onderzoeksagenda voor West-Nederland is de dorpsvorming, met
name in het duingebied. We zijn redelijk geïnformeerd over de stichting en planmatige opzet van de
dorpen in het veengebied, maar over het ontstaan van de huidige dorpscentra op het ‘oude land’ in de
kuststrook is daarentegen weinig bekend.
De uitgangspunten voor de nederzettingsontwikkeling in het duingebied, zoals deze voor het eerst
werd neergezet door De Cock, waren de fysisch-geografische situatie en de gegevens over de oudst
bekende bestuurlijk-territoriale indeling. De kleinste eenheid volgens De Cock was het buurschap.
Meestal vormden een stuk of vier buurschappen samen een parochie, waarvan de grens vrijwel
samenviel met dat van de banne of het ambacht. Op een hoger niveau speelden nog de kogge en het
34
graafschap een rol. De structuur van de buurschappen op de geestgronden vergelijkt De Cock, in
navolging van Fockema Andraea, met de ‘kransdorpen’, volgens de typologie die door Keuning was
opgesteld. Dit houdt in dat de bewoning veelal in een krans rondom het bijeengelegen bouwland lag:
35
in het kustgebied de geest, in Drenthe de es genoemd. De weidegrond lag dicht bij de
geestgronden, terwijl de nattere hooilanden in de strandvlakten te vinden waren. Pas na de stichting
van een kerk of kapel, die meestal centraal gelegen was ten opzichte van de bijbehorende
buurschappen, zou rondom de kerk een woonkern zijn ontstaan. In zo’n kern woonden meestal meer
ambachtslieden dan boeren. De hiervoor geschetste nederzettingsontwikkeling achtte De Cock reeds
van toepassing op de Vroege Middeleeuwen, omdat toen algemeen werd aangenomen dat het
36
ontstaan van de essen in deze periode te plaatsen was.
Uit het archeologisch en historisch-geografisch nederzettingsonderzoek dat de afgelopen decennia is
uitgevoerd, is inmiddels gebleken dat de ontwikkeling veel dynamischer is verlopen dan gedacht.
29
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Traditioneel werd er van uitgegaan dat het esdorp sinds de Volksverhuizingstijd in vrijwel
onveranderde en volledig zelfvoorzienende vorm in het landschap was genesteld. Dit beeld is
37
inmiddels echter achterhaald. Gebleken is dat nederzettingen – meestal niet groter dan clusters van
drie tot vier boerderijen – in de loop der tijd regelmatig werden verplaatst over een afstand van enkele
honderden meters binnen een bepaald territorium. In Drenthe en op de Veluwe is pas vanaf de 9de
eeuw sprake van plaatsvaste nederzettingen. Zowel in Drenthe als de Brabantse Kempen is
vastgesteld dat in de Late Middeleeuwen op de hogere gronden grote, planmatige, aaneengesloten
akkercomplexen ontstaan die de oudere middeleeuwse woonplaatsen en bouwgronden overdekken.
Wanneer een kerkdorp in de loop van de Middeleeuwen is verplaatst, kan de kerk geïsoleerd in het
landschap zijn komen te staan. De ligging van de dorpen zoals we deze terugvinden op de oudste
enigszins betrouwbare topografische kaarten vanaf de 17de eeuw gaat in essentie dus niet verder
38
terug dan de Late Middeleeuwen. Het is echter de vraag of deze ontwikkeling ook voor het
duingebied opgaat.
Door de sterk toegenomen hoeveelheid archeologische gegevens over de middeleeuwse
dorpsvorming begint zich ook voor de bewoning in het duingebied een patroon af te tekenen van
oudere, verspreid gelegen nederzettingen. De daarbij aangetroffen boerderijen liggen niet op dezelfde
locatie als de ons bekende buurschappen, maar veelal onder de relatief jonge akkercomplexen op de
geest. De stichting van een kapel of parochiekerk, in het duingebied in de periode vóór het begin van
de 11de eeuw, vond doorgaans plaats bij reeds bestaande bebouwing. Van een aantal kerken mag
39
verondersteld worden dat ze zijn gesticht ter plaatse of in de buurt van een hof van de lokale elite.
Ook de verkavelingsstructuur kan afwijken van het jongere kaartbeeld. Zo is bij opgravingen te
Limmen gebleken dat in de Karolingische tijd sprake is van een veerverkaveling die later in de
40
Middeleeuwen is gewijzigd.
De achtergrond voor de verplaatsing van en/of het verdwijning van (delen van) nederzettingen laat
zich niet eenvoudig verklaren. Meerdere factoren kunnen daarbij een rol gespeeld hebben. In de
Brabantse Kempen, waar bij diverse opgravingen ook een verplaatsing of verdwijning van de
middeleeuwse nederzetting is vastgesteld, wordt de oorzaak gezocht in ecologische en sociaalpolitieke factoren. Sociaal-politieke achtergronden kunnen daar op meerdere manieren tot
veranderingen in de locatiekeuze hebben geleid. Zo kan het ontstaan van nieuwe woonplaatsen van
een opkomende lokale elite ertoe hebben geleid dat er nieuwe bewoners werden aangetrokken,
waardoor uiteindelijk een totale verplaatsing van een nederzetting plaatsvond. Wanneer een
grondheer de nederzetting in bezit hield als domeincentrum, kan de afname van zijn relatieve macht
hebben geleid tot het verdwijnen van de bewoning ter plaatse. Het grondbezit is dan uiteengevallen en
in handen geraakt van andere grondheren met eigen centra of omgezet in cijnsgoed, waardoor de
41
betekenis van een domeincentrum sterk afnam.
In welke mate bovengenoemde factoren een rol hebben gespeeld bij de dorpsvorming in het
kustgebied is een belangrijk punt voor toekomstig onderzoek. In West-Nederland kunnen ecologische
factoren als kusterosie, verstuiving (vorming Jonge Duinen) of vernatting doorslaggevende factoren
zijn geweest voor de verplaatsing van bewoning. Historisch-geografische bezitsreconstructies zijn
uitermate belangrijk. Deze bieden immers de mogelijkheid dieper door te dringen in de locatie van
bijvoorbeeld grootgrondbezit en zijn van groot belang voor het opsporen en identificeren van
potentiële archeologische vindplaatsen. Helaas zijn voor het duingebied nog nauwelijks studies
voorhanden. De mogelijkheden hiervoor dienen samen met historici en historisch-geografen te worden
geïnventariseerd.
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DEEL 3

DE ARCHEOLOGISCHE VERSCHIJNINGSVORMEN

3.1: Geogenese
Het beeld van de geogenese dat hieronder wordt geschetst bevat - zeker op detailniveau - nog vele
lacunes. De gegevensbasis waarop het beeld berust is in veel gevallen smal. Het is dan ook van groot
belang om bij uitvoerend archeologisch onderzoek waar mogelijk gegevens vast te leggen die van
belang kunnen zijn voor de kennis van de geogenese van het dynamische landschap van West42
Nederland.
Holland en Zeeland werden in de Midden-Romeinse tijd gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer
omvangrijke (hoog)veengebieden. Aan de zuid- en oostkant werden deze venen begrensd door de
hogere pleistocene gronden, aan de noordkant gingen ze over in de venen van Friesland en het
gebied van de huidige Waddenzee. In het westen, langs de kust, lagen langgerekte stroken
strandwallen en duinen, onderbroken door de mondingen van rivieren (Schelde, Maas en (oude) Rijn).
De kust en het achterland waren door deze rivieren, die geflankeerd werden door klei- en
zavelafzettingen, met elkaar verbonden. De IJmond speelde waarschijnlijk al in de Romeinse Tijd
geen rol meer. In de mondingsgebieden van Maas, Oude Rijn en het IJ lagen mariene kleigebieden.
De verschillen tussen deze toestand en de fysische gesteldheid aan het begin van de moderne tijd zijn
zeer groot. Aan deze transformatie lagen een aantal ontwikkelingen ten grondslag. In Zeeland raakte
het veengebied vanaf de Midden-Romeinse tijd zodanig versnipperd door de inbraak van grote
zeearmen dat er een ‘eilandenrijk’ ontstond. Al in de Romeinse tijd en verder in de Vroege
Middeleeuwen raakte het veen bedekt met klei- en zandlagen. Het Zeeuwse oude duin- en
strandwallengebied is daarbij vrijwel geheel opgeruimd.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn de afzettingen in het kustgebied ingedeeld in
afzettingsfasen van Calais en Duinkerke. Deze chronostratigrafische indeling blijkt echter niet voor het
hele kustgebied te gelden. Als gevolg van het verlaten van dit algemene trans- en regressiemodel is
er behoefte aan een nieuwe analyse van trans- en regressies op het niveau van de individuele
estuaria en riviermondingen. Er dient een nieuwe, op lithostratigrafische grondslag gebaseerde
periodisering van in het kustgebied voorkomende afzettingen te worden ontwikkeld, waarbij recht
wordt gedaan aan de regionale verscheidenheid in het voorkomen van afzettingen in de verschillende
43
estuaria van het West-Nederlandse kustgebied. Chronologische verschillen tussen deze gebieden
zijn van groot belang voor de beantwoording van vragen over migratie, de kolonisatie van nieuwe
gebieden en het verlaten van gebieden die slechts kort of al langer werden bewoond.
In het gebied ten noorden van de West-Nederlandse estuaria vonden de belangrijkste
44
landschappelijke veranderingen tussen ca.1000 en 1300 plaats. De periode daarvoor wordt in grote
lijnen gekenmerkt door een grote continuïteit van het landschap. In het noordelijke deel van NoordHolland en in het gebied van de Zuid-Hollandse eilanden trad een sterke erosie op en werd het veen,
waar het al bewaard bleef, met een (vaak dikke) laag klei en zand afgedekt. Ten zuiden van Monster
en ten noorden van Schoorl verplaatste de kustlijn zich, vooral door erosie, over aanzienlijke afstand
landinwaarts. De (oude) duinstrook ging daarbij geheel verloren. Langs de kust ontstonden door
opstuiving de hoge, Jonge Duinen, waarbij een brede strook Oude Duinen met zand bedekt raakte.
Mede als gevolg van ontginning en daarop volgende veenoxidatie en turfwinning ontstonden in het
binnenland uitgestrekte meren. Het Almere ontwikkelde zich tot de Zuiderzee. In de vroegmoderne tijd
bereikten zowel de genoemde meren als de Zuiderzee hun uiteindelijke omvang.
Al deze veranderingen samen gingen gepaard met het ontstaan van nieuwe afwateringen (Marsdiep
en Rekere, de Hollands-Zeeuwse zeearmen) en de blokkering van oude afwateringen (de Oude Rijn
en - voor zover dat niet al eerder gebeurd was - het IJ). Een groot deel van het gebied dat in de
Vroege Middeleeuwen werd bewoond ging in de loop van dit proces verloren of raakte bedekt met
zand en klei.
De periode tussen ca. 1300 en heden kenmerkt zich door consolidatie en herwinning van land dat
(soms al veel vroeger) verloren was gegaan. De technologische ontwikkeling (dijkbouw,
afwateringssystemen) was daarbij van groot belang. Desondanks was er ook in die periode nog
sprake van landverlies, zoals bij de overstroming van de Grote Waard in de 15de eeuw en de
uitbreiding van meren, zoals de Haarlemmermeer. De kennis over dergelijke gebeurtenissen varieert
sterk, zowel per gebied als per periode. Als natuurlijke oorzaken daarvan kunnen worden
aangewezen: de stijging van het zeeniveau (die in deze periode overigens bescheiden was), de
42
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frequentie van stormvloeden, het stroomregime langs de kust en de afvoer van rivieren. De gevolgen
daarvan, en de schaal waarop dit gebeurde, kunnen echter niet los worden gezien van de menselijke
ingrepen in het landschap, zoals zelnering (het winnen van zout uit zouthoudende veenlagen) en het
grootschalige afgraven en baggeren van veen om te voorzien in de toenemende behoefte aan turf van
de steden. Door de molenbemaling zakte het oppervlak in de resterende veengebieden tot ver
beneden gemiddeld zeeniveau, waardoor de veengebieden kwetsbaar werden voor overstromingen
en er veel landverlies optrad. Een en ander leidde tot inbraken van de zee en de vorming en
uitbreiding van meren en droeg bij aan het ontstaan van de nieuwe zeearmen.
