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DEEL 1 INLEIDING EN STAND VAN ONDERZOEK 

1.1: Afbakening, doel en opzet 
Dit hoofdstuk omvat de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd in Drenthe, 
Overijssel, de Achterhoek, Veluwe, Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug. De genoemde 
gebieden, de archeoregio’s 1, 2 en 3, sluiten op elkaar aan en maken deel uit van het pleistocene 
deel van Nederland. Er wordt veel achtergrondinformatie gegeven om de volgende redenen: (1) 
de uitgestrektheid van het te behandelen gebied; (2) de lange tijdsspanne (Romeinse tijd tot en 
met Vroegmoderne tijd) en (3) de schaarste aan synthetiserende publicaties waarnaar verwezen 
kan worden als achtergrond of ter motivering van onderzoeksvragen. 
Na een beknopte terugblik op reeds uitgevoerd onderzoek (deel 1), komen in deel 2 prominente 
thema’s van onderzoek aan bod. In deel 3 worden de beschikbare datasets en kennislacunes 
beschreven. Aan de behandeling van elke archeologische verschijningsvorm is een reeks 
onderzoeksvragen toegevoegd. 

1.2: Onderzoeksgeschiedenis 

Als gevolg van verschillen in onderzoeksintensiteit wordt het gebied gekenmerkt door een grote 
onevenwichtigheid in de stand van kennis. Vooral in Drenthe is vanaf de twintiger jaren van de 
vorige eeuw veel archeologisch onderzoek uitgevoerd door het BAI, tegenwoordig GIA. Met 
name in de zeventiger en tachtiger jaren heeft hier grootschalig nederzettingsonderzoek 
plaatsgevonden. Met het recente proefschrift van Spek is Drenthe nog nadrukkelijker ‘op de 
kenniskaart’ gezet,1 waarmee de voorsprong op andere deelgebieden verder is vergroot. De 
opgravingen te Wijster, Odoorn, Peelo en Gasselte zijn van fundamenteel belang geweest voor 
de gedachtevorming over de rurale bewoning van de zandgebieden in de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen.2 Opgravingen in de stad Groningen hebben inzichten opgeleverd over het 
ontstaan van steden in het noorden.3 In de randzone van het Drents Plateau heeft nog relatief 
weinig onderzoek plaatsgevonden. 
In Overijssel en Gelderland benoorden de Rijn was pas vanaf het eind van de dertiger sprake van 
professionele archeologiebeoefening. Het hier uitgevoerde onderzoek was tot voor kort meestal 
kleinschalig; bovendien was er zelden sprake van een projectmatige inbedding. De oprichting van 
gemeentelijke archeologische diensten in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen, Zwolle, Deventer en 
Zutphen heeft sinds de negentiger jaren vooral voor de IJsselstreek geresulteerd in een 
intensivering van het onderzoek. Een en ander heeft niet alleen nieuwe inzichten opgeleverd in 
stedelijke ontwikkelingen, maar ook in de bewoning op het platteland in de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen (o.a. Zwolle-Bikkenrade, aanvullende opgravingen Colmschate-De Scheg, 
Zutphen-Ooyerhoek en Leesten). In Overijssel en de Achterhoek is alleen de ROB actief 
geweest; deze gebieden hebben nooit deel uitgemaakt van universitaire regionale 
onderzoeksprojecten. Met name de Achterhoek is in archeologisch opzicht een terra incognita. 
Belangrijk zijn de recente opgravingen te Zelhem (vme-lmea).4 Onderzoek door de Vrije 
Universiteit en de ROB (in samenwerking met amateur-archeologen) bij Wehl en Didam hebben 
veel gegevens opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van de Liemers in de Romeinse tijd. 
Helaas is hiervan nog maar weinig gepubliceerd. Grafvelden uit de Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen zijn in Oost-Nederland nauwelijks bekend, met uitzondering van Wehl (roml), 
Zutphen-Leesten (roml), Colmschate (romm) en het rijengrafveld van Lievelde (vmeb). Ook op de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is nog weinig archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Belangrijke uitzonderingen zijn het onderzoek van de vroegmiddeleeuwse nederzettingen 
Kootwijk en Hoog Buurlo (1971-1981).5 Relatief goed onderzocht zijn de Veluwezoom en de 

1 Spek 2004. 
2 Van Es 1967; Waterbolk 1973; Kooi 1994; 1995; Waterbolk & Harsema 1979. 
3 Boersma et al. 1990; 1992; Kortekaas & v.d. Werff 2004. 
4 Van der Velde & Kenemans 2002. De afgekorte periode-aanduidingen zijn conform het Archeologisch Basis Register 
(ARCHIS 1992, tabel 13: periode).
5 Heidinga 1987. 
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zuidrand van de Utrechtse heuvelrug (o.a. Ede-Bennekom (rom), Ede-Veldhuizen (rom) en 
Wageningen (vme)). De kennis over de Gelderse Vallei is zeer beperkt, afgezien van de randen 
van het gebied (o.a. Oud-Leusden: rom; vme-lmea). Het geplande, omvangrijke onderzoek te 
Barneveld-Harselaar (roml?, lme) zal naar verwachting veel nieuwe informatie opleveren over de 
bewoningsdynamiek in dit gebied en de interactie tussen mens en landschap.6 Opgravingen 
binnen de eveneens omvangrijke plangebieden Usseleres-Noord (Enschede)7 en Bornsche 
Maten en Veldkamp (Borne/Hengelo)8 kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de vergroting 
van de archeologische kennis van Twente. 
Sinds de ratificatie van het Verdrag van Malta en het ontstaan van archeologische bedrijven 
verminderen verschillen in de stand van onderzoek binnen het studiegebied. Het ontbreken van 
een ‘archeologische traditie’ vormt in alle deelgebieden (met uitzondering van Drenthe) echter 
nog steeds een vertragende factor. Het op peil brengen van het kennisniveau wordt belemmerd 
door het feit dat een aantal belangrijke opgravingen nog niet integraal is uitgewerkt en 
gepubliceerd, zoals de Overijsselse vindplaatsen Colmschate (romv-l), Denekamp (romv-m), 
Heeten (romm-l) en Bathmen (vme-lme), in Drenthe de recente opgravingen bij Emmen, 
Midlaren, Noordbarge en Hijken, en in de Achterhoek Wehl en Didam. Een extra handicap is dat 
tot dusver slechts een gering aantal synthetiserende studies is verricht. 

1.3: Onderzoeksthema’s in het verleden 

Geheel in lijn met de landelijke trend was het archeologisch onderzoek tot omstreeks het midden 
van de 20ste eeuw vooral gericht op grafheuvels en urnenvelden en de typochronologie van 
archeologische voorwerpen en structuren. Net als elders in de zandgebieden werden 
aanvankelijk vooral grafmonumenten onderzocht die ten offer dreigden te vallen aan 
heideontginning. Later verschoof de aandacht naar nederzettingen en vervolgens (te beginnen in 
Drenthe) naar een integrale bestudering van het historische cultuurlandschap op regionaal 
niveau, waarbij de historische geografie en de ecologie al vroeg een belangrijke positie innamen. 
Van Giffen’s concept van het ‘culturele streekdiagram’, gevolgd door Waterbolks studies naar de 
oorsprong van het Drentse esdorpenlandschap, staan aan de basis van het actuele concept 
‘culturele biografie van het landschap’. Er heeft in het onderzoeksgebied nauwelijks onderzoek 
plaatsgevonden vanuit regionale of thematische vraagstellingen.9 Uitzonderingen daarop zijn het 
‘Speerpuntprogramma essen’ van de ROB (1999-2001), dat gericht was op de waardering en 
selectie van essen, het door het Drents Museum geleide onderzoek naar deposities in venen en 
andere natte contexten in Drenthe (vanaf ca. 1988, § 2.2) en het ‘project Peelo’ van het BAI 
(1977-1988) dat zich richtte op het beantwoorden van uiteenlopende vragen met betrekking tot 
de nederzettingsontwikkeling in Drenthe (§ 2.7). In 2004 is het project The cultural biography of 
the coversand landscapes of Salland en Twente van start gegaan (onderdeel NWO/BBO 
programma Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling). 10 Dit project is er op gericht meer kennis 
te verwerven over de landschapsontwikkeling binnen genoemde gebieden en mogelijkheden te 
scheppen voor een verantwoorde omgang met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke 
planvorming. Speciale aandacht krijgen de tot dusver slecht bekende lagere delen van het 
pleistocene landschap. Het betreft een samenwerkingsproject van Universiteit Wageningen, de 
ROB, de provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten Deventer en Zutphen, en diverse 
maatschappelijke organisaties. 
Sinds de jaren negentig jaren wordt door de gemeentelijke archeologische diensten in het gebied 
(Groningen, Amersfoort, Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen) onderzoek verricht waarin (tot 
dusver niet-geformaliseerde) onderzoeksvragen op lokaal en microregionaal niveau centraal 
staan. In delen van het gebied zijn al geruime tijd archeologische bedrijven actief. Door deze 
onderzoeksinspanningen is er in diverse delen van het gebied inmiddels sprake van een toename 
van de regionale archeologische kennis en een verbetering van de kwaliteit en de diepgang van 

6 Van Doesburg & Groenewoudt 2004. 
7 Kenemans 2005. 
8 Scholte Lubberink 2003. 
9 Bazelmans et al. 1997, Bloemers 1999. 
10 Keunen & Van Beek 2005, Van Beek & Keunen in prep. 
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het onderzoek (met name in Groningen en directe ommelanden, de omgeving van Zwolle, 
Zutphen en Deventer). 

De laatste jaren zijn de volgende onderzoeksthema’s steeds meer centraal komen te staan (zie 
ook deel 2): 

• de dynamiek van de bewoning in de ‘versnipperde’ dekzandgebieden (expansie en 
contractie); 

• de relatie tussen de dynamiek van het landschap en de bewoningspatronen (o.a. het 
effect van de grondwaterdynamiek); 

• de ontwikkeling van de bewoning op de overgang van de IJzertijd naar de Romeinse tijd 
en tussen de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen; 

• de materiële cultuur in de Vroeg-Romeinse tijd en het begin van de Vroege 
Middeleeuwen;  

• Romeinse invloeden ten noorden van de limes; 
• de effecten van frankisering en kerstening (eind 8ste-9de eeuw) op o.a. het 

bewoningspatroon en het cultuurlandschap; 
• de ontwikkeling van het historische cultuurlandschap in vergelijking met de Noord- en 

Zuid-Nederlandse zandgebieden; 
• opkomst van de ijzerproductie en de effecten ervan op de samenleving (sociale 

differentiatie, specialisatie), de ruimtelijke inrichting (nederzettingsstructuur c.q. -
hiërarchie) en het landschap; 

• de opkomst en ontwikkeling van vroegstedelijke centra; 
• het gebruik van beekdalen en andere lage delen van het landschap door de mens. 

Op synthetiserend niveau staat het onderzoek van de genoemde thema’s echter nog in de 
kinderschoenen. 

1.4: Onderzoek in het aangrenzende Duitsland 

Een groot deel van het onderzoeksgebied (Drenthe, Twente en de Achterhoek) grenst aan 
Duitsland (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen). De stand van zaken in deze gebieden is dan 
ook relevant voor de situatie in Nederland. Hoewel er voor Duitsland enkele overzichtsstudies zijn 
verschenen, zijn er ook daar grote achterstanden in de uitwerking en publicatie van opgravingen 
die de laatste decennia zijn uitgevoerd. Reichmann heeft de nederzettingsontwikkeling in 
Westfalen beschreven.11 Soest-Ardey staat model voor nederzettingen in de IJzertijd en Vroeg-
Romeinse tijd in het gebied. Halpaap schetst voor deze nederzetting een bewoningscontinuïteit 
tot in de Vroege Middeleeuwen.12 Zijn werk kenmerkt zich, evenals dat van Reichman en 
Eggenstein,13 door gedetailleerde beschrijvingen en typochronologieën van materiaalgroepen, 
waarbij veel gewicht wordt toegekend aan veranderingen in vorm en stijl. Publicaties over de 
Volle en Late Middeleeuwen zijn schaars.14 

De onderzoekstradities aan weerszijden van de grens verschillen aanzienlijk. Over het algemeen 
is het archeologische onderzoek in Duitsland meer gericht op typochronologie. Een tweede 
verschil betreft de omvang van het onderzoek: in Nederland wordt verhoudingsgewijs meer 
archeologisch onderzoek verricht. Dit verschil is sinds de introductie van de Malta-archeologie in 
Nederland nog groter geworden. Van samenwerking tussen archeologen of archeologische 
instanties aan beide zijden van de grens is nauwelijks sprake. Dat is jammer, want grote delen 
van het gebied hebben een vergelijkbare bodemkundige opbouw en nederzettingsgeschiedenis. 
Samenwerking met collegae uit de naburige deelstaten zou dan ook zeer vruchtbaar kunnen zijn, 
zeker wat betreft de forse hiaten in onze kennis over de Achterhoek en Twente. Het is dan ook 
van belang om in de toekomst te streven naar intensivering van de samenwerking met en de 
totstandkoming van een grensoverschrijdende onderzoeksagenda. De meest voor de hand 

11 Reichmann 1979. 
12 Halpaap 1994. 
13 Reichman & Eggenstein 2002. 
14 Vgl. Reichmann 1982. 

http:schaars.14
http:Middeleeuwen.12
http:beschreven.11
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liggende partner aan Duitse zijde is het Niedersächsisches Landesambt für Denkmalpflege 
(Aussenstelle Oldenburg). 

DEEL 2 ONDERZOEKSTHEMA’S 

In dit deel worden thema’s van onderzoek geformuleerd die van blijvend belang zijn voor het 
onderzoek van de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd in Drenthe, Overijssel, de 
Achterhoek, Veluwe, Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug. De thema’s zijn in de meeste 
gevallen niet nader chronologisch of regionaal onderverdeeld. Voor een volgende versie van de 
NOaA verdient het aanbeveling het gebied op te splitsen in drie delen, te weten: (1) Noord-
Nederland (Drenthe en de aangrenzende pleistocene delen van Friesland en Groningen), (2) 
Oost-Nederland (Overijssel-Achterhoek, Liemers) en (3) Veluwe, Gelderse Vallei en Utrechtse 
Heuvelrug. Voorts zou een chronologische onderverdeling kunnen worden aangebracht tussen 
de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen enerzijds en de Volle Middeleeuwen tot en met de 
Vroegmoderne tijd anderzijds. Op deze wijze kan de NOaA evenwichtiger in hoofdstukken 
worden opgesplitst. 

2.1: Landschap en bewoningsdynamiek 

Binnen het studiegebied is sprake van een grote landschappelijke diversiteit. Daardoor bestaan 
er ook regionale verschillen in bewoningspatroon. In sommige deelgebieden is sprake van 
uitgestrekte arealen hoge en potentieel bewoonbare grond (Drents Plateau en Veluwe); hier 
tekent zich dan ook een grote mate van bewoningscontinuïteit af. Daarentegen bestaat het 
versnipperde dekzandlandschap van Oost-Nederland en de Gelderse Vallei uit talrijke, veelal 
kleine zandruggen die als eilanden tussen de uitgestrekte lage en vochtige gebieden liggen. De 
bewoningsgeschiedenis in de prehistorie kenmerkt zich daar door een grote mobiliteit. Dat wil 
zeggen: de bewoning verplaatste zich voortdurend naar andere zandruggen. Alleen uitgestrekte 
complexen met hoge grond werden langduriger bewoond, met name daar waar ze grensden aan 
beek- of rivierdalen. Zulke plaatsen zijn te beschouwen als microregionale bewoningskernen. In 
de versnipperde dekzandlandschappen lijkt de voortdurende mobiliteit zich te hebben voltrokken 
volgens een patroon van expansie en contractie.15 Tijdens fasen van contractie trokken de 
bewoners zich terug in genoemde kernen, terwijl de bewoning zich in fasen van expansie weer 
uitbreidde naar andere locaties.  
De voortdurende verandering in de locatie van nederzettingen vormt een extra hindernis bij het 
ontrafelen van de bewoningsdynamiek in dergelijke gebieden. Het begin van de Vroege 
Middeleeuwen (5de-6de eeuw) kan worden opgevat als een contractiefase, waarin de bewoning 
zich in de kernen langs beken en rivieren terugtrok. Van daaruit verspreidde de bewoning zich 
vervolgens weer in etappes naar de dekzandruggen en -koppen. Toen daarvan ook de meest 
marginale in gebruik waren genomen werd tenslotte een begin gemaakt met de drainage en 
ontginning van het lager gelegen land. 

Romeinse tijd 
Lange tijd bestond de indruk dat grote delen van Noordoost-Nederland in het begin van de 
Romeinse tijd ontvolkt raakten en dat een aanzienlijk deel van de bevolking zich verplaatste naar 
het noordelijke zeekleigebied. Dit beeld behoeft bijstelling. Recente onderzoeken tonen aan dat 
de nederzettingen uit de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd zich vaak op atypische locaties 
bevinden, dat wil zeggen: laag op de flank van grote dekzandruggen (randzone beekdalen) of op 
kleine dekzandkoppen. Temeer daar ze meestal relatief vondstarm zijn kunnen ze dan ook 
makkelijk over het hoofd gezien worden. 
In het aangrenzende Westfalen lijkt er in de tweede helft van de eerste eeuw n.Chr. sprake te zijn 
van immigratie vanuit het gebied rondom de Elbe. Dat is althans de conclusie van Halpaap, die 

15 Groenewoudt et al. 1998. 

http:contractie.15
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zich daarvoor baseert op een horizont met aardewerk in Elbegermaanse stijl.16 Eggenstein sluit 
zich hier bij aan. In zijn overzichtstudie van de nederzettingsresten in het Lippegebied stelt hij 
vast dat bij verschillende nederzettingen sprake is van een Elbegermaanse horizont.17 De 
constateringen van Halpaap en Eggenstein bouwen voort op de germaniseringsgedachte, een 
concept dat door Hiddink van kritische kanttekeningen is voorzien (zie & 2.3).18 De hierboven 
geformuleerde ontwikkelingen in het ‘Vrije Germanië’, die in verband worden gebracht met 
contacten tussen Romeinen en Germaanse stammen, zijn mede gebaseerd op het grootschalige 
onderzoek bij Flögeln dat - evenals Wijster - beschouwd wordt als een type-site voor de 
Romeinse periode. In de loop van de 2de eeuw neemt het aantal nederzettingen toe. Naast 
Einzelhöfe zien we in de 3de en 4de eeuw grotere nederzettingen ontstaan. Of dergelijke grote 
nederzettingen in het hele studiegebied ontstonden is nog niet duidelijk; voorlopig lijken ze zich 
op enkele plaatsen te concentreren: in het gebied direct langs de limes (Rhenen, Ede, 
Bennekom, Didam en Wehl) en in een gebied dat ruwweg Salland en Zuid-Drenthe omvat 
(Colmschate, Heeten, Dalfsen en Wijster). De achtergronden van het ontstaan van grotere 
nederzettingen zijn tot dusver nauwelijks onderzocht. 

Middeleeuwen 
Vanaf de 5de-6 de eeuw vormde een aantal gebieden met grotere complexen hogere gronden de 
bewoningskernen, zowel op micro- (bijv. Colmschater Enk) als op macroniveau (Heidinga’s 
kerngewesten: westelijke Achterhoek, Het Gooi, de Liemers, Twente, Zuid-Salland, Noorderveld, 
Zuiderveld en Westerveld).19 Vanaf de 11de eeuw komt een ontginningsproces op gang dat tot in 
de 19de eeuw zou voortduren, met de grote hoogveenontginningen in Drenthe en noordoost 
Overijssel als jongste fase. Het is nog nauwelijks onderzocht hoe dit proces zich in de 
Middeleeuwen heeft voltrokken.20 Tevens is sprake van een gebrek aan schriftelijke bronnen. De 
afgelopen jaren is er door archeologisch onderzoek enig inzicht verkregen in de middeleeuwse 
bewoningsdynamiek (Raalte-Jonge Raan21 en Zutphen-Leesten/Looërenk22). 
De meeste nederzettingen op de pleistocene zandgronden bevinden zich in de directe nabijheid 
van water, doorgaans in de vorm van beken. Vooral de benedenlopen van de beekdalen bieden 
een nog onbekende, maar waarschijnlijk ongekende rijkdom aan archeologisch materiaal. Met 
name voor organisch materiaal zijn de conserveringsomstandigheden hier goed, in tegenstelling 
tot die van de droge nederzettingsgronden. Vooral de beekdalzones die in relatie tot de 
nederzetting staan, zijn hierbij van belang. Hier kan immers sprake zijn van allerhande off-site 
fenomenen, zoals oeverbeschoeiingen, voorden, waterputten, natte verkaveling en afvaldumps, 
die mogelijkheden bieden voor micro- en macro-onderzoek van organische materialen.  
Antropogene elementen in het middeleeuwse landschap die in dit gebied nog weinig tot geen 
archeologische aandacht hebben gehad zijn: wegen (hoofdroutes tussen bewoonde kernregio’s, 
maar ook lokale wegenpatronen), pleisterplaatsen, herbergen, landweren, waterstaatkundige 
ingrepen ten behoeve van verdediging (grachten van burchten en steden), handel (havenwerken 
en kades), ontginningen (weteringen), molens, rivierdijken en sluizen. In of nabij de grotere 
steden zijn hierover wel enige archeologische gegevens beschikbaar, maar voor het rurale 
gebied ontbreken ze vooralsnog. 

2.2: Vondsten uit venen 

Sinds de jaren tachtig van de 20ste eeuw groeit de belangstelling voor archeologische 
vindplaatsen in zogeheten ’natte’ contexten. Het Drents Museum te Assen is in aansluiting op 
studies van veenwegen (Casparie), veenlijken (Van der Sanden), en houten wielen (Van der 
Waals) gestart met de systematische inventarisatie van voorwerpen die gedeponeerd zijn in natte 

16 Halpaap 1994, 66. 
17 Eggenstein 2002, 179-180. 
18 Hiddink 1999. 
19 Heidinga 1987; Waterbolk 1990. 
20 Het onderzoek van Spek (2004) is een gunstige uitzondering. 
21 Groenewoudt at al. 1998; Spek & Van Exter 2006. 
22 Groothedde 1996; Groothedde et al. 2001; Bouwmeester; Fermin & Groothedde in prep. 

http:voltrokken.20
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contexten. Het gaat daarbij zowel om vondsten uit grote hoogvenen als uit kleine veentjes en 
beekdalen. De resultaten van de inventarisatie zijn per vondstcategorie (zie § 3.6.3) gepubliceerd 
in de Nieuwe Drentse Volksalmanak.23 De vondsten zijn daarbij ook in een geografisch kader 
geplaatst, waarbij ondermeer een verband is gelegd met soortgelijke deposities uit venen in 
Noord-Duitsland en Denemarken. Duidelijk is dat de verspreiding van veenvondsten tot op zekere 
hoogte een vertekend beeld geeft van de oorspronkelijke situatie. Uit de vroegste fase van de 
vervening (17de-18de eeuw) zijn namelijk nauwelijks vondstgegevens bekend. Gezien de 
vondstomstandigheden en de – soms – opzettelijke beschadigingen is het aannemelijk dat het in 
veel gevallen gaat om votiefvondsten. Voor zover bekend dateren de oudste uit het 5de 
millennium v.Chr. De gewoonte om in venen te offeren eindigde niet met de komst van het 
Christendom in de loop van de Vroege Middeleeuwen, want de depositie van diverse 
vondstcategorieën gaat door tot ver in de Middeleeuwen, en zelfs daarna. Blijkbaar werden de 
oude gebruiken geïntegreerd in het nieuwe geloof. Meestal worden veenvondsten geïsoleerd 
aangetroffen. Op sommige plaatsen is echter sprake van duidelijke clusters. 

2.3: De grens als doorgeefluik: romanisering en frankisering 

De interactie tussen de Romeinen en de inheemse bevolking benoorden de limes is al 
decennialang een prominent onderzoeksthema.24 In Nederland heeft het onderzoek van het 
thema romanisatie zich geconcentreerd op Zuid- en West-Nederland en de limes-zone zelf. 25 

Aan Noord- en Oost-Nederland is tot dusver aandacht besteed door Van Es, Hiddink en 
Erdrich.26 

De komst van de Romeinen heeft in Nederland ook in het gebied buiten de limes grote 
veranderingen tot gevolg gehad. Deze hangen voor een deel samen met het machtsvacuüm dat 
aan het einde van de eerste eeuw v.Chr. was ontstaan door de veldcampagnes van de 
Romeinen en de actieve Romeinse politiek buiten de limes. Een thema dat nog weinig uitgewerkt 
is, is de aanwezigheid van Romeinse militairen in het studiegebied. Militaire terreinen uit de 
eerste eeuw zijn nog niet aangetroffen en het aantal Romeinse importen is gering. Enkele 
vindplaatsen in zowel Oost- als Zuid-Nederland hebben wel het zogenaamde ‘Friese’ aardewerk 
opgeleverd (o.a. Emmen-Noordbarge en Blerick-Heierhoeve). Er is in deze periode blijkbaar 
sprake van verschuivende invloedssferen. 
Tegen het einde van de eerste eeuw is de inrichting van de limeszone voltooid. Fluctuaties in de 
hoeveelheid Romeinse vondsten in het gebied buiten de limes wijzen erop dat de aanleg van de 
limes de contacten tussen de bewoners aan beide zijden van de grens in bepaalde perioden 
wellicht eerder heeft gestimuleerd dan verhinderd. De Romeinse contacten met het Midden-
Nederlandse zandgebied (Utrechtse Heuvelrug, zuidelijke Veluwe en Montferland) lijken echter 
wel frequenter te zijn geweest dan die met het noorden en oosten. In Oost-Nederland bedraagt 
de hoeveelheid Romeins importaardewerk zelden meer dan 5%. 
Een thema dat vaak terugkomt in de wat oudere, synthetiserende studies over de politiek-sociale 
ontwikkeling in het Germaanse gebied buiten het Romeinse rijk betreft de ontwikkeling van een 
meer complexe samenleving als gevolg van de contacten tussen Romeinen en Germanen.27 De 
‘superieure Romeinse cultuur’ zou ertoe geleid hebben dat de kleine stammen uit de Vroeg-
Romeinse tijd samensmolten tot grote stammenbonden als Franken, Friezen en Saksen. Het 
gevolg hiervan was een toenemende militaire macht van bijvoorbeeld de Franken die op termijn 
mede het einde van het Romeinse rijk zou inluiden. Hiddink stelt echter dat het traditionele beeld 
uiteindelijk berust op weinig concrete aanwijzingen en meer zegt over de visie van de 
onderzoekers dan over de samenleving in kwestie zelf.28 

23 Van der Sanden 1995; 1997; 1998. 
24 Zie voor een overzicht het NOaA-hoofdstuk “De limes; een natte grens dwars door Nederland”. 
25 Romanisatie vatten we op als een proces van interactie en beïnvloeding tussen (de elite van) inheemse samenlevingen 
en de Romeinen, leidend tot veranderingen aan inheemse zijde. Het initiatief hiertoe kan van beide partijen zijn uitgegaan 
en de gevolgen verschillen van gebied tot gebied. 
26 Van Es 1967, Hiddink 1999, Erdrich 2001. 
27 Zie ook de NOaA-hoofdstukken “De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland” en “De Romeinse 
tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands dekzand- en lössgebied”. 
28 Hiddink 1999. 

http:Germanen.27
http:Erdrich.26
http:onderzoeksthema.24
http:Volksalmanak.23
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Fig. 20.1 Het noordelijk deel van het Romeinse rijk in de vierde-vijfde eeuw. 
Naar Heidinga & Offenberg 1991, 28  

Onderzoek van Erdrich heeft uitgewezen dat het Romeinse vondstmateriaal zich concentreert in 
enkele specifieke tijdsgewrichten.29 Hij legt een direct verband tussen de instroom van Romeinse 

29 Erdrich 2001. 

http:tijdsgewrichten.29
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goederen en politiek-militaire gebeurtenissen binnen het Romeinse rijk. Volgens hem zijn zowel 
de laatste decennia van de 2de eeuw als de periode van het Gallische rijk (rond 270) te 
beschouwen als perioden waarin de contacten tussen het Romeinse rijk en de Germaanse 
stammen intensief zijn. In reactie wees Hiddink op het eenzijdig Romeinse perspectief van de 
auteur. Hiddink30 hanteert een historisch-antropologische invalshoek, waarbij hij de dataset 
analyseert vanuit inheemse concepties, zoals het verwerven van (krijgs)roem, buit en eer, die 
volgens hem voor de Germaanse stammen belangrijke motieven vormden om tot (tijdelijke) 
toenadering met het Romeinse rijk te komen. Het is goed mogelijk dat de aanwezigheid van 
Romeinse importen, vooral vanaf de 3de eeuw, nauw verbonden is met Germaanse krijgers die 
in dienst waren van het Romeinse leger. 

Een opvallend element in de archeologische dataset uit de Laat-Romeinse tijd zijn de resten van 
grootschalige ijzerproductie in sommige grotere nederzettingen (bijv. Heeten). De reden van deze 
grootschaligheid en de eventuele rol die contacten met het Romeinse rijk hierbij hebben gespeeld 
zijn onbeantwoorde vragen.31 De toegepaste ijzertechnologie is zonder twijfel inheems, maar de 
benodigde organisatorische kennis en middelen kunnen zijn verworven door Franken die in het 
Romeinse leger hebben gediend. 
Omstreeks het midden van de 3de eeuw bezwijkt de limes en trekken groepen Franken het 
Romeinse gebied binnen. Problematisch is dat deze groepen vervolgens vrij snel uit het 
archeologische beeld verdwijnen. In het rivierengebied zijn er nauwelijks sporen van 
teruggevonden. In Zuid-Nederland is de hoeveelheid nederzettingen uit de Laat-Romeinse tijd de 
laatste jaren snel toegenomen, te weten Holtum, Gennep (L) en Geldrop, Bergeijk, Goirle, 
Alphen-Chaam, Breda-West (N-Br).  
Bewijzen voor militair-Romeinse aanwezigheid in het studiegebied zijn tot dusver schaars. Het 
marskamp bij Ermelo hangt mogelijk samen met een militaire oefening of strafexpeditie ten 
noorden van de limes. De wachttoren(?) bij Leusden kan een rol hebben gespeeld bij de controle 
van een belangrijke doorgaande route. Het is niet uitgesloten dat dergelijke fenomenen in de 
toekomst vaker worden aangetroffen. 
Het verdwijnen van de limes heeft grote sociaal-politieke veranderingen teweeggebracht in het 
studiegebied, ondermeer omdat delen van de Germaanse bevolking benoorden de limes zich in 
het voormalige Romeinse rijk vestigden, waarna de verlaten nederzettingsterritoria weer door 
andere groepen bevolkt raakten.32 Hoewel veel nederzettingen aantoonbaar zijn verlaten en de 
omvang van de bevolking vrijwel zeker aanzienlijk afnam, staat op steeds meer plaatsen 
(microregio’s) vast dat er sprake is van bewoningscontinuïteit (o.a. Groningen, Wijster, Enter, 
Zutphen, Didam en Wehl). Direct na de Romeinse tijd ontstaan er ook nieuwe nederzettingen 
(o.a. Zwinderen en Eursinge). Deze kenmerken zich, net als in de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse 
tijd, door een geringe vondstdichtheid en een afwijkende landschappelijke situering. Hoewel er 
over de huizenbouw en materiële cultuur vrij weinig bekend is, lijkt het erop dat de tradities 
aansluiten bij wat we kennen uit de Laat-Romeinse tijd. 
Recente opgravingsgegevens uit het zuidwesten van de Achterhoek (Liemers), direct ten 
noorden van de Rijn, doen vermoeden dat er in dit gebied - bij Didam en Wehl - in de nadagen 
van de Romeinse tijd  intensieve contacten werden onderhouden met bewoners van het gebied 
ten zuiden van de Rijn. Dat daarbij ook sprake was van elitevorming mogen we concluderen uit 
de grote hoeveelheid importen (o.a. glazen bekers) en het brede scala aan ambachtelijke 
activiteiten (o.a. goud- en zilverbewerking). Mogelijk is het genoemde gebied de bakermat van 
het Hamalandse vorstenhuis dat in later tijd steunpunten in deze buurt had, waaronder 
Montferland, Hoog Elten en de ringwalburg Zutphen? De ontwikkelingen hier zouden 
vergelijkbaar kunnen zijn met de ontwikkelingen die Heidinga heeft gereconstrueerd voor de 
omgeving van Rhenen.33 