De interactie tussen natuurlijke en antropogene factoren en de effecten daarvan op landschap en
maatschappij levert een buitengewoon complex en interessant studieveld op. De ingrijpende
landschappelijke veranderingen hadden grote maatschappelijke implicaties. Belangrijke, maar nog
weinig onderzochte kwesties zijn de effecten van de geogenese op de bevolkingsomvang, de aard
van de agrarische exploitatie en het daarvoor bruikbare areaal, de organisatie van de samenleving, de
rol van de graaf, de totstandkoming van specifiek op de waterproblematiek gerichte
hoogheemraadschappen en de waterschappen. Dit veld heeft een sterk interdisciplinair karakter:
geologie, historische geografie, geschiedenis, archeologie en archeobotanie zijn nodig om de
complexe interacties te ontrafelen.
De bron van onze kennis over de geogenese tijdens de Middeleeuwen - de geologische opbouw van
het landschap – is aan sterke aantasting onderhevig of onderhevig geweest. In de door zee en
binnenwater geërodeerde gebieden is alle informatie uit de periode voordat die erosie plaatsvond in
principe verdwenen. Maar ook in andere gebieden waar nog archeologische resten bewaard zijn, zijn
de mogelijkheden om cruciale informatie te vergaren vaak beperkt. Locaties waar monsters voor
14
paleobotanisch onderzoek of C-datering kunnen worden genomen zijn schaars. De duinen bieden
wat dat betreft waarschijnlijk de meeste mogelijkheden. Door allerlei overstuivingsfasen zijn daar oude
oppervlakken uit vele perioden geconserveerd, maar soms ook gedeeltelijk verstoven. Waar de
bewaarde oppervlakken boven de huidige grondwaterspiegel liggen zullen de organische resten sterk
gedegradeerd zijn; onder dat niveau is de conservering echter goed. In de klei- en veengebieden zijn
oude oppervlakken en lagen waarin paleobotanische informatie bewaard is zeldzaam. Door oxidatie is
het (nog tot in deze periode gevormde veen) vrijwel overal letterlijk in de lucht verdwenen. Locaties
waar nog veen uit deze periode aanwezig is, zijn vooral te vinden onder de afzettingen van de
laatmiddeleeuwse overstromingen en onder oude dijken, terpen en ophogingen in stads- en
dorpskernen.
3.2: Toenmalig cultuurlandschap
Toponymische gegevens wijzen erop dat er een zekere continuïteit heeft bestaan in het gebruik van
(of het bezoek aan) terreinen die in de Romeinse tijd of daarvoor al bestonden en een naam hadden
gekregen. Continuïteit in bewoning of landgebruik is daarentegen nergens met behulp van
archeologische bronnen aangetoond – met uitzondering van Texel, dat overigens (relatief) hoog
45
boven het omringende gebied uitstak.
Voor deze problematiek is de bestudering van de bewoningsresten uit de Laat-Romeinse tijd en de
oudste resten uit de Vroege Middeleeuwen van groot belang. Waar lagen de nederzettingen uit die tijd
in het landschap en hoe zag het landgebruik er toen uit? Daarbij doet zich het probleem voor dat de
materiële cultuur uit het begin van de Vroege Middeleeuwen zich waarschijnlijk moeilijk laat
onderscheiden van die uit de daaraan voorafgaande periode. Over de ontwikkeling van het inheemse
aardewerk is nog weinig bekend, importaardewerk uit die periode ontbreekt vrijwel geheel en
waarschijnlijk bleef ouder importaardewerk nog lange tijd in gebruik. Mogelijkheden voor onderzoek
van deze overgangsperiode moeten dan ook steeds worden aangegrepen.
In de Romeinse tijd werd het bos in het duingebied en het gebied langs de oevers van de grote,
doorgaande rivieren gekapt om te voorzien in de behoefte aan bouwhout van de nieuwe
nederzettingen, forten, oeverversterkingen en wegen. Na de Midden-Romeinse tijd moet de bevolking
sterk in omvang zijn gedaald, waardoor het bos zich weer kon herstellen. Het is onbekend hoe snel
deze herbebossing zich voltrok. Wel blijkt dat er bij het begin van de grote middeleeuwse ontginningen
weer sprake is van omvangrijke bosgebieden op de Oude Duinen (vaak aangeduid met het toponiem
‘hout’), langs de oevers van de rivieren en zelfs het (voormalige) veengebied, waar veelvuldig
voorkomende toponiemen als ‘woud’ en ‘broek’ verwijzen naar de oorspronkelijke begroeiing bij
aanvang van de ontginning. Het graafschap Holland dankt zijn naam aan deze bebossing (Holt-land).
45
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Er bestaat nog weinig inzicht in de ontwikkeling van het cultuurlandschap in de Vroege Middeleeuwen.
Bij toekomstig onderzoek dienen daarom de schaarse gelegenheden te baat worden genomen om
door o.a. archeobotanisch en micromorfologisch onderzoek van oude bodems of vegetatieniveaus
hier een beter zicht op te krijgen.
Het landschap van de Oude Duinen lijkt in de periode na de Romeinse tijd redelijk stabiel te zijn
46
geweest, tot aan het begin van de vorming van de Jonge Duinen in de 10de-11de eeuw. In de
tussenliggende periode vonden wel verstuivingen van Oud Duinzand plaats. De omvang van die
verstuivingen was echter veel geringer dan die bij de vorming van de latere Jonge Duinen. Bij de
verstuivingen raakten op sommige plaatsen nederzettingen en akkercomplexen onder het zand en
47
werden op andere plaatsen nieuwe gevestigd op daarvoor opgestoven zand. Of het daarbij om
plaatselijke of meer algemene overstuivingsfasen gaat en of dit tot grote veranderingen in de
vestigingsplaatsen en grondgebruik heeft geleid is niet bekend. Het dateren van de verschillende
overstuivingsfasen in het duingebied tussen de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen en het
vaststellen van de invloed die het op de mogelijkheden voor bewoning en landbouw had, dienen
verder onderzocht te worden. Daarbij kan luminescentiedatering (OSL) als methode goed worden
48
gebruikt om de overstuivingen nauwkeuriger te dateren.
Een nog niet beantwoorde vraag is of de vroegmiddeleeuwse bewoning in de duinen aansluit of
teruggrijpt op Romeinse of zelfs prehistorische woonplaatsen, grafvelden, wegen en akkercomplexen.
Verdween de bestaande infrastructuur aan het einde van de Romeinse tijd geheel, of werd er bij latere
ingebruikname weer aansluiting gezocht bij het oude wegenpatroon? Deze vraag kan ook gesteld
worden voor het gebied langs de Oude Rijn en de Maas, waar in de Romeinse tijd belangrijke
doorgangsroutes van het limessysteem in gebruik waren.
Na een bescheiden aanzet in de (Laat-)Merovingische periode nam het ontgonnen areaal tijdens de
Karolingische periode behoorlijk toe. Dit betreft in de eerste plaats de kleigebieden. Het meest
omvangrijk waren deze ontginningen waarschijnlijk in Zeeland (o.a. Walcheren). In Holland betreft het
vooral de gebieden achter de Oude Duinen rond de (voormalige) riviermonden (Maas, Oude Rijn en
IJ) en op de oevers van het Almere en de Zuiderzee in statu nascendi (rond Medemblik). Moeilijker
landschappelijk te plaatsen zijn resten uit het gebied rond Den Helder en uit westelijk West-Friesland.
Zij wijzen er wel op dat de ontginning daar in die periode al een behoorlijke omvang bereikte, maar
over de bijbehorende nederzettingen, verkavelingspatronen, landexploitatie, externe (handels)relaties
(Wieringen), etc. is nog weinig bekend. Dit zijn aandachtspunten voor toekomstig uitvoerend
onderzoek.
Vanaf het einde van de 9de eeuw werd een begin gemaakt met grootschalige, veelal systematische
ontginningen van het land achter de Hollandse duinen. In de loop der eeuwen werd een steeds groter
gebied in cultuur gebracht. In het veengebied zijn de sporen van verkavelingen vaak nog tot op de dag
van vandaag bewaard gebleven. In het gebied achter de duinen, waar de ontginning vóór de 12deeeuwse overstroming was begonnen, zijn tot op heden weinig sporen van systematische verkaveling
49
aangetroffen, met uitzondering van Assendelft. Het is de vraag of het land daar in de 11de eeuw al
op systematische wijze in kavels verdeeld was, en zo ja hoe deze er dan uit zagen.
Botanische gegevens over de landschappelijke veranderingen in de Late Middeleeuwen en (kort)
daarvoor zijn zeer schaars, omdat de veenlagen die deze informatie kunnen bevatten door oxidatie en
50
vervening vrijwel geheel verloren zijn gegaan. Profielen waarin botanische resten uit de
Middeleeuwen en de periode daarna bewaard zijn gebleven, zijn zeer zeldzaam. Indien bij
ontsluitingen postromeins veen, gedateerde mestlagen of vegetatiehorizonten worden aangetroffen,
dienen deze lagen voor archeobotanisch onderzoek te worden bemonsterd en onderzocht. Deze
mogelijkheden doen zich vooral voor onder dijkzaten, terpophogingen en onder de stadsophogingen
in middeleeuwse steden.
Bij zijn interpretatie van de nederzetting Kootwijk en omgeving heeft Heidinga een relatie gelegd
tussen het verlaten van de zandgronden van de Veluwe, het begin van de grote veenontginningen, het
51
ontstaan van de Jonge Duinen, en klimatologische veranderingen. In het meer recente
klimaatonderzoek zijn nog geen verdere aanwijzingen gevonden die zijn theorie nader kunnen
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onderbouwen. Bij nadere studies naar chronologie en locatie op het niveau van individuele
nederzettingen, zowel in het duin- als in het veengebied, kan deze hypothese nader getoetst worden.
In de chronologie van de veenontginningen bestaan zeker regionale verschillen. Deze kunnen
samenhangen met de landschappelijke situatie ter plaatse (w.o. mogelijkheden voor ontwatering), de
afstand tussen de plaats van waaruit met de ontginning werd gestart en de ‘bewoonde wereld’, maar
ook met de politieke situatie in het omringende gebied. Een belangrijk element is de aanwezigheid van
(bevaarbare) stroompjes in het veengebied. Grote gebieden zijn door de percelering en latere
veenwinning echter zo sterk veranderd dat veel van deze stroompjes zijn verdwenen of dusdanig zijn
rechtgetrokken dat ze niet meer herkenbaar zijn. Daar waar deze natuurlijke veenwateren ontbraken
werden, vaak bevaarbare, afwateringen (kanalen) gegraven. Door inklinking van het ontgonnen
veengebied werd het in veel gebieden noodzakelijk om de afwatering te herstellen door het graven
van weer andere kanalen, daar waar het land het laagst was komen te liggen. Het verschijnsel van het
opschuiven van dorpen en de bouw van huisterpen hangt hier waarschijnlijk mee samen. De
historische bronnen geven meestal weinig of geen uitsluitsel over de datering van deze belangrijke
landschapstructurerende elementen. Het dateren van bewoning langs dijken en kades en het dateren
van de verplaatsingen van boerderijen naar deze lijnelementen kan aan de oplossing van deze vragen
bijdragen doordat hiermee termini ante quem voor de kaden en dijken kunnen worden verkregen.
De ontgonnen veengebieden ondergingen al in de Late Middeleeuwen een enorme transformatie. In
het zuiden, (Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland) en het noorden (noordelijk Noord Holland) en het
IJsselmeergebied raakten uitgestrekte gebieden overstroomd of gingen definitief verloren (de inbraak
van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegaten, de verdere landinwaartse verschuiving van de kustlijn).
Veel overstroomde gebieden werden al in de Late Middeleeuwen (opnieuw) ingepolderd, andere pas
in de moderne tijd. In de weer ingepolderde gebieden liggen landschap en nederzettingresten uit de
tijd vóór de overstroming bedekt onder vaak dikke kleilagen, waardoor het moeilijk is om de locatie
53
van bijvoorbeeld verdronken dorpen exact vast te stellen.
Vooral in de niet-overstroomde veengebieden werd in de Late Middeleeuwen ten behoeve van de
steden op grote schaal turf gewonnen door afgraving van veen en de verwerking van bagger tot turf.
De stedelijke turfhonger leidde aan de randen van het holocene gebied in Noord-Brabant (en
Vlaanderen) tot een vroeg ‘veenkoloniaal’ landschap. In Holland leidde het baggeren, de inbraken van
de zee en de erosie door wind en water er toe dat grote stukken land ten prooi vielen aan het
54
oprukkende water, waardoor de meren enorm in omvang toenamen en de plassen ontstonden.
In de Romeinse tijd was er al een hoog niveau van waterbeheersing bereikt: duikers, dammen, kaden
en dijken werden in het geromaniseerde deel van het kustgebied waarschijnlijk al regelmatig
55
toegepast om het land droog te houden. Verschillende auteurs zijn van mening dat er in het
56
geromaniseerde deel van Holland toen mogelijk al sprake was van een ‘polder’systeem. Hoewel er
in geologische zin weinig veranderd lijkt te zijn in Holland tussen de Romeinse tijd en het begin van de
Late Middeleeuwen, is het onduidelijk of de (vroeg)middeleeuwse waterhuishouding in hoofdlijnen
aansluit bij die uit de Romeinse tijd. Indien het inderdaad zo is dat de landschappelijke situatie in de
tussenliggende tijd weinig veranderd was, is het ook goed mogelijk dat de middeleeuwse bewoners
van het gebied oplossingen voor het waterbeheer kozen die vergelijkbaar waren met die in de
Romeinse tijd, maar daar niet direct op teruggaan. Van belang is te bepalen in hoeverre sloten en
dijkjes uit de Romeinse tijd nog zichtbaar waren in de Middeleeuwen ten tijde van de ontginning en in
hoeverre de middeleeuwse mens van deze elementen gebruik heeft gemaakt.
In de Late Middeleeuwen werd het door technologische vernieuwingen mogelijk steeds grotere
gebieden droog te leggen - en te houden. De defensieve houding ten opzichte van de zee maakte
daarbij plaats voor een meer offensieve, waarbij veel nieuwe en eerder verloren gegane gebieden die
hoog genoeg waren opgeslibd, op de zee werden (her)wonnen. De omvang van het cultuurlandschap
nam daardoor enorm toe, en door de minerale ondergrond van veel polders werden de mogelijkheden
voor landbouw sterk uitgebreid. Nader onderzoek naar de technologische ontwikkelingen op dit gebied
is daarom gewenst. Het gaat daarbij om steeds grotere sluizen en andere spuiconstructies,
57
dijkbouwtechnieken en het graven of baggeren van kanalen en afwateringen. De maatschappelijke
context waarin deze ontwikkelingen plaatsvonden is daarbij een belangrijk onderwerp. Door het
ontbreken van een sterk centraal gezag was de realisatie van waterkundige werken alleen mogelijk
door onderlinge samenwerking, die uiteindelijk resulteerde in samenwerkingsverbanden (de
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waterschappen). Een belangrijke stap in dat proces is de overgang van de levering van arbeid en
materiaal door de deelnemers naar het leveren van financiële bijdragen. Ook met archeologische
middelen zou deze verandering in detail in beeld gebracht kunnen worden. Ondernemers speelden
een grote rol bij inpolderingen en droogmakerijen waarbij soms grote risico’s werden genomen. Het
was geen zeldzaamheid dat pas gewonen polders na korte tijd al weer verloren gingen.
3.3: Postdepositionele processen
De ontwikkeling van het landschap in holoceen West-Nederland kenmerkt zich door de grote
dynamiek, die wordt veroorzaakt door een combinatie van natuurlijke processen en menselijke
ingrepen. De landschappelijke dynamiek heeft tot op de dag van vandaag zowel positieve als
negatieve effecten gehad op de kwaliteit en de omvang van het bodemarchief. Deze effecten worden
hieronder besproken. Ondanks dat de natuurlijke en antropogene factoren sterk met elkaar zijn
59
verweven, worden ze hieronder omwille van de helderheid apart behandeld.
Natuurlijke processen met een positief effect op het bodemarchief:
De voortgaande duinvorming (met name de sinds de Late Middeleeuwen gevormde Jonge Duinen),
de sedimentatie van klei en de veenvorming zorgden ervoor dat de cultuurlagen op veel plaatsen
werden afgedekt, waardoor ze in hoge mate voor aantasting werden behoed. Bij het tot stand komen
van die afdekking kan overigens erosie zijn opgetreden. Opeenvolgende cultuurlagen kunnen door
natuurlijke afzettingen stratigrafisch van elkaar gescheiden zijn. We kunnen daarbij denken aan de
(soms metersdikke pakketten) Jonge Duinen waar middeleeuwse cultuurlagen onder tevoorschijn
komen, maar ook aan de als gevolg van laatmiddeleeuwse overstromingen verdronken
nederzettingen in Holland, Zeeland en Noordwest-Brabant. Voorts is er op veel plaatsen in WestNederland sprake van wetland-condities, waar organische materialen (gebruiksvoorwerpen, maar ook
ecologisch materiaal zoals pollen, zaden en bot) door de water- of vochtrijke omstandigheden
bewaard zijn gebleven.
Antropogene processen met een positief effect op het bodemarchief:
In West-Nederland hebben met name twee antropogene factoren een positief effect gehad op het
behoud van archeologische waarden uit de Middeleeuwen, te weten het voortdurend ophogen en het
verplaatsen van nederzettingen.
De toenemende wateroverlast, onder meer als gevolg van maaivelddaling en klink, noopte de
bewoners voortdurend tot ophoging van hun woonareaal. Die ophogingen vonden plaats op
individuele huisplaatsen, maar ook in dorps- en stadskernen. Een specifieke vorm van ophogen
betreft de aanleg van dijken. Hierin kunnen oudere structuren bewaard zijn gebleven, waaronder
‘flarden’ van het oude cultuurlandschap. Dit geldt zelfs voor (sub)recente ophogingen in het kader van
de uitbreiding van steden, bedrijventerreinen en havengebieden (bijv. opgespoten gebieden). Ook
hieronder kan het oude cultuurlandschap, inclusief de archeologische bewoningsresten, bewaard zijn
gebleven.
De tweede antropogene factor, de verplaatsing van nederzettingen in de loop der tijd, hangt samen
met het proces van natuurlijke verlegging van rivieren, lokale maaivelddaling in
veenontginningsgebieden, en overstromingen. Omdat er dus vaak geen sprake is van langdurige
bewoning op één plaats zijn veel middeleeuwse vindplaatsen niet of nauwelijks verstoord door latere
grond- en bouwwerkzaamheden. Dit schept de mogelijkheid om woonplaatsen en structuren te
onderzoeken die chronologisch scherp begrensd zijn.
Natuurlijke processen met een negatief effect op het bodemarchief:
Er zijn verscheidene natuurlijke factoren te noemen die een negatief effect op het bodemarchief
hebben gehad en nog steeds hebben. Zoals al werd aangegeven zijn deze factoren vaak in meerdere
of mindere mate verweven met antropogene factoren.
In de Middeleeuwen verdwenen grote oppervlakken cultuurland door kustafslag, verstuiving,
meervorming, ontstaan en verlegging van zeegaten en verplaatsing van en erosie door rivieren. Zo
wijzen Romeinse en (vroeg)middeleeuwse vondsten uit de Nieuwe Maas op de aanwezigheid van
verspoelde nederzettingen, die mogelijk gelegen waren op de voormalige oevers. Zeeland veranderde
door het ontstaan van grote zeegaten in een eilandenrijk.
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De oxidatie en het uiteindelijke verdwijnen van het veen in grote delen van Holland, Zeeland en de
noordwesthoek van Brabant had zeer negatieve gevolgen voor het bodemarchief. Deze oxidatie was
overigens het resultaat van het ineengrijpen van natuurlijke en antropogene processen. Door
ontginning, ontwatering en peilverlaging is het oxidatieproces sterk bevorderd waardoor meters dikke
60
veenlagen met de daarin aanwezige archeologische sporen letterlijk in de lucht verdwenen. In de
Middeleeuwen beperkte de oxidatie zich nog tot het deel van het bodemprofiel dat boven gemiddeld
zeeniveau was gelegen. Door de mechanische bemaling is in de moderne tijd de grondwaterspiegel
zodanig verlaagd dat ook dieper gelegen veenlagen door oxidatie worden aangetast en het oppervlak
vaak tot meters onder gemiddeld zeeniveau is gedaald.
Antropogene processen met een negatief effect op het bodemarchief:
Klei- en veenwinningsactiviteiten in grote delen van West-Nederland hebben middeleeuwse
bewoningssporen ter plaatse vernietigd. Door het ontstaan van omvangrijke veenplassen, de grote
uitbreiding van de meren door het turfbaggeren in Noord- en Zuid-Holland en de moernering en
zelnering op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en Noordwest-Brabant leidde ertoe dat
archeologische resten en grote delen van het oude veenontginningslandschap verdwenen. Het inzicht
in het proces en de aard van de middeleeuwse veenontginningen wordt hierdoor bemoeilijkt.
Door kleiwinning ten behoeve van de baksteen- en dakpanindustrie langs de Oude Rijn is het
middeleeuwse bodemarchief hier voor een groot deel verloren gegaan. Afhankelijk van de ouderdom
van de afgegraven lagen kunnen in de resterende gedeelten echter nog archeologische relicten
aanwezig zijn.
Zandafgravingen, onder meer op de geestgronden ten behoeve van de bollenteelt en ophogingen in
de steden, hebben de daar tot diep in de prehistorie teruggaande archeologische overblijfselen in veel
gevallen verstoord.
Uiteraard vormen ook de (sub)recente graafwerkzaamheden in het kader van infrastructurele werken
en andere bouwwerkzaamheden (verstedelijking) een ernstige bedreiging voor het bodemarchief in
het dichtstbevolkte deel van Nederland
3.4: Methoden en technieken
De middeleeuwse archeologie van West-Nederland kenmerkt zich door een sterke interdisciplinariteit
met de historische, ecologische, en geowetenschappen. Paleoecologen en archeozoölogen bekleden
een centrale rol in het archeologische vakgebied; geologen staan daar doorgaans iets verder vanaf.
Geologische kennis is echter diep in de archeologische benadering van West-Nederland
doorgedrongen. Daarnaast betrekken veel archeologen ook historische bronnen bij hun onderzoek en
ook historisch-geografische bronnen worden veelvuldig gebruikt. De historische wetenschappen zelf
61
vertonen tegenwoordig ook veel belangstelling voor dit snijvlak van vakgebieden.