In de 6de en vroege 7de eeuw lijkt zich een proces van etnogenese te voltrekken dat leidt tot een 
driedeling in invloedsferen die in deze periode vorm krijgt (Friezen, Franken en Saksen). Het 

30 Hiddink 1999. 
31 Groenewoudt & Van Nie 1995; Lauwerier et al. 1999. 
32 Zie o.a. Van Es 1994. 
33 Heidinga 1990. 

http:Rhenen.33
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studiegebied ligt in de periferie van de Saksische invloedsfeer. Vanaf de 7de eeuw breidt de 
Frankische invloedsfeer zich in noordelijke richting uit.34 In de 8ste en 9de eeuw komen 
respectievelijk Midden- en Noordoost-Nederland onder gezag van het Merovingische en later het 
Karolingische rijk. Een en ander resulteert in een proces dat als ‘frankisering’ bestempeld kan 
worden. De introductie van het domeinstelsel en de kerstening maken daar deel van uit. Beide 
fenomenen leidden tot veranderingen in de inrichting van het cultuurlandschap.35 Nederzettingen 
worden verplaatst (Eme, Colmschate, Zelhem), anders ingericht (idem) of nieuwe gesticht 
(Deventer, Warnsveld), dit alles ten dienste van een meer efficiënte ruimtelijke exploitatie van het 
land. Dit behoorde sedert de verovering toe aan de koning en zijn adellijke gevolg. Ook zal de 
stichting van kloosters en kerken de verplaatsing en stichting van nieuwe nederzettingen, 
waaronder Deventer en Zelhem, tot gevolg hebben gehad. 
In het grensgebied tussen Franken en Friezen ontstond de internationaal georiënteerde 
handelsplaats (port of trade) Dorestad. Mogelijk heeft Dorestad een rol gespeeld bij het transport 
en eventueel de verdere verwerking van het van de Veluwe afkomstige ijzer.36 De aanwezigheid 
van talrijke Frankische importen op de Veluwe duidt op intensieve contacten met het Frankische 
gebied.37 Meer oostelijk en noordelijk zijn dergelijke invloeden veel minder duidelijk. Anders dan 
verwacht neemt de hoeveelheid geïmporteerd draaischijfaardewerk in Zelhem38 en in Zutphen39 

af in de loop van de 7de en 8ste eeuw. In de IJsselstreek blijven Frankische importen tot aan de 
incorporatie van dit gebied in het Frankische rijk relatief schaars, in het noorden ook na die tijd.  
Op basis van vroegmiddeleeuwse grafvelden in het Münsterland stelt Grünewald dat hier tegen 
het einde van de 7de eeuw sprake is van een toenemende culturele invloed van de Saksen. 
Daarnaast constateert hij dat er tegen het einde van de 8ste eeuw nieuwe grafvelden ontstaan. 
Dit zou verband kunnen houden met de frankisering van dit gebied.40 

2.4: Grafritueel, religieuze beleving, kerstening 

Er is weinig bekend over het grafbestel in de Romeinse tijd. Anders dan in het aangrenzende 
Duitsland (waar omvangrijke crematiegrafvelden zijn opgegraven) zijn grafvelden in het 
Nederlandse studiegebied tot dusver opvallend schaars. Met uitzondering van Wijster-Looveen41 

zijn ze klein en compact en lijken ze aan te sluiten bij de traditie uit de Late IJzertijd.42 Er zijn 
enkele aanwijzingen dat vanaf eind 4de of begin 5de eeuw inhumaties in zwang raken bij de 
sociale elite: deze vroege graven met wapenbijgave kunnen beschouwd worden als voorlopers 
van de wapengraven in de Frankische grafvelden uit de Vroege Middeleeuwen. 
Vroegmiddeleeuwse grafvelden zijn uit het grootste deel van het gebied echter nauwelijks 
bekend. 
Over de kerstening en oudste christelijke cultusplaatsen in pleistoceen Noord- en Oost-Nederland 
zijn we betrekkelijk slecht geïnformeerd. Het beeld van het verteringsproces is vooral gebaseerd op 
schriftelijke bronnen (oorkonden, heiligenlevens, etc.).43 Hoewel er achttien kerkopgravingen in dit 
gebied zijn uitgevoerd, heeft maar een klein deel daarvan informatie opgeleverd over de vroegste 
kerkenbouw (d.w.z. vóór 1100). De meeste opgravingen dateren al van vele decennia terug en zijn 
nauwelijks uitgewerkt en gepubliceerd. Om de kennis(lacune) op dit gebied inzichtelijk te maken is 
een inventarisatie van de beschikbare gegevens gewenst. 

34 Frankisering: de resultante van invloeden die de Franken uitoefenden op de locale samenleving op zowel 
maatschappelijk als ruimtelijk niveau. Met name dat laatste is archeologisch goed traceerbaar. Frankisering vond op 
diverse momenten plaats, namelijk in de merovingische periode (noordelijke periferie van het Frankenrijk), tijdens en kort 
na de incorporatie van het Saksenland (750-800), in de tweede helft 9e eeuw onder invloed van de vikingaanvallen en in 
de 11e eeuw onder invloed van de herverdeling van territoria in het Rijkskerkenstelsel.
35 Van der Velde 2004. 
36 Heidinga 1987, Joosten 2004 
37 Heidinga 1987.
38 Van der Velde et al. 2003. 
39 Groothedde 1996. 
40 Grünewald 1999. 
41 Van Es 1967. 
42 Van Beek 2006 
43 Zie o.a. Milis et al. 1992. 

http:etc.).43
http:IJzertijd.42
http:gebied.40
http:gebied.37
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http:cultuurlandschap.35
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De kerstening van het studiegebied is niet los te zien van het frankiseringsproces. Omstreeks het 
jaar 768 kwam vanuit het missiecentrum Utrecht een Angelsaksische priester, Lebuïnus, naar de 
IJsselstreek om de gelovigen aldaar bij te staan en kerken te stichten (o.a. Wilp en Deventer).44 

Deventer werd het missiecentrum voor de kerstening van het Saksische land. Vermoedelijk werd 
vanuit deze stad al omstreeks 770 een kerk gesticht in Oldenzaal, het hart van het Saksische 
Twente.45 Na een periode van onrust in het Saksische gebied (die enkele malen gepaard ging met 
de verwoesting van de kerk van Deventer) keren de missiepriesters pas na 20 jaar terug. In 794 is 
Liudger actief betrokken bij de kerkstichting van Wichmond bij Zutphen. Kort na 800 wordt Munster 
het nieuwe bisdom, met Liudger als eerste bisschop. De grens tussen het bisdom Utrecht en het 
bisdom Munster heeft een grillig verloop. Het graafschap aan de IJssel, waar Deventer en Zutphen in 
de 10de eeuw deel van uitmaakten, viel goeddeels onder Utrecht, het graafschap Twente onder 
Munster. De grillige grens tussen beide bisdommen, die dwars door de Achterhoek en Salland loopt, 
bestaat uit een natte zone: het gaat daarbij om de venige en veelal dunbevolkte gebieden die zich 
uitstrekken tussen het dichtbevolkte Zuid-Salland en de westelijke Achterhoek (in het oosten 
begrensd door de Sallandse Heuvelrug en Lochemse Berg) en het land van Winterswijk en Twente. 
De eerst genoemde streken zijn in de 8ste eeuw in zekere mate Frankisch georiënteerd, terwijl in 
Twente en de oostelijke Achterhoek de Frankische invloeden pas in de 9de eeuw merkbaar worden. 
Dit gebied kunnen we dan ook als ‘Saksisch’ bestempelen. De grens tussen het bestaande, 
Frankische bisdom Utrecht en het nieuwe, ‘Saksische’ bisdom Munster zal dan ook zijn gebaseerd 
op de twee bevolkingsconcentraties die door moerassig, dunbevolkt land werden gescheiden. 
De nederzetting Zelhem heeft een curieuze positie ten opzichte van de genoemde natuurlijke 
begrenzing van de bisdommen. Het ligt weliswaar aan de ‘Utrechtse’ zijde van de Achterhoek, maar 
dan net waar het bisdom Munster een flink stuk westwaarts over de genoemde natuurlijke 
bisdomgrenzen heen steekt. Ondanks zijn geografische positie maakte Zelhem dus deel uit van het 
bisdom Munster. Het kent een vroege kerkstichting, gewijd aan (en waarschijnlijk gesticht door) 
Liudger. De kerk (meerdere bouwfasen vanaf de 9de eeuw) is opgegraven in 1946.46 

In het noorden vielen Drenthe en de stad Groningen onder het diocees Utrecht, hoewel de 
geldigheid daarvan tot in de 17de eeuw werd betwist door Munster. Groningen zal zich, als 
koninklijk fiscaal domein, snel ontwikkeld hebben als centrale plaats van de streek. Van een kerk 
is echter pas sprake in de 11de eeuw (Sint Martini). Rond 1100 stichtte bisschop Burchard een 
kapel (Sint Walburga). In Drenthe is de kerstening in de schriftelijke bronnen moeilijk te volgen. 
Archeologische aanwijzingen voor kerkelijke bouwsels onder bestaande kerken dateren uit de 
10de of 11de eeuw (bijv. Diever en Norg).47 De oudste bouwhistorische resten dateren vooral uit 
de 11de en 12de eeuw.  
De datering van het vondstmateriaal van de openlucht-cultusplaatsen Zutphen-Leestense Enk48 

en Wijhe-Herxen49 laat zien dat deze plekken tot in de 12de eeuw voor rituele doeleinden werden 
gebruikt. In Drentse venen werden zelfs tot in de Nieuwe tijd voorwerpen gedeponeerd. Bepaalde 
heidense tradities leefden blijkbaar nog lang na de kerstening voort en dat doet vermoeden dat 
de ‘uiterlijke’ kerstening van de bevolking pas veel later werd gevolgd door een ‘innerlijke’ 
kerstening. Deze constatering sluit aan bij het beeld dat we krijgen uit diverse historische 
bronnen.50 

2.5: Vroege steden in het noorden en oosten 

In het gebied van de Oost- en Noord-Nederlandse zandgronden liggen verscheidene steden die 
vroeg tot ontwikkeling zijn gekomen (Groningen, Deventer, Zutphen, maar ook kleinere centra 
met een vroegmiddeleeuwse kern als Zwolle, Arnhem en mogelijk Lochem en Doetinchem). Zij 
danken hun vroege oorsprong voor zover bekend niet aan hun ligging op de zandgronden, maar 

44 Spitzers 1992.
45 Van Vliet (2002, 80) is van mening dat Oldenzaal en Groningen werden gesticht vanuit de rijksabdij Sint-Odiliënberg. 
46 Renaud 1959. 
47 Woudstra 1956; Boersma 1974. Kerkplattegronden aangehaald en afgebeeld door Bitter 1983. 
48 Groothedde 2001; Van Beek, in voorbereiding. 
49 Mededeling R. van Beek (Wageningen Universiteit/RACM). 
50 Zie o.a. bijdrage C. Lebbe in Milis et al. 1992. 

http:bronnen.50
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aan hun ligging op een knooppunt van land- en waterwegen, strategisch droog op het zand 
(oeverwal, rivierduinen, uitloper Hondsrug). Deze gunstige ligging werd vooral vanaf de 
Karolingische tijd door de Frankische veroveraars benut om hier bestuurlijke en kerkelijke centra 
te stichten en soms ook handelscentra (emporia). 
In de meeste gemeenten met vroegmiddeleeuwse stadskernen is er de afgelopen decennia 
sprake geweest van een hausse aan archeologisch onderzoek in de oudste stadsdelen.51 De 
bestuurlijke centra van die steden bleken hun wortels te hebben in de Karolingische en Ottoonse 
tijd (Groningen52, Deventer53, Zwolle54, Zutphen55), vaak op terreinen die al veel langer bewoond 
werden (Groningen, Zutphen). De aanwezigheid van koningshoven (Groningen, Arnhem, 
Deventer, Zutphen), bisschoppelijke kapittelcentra (Deventer) vanaf de 9de eeuw en vroege 
verdedigingswerken (Zutphen: ringwalburg ca. 890, Deventer: omwalde handelsplaats ca. 890, 
Groningen: omwalling gehele domein begin 11de eeuw, Oldenzaal?) kon overtuigend worden 
aangetoond. In de handelsplaats Deventer is vooral na de omwalling van ca. 890 bovendien een 
stedelijke structuur en een perceelsstramien ontstaan dat min of meer de blauwdruk vormde van 
de laatmiddeleeuwse (en huidige binnen-)stad. Als belangrijkste opvolger van Dorestad sedert 
ca. 850 en als belangrijkste kerkelijke centrum naast Utrecht is Deventer op te vatten als de 
belangrijkste schakel tussen de vroegmiddeleeuwse emporia en de laatmiddeleeuwse stad. 
De vroege centra kenmerken zich bovendien door de aanwezigheid van ambitieus vormgegeven 
kerkelijke gebouwen en instellingen van landsheerlijk (vorstelijk, bisschoppelijk en grafelijk) 
bestuur en religieuze macht. In Zutphen blijkt uit de onderzoeken naar de koningspalts 
(54x12,5 m) en de kapittelkerk uit het midden van de 11de eeuw dat de plaats van grote 
betekenis was in het voormalige IJsselgraafschap in Hamaland. De macht van de Duitse vorst en 
de bisschop van Utrecht werd hier tot uitdrukking gebracht in de architectuur. Een vergelijkbare 
ontwikkeling zien we in Deventer, Groningen en in Oldenzaal.  
De oorsprong van de vroege centra die uiteindelijk stad zouden worden verschilt nogal; soms zijn 
in een stad meerdere functies gebundeld (Deventer en Utrecht: wereldlijk centrum, kerkelijk 
centrum, handel en ambacht), soms is er slechts sprake van één dominant element, maar 
doorgaans gaat het om een combinatie (bijv. grafelijk bestuur en kapittel in Oldenzaal). Centra in 
één bestuurlijk territorium (comitas) of regio (pagus) kunnen soms complementaire functies 
hebben. De ontwikkeling van Zutphen kan bijvoorbeeld niet worden losgezien van die van het 
naburige Deventer. Beiden lagen in de 9de eeuw in hetzelfde graafschap en werden 
hoogstwaarschijnlijk door dezelfde groep Vikingen aangevallen. Beide centra hadden rond 900 
complementaire functies binnen het Frankische territoriale bestel56 Na de teloorgang van 
Dorestad werd Deventer een bloeiende handelsplaats. Evenals Zutphen werd het na de 
Vikingaanvallen veilig omwald. Zutphen was het bestuurlijke en militaire centrum (gravenhof en 
ringwalburg) van het Karolingische graafschap aan de IJssel, terwijl Deventer als koninklijk 
handelscentrum (met tol en munt) en kerkelijk centrum fungeerde.57 In beide steden 
manifesteerden de Duitse vorst en de bisschop van Utrecht hun macht in de stedelijke 
architectuur (midden 11de eeuw). Door het wegkwijnen van het centrale koningsgezag en de 
vorming van steeds meer eigenmachtige kleine vorstendommen (zoals die van de graven van 
Gelre) ontwikkelde Zutphen zich steeds meer zelfstandig, dat wil zeggen: los van het 
bisschoppelijke Deventer. Na 1200 werden de twee steden, die inmiddels territoriaal waren 
gescheiden in twee rivaliserende vorstendommen (Gelre en Utrecht), geduchte 
handelsconcurrenten. Het model ‘Zutphen-Deventer’ is zeldzaam in Nederland, niet alleen 
vanwege de complementaire centrale functies van deze steden in de Vroege Middeleeuwen, 
maar ook vanwege hun continuïteit in de ontwikkeling tot laatmiddeleeuwse stad. Zutphen en 
Deventer samen vormen dus de missing link tussen de vroegmiddeleeuwse centrale plaatsen 
(emporium/portus, villa, curtis, oppidum) en de laatmiddeleeuwse steden. 