Een goed begrip van de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van holoceen West-Nederland is niet
62
mogelijk zonder paleogeografische reconstructies van het landschap. Niet onbelangrijk is dat
landschapsreconstructies op hun beurt weer het uitgangspunt zijn voor de bestudering van
landschapsvormende processen op de lange termijn. Historische kennis van deze processen, zoals
kustvorming en maaivelddaling, is ook voor toekomstige ontwikkelingen relevant.
De dynamische ontwikkeling van het natuurlijke landschap vormt een belangrijk onderzoeksthema, en
is onmisbaar als achtergrond voor onderzoek van andere ontwikkelingen (economisch, sociaal). De
dynamiek van het landschap wordt pas na de laatmiddeleeuwse inpolderingen en bedijkingen
ingeperkt, waardoor het landschap uiteindelijk steeds sterker gefixeerd wordt. In grote delen van het
gebied is het middeleeuwse landschap echter verdwenen als gevolg van oxidatie en winning van het
veen, of door erosie. Daarbij zijn veel gegevens verloren gegaan. In andere delen is daarentegen juist
eerder sprake van een opeenstapeling van (middeleeuwse) landschappen boven elkaar. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het jonge duingebied en gebieden met middeleeuwse overstromingsdekken.
De opeenstapeling van landschappen in delen van West-Nederland heeft gevolgen voor de te
hanteren prospectiemethoden. Bij het opsporen van vindplaatsen en het verzamelen van
stratigrafische en landschapsgenetische informatie wordt veel gebruik gemaakt van grondboringen en
schouwen van diepe sloten en ontsluitingen. Door de diepe ligging van de cultuurlagen zijn bij
opgravingen vaak relatief diepe werkputten nodig, waarin meerdere vlakken worden aangelegd. Dit
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brengt met zich mee dat inpassen van het archeologisch onderzoek in bouwprocessen nogal eens
lastig is en daardoor onderworpen aan beperkingen.
Voor het onderzoek van West-Nederland in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd kan er behalve
van materiële bronnen (grondsporen, gebouwen, artefacten en ecofacten, bodemopbouw, etc.) ook
gebruik worden gemaakt van schriftelijke en iconografische bronnen (o.a. stadsgezichten, kaarten en
plattegronden) en toponiemen. Elke categorie van bronnen kent echter zijn eigen problematiek,
methodes en ook valkuilen. Tot ca. 1250 is er voor West-Nederland slechts een beperkt aantal
schriftelijke bronnen beschikbaar. Het gaat daarbij voornamelijk om formele teksten, zoals oorkonden;
meer beschrijvende bronnen zijn schaars. Van nederzettingen die in dergelijke bronnen worden
genoemd is de aard en locatie vaak niet goed vast te stellen. Schriftelijke bronnen van na 1250 zijn
63
ruimer voorhanden. Voor het midden van de 16de eeuw zijn iconografische bronnen voor West64
Nederland uiterst schaars. Ondanks hun latere datering vormen oude kaarten een belangrijke bron
voor de reconstructie van het veel oudere middeleeuwse landschap. Het is echter evident dat
archeologische vondsten vaak tot ver in de Late Middeleeuwen de belangrijkste bron van informatie
vormen.
Ook de historisch-geograaf maakt van de hiervoor genoemde bronnen gebruik bij de bestudering van
de landschapsontwikkeling. Waar voor de archeoloog de materiële bronnen meestal het vertrekpunt
vormen, zijn dat voor de historisch-geograaf de historische, cartografische en iconografische bronnen
en de toponymie. Over holoceen West-Nederland zijn vele historisch-geografische studies
verschenen. Vaak spelen archeologische gegevens daarin een meer of minder prominente rol.
Behalve de archeoloog houdt ook de bouwhistoricus zich met materiële bronnen bezig, dat wil zeggen
met bouwwerken of de relicten daarvan die verwerkt zijn in latere gebouwen. In West-Nederland
65
bestaat veel aandacht voor huis- en boerderijbouw, hoofdzakelijk vanaf de 15de/16de eeuw. Het
blijkt bepaald geen uitzondering te zijn wanneer achter jongere voorgevels oudere (delen van) van
huizen schuilgaan, zoals kapconstructies en opgaand muurwerk die vaak tot in de Middeleeuwen
teruggaan. Daarnaast bestaat er uiteraard aandacht voor religieuze bouwwerken (voornamelijk
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kerken) en bijzondere profane gebouwen (voornamelijk kastelen) die in de meeste gevallen
bouwhistorische resten vanaf de 13de/14de eeuw bevatten. De combinatie van bouwhistorisch
onderzoek van een gebouw en archeologisch onderzoek van de locatie kan zeer vruchtbaar zijn voor
een integraal beeld van de geschiedenis van de plaats.
Een aandachtspunt is de bijdrage die de archeologie kan leveren aan de kennis over de periode na de
15de eeuw (postmiddeleeuwse archeologie). Uit die tijd zijn doorgaans ook (vele) andere, met name
schriftelijke, bronnen voorhanden. Bij veel archeologisch onderzoek, in het bijzonder binnen steden,
wordt evenwel relatief veel aandacht besteed aan de periode na ca. 1500. Carmiggelt en Hacquebord
68
leveren goede argumenten voor het verrichten van een degelijk historisch-archeologisch onderzoek.
Desalniettemin is de archeologische bijdrage aan de kennis over de postmiddeleeuwse periode van
een andere orde dan bij de archeologie van eerdere perioden. Tot dusver was die bijdrage meestal
69
niet zo relevant dat dit ook nieuwe inzichten opleverde. De geringe integratie van de resultaten van
archeologisch onderzoek met (de vaak veel sprekender) kennis uit historische bronnen vormt daarbij
een handicap: het ontbreekt daardoor vaak aan vraagstellingen die kunnen bijdragen aan meer
integrale kennisvorming over hetzelfde onderzoeksobject. Hier wreekt zich ook het gebrek aan
synthese van archeologische onderzoeksresultaten uit het verleden.
3.5: Chronologie
Vraagstukken op het gebied van de chronologie hangen sterk samen met de mate waarin historische
bronnen aanwezig, of liever gezegd afwezig zijn. Voor West-Nederland blijft de bewoningscontinuïteit
of discontinuïteit tussen het einde van de 3de en de 6de eeuw een terugkerende vraag. Vooralsnog
wordt hierbij zwaar geleund op de beschikbare typochronologieën van aardewerk en metalen
voorwerpen. Geïmporteerd draaischijfaardewerk uit het Duitse achterland komt in West-Nederland in
de 5de en 6de eeuw slechts poradisch voor. Hoe representatief is dit echter voor ons beeld van de
bewoning in het gebied? Typochronologieën van inheems-Romeins, ‘Angelsaksisch’, Hessens63
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Schortens en kogelpot-aardewerk, alsmede hun onderlinge relatie, zijn onderontwikkeld. Toekomstig
onderzoek dient er mede op gericht te zijn een voor West-Nederland bruikbaar typochronologisch
raamwerk van het aardewerk uit de periode 350 – 800 op te stellen.
Het inventariseren van verzamelingen van metaalvondsten bij detector-amateurs kan veel nieuwe
gegevens opleveren; zowel over de datering van bekende archeologische vindplaatsen als over de
locatie van onbekende vindplaatsen. Betere dateringsmogelijkheden kunnen ook worden verkregen
71
door een verfijning van de datering van vroegmiddeleeuwse muntsoorten als tremisses en sceatta’s.
Voor de Late Middeleeuwen bestaat nog geen eenduidig inzicht in de typochronologie en het gebruik
van de belangrijkste categorieën importaardewerk (Pingsdorf, Duisburg, Andenne, Paffrath en
72
kogelpotaardewerk), ondanks de goede start die op dat gebied is gemaakt door Verhoeven. Het
uitvoeren van dendrochronologisch onderzoek aan hout van bijvoorbeeld huizen, waterputten en
beschoeiingen biedt belangrijke mogelijkheden om bewoningsfasen en gesloten vondstcomplexen
nader te dateren. Omgekeerd biedt dit ook mogelijkheden om de dendrochronologische
dateringscurven te verbeteren. Tegenwoordig kunnen ook andere houtsoorten dan eik (waaronder
73
naaldhout) goede resultaten opleveren.
Tenslotte bieden vooral zandige afzettingen zoals in het duingebied mogelijkheden voor
luminescentiedatering (OSL). Met behulp van deze methode kunnen overstuivingen preciezer worden
74
gedateerd en hun frequentie en ruimtelijke verbreiding beter worden vastgesteld.
3.6: Lokale gemeenschap
Huizen
Van de talloze middeleeuwse vindplaatsen die in het West-Nederlandse kustgebied aanwezig zijn, is
vaak weinig meer bekend dan een handvol scherven. Het aantal bekende huisplattegronden uit de
Vroege en Late Middeleeuwen is beduidend minder dan het aantal plattegronden dat bekend is uit de
Romeinse tijd. De plattegronden die we uit de Vroege Middeleeuwen kennen laten wat betreft hun
bouwwijze een zeer divers beeld zien. Er komen eenschepige, tweeschepige en drieschepige
gebouwen voor met een rechthoekige plattegrond, maar er worden ook eenschepige, bootvormige
typen gevonden. Er is geen verband aangetoond tussen het voorkomen van de verschillende
gebouw/boerderijtypen en de eerder genoemde kerngewesten (§ 2.2). Ook tekent zich geen verband
af tussen geografische ligging en boerderijtype.
In de eerste fase van de grote veenontginningen heeft het merendeel van de opgegraven boerderijen
in het veengebied van Noord-Holland een eenschepige rechthoekige plattegrond. Deze huizen
vertonen overeenkomsten met de op de strandwallen aangetroffen eenschepige huistypen. Ten
zuiden van het IJ is de drieschepige plattegrond met een enigszins bootvormig uiterlijk gangbaar.
Deze plattegronden hebben het meeste gemeen met de oudere plattegronden uit het Midden75
Nederlandse rivierengebied en de Utrechtse zandgronden. Onduidelijk is of de overeenkomst in
huistypen in verband kan worden gebracht met de herkomst van de kolonisten uit de veengebieden,
het duingebied of het Sticht.
Opvallend genoeg ligt het aantal plattegronden dat we uit de Vroege Middeleeuwen kennen
beduidend hoger dan dat uit de Late Middeleeuwen, ondanks het feit dat het aantal bekende
vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen veel groter is. Dit houdt waarschijnlijk verband met een
belangrijke verandering in de bouwmethode die optrad aan het begin van de Late Middeleeuwen,
waarbij de aardvaste constructiewijze met ingegraven staanders vervangen werd door een
funderingsconstructie van grondbalken en grote stenen die óp het oppervlak rustte. Omdat dergelijke
constructies geen of weinig sporen in de bodem achterlaten vertoont onze kennis van de
boerderijbouw tussen de 12de en de 16de eeuw een grote lacune. Vanaf de 16de eeuw zijn er weer
boerderijplattegronden bekend; deze vertonen veel overeenkomst met de huidige boerderijen in de
verschillende regio’s. Hoe de ontwikkeling van de boerderijen uit de 11de-12de eeuw naar de (sterk
streekgebonden) plattegronden uit later tijd zich heeft voltrokken, onttrekt zich mogelijk dan ook
volledig aan de archeologische waarneming.
De veronderstelde evolutie van de lange eenschepige boerderij naar de Westfriese stolpboerderij kent
76
nog vele missing links.
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Erven
Over de erven is nog minder bekend dan over huisplattegronden. De bekende huisplattegronden doen
vermoeden dat mensen en vee veelal onder één dak leefden. Over constructie en gebruik van
bijgebouwen is weinig bekend. Op de erven komen waterputten voor, de erfbegrenzingen bestaan
voor zover bekend veelal uit greppels.