51 Zie ook het NOaA-hoofdstuk ‘De stad in Middeleeuwen en vroegmoderne tijd’. 
52 Boersma 1990; Kortekaas 2004. Kortekaas dateert de inrichting van het bestuurlijke centrum en de omwalde 
nederzetting in het begin van de 11e eeuw. 
53 Groothedde 2004(b), Mittendorff 2005. 
54 Van Beek & Van Vilsteren 1980. 
55 Groothedde 1999. 
56 Groothedde 2004(a.) 
57 Groothedde 1999; 2004(a) en (b). 

http:fungeerde.57
http:stadsdelen.51
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In de stad Groningen zijn vergelijkbare archeologische fenomenen en processen aangetoond.58 

De stad vertoont in de Vroege Middeleeuwen zowel ‘Zutphense’ als ‘Deventer’ kenmerken en 
functies. De vroeg-11de-eeuwse grootschalige omwalling van de koninklijke stadsstichting 
vormde de blauwdruk voor de ontwikkeling van de stad in de Middeleeuwen.59 Binnen de 
omwalling is de ontwikkeling van agrarische bebouwing en landgebruik naar een toenemende 
verstedelijking goed te volgen. Wat de percelering betreft zijn er sterke aanwijzingen dat de 
oorspronkelijke domaniale opzet getransformeerd werd in een stedelijke percelering. Vanaf de 
11de eeuw was de stad zowel kerkelijk als bestuurlijk centrum en handelscentrum, met een 
uitstraling naar zowel het pleistocene zuiden (Drenthe) als het holocene noorden (Ommelanden). 
Van de centrale plaats van het graafschap Twente, Oldenzaal, is weinig bekend. Toch zijn er 
topografische, archeologische en historische aanwijzingen dat ook hier sprake is van een 
Zutphens/Gronings model. Een grafelijk hof, een vroege kerkstichting (ca. 775; vanaf de 10de 
eeuw kapittel) en een marktfunctie maakt Oldenzaal tot een bloeiende plaats. De grootschalige 
laatmiddeleeuwse stedelijke ontwikkelingen lijken het vroegmiddeleeuwse beeld niet verstoord te 
hebben. Het centrum is de afgelopen dertig jaar echter flink ontgrond door tal van grootschalige 
nieuwbouwcomplexen. In de meeste gevallen gebeurde dit zonder gedegen opgraving of 
archeologische begeleiding, zodat de kennis over Oldenzaal nog steeds beperkt is. 

2.6: Het cultuurlandschap 

Op het platteland van de Volle en Late Middeleeuwen speelt zich een proces af van fixatie van de 
boerenerven op de oude cultuurgronden. De eerste tekenen daarvan zijn echter al te bespeuren 
in de Karolingische tijd (o.a. in Zutphen-Ooyerhoek).60 Het Frankische domeinstelsel lijkt van 
grote invloed te zijn geweest op de inrichting en fixatie van het middeleeuwse cultuurlandschap, 
vooral in het zuidelijke deel van pleistoceen Noord- en Oost-Nederland. Veel is hierover nog niet 
bekend, maar vooral in de intensief onderzochte microregio’s is duidelijk geworden dat er in de 
wordingsgeschiedenis van het historische cultuurlandschap meerdere fasen en fixatiemomenten 
te onderscheiden zijn voorafgaand aan, maar ook tijdens de laatmiddeleeuwse ontginningen van 
de broeklanden, kampen, bosrelicten en heidevelden. Dit proces van fixatie en voortschrijdende 
ontginningen gaat door tot het begin van de 20ste eeuw. De ‘ont-domanialisering’61 zet vooral 
vanaf de 12de eeuw in en maakt plaats voor het pachtstelsel. Op het platteland is in de loop van 
de Late Middeleeuwen een toenemende invloed te bespeuren van stedelingen en in de stad 
gevestigde instellingen zoals kloosters, gasthuizen, armeninstituten (grootgrondbezit en 
exploitatie). In toenemende mate ontstaan kloosters, aanvankelijk vooral op het platteland, later 
vooral in de steden. Ook deze instellingen (en met name ook de rijke kapittels van Lebuïnus te 
Deventer en van Walburga te Zutphen en later Arnhem) hebben grote invloed op de exploitatie 
en inrichting van het platteland. 
Door het vrijwel ontbreken van steden (afgezien van Groningen), kloosters en burchten in 
Drenthe lijkt de inrichting van het platteland meer onder invloed te hebben gestaan van 
vrijgeërfde gemeenschappen, uiteindelijk georganiseerd in marken (marke-organisatie). Marken 
komen in het hele pleistocene gebied van Noord- en Oost-Nederland voor, het kenmerkt zelfs dit 
gebied binnen Nederland. De invloed van de bovengenoemde domaniale structuren en de steden 
maken dit territoriale markenlandschap en het daarmee samenhangende landgebruik soms zeer 
complex.62 

58 Zie ook het NOaA-hoofdstuk ‘Noord-Nederland in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd’. 
59 Kortekaas & Van der Werff 2004. 
60 Groothedde 1996. 
61 D.w.z. het uiteenvallen van de directe band tussen personen (horigheid) en het domein waarop zij wonen en de 
domeinheer waaraan zij schatplichtig zijn. Vaak omgezet in pachtovereenkomsten of tinsbetalingen zonder horigheid. 
Domeinen vallen ook uiteen door verkoop, stadsrechtverleningen, verpachting etc.
62 Spek 2004. 

http:complex.62
http:Zutphen-Ooyerhoek).60
http:Middeleeuwen.59
http:aangetoond.58
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2.7: De relatie tussen stad en platteland63 

2.7.1: De Vroege Middeleeuwen 
Enkele steden in het gebied kennen een onafgebroken bewoning vanaf de Romeinse tijd (o.a. 
Groningen, Zutphen), evenals enkele agrarische nederzettingen in de directe omgeving van deze 
steden, zoals Eme bij Zutphen64 en Peelo bij Assen.65 Met name vergelijkend onderzoek tussen 
de ontwikkeling van deze nederzettingen biedt interessante mogelijkheden: Zutphen en 
Groningen die uiteindelijk bestuurscentrum en stad worden en bijvoorbeeld Peelo, Eme en 
Leesten die buurschappen blijven. Hier is de directe relatie te vinden (continuïteit) tussen de 
nederzettingsstructuur en het landschap in de pre-Frankische periode en de Frankische 
invloeden op de ruimtelijke structuur van het nederzettingenlandschap en de vroege opkomst van 
de steden daarin. 
De incorporatie in het Frankische rijk heeft ongetwijfeld grote invloed gehad op de exploitatie van 
het land. Er zijn steeds meer aanwijzingen (uit Drenthe, Overijssel en de Achterhoek) dat de 
nederzettingsstructuur en de locatiekeuze juist in deze tijd verandert en erven, buurschappen en 
dorpen in de 9de eeuw min of meer op de plaats komen te liggen waar ze voortaan zouden 
blijven. 
De Frankische elite had andere belangen bij de exploitatie van het land dan de inheemse 
bevolking. De vroegmiddeleeuwse grootgrondbezitters waren de koning, de wereldlijke elite, de 
kerk en de grote (rijks)kloosters. De exploitatie geschiedde vanuit domeinhoven en de diverse 
vroege (bestuurs- en handels)centra vervulden een bovenregionale rol in de aansturing, 
verwerking en distributie van de goederen (bijvoorbeeld ijzerproductie en -verwerking). Hoewel in 
Kootwijk, Apeldoorn-Hoog Buurlo, Montferland, Zutphen-Ooyerhoek en Zutphen-Leesten 
duidelijke aanwijzingen zijn voor het belang dat de Franken aan de winning en verwerking van 
ijzer hechtten, is van veel andere opbrengsten van het land weinig tot niets bekend (vee, 
mestvarkens, hout, graan, regale jacht en andere regalia).66 

2.7.2: Late Middeleeuwen 
Ook de exploitatie door ‘stedelingen’ (burgers, adel, geestelijkheid, stedelijke overheid, etc.) van 
het omliggende land (schependom, maar ook het agrarische ommeland daaromheen) is een 
boeiend en weinig onderzocht gegeven. Er zijn sterke aanwijzingen dat stedelijke instanties een 
belangrijke rol speelden in de ontginning en exploitatie van tot dan toe woeste gronden en 
bossen. Deze invloed is vooral merkbaar in de omgeving van de vroege centra vanaf de 
Karolingische tijd en rondom de laatmiddeleeuwse steden tot in de 19de eeuw en compliceert het 
beeld van het landgebruik en bezit door vrijgeërfde boerengemeenschappen die in marke-
organisaties de exploitatie van het land binnen de marke regelden. Vanaf de 14de eeuw is het 
vooral de stedelijke elite die zich als grootgrondbezitter manifesteert en het landgebruik naar zijn 
hand zet ten dienste van de stedelijke productie en handel (hop voor bier, lijnolie, eek, hout, vlas, 
wol, vlees, huiden voor leer, etc.).67 Omgekeerd zal de (vrijgeërfde) boer de stad niet links 
hebben laten liggen. Hij kon zijn surplus immers op de regionale markt aanbieden. Over de 
invloed van de stad op het platteland in het algemeen op het gebied van huizenbouw, materiële 
cultuur, welvaart, mentaliteit en identiteit is weinig bekend. Zowel archeologische als 
bouwhistorische gegevens vormen hiervoor mogelijk rijke bronnen van informatie. Volgens 
historici zou de plattelander in de loop van de late middeleeuwen steeds afhankelijker zijn 
geworden van de stedelijke economie. Uit zich dat in de identiteit van de plattelanders? Gaan ze 
stadser bouwen, wonen, nemen ze typische gewoonten uit de stad over? Dringen vernieuwingen, 
bijvoorbeeld in materiële cultuur en huizenbouw, door van de stad naar het platteland? Zo ja, hoe 
snel, of wellicht wel niet. De hoofdconstructie van boerderijen lijkt een ‘autonome’ ontwikkeling te 
kennen, maar in constructiedetails zou stedelijke invloed zichtbaar kunnen zijn. Hierbij is te 
denken aan de verstening van wanden en de haard. 

63 Zie ook het NOaA-hoofdstuk ’De stad in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd’. 
64 Groothedde 1996; 2001; Bouwmeester 2000. 
65 Kooi 1994; 1995. 
66 Koninklijke en landsheerlijke privileges. 
67 Bouwmeester; Fermin & Groothedde in voorbereiding. 

http:etc.).67
http:regalia).66
http:Assen.65
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2.7.3: Landsheerlijke territorialisering en stadsontwikkeling 
In de loop van de 12de eeuw veranderde de symbolische waarde van de ruimtelijke structuur en 
van de aanzienlijke wereldlijke en kerkelijke gebouwen daarbinnen. De bouw van keizerlijke 
paltsen, bisschoppelijke burchten, kerkenbouw hadden in de 11e eeuw een begrepen politieke en 
religieuze lading (machtsuiting), onder invloed van de territorialisering vervaagde deze betekenis 
en werden ze zelfs weggepoetst (sloop, verbouwing) om koninklijke en bisschoppelijke 
aanspraken te ontkennen. 
In Groningen, Deventer, Zutphen en mogelijk ook Oldenzaal is dit veranderingsproces te 
bespeuren. Ook ontstaan rond nieuwe landsheerlijke hoven nieuwe steden (Amersfoort). 
Het in gebruik nemen van dergelijke koningshoven en bisschoppelijke hoven door regionale 
machthebbers is een algemeen verschijnsel in West-Europa (met name in het Rooms-Duitse 
Rijk) en uit zich in het streven om ‘eigen’ vorstendommen te vormen. De laatmiddeleeuwse 
graafschappen Gelre en Zutphen zijn het product van deze territorialiseringsdrang van de graven, 
ten koste van de bisschoppelijke macht. De stedelijke ontwikkeling, het ontstaan van een 
koopliedenklasse, ambachtelijke organisaties (gilden) en de ontmanteling van het domeinstelsel 
maakte dat de stadse bevolking zich ging emanciperen in een doelbewust streven zich vrij te 
maken van direct landsheerlijk bestuur (stadsrecht). De landheer had ook baat bij de opkomst 
van een (kapitaal)krachtige groep burgers die hem in ruil voor privileges als soeverein vorst 
steunden. Waar de nieuwe territoriale vorsten (de graven van Gelre) de verstedelijking en de 
stadsvrijheid lijken te stimuleren, verweerde het oude bisschoppelijke gezag zich tegen deze 
stadse fratsen (Utrecht, Deventer, Oldenzaal en Deventer hebben stadsrechten die stukje bij 
beetje verworven zijn). Onderzoek naar het proces van de stichting, planmatige lay-out, inrichting 
en exploitatie van steden en stadsdelen (villeneuves, bastide-steden) onder invloed van de 
landsheren is - archeologisch gezien - een nog onderbelicht aspect in het onderzoek naar de 
stadsvorming in de Middeleeuwen. De ruimtelijke ontwikkeling en het verstedelijkingsproces lijken 
nogal te verschillen in de steden van de vorstendommen Gelre en het (Over)Sticht. Ook de 
herkomst en identiteit van de nieuwe stadsbewoners verschilt, wat zich zou kunnen uiten in 
huizenbouw en de materiële cultuur. Archeologisch onderzoek hiernaar in de steden heeft amper 
plaatsgevonden. 

2.8: De laatmiddeleeuwse boerderij 

De afgelopen veertig jaar is veel informatie verzameld over nederzettingsstructuren en 
huisplattegronden vóór het jaar 1200. Een groot deel daarvan is afkomstig van de Noord-
Nederlandse zandgronden.68 Sinds 25 jaar wordt echter ook het nodige onderzoek verricht in 
Oost- en Centraal-Nederland (o.a. Deventer-Colmschate,69 Zutphen-Ooyerhoek,70 Zelhem,71 

Markelo-Noordachteres,72 Wierden-Huurne73, Oldenzaal-De Hoesstie74, Kootwijk75 en Putten-
Husselerveld76). 
Over laat-middeleeuwse boerderijen en boerenerven is nauwelijks iets bekend, vooral 
veroorzaakt doordat men vanaf ca. 1200 overging tot het bouwen op stiepen en stenen voeten. 
Naast het verdwijnen van ingegraven staanders zien we de introductie van het houtskelet op 
vloerplaten.77 In de steden begint laatstgenoemde ontwikkeling al in de 11de eeuw (Deventer) en 
tekent zich vooral vanaf de 13de eeuw, met een ontwikkeling naar het stenen stadshuis in al zijn 
verschijningsvormen. Op het platteland kan het nagenoeg ontbreken van sporen van 
boerenerven eigenlijk alleen worden verklaard door de genoemde verandering in de bouwwijze, 
die nauwelijks resten in de bodem achterlaat. Daarbij komt dat de laatmiddeleeuwse boerderijen 

68 Waterbolk & Harsema 1979; Waterbolk 1982; Huijts 1992. 
69 Diverse publicaties. Een overzicht is te vinden in Verlinde 2000. 
70 Zie bijdrage I. Reuselaars in Groothedde 1996. 
71 Van der Velde & Kenemans 2002(a); 2002(b). 
72 Van der Velde 2005. 
73 Prangsma & Vanneste 2005. 
74 Oude Rengerink 2005. 
75 Heidinga 1987.
76 Blom et al. 2005. 
77 Een uitzondering is de 18de-eeuwse boerderij met ingegraven staanders in Horst op de Veluwe. 

http:vloerplaten.77
http:zandgronden.68
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in veel gevallen op nog bestaande erven gezocht moeten worden, zoals blijkt uit onderzoek in 
Zutphen-Ooyerhoek, Leesten en Looërenk.78 Met andere woorden: de oorsprong van de huidige 
erven ligt in de laatmiddeleeuwse periode, waarin de boerderij door het gebruik van duurzame 
materialen (houtskelet, stenen voeten, stenen gevels) een steeds structureler karakter krijgt. De 
historische erven liggen dus vaak op agrarische bedrijven waar door grootschalige 
bodemverstoringen (o.a. bedrijfsgebouwen) de oorspronkelijke structuren voorgoed zijn uitgewist. 
Ook hergebruik van bouwmateriaal, met name gebinten, is een bekend verschijnsel.79 Uit 
bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat in Drenthe, Twente en de Achterhoek de oudst 
bewaard gebleven (delen van) bestaande boerderijconstructies uit de 14de en 15de eeuw 
dateren.80 Nog steeds  is er een ‘gat’ van enkele eeuwen ten opzichte van de laatste generatie 
archeologisch herkenbare boerderijen van het type Gasselte B. Overigens zijn er aanwijzingen 
dat in de 11de en 12de eeuw ook andere boerderijtypen in gebruik waren. In de domaniale 
nederzetting Eme (Ooyerhoek bij Zutphen), met aanwijzingen voor arbeidsspecialisatie en 
exploitatie door de landeigenaren (kerk, vorst, graaf, ministeriaal) blijkt dat rurale gebouwen heel 
andere verschijningsvormen kunnen hebben, afhankelijk van het doel van het gebouw. Gasselte-
huizen komen in Eme wel voor maar in varianten naast allerhande hybride gebouwstructuren.81 

Dit beeld zet zich in Eme voort tot ver in de 13de eeuw. Op de Looërenk, twee kilometer 
verderop, zijn gebouwstructuren gevonden uit de 13de tot 15de eeuw die eveneens sterk afwijken 
van de Gasselte-traditie. Vanaf de 15de eeuw komt hier de hallenhuis-boerderij op, met stenen 
woonvertrek en houten deel met (in de grond gegraven!) gebinten (boerderij ’t Loo, ca. 1450).82 

De constructies van hooimijten en kapbergen (in archeologische literatuur vaak ‘spiekers’ 
genoemd) blijken nog tot in de 19de eeuw ingegraven te worden (één- tot veelpalige bouwsels). 
Ze worden bij opgravingen op laat- en postmiddeleeuwse erven nogal eens teruggevonden en 
vormen tezamen met de waterputten en mobiele vondsten de enige tot nu toe herkenbare 
archeologische correlaten van deze erven. 

2.9: Bewoningskernen vanaf de Late Middeleeuwen 

2.9.1: De kleine plattelandssteden en dorpen 
De nadruk op het archeologisch onderzoek binnen het onderzoeksgebied heeft wat betreft de 
laat- en postmiddeleeuwse periode erg gelegen op de grotere steden. Het onderzoek in de kleine 
steden en dorpskernen heeft tot op heden een incidenteel karakter, van de dorpskernen kan zelfs 
gezegd worden dat onderzoek nagenoeg geheel ontbreekt. De oorzaak kan mede gezocht 
worden in het ontbreken van archeologische diensten in de rurale gemeenten. Onderzoek te 
velde beperkt zich vaak tot waarnemingen van lokale amateurs. Er is een wanverhouding tussen 
het onderzoek in grote en kleine kernen wat betreft laat- en postmiddeleeuws onderzoek. Er is 
weinig tot niets bekend over de relatie tussen de grote steden (die in de lange-afstandshandel 
waren betrokken) en de kleinere steden in het achterland (toeleveranciers van goederen via de 
regionale markt). Er zijn aanwijzingen dat de bouwtradities en leefgewoonten in de 
plattelandssteden wezenlijk verschilden van die in de grote steden uit het Hanze-netwerk. Ook 
over het ontstaan van de kleine steden (in het licht van het regionaler worden van de handels- en 
distributie-economie in de zich nieuw ontwikkelende vorstendommen) is weinig bekend. Er zijn 
enkele opgravingen in Doetinchem, Groenlo, Lichtenvoorde, Lochem, Borculo, Zevenaar, 
Doesburg, Wageningen, Goor, Delden, Oldenzaal en Hasselt beschikbaar die slechts duidelijk 
maken hoe weinig we over deze steden weten. De meeste plaatsen moeten het met een of 
enkele uitgewerkte opgravingen doen en veel opgravingen of waarnemingen zijn nauwelijks 
uitgewerkt en veelal door amateurs uitgevoerd. Van stadjes als Nijkerk, Barneveld, Steenwijk, 
Ootmarsum, Ommen, Meppel, Coevorden is vrijwel geen informatie beschikbaar. Met de 
dorpskernen is het nog veel slechter gesteld. 

78 Bouwmeester; Fermin & Groothedde in voorbereiding. 
79 Zie o.a. Helbers1960. 
80 Van der Waard 1996. 
81 Zie bijdrage van I Reuselaars in Groothedde 1996. 
82 Bouwmeester; Fermin & Groothedde in voorbereiding.  

http:1450).82
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Er speelt in de dorpen en kleine steden ook nog een ander probleem. Doorgaans worden 
bouwlocaties in dorpen en kleine steden zonder enige vorm van bouwhistorische en 
archeologische begeleiding bouwrijp gemaakt. De historische bebouwing in de onderhavige regio 
bestond tot ver na de Middeleeuwen uit houtskeletbouw met vakwerk. De (resten van de) 
hoofdopzet van deze historische casco’s is vaak achter de moderne gevels behouden gebleven. 
De gebouwen waren doorgaans ondiep op poeren, veldkeien en/of op vloerplaten gefundeerd. 
De resten (funderingen, vloeren, haarden) beperken zich dus tot de bovenste meter vanaf het 
maaiveld. In tegenstelling tot de grotere steden werden kleine steden en dorpen zelden 
grootschalig opgehoogd. Het bodemarchief in de bovenste meter grond wordt tijdens de sloop 
ongezien verwijderd zodat feitelijk weinig tot niets archeologisch meer rest dan her en der een 
oude waterput of afvalkuil. Dit probleem kan slechts ondervangen worden door sloop- en 
bouwlocaties in de historische kernen van kleine steden en dorpen vóór sloop bouwhistorisch te 
onderzoeken en archeologisch onderzoek vanaf maaiveld-niveau uit te voeren. 

2.9.2: De grotere steden 
De wortels van enkele grote steden liggen weliswaar in de periode voor 1200, vaak een exclusief 
terrein voor de archeologie om de kennis hierover te leveren en te verrijken, voor de laat- en 
postmiddeleeuwse periode wordt de archeologische bijdrage relatief geringer. Het vormt een 
aanvulling en verfijning van kennis over de stad als geheel en specifieke fenomenen daarbinnen 
(kloosters, stadsmuren, huizenbouw, openbare inrichting en infrastructuur), waarvan de grote 
lijnen en verschijningsvormen vaak al bekend waren. Voor wat betreft de studie naar de materiële 
cultuur en eetgewoonten van de stad vormt het stadse bodemarchief echter op alle fronten een 
waardevolle aanvulling op de schaarse kennis van de middeleeuwse stedelijke samenleving. De 
studie naar de Late en post-Middeleeuwen staat vooral in het teken van microstudies naar huizen 
en huishoudens, waarbij onderzoek in beerputten en afvalcomplexen doorgaans de kern is 
geweest en nog altijd is. Door het combineren van verschillende soorten bronnen (materiële 
cultuur, botanisch en zoölogisch materiaal, historische bronnen) is het mogelijk tal van 
gedetailleerde vraagstukken op huishoudelijk niveau te onderzoeken. Voor de materiële cultuur is 
het ‘Deventer classificatiesysteem’ in steden in dit gebied het meest gebruikt.83 

Onderzoek naar de economische infrastructuur over water (havens, kades, scheepsbouw en 
schepen) is essentieel voor de kennis van de middeleeuwse handelsstad. Echter, in dit deel van 
Nederland is daarover vrijwel niets bekend. Alleen uit Deventer zijn havenwerken (beschoeiingen, 
kades, scheepsresten) uit de 10de-12de eeuw bekend, maar dit onderzoek wacht nog op 
uitwerking (ROB 1982). Scheepsresten uit de Middeleeuwen zijn zeldzaam, zeker in riviercontext. 
De aanwezigheid van middeleeuwse scheepswerven blijkt overduidelijk uit historische bronnen, 
maar er is er nog nooit een onderzocht. De randzones van de stad waar ze zich bevonden 
(buiten de muren) zijn in het algemeen sterk aangetast door aanleg en ontmanteling van 
vestingwerken, rivieroever- en havenwerken, spoorwegen etc. 

Er is met name in de steden steeds meer aandacht voor de archeologische neerslag van de pre-
en vroeg-industriële samenleving, zoals materiële cultuur, behuizing, bedrijven en fabrieken. Uit 
dergelijk bronnenmateriaal is veel te leren over de groepscultuur van deze in sociale klassen 
onderscheiden samenlevingen en over de veranderingsprocessen die de industrialisatie met zich 
mee bracht 
Vuilstortplaatsen vormen een bron van informatie over consumptiepatronen van 
gemeenschappen. In de afgelopen decennia is echter een groot deel van de vuilstortplaatsen uit 
de 19de en 20ste eeuw verdwenen door sanering; ook van de resterende wordt het voortbestaan 
bedreigd. 
Studie naar menselijke resten, natuurlijk vooral uit kerken, kloosters en kerkhoven, staat in 
Nederland nog in de kinderschoenen en is helaas vaak incidenteel van karakter.84 Onderzoek 
(fysisch-antropologisch, pathologisch, histologisch, DNA-onderzoek, historische identificatie) naar 

83 Het ‘Deventer classificatiesysteem’ wordt in het hier besproken gebied vooral toegepast in de steden Kampen, Zwolle, 
Deventer, Oldenzaal, Zutphen en Arnhem.
84 Voor het Midden- en Oost-Nederlands zandgebied zijn te noemen: Zwolle Broerenkerk: zie Clevis et al. 1992; Kampen 
Agnietenklooster: zie Laarman in Van der Pol & Smit 1997; Harderwijk Grauwe Susterenklooster: zie Laarman 1993 en 
Zutphen Nieuwstadskerk. 

http:karakter.84
http:gebruikt.83
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menselijk materiaal kan kostbaar zijn en gebeurt vaak alleen op incidentele basis. De potentie 
van dit materiaal is bovendien nog nauwelijks bekend, aanwijzingen voor bruikbaar DNA in het 
materiaal biedt ongekende mogelijkheden voor de toekomst. Biomoleculair onderzoek en DNA is 
op dit moment volop in ontwikkeling.85 De grafvelden en kerkhoven uit de Middeleeuwen zijn nog 
onontsloten archieven van genetisch en demografisch materiaal van onze samenleving. 

2.10: Indicatoren voor handel en uitwisseling 

Voor de middeleeuwse archeologie tot en met de nieuwste tijd zijn op productie- en 
consumptieniveau de keramiekvormen, baksels en productiecentra in grote lijnen in beeld. Voor 
de importen uit het Rijnland, Maasland en (vanaf de Late Middeleeuwen) uit Holland zijn 
bovenregionale studies over herkomst en vormontwikkeling voorhanden. 

Over aardewerkcomplexen uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen zijn uit onze regio 
enige studies beschikbaar.86 Toch bestaat voor alle perioden een lacune in de kennis over weinig 
karakteristieke keramiek van met name lokale en regionale herkomst: Hessens-Schortens (5de-
10de eeuw), kogelpotten (8ste-13de eeuw) en grijsbakkend aardewerk (12de-16de eeuw, lokale 
of regionale productie, import?), roodbakkend aardewerk (13de-20ste eeuw, slecht bekende 
lokale en regionale vormtradities en ontwikkeling), lokale productie van vele soorten 
volksaardewerk (XVIIId-XXa, één productiecentrum archeologisch bekend: Taminiau, Zutphen).87 

Juist deze lokale en regionale keramiekproductie geeft een goed beeld van de productie, de 
vraag, concurrentie met importen, functie en culturele identiteit van de lokale gemeenschap. 
Goedgedateerde vondstcomplexen (zoals muntdateringen, dendrochronologische en historische 
dateringen) zijn in dit gebied schaars of ongepubliceerd. 
Handel en handelsstromen zijn in de archeologie maar op beperkte schaal grijpbaar. Keramiek 
vormt de belangrijkste indicator, maar geeft een onvolledig beeld (productie- en handelsplaatsen 
keramiek) van de werkelijke handelsstromen en uitwisselingssystemen. Handelsproducten als 
natuursteen, vis, vlees, vruchten, hout (dendrochronologisch onderzoek naar herkomst), metaal 
(metallurgisch onderzoek) en glas zijn eveneens archeologisch grijpbaar maar zelden bron van 
synthetiserend onderzoek naar handelsstromen, uitwisselingsystemen, vraag en aanbod.  
Visserij speelde op lokaal als interregionaal niveau een belangrijke rol. De zeevis (haring, stokvis) 
was een fundamenteel bulkhandelsproduct voor de Hanzesteden (met handelsfactorijen in de 
Sont en de Wendische- en Baltische kust). Lokale visserij was een regaal recht dat aanvankelijk 
door de elite werd uitgeoefend maar in de loop van de Late Middeleeuwen werd verpacht aan 
o.a. de steden. Vismarkten vormen vaak de oudste marktlocaties in de steden. Visserij is een bij 
uitstek onderbelicht aspect in het onderzoek naar uitwisselingssystemen. 

DEEL 3 DE ARCHEOLOGISCHE VERSCHIJNINGSVORMEN 

3.1: Geogenese, wordingsgeschiedenis 

Het landschap van de pleistocene zandgebieden van Noord-, Oost- en Centraal-Nederland dankt 
zijn ontstaan en uiterlijk hoofdzakelijk aan de gecombineerde werking van wind, water en ijs 
tijdens de laatste twee ijstijden (Saalien en Weichselien).88 Het opdringen van het landijs tijdens 
het Saalien leidde tot de vorming van stuwwallen, glaciale tongbekkens en grondmorene-vlaktes. 
Door erosie verloren de stuwwallen in later tijd weer veel van hun hoogte en raakten de door de 

85 Zie hiervoor ook paragraaf 1.4 van het NOaA-hoofdstuk ‘Archeozoölogie en fysische antropologie’. 
86 O.a. Van Es 1967; 1979; Groenewoudt 1987; Groothedde 1996; Taayke 1996; Verhoeven 1998; Sanke 1999; 
Mittendorff 2005. 
87 Bartels & Groothedde 2001. 
88 Zie ook het NOaA-hoofdstuk ‘Toelichting bij de nieuwe paleogeografische kaarten van Nederland’. 

http:Weichselien).88
http:Zutphen).87
http:beschikbaar.86
http:ontwikkeling.85


 

  
  

 
  

   

  
  

 
      

  
   

  

      
      

   
    

   
  

 
 

  
   

   
  

 
     

    
    

  
   

   

 

    
   

    
 

    
 

       
 

  

 
 
 

                                                 
 

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstuk 20, versie 1.0)  pag. 20 

gletsjers gevormde dalen weer grotendeels opgevuld. Tijdens het Pleniglaciaal werden grote 
oppervlaktes bedekt met dekzanden (het zgn. Oud Dekzand). Door verstuiving ontstonden tijdens 
het Laat-Weichselien talrijke dekzandruggen en -koppen (zgn. Jong Dekzand). Zo kregen delen 
van het gebied een reliëfrijk karakter dat in hoge mate bepalend is geweest voor de afwatering 
(drainagesysteem) en het bewoningspatroon. Door vernatting ontstonden er in de loop van het 
Holoceen uitgestrekte hoogvenen en raakten de beeksystemen verder vertakt. Menselijke 
activiteiten in het landschap, al dan niet in combinatie met specifieke klimatologische 
omstandigheden, leidden vanaf de overgang tussen Neolithicum en Bronstijd tot het ontstaan van 
zandverstuivingen. Tot ver in de Middeleeuwen bleef de drainage van grote delen van het 
dekzandlandschap slecht en was het gebied nauwelijks geschikt voor bewoning. Pas vanaf de 
12de tot de 14de eeuw werden de lage delen van het gebied ontgonnen waardoor de afwatering 
verbeterde en de bewoningsmogelijkheden toenamen. 
In de pleistocene zandgebieden van Noord-, Oost- en Centraal-Nederland zijn er behalve de 
genoemde overeenkomsten ook verschillen aan te wijzen die elk gebied zijn eigen karakter 
geven: 

• In Oost-Nederland is sprake van een sterk versnipperd landschap waarin dekzandruggen 
als kleine eilanden en stuwwallen als de grotere eilanden omgeven worden door vaak 
uitgestrekte laagtes die eerder waarschijnlijk veelal te nat waren voor bewoning. 
De grenzen tussen de deelgebieden Salland, Twente, Achterhoek en Liemers vallen 
meestal samen met de grenzen van uitgestrekte veengebieden. De oude 
bewoningsterritoria bestaan vermoedelijk uit diverse bewoningskernen (kerngewesten) 
die op hun beurt weer enkele tientallen nederzettingsterritoria (dorpsgebieden) omvatten.  