Nederzettingsstructuur
Ook over de ontwikkeling van de nederzettingsstructuur is nog weinig bekend. De kernnederzettingen
in het duingebied gaan waarschijnlijk tenminste terug tot de stichting van de eerste kerken. Een
intrigerende hypothese die nader onderzocht dient te worden, is dat vroegmiddeleeuwse
nederzettingen slechts als kernnederzetting bleven voortbestaan als er een kerk in de nederzetting
77
was gesticht. Nederzettingen als Leiderdorp, Koudekerk en Valkenburg-De Woerd losten op,
verdwenen of werden verplaatst. Verplaatsing trad veelal ook op bij het buiten gebruik raken van de
ringwalburgen in Zeeland. In de Merovingische en Karolingische tijd komen ook losse boerderijen en
groepjes bijeen liggende boerderijen voor. In nieuwe ontginningen was er, getuige de spreiding van
huisterpjes, waarschijnlijk veel meer sprake van verspreide (lint)bebouwing. Daarnaast ontstonden er
(veelal in de omgeving van kerken) kleine kernen.
De bebouwing van de kerndorpen bestond behalve uit boerderijen ook uit huizen waarin ambachten
werden uitgevoerd die ondersteunend waren voor het boerenbedrijf, of waar de verwerking van
agrarische producten tot half- of eindfabrikaat plaatsvond. Deze werkzaamheden werden
oorspronkelijk op de boerderijen zelf verricht. Dorpen waar deze verwerking en dienstverlening voor
de bovenlokale bevolking werd verzorgd, konden uitgroeien tot steden. Later, met de opkomende
78
markteconomie, wordt ook de ligging ten opzichte van verbindingswegen belangrijk.
Grafvelden
Over de ligging van vroegmiddeleeuwse grafvelden in relatie tot de nederzettingen, de infrastructuur
en de eerste kerken is nog weinig bekend. Het aantal bekende vroegmiddeleeuwse grafvelden is zeer
gering. Uit Noord-Holland zijn zelfs helemaal geen grafvelden bekend. Waarschijnlijk is dit het gevolg
van een lacune in het onderzoek, aangezien nederzettingen hier wel bekend zijn. Het is echter niet uit
te sluiten dat een en ander samenhangt met grafrituelen die zich door hun vorm per definitie (vrijwel)
geheel aan onze waarneming onttrekken. Met de eerste kerken begint waarschijnlijk ook de traditie
van begraven rond en (wat later?) ook in de (klooster)kerk. DNA-onderzoek biedt waarschijnlijk
belangrijke nieuwe mogelijkheid om te onderzoeken of er sprake is van genetische
79
verwantschapsrelaties tussen (groepen van) begravenen.
3.7: Bovenlokale gemeenschap
Inzicht in de paleogeografische ontwikkelingen gedurende de Middeleeuwen vormt de basis voor de
studie van bovenlokale ontwikkelingen in holoceen West-Nederland. Ontwikkelingen op het terrein van
bijvoorbeeld demografie, economie en politiek hangen nauw samen met de dynamiek van het
80
landschap en beïnvloeden elkaar uiteraard wederzijds. Hoe deze processen verliepen, welke
faseringen daarin kunnen worden aangebracht, en de regionale diversiteit binnen deze fases vormen
81
belangrijke onderzoeksthema’s. Een centraal thema is de rol van het water, enerzijds als
(ver)bindende factor, anderzijds (in combinatie met andere processen) als destructieve kracht. De
ligging van het gebied aan de mondingen van grote Noordwest-Europese rivieren heeft een stempel
op de ontwikkeling van het gebied gedrukt. De ontginningen van de Late Middeleeuwen brachten ook
de ontwikkeling van een intern net van waterwegen met zich mee.
Archeologisch onderzoek is tot ver in de Middeleeuwen van cruciaal belang voor ons beeld van het
verleden. Het gaat daarbij om onderwerpen als de discontinuïteit of continuïteit van bewoning tussen
de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen, verschillen in de vroegmiddeleeuwse
nederzettingspatronen in de diverse regio’s van West-Nederland en de verscheidenheid van
82
afzonderlijke woonplaatsen, bijvoorbeeld in relatie tot de aan- of afwezigheid van bevaarbaar water.
Belangrijk zijn ook het ontstaan van (protostedelijke) nederzettingen met verschillende functies, zoals
77
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83

84

handel (bijvoorbeeld Medemblik) en verdediging (bijvoorbeeld de ringwalburgen), de parochiale
ontwikkeling en het kersteningsproces in dit deel van Nederland. Onderzoek naar de aard en
verspreiding van grafrituelen is voor het kersteningsvraagstuk van groot belang. Grafvelden zijn in
West-Nederland zeer schaars. In Noord-Holland en Zeeland zijn ze voor deze periode niet of
nauwelijks bekend. Verwantschapsrelaties of bevolkingsverschillen tussen regio’s kunnen daardoor
niet worden vastgesteld.
Tot omstreeks 1000 vormt ook de ontwikkeling en diversiteit van de regionale identiteit van de
85
bewoners in West-Nederland een onderzoeksthema. Daarbij zijn ook de invloeden van buitenaf (uit
het Friese gebied, Engeland en het Duitse achterland) van groot belang. De invallen van de Vikingen
86
en hun langere of kortere aanwezigheid vormt in dit kader een onderzoeksthema.
De relatie tussen de mens en het milieu is een centraal thema voor de periode tussen ca. 1000 en
1300. In deze periode werd het gebied vrijwel volledig ontgonnen, waardoor er een ‘man made’landschap ontstond. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met demografische ontwikkelingen,
veranderingen in landgebruik en economie en voortschrijdende technologie. Van groot belang was
ook de rol van de overheid, de graaf en lokale machthebbers en het ontstaan van de
heemraadschappen. Archeologisch onderzoek, met name dendrochronologie en de bestudering van
macrofossielen en pollen, kan voor die periode gegevens aandragen die de klimatologische factor bij
87
deze ontwikkelingen nader in beeld brengen. De studie naar oorzaken, gevolgen en fasering van de
grootschalige veenontginningen, inpolderingen en waterstaatkundige inrichting en infrastructuur van
88
het platteland kent dus vele aspecten. De invloed van regionale en lokale machthebbers komt
89
daarbij heel direct tot uiting in de aard en verspreiding van (motte)kastelen.
Over de rol van kloosters en uithoven bij de inrichting en organisatie van het platteland, zoals op de
90
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, is nog weinig bekend.
Meer economische onderwerpen als de diversiteit, productie en verspreiding van goederen op het
platteland in relatie tot de opkomende stedelijke structuur vergen nader onderzoek. In de Late
Middeleeuwen (in het bijzonder de 13de en 14de eeuw) is de urbanisatie van West-Nederland een
toonaangevende factor. De relaties tussen de steden en het omringende platteland, een toenemende
91
arbeidsverdeling en regionale specialisaties zijn daarbij belangrijke onderzoeksthema’s. Vragen op
het gebied van specialisatie, innovatie, technische ontwikkeling, invloedssferen (vanuit bijvoorbeeld
Vlaanderen, Italië en het Baltische gebied), ruimtelijke en sociale diversiteit en handelsnetwerken zijn
in dat kader van belang.
Voor het onderzoek naar de vroege stadsvorming is de rol daarin van de graaf en lokale
machthebbers een interessante kwestie (bijvoorbeeld Haarlem, Zierikzee, Leiden en Dordrecht). Op
dat vlak bestaat er nauwe samenhang met (rechts)historisch onderzoek. Op het ontstaan en de
ontwikkeling van steden en de talrijke onderzoeksvragen die hierbij spelen wordt in dit hoofdstuk niet
92
nader ingegaan.
Door de toenemende diversiteit van de materiële cultuur in de Late Middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd kunnen archeologen, in samenwerking met historici, inzicht ontwikkelen in
processen van maatschappelijke differentiatie. Materiële cultuur kan in dat kader worden gebruikt voor
onderzoek naar aspecten van de sociale geschiedenis (volkscultuur) en de mentaliteitsgeschiedenis
(met aspecten als verschriftelijking, beeldcultuur, privatisering, religieuze en politieke beleving).
De studie van productie, consumptie en verspreiding van materiële cultuur an sich, alsmede van
botanisch en zoölogisch materiaal, blijft voor de gehele Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
93
relevant. Er zijn voor West-Nederland redelijk veel beschrijvingen beschikbaar van afzonderlijke
vondstcomplexen uit de Late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd. De analyse en synthese op dit
terrein is echter nog weinig ontwikkeld. Zo is er nog weinig aandacht besteed aan de productie en
verspreiding van afzonderlijke vondstcategorieën in West-Nederland (typologisch, technologisch
onderzoek, onderzoek naar herkomst).
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3.8: Productie, distributie en consumptie van mobilia
Een belangrijke vraag bij de bestudering van mobilia is of ze geïmporteerd dan wel lokaal of regionaal
werden vervaardigd .Gesteld kan worden dat grondstoffen als ijzer en natuursteen over het algemeen
van elders werden aangevoerd, de mogelijkheid van het gebruik van moerasijzererts uit de duinen en
stenen uit de ruïneuze Romeinse bouwwerken daargelaten. Naarmate er door de ontginningen en de
opkomst van de steden minder bouwhout uit de eigen regio beschikbaar was, nam ook de invoer van
hout toe. Daarnaast werden producten als wijn en een deel van het gebruiksaardewerk van buiten
aangevoerd. Mobilia die door de eigen regio werden voortgebracht bestonden uit lokaal vervaardigd
aardewerk, turf, zout, bier, baksteen en agrarische grondstoffen als wol, vlas, huiden en benen
voorwerpen.
Voor al deze producten geldt dat er nog onvoldoende bekend is over het productieproces, de locatie
van de productie, het distributienetwerk, de distributieplaatsen, de consumptie en de veranderingen
die daarin in de loop van de tijd optraden. Dit geldt vooral voor de Vroege Middeleeuwen en het eerste
deel van de Late Middeleeuwen - de periode waarover weinig schriftelijke bronnen voorhanden zijn.
Vóór de opkomst van de steden werd een deel van het grootgrondbezit waarschijnlijk bestuurd
conform het domaniale stelsel of hofstelsel. Dat betekent dat er sprake was van een administratief
centrum met het bijbehorende hofland, waar een ‘meier’ (rentmeester) de heer vertegenwoordigde, en
land dat onder voorwaarden aan horigen was uitgegeven (de ‘hoeven’). De horigen waren aan de hof
gebonden door de levering van allerhande goederen en diensten, zoals werken op het hofland van de
heer. Bij veraf gelegen bezittingen kon ook sprake zijn van een ‘uithof’, dat voornamelijk fungeerde als
lokaal administratief centrum waar de afgeleverde landbouwproducten uit de omgeving konden
worden opgeslagen.
Ook in West-Nederland zijn dergelijke hoven voorhanden geweest, zij het misschien niet altijd in de
klassieke vorm zoals boven beschreven. Het agrarisch domeincentrum vervulde dikwijls een meer
administratieve functie waar onder meer betalingen in natura verzameld konden worden. Te
verwachten is dat vanuit de domeincentra ook importproducten van buiten in de regio werden
verspreid, dat wil zeggen aan bewoners van de bijbehorende gronden en de afhankelijke hoeven.
Onbekend is vooralsnog in hoeverre domeincentra archeologisch herkenbaar zijn. Mogelijk kan die
functie blijken uit afwijkende gebouwvormen, een grotere opslagfunctie op het erf of door de schaal
van ambachtelijke activiteiten (bijvoorbeeld productieresten van benen kammen, aanwijzingen voor
94
aardewerkproductie (w.o. misbaksels), e.d).
De vragen op het gebied van productie en herkomst van mobilia kunnen ook worden gesteld voor de
grotere vroegmiddeleeuwse handelsnederzettingen die naast de domeincentra een rol hebben
gespeeld bij de productie en distributie van bovenlokale en lokale producten. Enkele daarvan, zoals
Domburg aan de Scheldemonding en Witla aan de Maasmonding, zijn verzwolgen door het water en
kunnen nauwelijks nog worden onderzocht (met uitzondering van de waarnemingen en vondsten die
in de loop der tijd zijn gedaan op het strand van Domburg). Tolplaatsen als Muiden en Medemblik
bieden wat dit betreft nog wel mogelijkheden, zoals onderzoek in laatstgenoemde plaats heeft laten
95
zien. Ook 11de-eeuwse grafelijke centra met muntslag, zoals Rijnsburg en Vlaardingen zijn in dit
kader van belang.
Onder invloed van de opkomende steden vond waarschijnlijk de overgang plaats naar een
markteconomie met commerciële handel. De rol van de latere steden bij de productie en doorvoer van
mobilia en de distributie naar het platteland dient aandacht te krijgen. Vinden we buiten de stad
dezelfde of andere producten als binnen de stad? En zo ja: welke betekenis moet daaraan gehecht
worden?
Turf, zout en klei zijn de weinige primaire grondstoffen die binnen de regio zelf in overvloed
voorhanden waren. Het gebruik van turf als brandstof wordt reeds genoemd in de Romeinse tijd. Met
de opkomst van de Vlaamse steden en de eerste proto-industriële nijverheid nam de turfwinning in
96
Noord-Vlaanderen, oostelijk Zeeland en Noordwest-Brabant in de 13de eeuw een hoge vlucht. In
97
Holland begint de grote vraag naar deze brandstof rond 1300.
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Zoutwinning
Het produceren van zout is voornamelijk bekend door de moernering. Daarbij werd met zout
doordrenkt veen verbrand en de as geraffineerd. Er is nog weinig bekend over het proces van
zoutraffinage in de Middeleeuwen. Dat geldt ook voor de schaal waarop de productie plaatsvond.
Aangenomen wordt dat aanvankelijk alle stappen in het productieproces ter plaatse plaatsvonden en
pas later over verschillende locaties werd verspreid. Om hier opheldering over te krijgen zouden
archeologische resten van zoutketen, turfbrandplaatsen, haveninstallaties, opvangputten voor zout
water en andere benodigde structuren moeten worden onderzocht. Deze zijn echter niet allemaal
even makkelijk te traceren.
In dit kader wordt ook gewezen op de mogelijkheden van chemische analyse van de zgn.
‘zellebergen’ in Zeeland: afvalhopen met materiaal uit de verschillende stadia van het
zoutwinningsproces en gelegen in de directe nabijheid van zoutketen. Door de heterogene
samenstelling van deze afvalhopen kan een (chemische) analyse meer duidelijkheid verschaffen over
de verschillende fasen van het zoutwinningsproces. Tot nu toe zijn alleen enkele analyses van een
98
laag zel-as uit het centrum van Steenbergen (Noord-Brabant) voorhanden.
In de 15de eeuw stopte men met deze manier van zoutwinning; niet alleen als gevolg van de import
van zout van buiten Nederland, of omdat door de zoutwinning dijken ondermijnd werden waardoor
99
polders bedreigd werden in hun voortbestaan, maar ook door de gestegen grondprijzen.
Schriftelijke bronnen melden wel het bestaan van zoutpannen in Zeeland in de Karolingische tijd,
100
maar of die er ook al in de Merovingische periode waren is niet bekend. De Oude Duinen en het
voormalige getijdengebied langs de kust zijn plaatsen waar mogelijk bovengenoemde resten van
zoutwinning kunnen worden aangetroffen. Onlangs zijn ook in de kop van Noord-Holland aanwijzingen
101
gevonden voor (grootschalige?) zoutwinning in de Late Middeleeuwen.
Of er in de Middeleeuwen specifiek aardewerk gebruikt werd bij de productie van zout en als
verpakkingsmateriaal voor het vervoer van zout, is een punt dat door toekomstig onderzoek kan
worden opgehelderd. Kan bijvoorbeeld een deel van het ons al bekende aardewerk hiervoor gebruikt
zijn? Uit de IJzertijd en de Romeinse tijd kennen we wel karakteristiek briquetage-vaatwerk in de vorm
van zoutgootjes en cilindervormige potvormen die voor het maken en transporteren van zout gebruikt
102
zijn.
Aardewerk
Nader, natuurwetenschappelijk onderzoek naar de herkomst van sommige groepen aardewerk kan
inzicht in handel en uitwisseling verder verdiepen. Technologisch onderzoek, gecombineerd met
onderzoek naar de herkomst van grondstoffen is vooral noodzakelijk bij vondstcategorieën waarvan
de herkomstbepaling interessante gezichtspunten over handel en uitwisseling kan opleveren. Voor de
Merovingische periode (ca. 500-750) geldt dit bijvoorbeeld voor het draaischijfaardewerk. De
algemeen aanvaarde opinie is dat dit aardewerk uit het Duitse Rijnland geïmporteerd werd. Gezien
het uitzonderlijk hoge percentage importen (80 tot 100% rond de estuaria van Rijn en Maas) is het
interessant te onderzoeken of er wellicht ook productie in West-Nederland plaatsvond.
103
Aardewerkovens voor vroegmiddeleeuws draaischijfaardewerk zijn tot nu toe echter niet bekend.
Onderzoek naar de herkomst van de klei die voor dit aardewerk werd gebruikt kan hier wellicht meer
helderheid over verschaffen.
Een andere aardewerkcategorie betreft het veelvuldig voorkomende kogelpotaardewerk. Voor Noord104
Holland is er inmiddels veel bekend over de ontwikkeling en productiewijze van deze potten. Het is
echter niet duidelijk of er in Zuid-Holland en Zeeland dezelfde of wellicht andere ontwikkelingen
plaatsvonden. Aangezien de baksels uit verschillende nederzettingen overeenkomsten vertonen,
bestaat de indruk dat het grootste deel van de kogelpotten al vóór ca. 1200 centraal geproduceerd
werd (dus niet meer op huishoudelijk niveau). De vraag is of deze indruk juist is, en hoe en wanneer
dit proces zich heeft voltrokken.
In zijn dissertatie heeft Verhoeven een voorzet gegeven voor het onderzoek naar
105
uitwisselingssystemen van aardewerk. Een belangrijke vraag is of de geografische verspreiding van
aardewerksoorten en de verhoudingen waarin ze worden aangetroffen een afspiegeling is van het
systeem waarbinnen aardewerk werd uitgewisseld. Daarbij is het van belang om vast te stellen of de
98

Van Dam 2006; Leenders 2003, 24.
Leenders 1999.
Vos & Van Heeringen 1997, 73-74; Leenders 1999.
101
Van Geel & Borger 2002.
102
Van den Broeke 2005.
103
Dijkstra 2003, 404.
104
Verhoeven 1998.
105
Verhoeven 1998, 267-280.
99

100

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstuk 16, versie 1.0) pag. 21

verspreidingspatronen en onderlinge verhoudingen binnen een regio afwijken van die in andere
regio’s. Mogelijk kan in een aantal gevallen een verband worden gelegd met historisch overgeleverde
bezitsverhoudingen, zoals kerkelijk of grafelijk goed. Vinden we hier bijvoorbeeld meer importaardewerk in de periode dat deze landgoederen nog werden geëxploiteerd binnen een domaniaal
uitwisselingssysteem?
Nijverheid
In vroegmiddeleeuwse context worden regelmatig aanwijzingen gevonden voor de verwerking van
organische grondstoffen, zoals wol, bot en gewei. Het gaat dan met name om vondsten als
weefgewichten, spinklosjes, benen kammen en productieafval. De schaal van de productie is echter
moeilijk vast te stellen. Schriftelijke bronnen doen vermoeden dat in Zeeland vanaf de Vroege
Middeleeuwen het houden van schapen voor de wol op de uitgestrekte kwelders een belangrijk
106
bestaansmiddel was. De vraag is of dit zich ook laat aflezen uit de samenstelling van het gevonden
botmateriaal.
In gebieden vlak buiten de stad of in streken met veel plattelandsnijverheid (bijvoorbeeld de
Zaanstreek) zijn resten te verwachten van velerlei kleinschalige industriële activiteiten uit de
vroegmoderne periode, zoals touwslagerijen, traankokerijen en scheepswerven. Er is nog te weinig
aandacht van archeologen voor dergelijke resten, omdat er meestal van uit wordt gegaan dat zij
weinig toevoegen aan de historische gegevens die daarover bekend zijn. Toch kunnen de
bedrijfsinrichting, gebruikte gereedschappen, productieafval en de producten zelf inzicht verschaffen
in de organisatie en schaal van dergelijke industrieën. Er is de afgelopen jaren wel een begin gemaakt
107
met onderzoek van scheepswerven (Zaandam, Amsterdam en Vlaardingen). Bij onderzoek te
Zaandam kwam onder meer naar voren dat de scheepsbouwtraditie tenminste terugging tot ca. 1575
108
en daarmee ouder en omvangrijker was dan eerder werd aangenomen. De vondst van onderheide
houten funderingen van de VOC-scheepshellingen op Oostenburg in Amsterdam illustreert in zijn
doordachte bouwplan en grootschalige aanpak de overgang naar een meer moderne
109
bedrijfsvoering. Kortom, de vroegmoderne nijverheid is een nog vrijwel onontgonnen terrein dat
meer archeologische aandacht verdient.
3.9: Productie, distributie en consumptie van voedsel
De ontwikkeling van de landbouweconomie is nauw verweven met de bodemgesteldheid. Wat dat
betreft is er in de zand-, klei- en veengebieden waarschijnlijk sprake van afzonderlijke ontwikkelingen.
Graanverbouw vond van oudsher plaats in het gebied van de oude duinen. Dit gebied was tot ver in
de vroegmoderne tijd een belangrijke graanproducent. Het is niet bekend of er ook in de kleigebieden
rond de riviermonden sprake was van akkerbouw. Enkele schriftelijke bronnen doen vermoeden dat er
in het veengebied na de ontginning graan werd geproduceerd en dat deze gebieden dus in gebruik
waren als akkerland. Op enkele plaatsen wordt dit ook bevestigd door archeologische vondsten. Zo is
in het veengebied van Noord-Holland de verbouw van rogge, gerst en vlas aangetoond. Bij onderzoek
van zaden van een 12de-eeuwse boerderij in de Oostpolder bij Gouda is – tegen de verwachting in –
de aanwezigheid van emmertarwe vastgesteld, dat in de Middeleeuwen slechts een marginale rol
110
speelde.
Als gevolg van de akkerbouw en de daarmee samenhangende ontwatering van het veen trad na
verloop van tijd een daling van het maaiveld op, waardoor het veengebied zo laag kwam te liggen (en
dus vernatte) dat het uiteindelijk alleen nog geschikt was voor veeteelt. Dit proces strekte zich echter
uit over een aantal eeuwen. Het is de vraag wat bij deze ‘gedwongen specialisatie’ (van landbouw
naar veeteelt) de betekenis is geweest van de groeiende stedelijke behoeftes en de distributie van
akkerbouwproducten. Nader onderzocht moet worden wat de relatie is tussen dergelijke
ontwikkelingen en het proces van landschappelijke verandering, de uitbreiding en inkrimpingen van
het cultuurlandschap (ontginning, inpoldering, landverlies), de opkomst van steden en
handelsnetwerken en de verstedelijking van het platteland.