• De Noord-Nederlandse zandgronden zijn vlakker en het gebied is minder versnipperd. 
De kern bestaat uit een omvangrijk keileemplateau (het Drents Plateau) waar plaatselijk 
dekzand is afgezet en waarin zich talrijke beken hebben ingesneden. De randzone van 
het Drents Plateau is in de loop van het Holoceen ‘verdronken’ en afgedekt met klei en 
veen.89 Door het oprukkende hoogveen raakte het bewoonbare areaal uiteindelijk 
opgesplitst in drie delen: het Noordenveld, het Westenveld en het Zuidenveld. Deze 
gebieden zijn wellicht al sinds de Late IJzertijd onderverdeeld in afzonderlijke 
nederzettingsterritoria. De hoge oostkant van het Drents Plateau (de Hondsrug) vertoont 
een scherpe overgang naar een uitgestrekt (voormalig) veengebied: het Bourtangerveen. 

• Het grootste deel van het Centraal-Nederlandse Zandgebied bestaat uit het omvangrijke 
stuwwallencomplex van de Veluwe dat door een uitgestrekte laagte (de Gelderse Vallei) 
van de Utrechtse Heuvelrug wordt gescheiden. Met name de overgang van het 
stuwwallengebied naar het dal van de Rijn was in de Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen relatief dicht bewoond. 

Vragen: 
• Wat was de invloed van de mens op de landschapsontwikkeling?  
• Wat waren de gevolgen van landschappelijke veranderingen (bijv. grondwaterdynamiek, 

veenvorming, bodemdegradatie) voor de levenswijze van lokale gemeenschappen (bijv. 
locatiekeuze, nederzettingspatroon, voedseleconomie)? 

• Wanneer en op welke wijze werden de lage, vochtige delen van het landschap 
(beekdalen, veengebieden, lage dekzandvlaktes) door de mens gebruikt? 

• Wanneer, waar en op welke wijze werden stuwwallen door de mens bewoond of 
gebruikt? 

• Zijn er regionale verschillen aan te wijzen in het tijdstip en de wijze waarop de lage delen 
van het landschap werden ontgonnen of bewoond zijn geraakt? 

• In hoeverre was de hoofdstructuur van het natuurlijke landschap (aanwezigheid 
stuwwallen, venen, beek- en rivierdalen) bepalend voor de territoriale indeling van het 
gebied? 

89 Groenendijk 1993; Fokkens 1998. 
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Fig. 20.2  Drenthe, Overijssel en de Achterhoek in de Vroege Middeleeuwen. 
Naar Waterbolk 1990, 358. 
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3.2: Toenmalig cultuurlandschap 

Vanaf het Atlanticum was het gebied grotendeels bedekt met loofbos dat onderbroken werd door 
veengebieden. De indruk bestaat dat het grootste deel van de hogere gronden die zich het beste 
leenden voor agrarisch gebruik, al in de Romeinse tijd ontbost waren. In de uitgestrekte vochtige 
dekzandvlaktes, in beekdalen en vermoedelijk ook op de stuwwallen was nog wel veel bos 
aanwezig; het grootste deel daarvan verdween in de loop van de Middeleeuwen en de Nieuwe 
tijd. Vooral op de Veluwe zijn nog veel relicten van het oude bos aanwezig, hoofdzakelijk in de 
vorm van oud hakhoutbos.90 Dit bos lijkt te zijn geëxploiteerd door de bewoners van nabijgelegen 
nederzettingen en kan (bijvoorbeeld bij Kootwijk) al een rol hebben gespeeld in de 
brandstofvoorziening ten behoeve van de vroegmiddeleeuwse ijzerproductie op de Veluwe. 
Het intensieve agrarische gebruik van de hogere delen van het pleistocene landschap komt met 
name in Drenthe tot uitdrukking in de aanwezigheid van talrijke celtic fields, die in de Vroeg-
Romeinse tijd nog steeds in gebruik waren. Het kenmerkende wallensysteem van celtic fields is 
vermoedelijk pas laat in de IJzertijd of in de Vroeg-Romeinse tijd ontstaan.91 Het ontstaan is 
mogelijk een gevolg van een intensivering van het gebruik van de celtic fields en het meer 
plaatsvast worden van de afzonderlijke percelen. Er is weinig bekend over de ligging en inrichting 
van akkerland in de (latere) Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.  
Er waren tot voor kort weinig celtic fields bekend buiten Drenthe.92 Bestudering van AHN-
gegevens brengt hier echter verandering in. In bosgebieden op de Utrechtse Heuvelrug en de 
westelijke Veluwe zijn recentelijk diverse celtic fields ontdekt. Dergelijke akkercomplexen zouden 
ook onder plaggendekken verscholen kunnen liggen, maar daarvoor zijn tot dusver nauwelijks 
aanwijzingen. Sommige oude essen (zie onder) waren oorspronkelijk blokvormig verkaveld -
mogelijk een ‘erfenis’ van het voorafgaande celtic field-systeem. Er zijn aanwijzingen dat deze 
blokvormige verkaveling al in de Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen is ontstaan.93 In de 
Middeleeuwen kenmerkte het cultuurlandschap zich door de aanwezigheid van talrijke essen 
(enken, engen): uitgestrekte open akkercomplexen die door de bewoners van aanliggende 
boerderijen gemeenschappelijk werden gebruikt. Veel essen zijn aangelegd op plaatsen waar in 
voorafgaande perioden al akkers en woonplaatsen lagen.94 In delen van het gebied lagen de 
middeleeuwse erven verspreid langs de rand van de es. Op andere plaatsen ontstond een 
geconcentreerde bewoning (esdorpenlandschap).95 Als gevolg van de introductie van 
plaggenbemesting raakten essen vanaf de Late Middeleeuwen bedekt met een plaggendek 
(esdek). Toen de grootste en vruchtbaarste delen van het landschap als landbouwgrond eenmaal 
in gebruik waren genomen werd in de Late Middeleeuwen begonnen met de ontginning van 
kleinere zandruggen (kampontginningen). Vanaf die tijd werd de drainage en ontginning van de 
lage delen van het landschap geleidelijk ter hand genomen. Ter verbetering van de afwatering 
werden vanaf de 14de eeuw weteringen gegraven. De vervening van de uitgestrekte 
hoogveengebieden kwam laat in de Middeleeuwen geleidelijk op gang en werd pas vanaf de 
17de en 18de eeuw grootschalig. Door intensief plaggen en overbeweiding breidden 
stuifzandgebieden zich met name in de Nieuwe tijd sterk uit en werden er maatregelen genomen 
om dit proces in te dammen (bosaanplant, aanleg wallen). 
Mede onder antropogene invloed is al in de prehistorie bodemdegradatie opgetreden. Dit proces 
had een negatieve invloed op de agrarische gebruiksmogelijkheden van aanzienlijke delen van 
het zandgebied en vormde ondermeer de aanleiding tot vormen van bodemverbetering waarvan 
we ondermeer onder plaggendekken sporen vinden in de vorm van ’esgreppels’.96 

Infrastructuur 
Tot in de Middeleeuwen werd het wegenpatroon in hoge mate bepaald door de morfologie van 
het landschap, natuurlijke barrières (vooral veengebieden) en de daarmee samenhangende 

90 Rövekamp & Maes 2002. 
91 Spek et al. 2003. 
92 Brongers 1976. 
93 Spek 2004. 
94 Groenewoudt et al. 1998. 
95 Spek 2004. 
96 Spek 2004, 835, Groenewoudt et al. 1998, 83-89 

http:esgreppels�.96
http:esdorpenlandschap).95
http:lagen.94
http:ontstaan.93
http:Drenthe.92
http:ontstaan.91
http:hakhoutbos.90
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verspreiding van nederzettingen en begraafplaatsen. Een deel van deze (in oorsprong 
prehistorische) wegen is thans nog steeds in gebruik. Vanaf het moment dat de (oude) dorpen 
definitief op hun huidige plaats kwamen te liggen (ca. 9de eeuw?) breidde het wegennet zich uit 
en werd plaatsvaster. Om nieuwe nederzettingen of ontginningen te ontsluiten werden er vanaf 
de Late Middeleeuwen ook rechte wegen aangelegd. Deze wegen waren in het algemeen rechter 
dan de oude die nog het natuurlijke reliëf volgden en moerassige gebieden vermeden. 
Antropogene elementen in het middeleeuwse landschap die in dit gebied nog weinig tot geen 
archeologische aandacht hebben gehad zijn wegen (hoofdroutes tussen bewoonde kernregio’s, 
maar ook lokale wegenpatronen), voorden, pleisterplaatsen, herbergen, landweren, 
waterstaatkundige ingrepen ten behoeve van verdediging (grachten van burchten en steden), 
inrichtingen ten behoeve van de handel en industrie (havenwerken, kades, molens), ontginningen 
(weteringen), rivierdijken en sluizen. Hierover zijn wel enige archeologische gegevens 
beschikbaar uit de grotere steden of de nabijheid daarvan, maar voor het rurale gebied ontbreken 
ze vooralsnog. Voor Drenthe is een inventariserende publicatie over voorden beschikbaar.97 

Vragen: 
• Komen celtic fields buiten Drenthe voor en zo ja: in welke mate? 
• Wat is de einddatering van celtic fields en zijn er aanwijzingen voor een veranderend 

gebruik van deze akkercomplexen vanaf de Late IJzertijd? 
• Werden er gelijktijdig ook andere landbouwsystemen toegepast? 
• Welke factoren waren van invloed op de verspreiding van celtic fields? 
• Hoe liggen nederzettingen ten opzichte van celtic fields? 
• In welke mate was het landschap in de Romeinse tijd en Middeleeuwen bebost? 
• Welke rol speelde (de exploitatie van) bos in de levenswijze van lokale 

gemeenschappen? 
• Hoe zag het middeleeuwse wegenpatroon er uit? 
• Is het mogelijk tijdlagen aan te brengen in het wegenpatroon?  
• In hoeverre lagen nederzettingen aan doorgaande wegen? 
• Waar bevinden zich voorden? Hoe zijn ze geconstrueerd? Wat is de ouderdom? 
• Wat was de impact van waterhuishoudkundige ingrepen (‘watermanagement’) op het 

middeleeuwse cultuurlandschap (watermolens, weteringen, dammen, dijken en sluizen)? 
• Zijn er regionale verschillen in de ouderdom en ontstaanswijze van essen? 
• Op welke wijze is het proces van ontginningen vanaf de oudste cultuurlandschappen 

(zoals essen) ruimtelijk te volgen (kampen, bossen, broeklanden, venen)?  
• Zijn er regionale verschillen in de organisatie en ruimtelijke opzet van de ontginningen? 
• In hoeverre waren bezitsverhoudingen en sociale stratigrafie van invloed op de territoriale 

organisatie? 

3.3: Relevante postdepositionele (bronnenvormende) processen 

De mate waarin de spreiding van archeologische vindplaatsen de werkelijke verspreiding 
representeert is variabel. In Drenthe is de situatie vermoedelijk het gunstigst. Hier is in het 
verleden veel onderzoek gedaan, zowel door professionele als amateur-archeologen. Heide-
ontginningen en vervening werden vrij intensief archeologisch begeleid. In de rest van het gebied 
was dit niet het geval; daarom zijn hier nog talrijke Fundlücke. Vermoedelijk geldt dit met name 
voor de Achterhoek, de Veluwe en de Gelderse Vallei.  
Het doen van archeologische waarnemingen wordt sterk belemmerd door de aanwezigheid van 
plaggendekken en door het feit dat er in grote delen van het gebied sprake is van permanente 
vegetatiedekken (bos en heide). Vooral in dergelijke gebieden bestaat er bovendien onzekerheid 
over de kwaliteit van het bodemarchief.98 Hoewel dit niet altijd op bodemkaarten staat 
aangegeven is de bodem van delen van de Veluwe diep bewerkt voordat er bomen werden 

97 Lanjouw & Van Westing 1995. 
98 Zie voor de kwaliteit van het bodemarchief ook het NOaA-hoofdstuk ‘Het behoud van archeologische monumenten’. 

http:bodemarchief.98
http:beschikbaar.97
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aangeplant. Het is niet duidelijk wat dit voor gevolgen heeft gehad voor het bodemarchief. Voor 
onderzoeksvragen over de kwaliteit van het archeologische erfgoed, zie § 3.11. 

3.4: Methoden en technieken 

Voordat er graafmachines beschikbaar waren was opgraven handwerk. De opgravingen waren 
dan ook bijna altijd kleinschalig of er werd gewerkt met smalle zoeksleuven. Pas na WO II vindt 
grootschaliger onderzoek plaats. Zoals reeds vermeld bestaat er vooral in het noorden een lange 
traditie in de integratie van archeologisch en ecologisch, historisch-geografisch- en fysisch-
geografisch onderzoek.99 Deze geïntegreerde- en voor het onderzoek van historische 
cultuurlandschappen bij uitstek geschikte onderzoeksmethode wordt, als de randvoorwaarden 
gunstig zijn, nog steeds toegepast. Een relatief nieuwe ontwikkeling is het verbinden van 
historisch-ecologische gegevens met nog steeds in het landschap aanwezige ’groene’ elementen 
als oude houtwallen en bosrelicten100. 
Steeds vaker worden ook naamkundige gegevens van meet af aan betrokken bij de analyse van 
historische cultuurlandschappen en nederzettingspatronen.101 Resultaat is een integrale 
onderzoeksbenadering van cultuurlandschappen vergelijkbaar met de Engelse Landscape 
Archaeology.102 

Ook plaggendekken zijn een belangrijke bron van informatie over de genese van landschappen. 
Daarom is er een methode ontwikkeld om plaggendekken steekproefsgewijs te onderzoeken op 
de aanwezigheid van archeologisch materiaal.103 Daarnaast wordt gewerkt aan methoden om 
inzicht te krijgen in de archeologische karakteristieken van beekdalen. Er worden steeds meer 
kanttekeningen gezet bij de inzet van booronderzoek om inzicht te krijgen in de archeologische 
karakteristieken van terreinen met een plaggendek. Het is evident dat de afwezigheid van 
boorvondsten niet betekent dat een terrein geen archeologische resten bevat. Aan de andere 
kant blijkt booronderzoek bij uitstek geschikt om sporen van steentijdbewoning op te sporen, om 
de bodemkundige gaafheid van een terrein (tijdig) vast te stellen en om het paleoreliëf onder het 
plaggendek te karteren.104 

Vragen: 
• In welke mate kan door middel van booronderzoek inzicht worden verkregen in de 

archeologisch karakteristieken van terreinen met een plaggendek? In hoeverre sporen de 
verwachtingen op basis van booronderzoek met de resultaten van 
proefsleuvenonderzoek en vlakdekkende opgraving?105 

• Wat zijn adequate karteringsmethoden voor het lokaliseren van grafvelden en off-site 
structuren op de pleistocene zandgronden (met name essenlandschappen)? 

• Wat is de beste methode om inzicht te krijgen in archeologische verschijnselen in 
beekdalen, en de relatie daarvan met vindplaatsen op aangrenzende hogere gronden Op 
welke wijze dient landschapshistorisch in dergelijk onderzoek te worden geïntegreerd? 