Ondanks het feit dat de conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal in West-Nederland
over het algemeen (vooralsnog) goed zijn, is er tot dusver weinig archeozoölogisch en
archeobotanisch onderzoek verricht. Van slechts een handvol vindplaatsen uit de Vroege en het begin
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van de Late Middeleeuwen weten we iets over de gewassen die werden verbouwd en de dieren die er
111
werden gehouden en genuttigd. In Den Haag-Frankenslag zijn voor de Merovingische periode
aanwijzingen gevonden voor de verbouw van rogge als wintergraan en waarschijnlijk ook van gerst en
112
lijnzaad/vlas. Van broodtarwe zijn enkele korrels voorhanden. Voor de Laat-Karolingische tijd levert
de eveneens in het oude duingebied gelegen nederzetting Limmen-De Krocht een vergelijkbaar beeld
113
op (maar dan inclusief haver). Hetzelfde geldt voor de vroegmiddeleeuwse vindplaats Leiderdorp114
Hoogmadeseweg, die gelegen is op de klei van een zijstroompje van de Oude Rijn. Op de armere
zandgronden van de oude duinen is de voorkeur voor rogge, net als elders in het binnenland, niet
verwonderlijk. Mogelijk werd dit gewas vooral geteeld op de hogere en droogste delen van de
strandwallen die nog als akkerland konden worden gebruikt en had men op de lagere uitlopers een
voorkeur voor de verbouw van gerst. De verbouw van tarwe komt in de Middeleeuwen slechts
115
sporadisch voor.
Er zijn echter nog te weinig boerderijen/nederzettingen uitgebreid onderzocht op ecologisch materiaal
om algemene uitspraken te kunnen doen over de voedselvoorziening. Belangrijke vragen in dat kader
zijn of de voedselvoorziening afhankelijk is van het landschapstype, of er een relatie kan worden
gelegd met verschillende sociale geledingen binnen de samenleving, en wat de ontwikkelingen door
de tijd heen zijn geweest. Welke gebieden konden in welke periode redelijk in hun voedsel voorzien
en in welke gebieden moesten vlees of voedselgewassen worden geïmporteerd? Verschillen in
slachtpatroon en consumptie van vlees kunnen een indicatie geven voor lokale consumptie of import.
Alleen vindplaatsen met grote hoeveelheden botmateriaal kunnen informatie opleveren over de
116
opbouw van de veestapel en de bestaanseconomie.
Een belangrijke vraag is of er al in de Vroege Middeleeuwen sprake was van specialisering in
veeteelt, gericht op surplusproductie van melk- of vleesproducten (vetweiderij). Of was de omvang van
de vroegmiddeleeuwse handel naar verhouding zo bescheiden (of gericht op doorvoer), dat een
dergelijke specialisatie niet aan de orde was? Wat de voedingsgewassen betreft kunnen de
beschikbare bodemtypen in de nabijheid van de nederzetting, de afwezigheid van indicatoren voor
lokale verbouw en verwerking van graan (dorsresten zoals kaf) of de aanwezigheid van
akkeronkruiden van uitheemse herkomst wijzen in de richting van import. Wat dit laatste betreft is de
vondst van uit zuidelijker streken geïmporteerd graan in Karolingisch Leiderdorp en Dorestad
117
interessant. Mogelijk betreft dit een voortzetting van handelscontacten uit de Romeinse periode.
Vonden deze vroegmiddeleeuwse graanimporten slechts incidenteel plaats (bij hongersnoden) of
waren ze een vast onderdeel van de import van andere producten uit gebieden stroomopwaarts langs
de Rijn, zoals maalstenen, aardewerk en wijn? De noodzaak om op grote schaal graan te importeren
ontstond pas in de loop van de 14de eeuw, toen de daling van het maaiveld in de veengebieden zo
ver was gevorderd dat de verbouw van (brood)graan vrijwel onmogelijk was geworden en de
veenboeren zich steeds meer gingen toeleggen op de veehouderij. Tot ver in de 15de eeuw waren
Noordwest-Frankrijk en in mindere mate Engeland de belangrijkste productiegebieden van graan. In
de periode daarna werd (vooral als gevolg van politieke factoren) de import van graan uit het
118
Oostzeegebied (via de Sont) het belangrijkst.
Over de voedselvoorziening en consumptie in centrale plaatsen als kastelen, mottes en kloosters zijn
we enigszins geïnformeerd door onderzoek van enkele sites. Nauwelijks onderzocht is echter de
relatie tussen het consumptiepatroon op de site en de agrarische productie van de omringende
119
omgeving. Hetzelfde geldt voor de invloed van de steden op de agrarische productie. Om de
agrarische productie te kunnen kwantificeren zullen er vooral modellen moeten worden ontwikkeld op
120
basis van paleogeografische reconstructies en landbouwexperimenten.
In de loop van de Late Middeleeuwen tekenen zich regionale verschillen af in de vormgeving van
kookgerei. Indien deze vormverschillen teruggaan op verschillen in functie, dan zouden we hieruit
kunnen afleiden dat de ontwikkeling van regionale vormen onder meer samenhangt met regionale
veranderingen in de wijze van voedselbereiding (bijv. meer bakken in plaats van stoven, of het maken
van brei en pap). Het is de vraag hoe de differentiatie in de eetcultuur en de geografische verschillen
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die daarbij optreden kunnen worden verklaard en of een en ander samenhangt met veranderingen in
de lokale voedselproductie.
Er zijn nog weinig gegevens over het aandeel van vis (zowel uit de binnenwateren als uit zee) in de
voedselvoorziening, ondanks het feit dat er in West-Nederland veel visrijk water voorhanden was.
Vindplaatsen als Den Haag-Frankenslag en Leiden/Oegstgeest hebben duidelijk gemaakt dat de
121
opbrengst van kustvisserij in de Vroege Middeleeuwen een grote rol speelde. Het is op basis van
één zeefmonster uit de laat-Karolingische periode van Limmen-De Krocht nog te vroeg om te stellen
dat bij meer in het binnenland gelegen vindplaatsen het belang van kustvisserij afwezig is. Misschien
dat in dit geval een overeenkomst bestaat met 1ste-eeuwse inheemse woonplaatsen in de
Assendelver Polders, waar het aandeel van zeevis gering was. In het Limmer materiaal komt de
122
kustvisserij in de Late Middeleeuwen wel permanent in beeld. Gegevens over de manier waarop vis
werd verwerkt (vers, gezouten of gedroogd) biedt mogelijk aanknopingspunten over de schaal van de
visvangst, de verwerking, distributie en consumptie. In het verleden is bij archeologisch onderzoek
naar middeleeuwse rurale vindplaatsen in West-Nederland te weinig aandacht besteed aan de
vondstcategorie vis. Bij het nemen van zoölogische monsters (en het zeven daarvan!) dient dan ook
123
expliciet rekening te worden gehouden met dit materiaal.
Wild was in de middeleeuwse voedselvoorziening van de Late Middeleeuwen van speciale betekenis
voor de elitaire levensstijl van de adel, die het voorrecht op de jacht bezat. De aanwezigheid van
124
specifieke soorten als edelherten, pauwen en jachtvogels beperkt zich dan ook tot kasteelterreinen.
3.10: Archeologische monumentenzorg
In deze paragraaf worden twee belangrijke aspecten van de archeologische monumentenzorg nader
belicht die in de nabije toekomst nog de nodige inzet vereisen:
1. In hoeverre vormen de huidige (al dan niet wettelijk beschermde vindplaatsen) een
afspiegeling van het nog aanwezige bodemarchief en waar kan die afspiegeling verbeterd
worden?
2. wat is de samenhang tussen de archeologische relicten uit de Middeleeuwen en het huidige
en contemporaine landschap en welke plaats dient aan die eventuele samenhang te worden
toegekend in een integrale monumentenzorg?
Het monumentenbestand zoals dat op de AMK’s is weergegeven, is ongelijk verdeeld over
complextypen en bewoningsfasen. De grootste disproportionaliteit is die tussen de groep zichtbare
monumenten (met name huisterpen) en de overige, grotendeels niet-zichtbare monumenten. Mede
hierdoor is er ook in chronologisch opzicht sprake van een sterke vertekening.
De hoeveelheid Merovingische en Karolingische vindplaatsen is een fractie van het aantal
vindplaatsen dat uit de Late Middeleeuwen bekend is. Deze ondervertegenwoordiging is het gevolg
van de bevolkingsdichtheid, die in de Vroege Middeleeuwen veel lager was dan in de Late
Middeleeuwen. Bovendien waren in de Vroege Middeleeuwen alleen het duingebied en de toenmalige
kleistreken bewoond. Vooral in de Late Middeleeuwen ging een groot deel van juist deze gebieden
door erosie verloren. Verder zijn er uit de Vroege Middeleeuwen nauwelijks zichtbare monumenten
bekend (in tegenstelling tot de Late Middeleeuwen), waardoor vindplaatsen uit die tijd veel moeilijker
zijn op te sporen. Ook het aantal vindplaatsen uit de Nieuwe tijd is zeer gering. De oorzaak hiervan ligt
echter vooral in het gegeven dat de bescherming van archeologische vindplaatsen zich nog
nauwelijks op de periode na ca. 1500 heeft gericht.
De ruimtelijke verdeling van vindplaatsen/monumenten op de AMK is evenmin homogeen. De
ruimtelijke verschillen zijn voor een deel te verklaren uit de nog korte geschiedenis van de
archeologische monumentenzorg, voor een ander deel zijn ze het resultaat van de tijd waarin ze
ontstonden. Zo zijn er uit Zeeland veel meer versterkingen (mottekastelen, vliedbergen) bekend dan
uit Holland. Dit houdt verband met de verschillen in hiërarchische structuur tussen die gebieden in de
Middeleeuwen. Omgekeerd is het grote aandeel van schansen in Zeeland en dijken in Noord-Holland
gecreëerd door de AMZ zelf; elders komen die elementen (zeker de dijken) ook wel in groten getale
voor, maar zijn ze nauwelijks op de AMK opgenomen. Westfriese huisterpen zijn slechts in
uitzonderingsgevallen opgenomen, in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard zijn de resultaten van
systematische karteringen weergegeven.
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Een andere belangrijke factor in de ruimtelijke vertekening is dat omvangrijke delen van de
veengebieden na hun ontginning, vaak al in de Late Middeleeuwen, met (soms dikke) lagen klei
bedekt zijn geraakt (delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden, de Kop van Noord-Holland). Zo
goed als we geïnformeerd zijn over het niet-begraven landschap uit die periode, zo mager is de kennis
over het begraven landschap. Hoewel er veel namen van verdronken dorpen zijn overgeleverd is
slechts incidenteel bekend waar ze precies in de bodem begraven liggen. Hetzelfde geldt voor
begraven nederzettingen in het gebied van de Jonge Duinen. In veel gevallen zullen juist deze
begraven monumenten kwalitatief van hoge waarde zijn.
Goedbewaarde archeologische resten uit de Late Middeleeuwen liggen vaak nog steeds in een
landschap dat nog veel kenmerken draagt van het landschap waarin ze oorspronkelijk ontstonden en
deel van uitmaakten. Dat gaat vooral op voor de gebieden die in de Late Middeleeuwen werden
ontgonnen. Veel van de huidige elementen zoals dijken, perceleringssloten, kanalen en wegen,
dateren in aanleg uit de ontginningsperiode of de periode daarna. In dit nog bewaarde ‘middeleeuwse’
landschap is de ontginningsgeschiedenis en latere genese van het landschap dan ook op veel
plaatsen nog goed af te lezen. Ook de kernen van de huidige dorpen gaan in de meeste gevallen ten
minste terug tot de Late Middeleeuwen; in het duingebied en de oudere kleigebieden zelfs veelal tot
de Vroege Middeleeuwen.