• Wat is de invloed en de meerwaarde van de ecologische, historisch-geografische en 
historische bronnen op de archeologische onderzoeksstrategie in het veldstadium? 

• Wat vertellen toponiemen ons over het cultuurlandschap in het verleden in relatie tot de 
opgegraven dataset. Zijn daarin ‘tijd-lagen’ te onderscheiden? 

• Hoe verhoudt zich het archeologische rendement van structureel, maar kleinschalig 
onderzoek in de steden (bijvoorbeeld archeologisch intensief handwerk in kelderlocaties) 
tot de keuze om alleen grote locaties op te graven? 

99 Zie o.a. Waterbolk & Harsema 1979; Waterbolk 1991; Elerie et al. 1993; Groenewoudt et al. 1998; Van der Velde et al. 
1999; Spek 1996; 2004. 
100 Stockmarr 1975, Groenewoudt 2006. 
101 Spek 2004, hoofdstuk 5; Ter Laak 2005; Ter Laak, in: Bouwmeester, Fermin & Groothedde in voorbereiding.  
102 Zie o.a. Hoskins 1955, Muir 2000. 
103 Groenewoudt 2002. 
104 Groenewoudt 1994. 
105 Zie tevens het NOaA-hoofdstuk ‘Archeologische prospectie’. 

http:onderzoek.99
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3.5: Chronologie 

Er is weinig bekend over de overgang tussen de IJzertijd en de Romeinse tijd (inclusief de eerste 
eeuw AD). In deze periode lijkt de locatiekeuze van nederzettingen tijdelijk te zijn veranderd, 
hetgeen tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van geïsoleerde en soms afwijkend laag in het 
landschap gelegen erven.106 Merendeels zijn deze vindplaatsen vondstarm, zodat nog 
onvoldoende inzicht bestaat in de materiële cultuur van deze periode. 
Net als elders is ook de overgang tussen de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen nog 
moeilijk grijpbaar. Zonder twijfel is de bevolkingsdichtheid in deze periode afgenomen. Toch zijn 
er steeds meer aanwijzingen dat sommige delen van het gebied in deze periode 
bewoningscontinuïteit hebben gekend. Zowel nieuwe informatie107 als de herinterpretatie van 
oude opgravingsgegevens (o.a. Wijster)108 wijzen in deze richting. 
Het feit dat absolute dateringsmethoden de laatste jaren veel systematischer dan voorheen 
worden toegepast heeft aanleiding gegeven tot het vermoeden dat het veronderstelde 
bewoningshiaat (deels) een gevolg is van eenzijdige (typochronologische) analyses. 
Desondanks: gidscategorieën die kenmerkend zijn voor de 5de eeuw zijn schaars en worden in 
grote delen van het gebied ook zelden gevonden. In het van oudsher als ’Saksisch’ bestempelde 
Twente bijvoorbeeld is ‘Angelsaksisch’ aardewerk extreem zeldzaam, in tegenstelling tot het 
noorden van Drenthe (incl. stad Groningen) en het direct aan Twente grenzende deel van 
Niedersachsen. 
Met name in Overijssel en de westelijke Achterhoek wordt in nederzettingen uit de Romeinse tijd 
relatief veel terra nigra-achtig aardewerk aangetroffen, dat vermoedelijk ten dele lokaal is 
geproduceerd109 Een interessante vraag is of dit soort keramiek doorloopt tot in de vijfde eeuw.110 

Hetzelfde geldt voor het eveneens veel voorkomende ‘Frankische’ (Rijnwezergermaanse) 
aardewerk.111 Het meest voorkomende handgevormde gebruiksaardewerk in de Merovingische 
en Karolingische periode is het zogeheten Hessens-Schortens aardewerk. Dit aardewerk was 
vanaf de 6de (5de?) eeuw in gebruik. Recentelijk is gebleken dat het pas aan het eind van de 
9de eeuw verdween; dat wil zeggen: geruime tijd na de introductie van kogelpotten (eind 8ste 
eeuw).112 

Voor de archeologie van de Middeleeuwen tot en met die van de Nieuwste tijd zijn op productie- 
en consumptieniveau de keramiekvormen, baksels en productiecentra in grote lijnen bekend. 
Toch zijn er op dit punt nog veel kennislacunes die voor de kennis van de lokale materiële cultuur 
van groot belang zijn. Het is daarom van groot belang om gesloten vondstcomplexen uitdrukkelijk 
voorrang te geven bij de uitwerking om die kennislacunes opgevuld te krijgen en toepasbaar te 
maken voor verdere studie naar de materiële cultuur. Voor de importen uit het Rijnland en 
Holland zijn bovenregionale studies beschikbaar over herkomst, vormontwikkeling etc.113 Voor 
een bruikbare en betrouwbare kennis ten aanzien van de vormontwikkeling en datering van 
importen is de oost- en Noordnederlandse regio vooral afhankelijk van nieuw onderzoek op 
productieniveau in de herkomstgebieden. Voor dateringen is onze regio sterk afhankelijk van de 
importen.  
Tot dusver bestaat voor alle perioden een lacune in de kennis over diverse weinig specifieke 
keramiekproducten van met name lokale en regionale herkomst: kogelpot en grijsbakkend 
aardewerk (lokale of regionale producten, import?), roodbakkend aardewerk (slecht bekende 
lokale en regionale vormtradities en ontwikkeling) en de Oost-Nederlandse productie van vele 
soorten aardewerk tussen het einde van de 18de en het begin van de 20ste eeuw. Archeologisch 
is slechts de productie van Lodewijk Taminiau (1836-1872) goed bekend en gepubliceerd.114 

106 Verlinde 1999. 
107 Zie bijv. Bouwmeester 2000; Schotten & Groenewoudt 1997. 
108 Hiddink 1999. 
109 Erdrich 1998. 
110 Schotten & Groenewoudt 1997. 
111 Ook wel Uslarien genoemd (Von Uslar 1938). 
112 Groothedde 1999; Verhoeven 1998. 
113 Zie o.a. Heege 1995. 
114 Bartels & Groothedde 2001. 
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Nauwkeurig gedateerde complexen (bijv. op basis van muntvondsten, dendrochronologie of 
schriftelijke bronnen) zijn in dit gebied schaars en/of ongepubliceerd. Historisch is er meer 
bekend over de Oost-nederlandse aardewerkproductie in de Nieuwe tijd.115 

Vragen: 
• Is de Von Uslar-typologie in alle regio’s bruikbaar voor de studie van het inheemse 

aardewerk uit de Romeinse periode? 
• Was zijn de ‘gidsfossielen’ voor vondstcomplexen uit de Late IJzertijd en het begin van 

de Romeinse tijd in de afzonderlijke regio’s? 
• Wat is het vormenspectrum en de datering van het terra nigra-achtige aardewerk en tot 

wanneer komt dit materiaal voor? Waar en door wie werd dit proto-Frankische 
draaischijfaardewerk geproduceerd? 

• Wat is de daterende waarde van Hessens-Schortens-aardewerk per regio, wat is de 
vormontwikkeling? 

• Wat zijn in de afzonderlijke regio’s de gidscategorieën van lokale en geïmporteerde 
keramieksoorten in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen?  

• Wat is de vormontwikkeling van de kogelpot per regio (8ste-14de eeuw)? 
• Wat is de vormontwikkeling van ‘lokale’ (regionale?) producten van roodbakkend en 

grijsbakkend aardewerk in de 12de-17de eeuw per stad/regio? 
• Wat is de typologie, de vormenrijkdom, technologie en de vormontwikkeling van de Oost-

Nederlandse aardewerkproductie (ca. 1775-1940)? 
• Wat is de daterende waarde van overige vondstcategorieën zoals munten, sieraden, 

kledingaccessoires (bijv. fibulae), kleipijpen, breeuwsintels116? 

3.6: Archeologische verschijningsvormen van de lokale gemeenschap 

3.6.1: Bewoning 
De stand van kennis verschilt per regio. In Drenthe is relatief veel bekend over nederzettingen uit 
de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Diverse grote nederzettingsopgravingen (met name 
Wijster117en Peelo118)119 hebben daaraan bijgedragen, recentelijk o.a. bij Emmen120 en Midlaren. 
Beeldbepalende opgravingen in Overijssel zijn Denekamp-De Borgert (romv-m)121, Colmschate-
De Scheg (romv-roml)122 en Heeten (romm-roml)123 In de Achterhoek en de Liemers is de 
informatie beperkt tot het westelijke deel van het gebied (Zutphen-Ooijerhoek,124 Wehl-
Hessenveld,125 Didam-Aalsbergen). Uit het aangrenzende Duitsland zijn publicaties beschikbaar 
over o.a. de nederzettingen Soest-Ardey,126 Heek, Vreden en - wat verder weg - Flögeln.127 Ook 
de informatie over de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei is allesbehalve 
gebiedsdekkend. De meeste nederzettingen zijn opgegraven in de omgeving van Ede en 
Bennekom; het grootste deel daarvan dateert uit de Laat-Romeinse tijd (Ede-Op den Berg, Ede-
Velthuizen, Bennekom).128 Aan de oostzijde van de Gelderse Vallei kennen we de nederzettingen 
Ermelo-Hamburgweg (romv-roml), Putten-Husselerveld (ijzl-romv, vmeb-lmea)129 en aan de 
westzijde Oud-Leusden (vme-lmea).130 

115 Zie o.a. Böing et al. 2001. 
116 Breeuwsintels zijn ijzeren krammen voor het breeuwen van de scheepswand. Karel Vlierman (RACM-NISA) zette een 
globale typologie op van de sintels aan de hand van scheepswrakken en stadskernvondsten (zie o.a. Vlierman 1996). 
117 Van Es 1967. 
118 Kooi 1994; 1995 
119 Voor een overzicht, zie Hiddink 1999. 
120 De Wit 2002; 2003. 
121 Verlinde 2004. 
122 Verlinde 2000. 
123 Verlinde & Erdrich 1998. 
124 Groothedde 1996; Bouwmeester 2000. 
125 Koster 1997. 
126 Halpaap 1994. 
127 Zimmerman 1992; Reichmann 1982. 
128 Voor een overzicht en literatuur, zie Hiddink 1999. 
129 Blom & Van Waveren 2005 
130 Voor een overzicht en literatuur, zie Van Doesburg & Groenewoudt 2004. 
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Op basis van de studie van aardewerk veronderstelt Halpaap dat er in Westfalen in de tweede 
helft van de eerste eeuw sprake is van immigratie vanuit het gebied rondom de Elbe.131 De 
bevolkingsdichtheid in het gehele gebied lijkt direct na de Romeinse tijd te zijn afgenomen. De 
omvang daarvan is echter niet bekend, noch de oorzaak (wegtrekken of ‘natuurlijke’ 
bevolkingsafname) en of daarbij sprake is van regionale verschillen. 

De aanwijzingen voor continuïteit van bewoning in bepaalde regio’s nemen toe (o.a. diverse 
delen van Drenthe, IJsselstreek, Centraal-Overijssel, het westen van de Achterhoek, de 
Veluwezoom, Noordwest-Veluwe). Wellicht is ons beeld van de veronderstelde discontinuïteit 
mede veroorzaakt door de afname van goed dateerbare importen en de slechte dateerbaarheid 
van het handgevormde keramiek. Absolute (met name dendrochronologische) dateringen kunnen 
bijdragen aan het beantwoorden van deze vraag. Hetzelfde geldt mogelijk voor het onderzoek 
van plaatsnamen. Recentelijk is gebleken dat veel namen van dorpen en buurschappen in de 
Achterhoek vroegmiddeleeuws of ouder zijn. Dit zou kunnen betekenen dat hetzelfde geldt voor 
(de hoofdlijnen van) de territoriale structuur van dit gebied.132 

De belangrijkste vroegmiddeleeuwse nederzettingen die in Drenthe zijn opgegraven zijn 
Odoorn133 en Peelo134, en uit de latere Middeleeuwen Gasselte.135 In Overijssel zijn tot dusver 
hoofdzakelijk individuele huisplaatsen opgegraven, waarvan de meeste bij Colmschate.136 In 
Bathmen-Enklaan is een gedeelte van een nederzetting opgegraven die uit tenminste twee erven 
bestond. Deze en andere opgravingen hebben aangetoond dat diverse nog bestaande erven in 
deze omgeving in de 9de eeuw zijn gesticht. Belangrijke recente opgravingen zijn Markelo-
Noordachteres137 en Oldenzaal-De Hoesstie.138 

De informatie over Oost-Gelderland is grotendeels afkomstig van opgravingen in de regio 
Zutphen (Eme,139 Warnsveld-Hofweg140). Opgravingen te Zelhem verschaffen een toenemende 
hoeveelheid gegevens over het binnenland van de Achterhoek. Op de Veluwe zijn diverse 
vroegmiddeleeuwse bewoningskernen onderzocht bij Kootwijk.141 Deze worden in de 8ste eeuw 
opgevolgd door een grotere nederzetting die omstreeks het jaar 1000 werd opgegeven. Daarna 
kreeg de bewoning weer een verspreid karakter. Over de bewoning van dit gebied in de Volle 
Middeleeuwen is tot dusver weinig bekend (o.a. Apeldoorn-Van Haeftenkazerne). De 12de-
eeuwse nederzetting Ermelo-Horst was enkele erven groot.142 In Oud-Leusden (westrand 
Gelderse Vallei) is een vroegmiddeleeuwse nederzetting opgegraven, die waarschijnlijk zonder 
onderbreking doorgaat in de Volle Middeleeuwen. Het onderzoek Barneveld-Harselaar/De 
Driehoek heeft ondermeer diverse boerderijplattegronden uit de Volle Middeleeuwen 
opgeleverd.143 De 13de-14de-eeuwse nederzetting Amersfoort-Nimmerdor bestond uit minimaal 
vier erven.144 Aan de oostrand van de Gelderse Vallei leverde de opgraving Putten-Husselerveld 
meerdere huisplaatsen uit zowel de Vroege als de Volle Middeleeuwen op.145 

Belangrijke Duitse opgravingen van nederzettingen uit de Vroege Middeleeuwen vonden plaats 
bij Telgte, Vreden en Halle.146 

131 Halpaap 1994. 
132 Ter Laak 2005. 
133 Waterbolk 1973. 
134 Kooi 1994(a); 1995; zie ook Kooi 1994(b). 
135 Waterbolk & Harsema 1979. 
136 Zie Verlinde 2000. 
137 Van der Velde 2005. 
138 Oude Rengerink 2005. 
139 Groothedde1996; 2001; Bouwmeester 2000. 
140 Van Genabeek 2001. 
141 Heidinga 1987. 
142 Heidinga 1987. 
143 Oude Rengerink 2004; Heidinga 1987. 
144 Snieder 2002. 
145 Blom & Van Waveren 2005. 
146 Reichman 1999; Grünewald 1999; Ruhmann 1999. 
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In de Late IJzertijd en Romeinse tijd hebben we te maken met zgn. ‘zwervende erven’ die in de 
loop der tijd steeds plaatsvaster worden (voor de afwijkende locatie van erven tot ca. 100 n.Chr., 
zie § 3.6.4). Naast kleine nederzettingen komen Einzelhöfe voor. In de loop van de Midden- en 
Laat-Romeinse tijd groeit een deel daarvan uit tot grotere, plaatsvaste nederzettingen. Deze 
ontwikkeling lijkt aan het begin van de Volksverhuizingstijd abrupt te stoppen. De meeste Laat-
Romeinse nederzettingen worden dan verlaten. Voor zover daarna nog sprake is van bewoning 
bevindt die zich op andere locaties. 
In deel 2 van dit hoofdstuk is uiteengezet dat zich omstreeks de 9de eeuw een fixatieproces lijkt 
te hebben voltrokken als gevolg waarvan de bewoning definitief plaatsvast werd en de oude 
dorpen op de zandgronden ontstonden. Een uitzondering is Gasselte. Hier lijkt sprake te zijn van 
een ontginningsnederzetting uit de 9de eeuw die in de 12de eeuw is verlaten (verplaatst).147 Een 
erf bij Oldenzaal is eveneens in de 12de eeuw verplaatst.148 Naast plaatsvaste dorpen blijven in 
het buitengebied Einzelhöfe aanwezig; sommige daarvan lijken in de 9de eeuw zelfs te worden 
gesticht. Deze erven (die soms nog steeds bestaan) liggen op korte afstand van de dorpen. Of 
het geschetste beeld voor het hele gebied geldt staat bepaald niet vast. In Drenthe is het 
gebaseerd op een redelijk solide archeologische dataset, maar dat geldt niet voor de overige 
deelgebieden. Onderzoek naar sporen van vroeg- en volmiddeleeuwse bewoning met een 
nadrukkelijke aandacht voor de oude dorpskernen is daar hard nodig. We hebben immers te 
maken met ontwikkelingen die aan de basis liggen van het hedendaagse cultuurlandschap. 
Aangezien het proces zich op het niveau van individuele nederzettingsterritoria afspeelde heeft 
intensief onderzoek op microregionaal niveau de voorkeur boven geografisch versnipperd 
onderzoek. Op diverse plaatsen bieden opgravingsgegevens een goede basis voor dergelijk 
onderzoek (o.a. Oud-Leusden, Kootwijk, Wehl, Didam, Markelo, Bathmen, Borne, Colmschate). 
Buiten Drenthe is de informatie over het gebied rond Zutphen (marke Leesten) tot dusver het 
meest volledig. In de Achterhoek leveren opgravingen te Zelhem waardevolle informatie op over 
de vroege dorpsontwikkeling. Hoge verwachtingen hieromtrent gelden ten aanzien van 
opgravingen bij Barneveld-Harselaar in de Gelderse Vallei.  