In de lintdorpen in het veengebied kenmerken de boerderijplaatsen zich vaak door huisterpen. Ook die
terpjes gaan veelal terug tot de Late Middeleeuwen, de tijd waarin de lintdorpen als onderdeel van de
ontginning van het veengebied ontstonden. In enkele gevallen verraadt de aanwezigheid van
huisterpen de aanwezigheid van nu verlaten middeleeuwse ontginningsassen. In gebieden waar
huisterpen in onregelmatig verband voorkomen, zoals Waterland en Midden-Delfland, zijn ze
125
waarschijnlijk gerelateerd aan (her)ontginning die op laatmiddeleeuwse overstroming volgde.
Landschap, archeologische resten en gebouwde monumenten vormen uit landschapsgenetisch en
cultuurhistorisch oogpunt dus veelal een onlosmakelijk geheel. De scheiding die in onderzoek en
monumentenzorg vaak wordt aangebracht tussen archeologie, bouwhistorie en historische geografie
is wat dat betreft dan ook zeer kunstmatige, die vooral het gevolg is van de methode van onderzoek
en de traditie van bescherming. De verwevenheid van de genoemde vakgebieden wordt ook duidelijk
op het niveau van afzonderlijke landschapselementen, zoals de dijken. Dijken zijn onmiskenbaar
gebouwde monumenten, die door hun betekenis voor de genese van het landschap bovendien van
groot historisch-geografisch belang zijn. Ze bevatten echter ook veel informatie over het landschap
vóór en tijdens hun aanleg, over de aard van de ondergrond, de bouwfasen en de gebruikte
technieken en materialen. Dat is dus informatie die met archeologische middelen verzameld kan
worden. Ze kunnen dan ook zelfs tegelijkertijd als archeologisch en als bouwkundig monument
(wettelijk) beschermd zijn en bovendien nog door provincies als zeer waardevol landschapselement
zijn aangemerkt.
Bij een disciplinegewijze inspanning voor het behoud en beheer van het erfgoed bestaat het gevaar
dat de samenhang tussen de monumenten en het landschap uit het oog verloren wordt. Om de
cultuurhistorische waarden van onze landschappen een duurzame plaats te geven in de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling is een integrale benadering dan ook noodzakelijk. Een belangrijke aanzet
daartoe is gegeven in de Nota Belvedère. Hierin wordt ook aangegeven welke gebieden, vrijwel
steeds omdat daar ook belangrijke archeologische waarden voorkomen, van bijzonder belang zijn: de
zgn. Belvedèregebieden. Vooral de archeologische resten uit de Late Middeleeuwen hebben vaak een
goed herkenbare relatie met eveneens in die periode ontstane historische landschap. Maar ook bij
oudere bewoningsresten is de toenmalige landschappelijke context van groot belang. In veel gevallen
is deze echter niet of nauwelijks herkenbaar; vaak ligt het zelfs begraven onder lagen zand of klei. De
stroken oude duin- en strandwallen zijn een nog steeds zichtbaar deel van het oude landschap. Juist
in het West-Nederlandse kustgebied, dat voor een groot deel gekenmerkt wordt door grote ruimtelijke
veranderingen en een hoge druk op de ruimte, is een integrale gebiedsgerichte benadering dan ook
van groot belang.
Bij behoud en onderzoek van vindplaatsen in West-Nederland spelen gemeentelijk archeologen een
steeds belangrijker rol. Zij zijn veelal nauw betrokken bij het ruimtelijke ordeningsproces binnen hun
gemeente en kunnen de continuïteit van het onderzoek en kennisontwikkeling voor hun gemeente
waarborgen.
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3.11: De staat van het bodemarchief
Holoceen West-Nederland is ongetwijfeld het gebied met de grootste ruimtelijke druk in Nederland.
Dat is echter een relatief gegeven, want de verschillen binnen dit gebied zijn zeer groot. Zo zijn
bijvoorbeeld Zeeland en het Rijnmondgebied niet met elkaar te vergelijken. Waar de veranderingen
omvangrijk zijn en elkaar snel opvolgen is het probleem van behoud in situ of ex situ zeer manifest.
Voor de uitvoering van beleid dat primair gericht is op behoud in situ is het noodzakelijk onderzoek uit
te voeren naar de behoudsmogelijkheden bij verschillend ruimtegebruik en verschillende
exploitatievormen. Veel ontwikkelingen zijn van dien aard dat duurzaam behoud in situ zeer moeilijk te
realiseren is. Dat geldt met name voor de historische stadskernen.
De huidige staat van het bodemarchief is in hoge mate bepaald door de postdepositionele processen
die in § 3.3 zijn besproken. Niet onbelangrijk is dat de omvang van het bodemarchief per periode
nogal varieert. Zo zijn bijvoorbeeld Merovingische resten veel schaarser dan laatmiddeleeuwse. Per
morfogenetisch te onderscheiden gebied wordt hieronder een korte karakteristiek gegeven. Daarbij
wordt een indeling van het gebied gehanteerd die specifiek op de conserveringsomstandigheden is
gericht.
Het duingebied
Het oudste deel van de Oude Duinen is vanaf het Neolithicum bewoond geweest. In het gebied dat in
de loop van de Middeleeuwen overdekt raakte door de Jonge Duinen, zijn archeologische resten uit
de periode tussen de prehistorie en de 12de eeuw AD afgedekt met zand. Tijdens het proces van
overstuiving trad echter ook erosie van bewoningsoppervlakken op. De omvang daarvan is onbekend.
Op veel plaatsen zijn organische resten aangetast door verlagingen van de grondwaterspiegel als
gevolg van drinkwaterwinning. Door de waterwinning op een aantal plaatsen te beëindigen kan de
achteruitgang van de nog aanwezige organische materialen worden gestopt.
Het deel van het oude duingebied dat niet werd overstoven is op vele plaatsen sterk aangetast door
zandwinning en agrarische activiteiten. Dat is in hoge mate het geval in Zuid-Holland, ten noorden van
de Oude Rijn. Rond Den Haag en Haarlem zijn grote delen van het oude duingebied bebouwd. Onder
bebouwing uit de tijd vóór de aanleg van grote bouwputten kunnen archeologische resten echter nog
goed bewaard zijn gebleven. Dat geldt ook voor het overstoven deel van het oude duingebied. De
zandwinning in het gebied van de Oude Duinen vond vooral plaats omdat men zand nodig had voor
ophoging van de laaggelegen strandvlaktes tussen de strandwallen, voor de laag gelegen steden en
126
stedelijke uitbreidingen. Ook intensieve vormen van agrarisch grondgebruik, zoals de bollenteelt,
hadden tot ontzanding en ophoging van de lager gelegen strandvlaktes tot gevolg.
De oudere kleigebieden
Vanuit het perspectief van de middeleeuwse archeologie kunnen de huidige oude kleigebieden
worden onderverdeeld in twee categorieën: de gebieden die tot ver in de Middeleeuwen met een dikke
laag veen bedekt waren, en gebieden waar daar niet of nauwelijks het geval was. De gebieden die
oorspronkelijk met (dikke) lagen veen waren bedekt werden op dezelfde wijze ontgonnen als andere
veenontginningen (Westfriesland, Wieringermeer, de gebieden in voormalige meren en
droogmakerijen). Voortdurende grondwater- en maaiveldverlaging leidde ertoe dat de veenlaag hier in
de loop van de tijd voor het grootste deel of geheel verdween. De oudste middeleeuwse resten in
deze gebieden zijn, voor zover bewaard, die uit de ontginningsperiode. In Westfriesland is het
veendek al in de Middeleeuwen verdwenen. Organische resten en archeobotanische informatie uit de
Middeleeuwen zijn meestal alleen te vinden in de relicten van het veendek dat bewaard is gebleven
onder dijken, terpjes, oude wegen en dorpen.
De oudere kleigebieden, die nauwelijks of geen veendek hebben gekend, zijn de mariene
kleigebieden in de mondingsgebieden van de Maas, de Oude Rijn en het IJ (rond Castricum). De
bewoning van deze gebieden gaat terug tot de IJzertijd of de Romeinse tijd. Agrarische activiteiten en
bebouwing in de 20ste eeuw hebben vrijwel overal tot ernstige aantasting geleid. In het vrijwel geheel
met kassen overbouwde gebied van het Westland is de staat van het bodemarchief waarschijnlijk nog
behoorlijk goed. Moderne vormen van waterberging vormen daar echter een grote bedreiging.
De kleistroken langs de Oude Rijn werden al in de Late Middeleeuwen geëxploiteerd voor de
productie van baksteen. Bij de fabrieksmatige productie van pannen en stenen zijn grote oppervlakken
afgegraven. Daarbij zijn ongetwijfeld veel resten uit de (vroege) Middeleeuwen verdwenen.
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De veengebieden
De kwaliteit van archeologische resten in deze gebieden hangt sterk samen met de huidige stand van
de grondwaterspiegel. Sinds de ontginning van deze gebieden is de grondwaterspiegel, afhankelijk
van de technische mogelijkheden, steeds verder verlaagd. Nog aanwezige resten van organisch
materiaal en archeobotanische resten verdwijnen in hoog tempo na verdere verlagingen in de
afgelopen jaren. Informatie over de landschapsontwikkeling is daardoor vaak alleen nog bewaard op
plaatsen waar ophoging heeft plaatsgevonden (terpjes, dijken).
In veel gebieden is het sinds de Late Middeleeuwen gevormde cultuurlandschap nog goed bewaard.
Door het samenspel van historisch-geografische structuren en elementen, archeologische relicten en
gebouwde monumenten is hier sprake van zeer karakteristieke ensembles, zoals de Krimpenerwaard,
de Alblasserwaard, Schermereiland en Waterland.
Het zuidwestelijke jonge kleigebied
Hier zijn de aan het oppervlak gelegen archeologische relicten vaak sterk aangetast door
ruilverkavelingen. Ensembles van cultuurhistorische relicten zijn op enkele plaatsen nog van hoge
kwaliteit (Zak van Zuid-Beveland). Verdronken dorpen kunnen zeer goed geconserveerd zijn. Enkele
in het oog springende gevallen (Saeftinge, Ooltgensplaat, Ravense Hoek) zijn indicatief voor de
potentiële kwaliteit van deze verdronken dorpen, waarvan de ligging in veel gevallen echter onbekend
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is. Naast de nederzettingen zelf kunnen ook de verkavelingsstructuren zeer goed bewaard zijn.
Luchtfoto-onderzoek in regio’s met dunnere kleilagen wijzen daarop. Veel van de vliedbergen die tot
de grote overstroming in 1953 het landschap sierden zijn bij de daaropvolgende ruilverkavelingen
afgegraven.
Veel (laat)middeleeuwse geulen zijn inmiddels weer opgevuld en ingepolderd. Vooral daar waar ze
verbindingsroutes vormden bij belangrijke havens (Zierikzee, Middelburg, Sluis, Gent en Brugge) is de
kans groot dat in deze voormalige geulen schepen en scheepsresten bewaard zijn.
Het noordelijke jonge kleigebied
Ondanks dat dit gebied al vroeg in de belangstelling stond van archeologen is hier nog weinig over
128
bekend. Definitieve inpoldering vond pas in de moderne tijd plaats. Van het veengebied dat onder
de jonge laatmiddeleeuwse klei bewaard is gebleven zijn resten bekend van verkavelingsstructuren,
129
veenwinning en zelnering. De aantasting van het bodemarchief kan op sommige plaatsen zeer
groot zijn: in het westelijke deel is waarschijnlijk een groot deel van het veengebied geheel verdwenen
door erosie, elders zijn diepe geulen uitgeschuurd. Verder heeft op veel plaatsen grootschalige, zeer
diepe omzetting van gronden ten behoeve van bollenteelt plaatsgevonden.
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