Voor Drenthe is door Waterbolk en Huijts een doorlopende huistypologie ontwikkeld. Wat betreft 
de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd zijn daarbij kanttekeningen te plaatsen. Het type 
Fochteloo dient tot het type Wijster te worden gerekend. Het type Noordbarge (ook te 
Winterswijk-Eelinkes) lijkt een Fremdkörper dat past in de huizenbouwtraditie uit Westfalen. 
Vanaf het begin van de 2de eeuw wordt het type Hijken opgevolgd door het type Wijster. Vanaf 
dat moment is er in Midden-, Oost- en Noord-Nederland sprake van uniformiteit in 
huisplattegronden. Taayke signaleert dat de huisplattegronden in Noord- en Midden-Nederland 
wel van elkaar verschillen. Terwijl in Noord-Nederland de drieschepige plattegronden 
overheersen, komen in Midden-Nederland veel eenschepige plattegronden voor.149 Het is echter 
onduidelijk of dit het gevolg is van verschillende constructietechnieken van de dragende 
middenstaanders. 
Wijster-achtige huizen komen in de Laat-Romeinse tijd voor tot voorbij Tiel. Invloeden van 
Romeinse bouwtradities zijn te herkennen in een aantal sterk afwijkende plattegronden in 
Colmschate. Met het begin van de Volksverhuizingstijd ontstaan weer regionale verschillen. 

Kenmerkend voor de Vroege Middeleeuwen zijn de verschillen in huizenbouw tussen 
Midden/Oost-Nederland en Noord-Nederland. De ontwikkelingen in Oost-Nederland wijken ten 
dele af van die zoals die voor het noorden beschreven zijn door Waterbolk en Huijts. Een 
opvallend verschijnsel in dit gebied is het voorkomen van wandgreppelhuizen, o.a. Enschede-
Elferinkes en Zutphen-Ooyerhoek.150 Deze zijn wel uit het aangrenzende (Saksische) Duitsland 
bekend, maar niet uit Noord-Nederland. 
Illustratief zijn eveneens de verschillen tussen plattegronden van het type Hoog-Buurlo en die van 
het type Odoorn. De voor Drenthe gesignaleerde ontwikkeling van het wegvallen van 

147 Waterbolk & Harsema 1979. 
148 Oude Rengerink 2005. 
149 Taayke 2003 
150 Bouwmeester 2000. 
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middenstijlen is in het type Hoog-Buurlo veel minder duidelijk aanwezig. Het bootvormige huis 
doet op de Veluwe (Kootwijk)151 en de Utrechtse heuvelrug al in de 8ste eeuw haar intrede, 
elders in het studiegebied verschijnen dergelijke plattegronden pas vanaf de 9de eeuw. De 
bootvormige huizen ontwikkelen zich tot in de 13de eeuw, waarbij de palen steeds zwaarder 
uitgevoerd worden. Vanaf de 13de eeuw worden de boerderijen steeds vaker op stiepen 
gebouwd en zijn daardoor niet meer archeologisch te onderzoeken. Vanaf dat moment zijn 
boerderijen alleen nog te lokaliseren aan de hand van waterputten en schuren (waarvan de 
dragende palen lange tijd nog wel worden ingegraven). Over de ontwikkeling van de 
boerderijbouw tussen de 13de en de 17de eeuw is weinig bekend (zie § 2.9). 

De erfindeling verschilde sterk per periode. Erven hadden een gemiddelde omvang van ca. 
50x50 m. De aanwezigheid van grote aantallen spiekers wijst er op dat (sommige) 
boerenbedrijven in de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd over een opvallend grote 
opslagcapaciteit beschikten.152 Onder gunstige conserveringscondities zijn aanwijzingen 
gevonden dat boerderijen en erven omgeven waren door greppels. In de Midden- en Laat-
Romeinse tijd daalt het aantal spiekers per erf dramatisch. Wel worden regelmatig uitzonderlijk 
zwaar uitgevoerde spiekers (horrea) aangetroffen. Gebouwplattegronden zonder aanwijsbaar 
stalgedeelte kunnen zowel huizen als schuren zijn. De toegenomen lengte van de boerderijen 
doet vermoeden dat in de boerderij zelf meer opslagcapaciteit aanwezig was. Grotere 
nederzettingen vertonen meestal een duidelijk erfindeling in de vorm van (standgreppels van) 
omheiningen (vgl. Wijster). De weinige opgegraven waterputten uit de Late IJzertijd en Vroeg-
Romeinse tijd liggen op enige afstand van de boerderijen, aan de rand van aangrenzende lage 
gebieden. Vanaf de Midden-Romeinse tijd bevinden waterputten zich in het algemeen dicht bij 
het hoofdgebouw. 
In de Vroege Middeleeuwen komen naast geordend ingerichte (Gasselte, Kootwijk, Zelhem) ook 
los gestructureerde nederzettingen voor (o.a. Zutphen-Ooyerhoek, Odoorn ). De lay-out van de 
nederzetting Zelhem-Soerlant doet denken aan die van een brinkdorp.153 Hutkommen, 
vermoedelijk verband houdend met ambachtelijke activiteiten, zijn een kenmerkend element van 
veel nederzettingen uit de periode van de Midden-Romeinse tijd tot in de Vroege Middeleeuwen. 
In de nabijheid van nederzettingen uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen worden 
soms rechthoekige (Romeinse tijd) of ronde (Vroege Middeleeuwen) meilerkuilen aangetroffen. 
Deze houden verband met de productie en bewerking van ijzer. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend 
voor de restanten van ijzerovens (kuilovens).154 Bij de kleine gebouwen van het type Wijster BIIA 
gaat het mogelijk om smidsen.155 

Opmerkelijk zijn de wigvormige kuilen in de periferie van de Romeinse nederzetting Denekamp-
De Borchert die door Verlinde als ‘vangkuilen’ (vallen voor groot wild) zijn geïnterpreteerd. 156 

Vragen: 
• Waar en in welke mate is sprake van bewoningscontinuïteit in de periode 4de-6de eeuw? 
• Wat zijn de oorzaken van regionale verschillen in dit opzicht? Zijn er verschillen tussen 

de zone direct benoorden de limes (Rhenen, Ede, Didam) en het achterland (o.a. 
Zutphen, Colmschate, Heeten)? 

• Verdwijnen er in de Laat-Romeinse tijd in het achterland alleen grote nederzettingen? 
• Is er sprake van Romeinse invloeden in de bouwwijze van huizen, in de structuur en het 

functioneren van nederzettingen? Zo ja: tot hoever benoorden de limes reiken deze 
invloeden. 

• Wat is de ontwikkeling in de nederzettingsstructuur en huizenbouw in de gehele periode 
op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, in de Achterhoek, Salland, Twente en de Gelderse 
Vallei en waar sluiten die ontwikkelingen het best bij aan (Drenthe?, Westfalen?, regio-
eigen ontwikkeling? 

151 Heidinga 1987. 
152 Zie bijv Groenewoudt et al. 1998 (Raalte-Jonge Raan); Oude Rengerink 2004 (Barneveld-Harselaar). 
153 Van der Velde & Kenemans 2002. 
154 Joosten 2004. 
155 Van Es & Taayke 2001. 
156 Verlinde 2004. 
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• Is er inderdaad sprake van breuklijnen in de nederzettingsontwikkeling en de inrichting 
van het cultuurlandschap? Zo ja: wanneer? Op welke wijze komen deze tot uitdrukking? 

• Hoe en onder invloed van welke factoren heeft het proces van territorialisering zich in de 
diverse deelgebieden op lokaal en regionaal niveau voltrokken. 

• In welke perioden en in welke gebieden bestaat er een onderscheid tussen Einzelhöfe en 
grotere nederzettingen? 

• In welke perioden en in welke gebieden is op nederzettingsniveau sprake van functionele 
differentiatie en specialisatie? 

• Zijn er voor de gehele onderzoeksperiode regionale verschillen in de bouwwijze van 
huizen en de interne structuur van nederzettingen? 

• Wat is de ontwikkeling van de laatmiddeleeuwse boerderij van de 13de eeuw tot en met 
de 17de eeuw (dus t/m het goed gedocumenteerde boerderijenbestand) op de pleistocene 
zandgronden van Noord-, Oost- en Midden Nederland? 

• Wat is de ontwikkeling van de (laat)middeleeuwse boerderij vanaf de ontginning van de 
nattere delen van het landschap (Gelderse Vallei, IJsselvallei, Kop van Overijssel, 
veengebieden) en in hoeverre onderscheidt die ontwikkeling zich van de zandgronden in 
vorm, gebruik, ligging? 

• Wanneer zijn fixatiemomenten waar te nemen in de nederzettingslocatie, de 
nederzettingsstructuur (erven, infrastructuur) en de huislocatie op het erf. 

• Wat is de archeologische verschijningsvorm van erven en nederzettingen in het 
domaniale stelsel (hoven) en van vrij geërfde boeren en waarin onderscheiden ze zich?  

• Zijn er regio’s in onderhavig gebied waar het bouwen met in de grond gegraven 
constructies langer doorgaat dan de 13de eeuw? 

• Waarin uit zich de status van een domeinhof, herenboerderij (scholtenboerderij, 
havezathe) in de late middeleeuwen (in fysiek, materieel en functioneel opzicht). 

• Valt uit de bouwwijze van boerderijen en bijgebouwen het gebruik van de ruimtes en de 
materiële cultuur af te leiden over groepsculturen op het platteland in de middeleeuwen 
en nieuwe tijd? 

Wat het onderzoek van steden betreft kan worden verwezen naar de algemene vragen die 
momenteel  centraal staan in het onderzoek naar ontstaan, ontwikkeling, functioneren, uiterlijk 
etc. van steden en tal van andere stedelijke aspecten in Nederland (zie daarvoor het betreffende 
hoofdstuk in de NOaA). Voor de lokale gemeenschap kunnen voor de onderhavige regio wel 
specifieke, ‘streekeigen’ vragen worden gesteld: 

• Wat is de oorsprong en de vroege ontwikkeling van Oldenzaal en hoe past dit vroege 
centrum van Twente in het beeld van de vroege centra in Noord- en Oost-Nederland? 

• Wat zijn de archeologische kenmerken van mislukte of nooit verder ontwikkelde 
middeleeuwse steden zoals Winterswijk, Staverden, Bronkhorst? 

• Wat is de oorsprong en ontwikkeling van de kleine plattelandssteden op de midden-, 
Noord- en Oost Nederlandse zandgronden? 

• Wat is de ontwikkeling van gestichte steden? (o.a. Zutphen-Nieuwstad, Elburg) en met 
welk doel zijn ze gesticht? Hoe was de verkaveling georganiseerd? 

• Welke onderscheidende functies zijn er in kleine plattelandssteden, resp. grotere steden 
aanwezig in de Middeleeuwen en hoe uit zich dat in ruimte, bebouwing, materiële 
cultuur? Te denken valt aan verkavelingsstructuur, stratenpatroon, mate van 
verstening/houtbouw, dichtheid van de bebouwing, etc. 

• Wat is de bouwhistorische ontwikkeling van het stadshuis in kleine plattelandssteden 
(13de-18de eeuw)?  En welke verschijningsvormen en regionale differentiatie zijn hierin te 
onderscheiden? 

• Wat is de bouwhistorische ontwikkeling en variatie van huizen in de laatmiddeleeuwse 
grote steden? 

• Levert het huistype, de interne structuur of specifieke elementen in huis aanwijzingen op 
over de functie(s) van het huis? (denk aan haarden, ovens, ambachtelijke objecten, 
plavuizenvloer, architectuurelementen, maar ook mobiele zaken) 

• Wat bepaalde de verkavelingsstructuur in de stad/wijk/straat? 
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• Welke factoren waren van invloed op de verstening van dergelijke steden? 
• Waarom komen er na de verstening van de steden in sommige steden wel (bijv. 

Deventer) en andere steden (bijv. Zutphen) vrijwel geen druipstroken (smalle ruimtes 
tussen de huizen) voor? Zonder druipstrook is sprake van gemeenschappelijke muren, 
dit onderscheid heeft voor de bouwkundige verschijningsvorm en de huisontwikkeling 
grote consequenties. 

• Wat is de ontwikkeling van de stadsomwallingen en ommuringen van kleine 
plattelandssteden? 

• Wat is de relatie van plattelandssteden met een lokale burcht, klooster, kerk of andere 
concentratiepunten waarbij deze steden zich ontwikkeld hebben? 

• Wat is de relatie van plattelandssteden met natuurlijke vestigingsfactoren of 
infrastructuur, zoals rivier, zandrug, voorde of landweg. 

3.6.2: Begraving 
Het grafritueel in de Late Ijzertijd en de Vroeg- Romeinse tijd is slecht bekend. Na het verdwijnen 
van de urnenvelden in de loop van de Midden IJzertijd ontrekt het zich grotendeels aan onze 
waarneming. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de aard van het grafritueel. Een 
inventarisatie van Hiddink voor het gebied tussen de Rijn en Wezer geeft aan dat de grafvelden 
over het algemeen klein zijn en bestaan uit crematies. Bijgiften ontbreken voor een belangrijk 
deel.157 Onlangs is door Van Beek een geactualiseerd overzicht gepubliceerd.158 Hij constateert 
een mate van variatie in grafbestel en locatie van grafvelden die groter is dan in de voorafgaande 
periode. 
Het beeld van de Midden en Laat-Romeinse tijd verandert niet zoveel ten opzichte van het 
hierboven geschetste. In vergelijking met het aantal nederzettingen is het aantal bekende 
grafvelden zeer gering. De grafvelden Zutphen-Leesten, Zutphen-Ooyerhoek, Wehl-Hessenveld, 
Heeten-Hordelman en Amersfoort-Kattenbroek bestaan uit kleine clusters crematiegraven. Het 
grafveld van Colmschate is relatief groot. De veronderstelling is dat de graven afgedekt zijn 
geweest door lage heuvels. 
Het grote grafveld van Wijster neemt een bijzondere positie in.159 Er komen inhumaties voor en 
dit grafveld vertoont verwantschap met de rijke grafvelden uit het Duitse gebied tot aan de Wezer. 
Onduidelijk is of deze afwijkende kenmerken samenhangen met het specifieke karakter van de 
nederzetting of dat in Drenthe in de loop van de Romeinse tijd een ander grafritueel ontstond. 
Ook in Oost-Nederland, althans in de omgeving van Zutphen (Leesten, Eefde?), komen vanaf het 
eind van de vierde eeuw inhumaties (wapengraven) voor. 
Voor de Volksverhuizingstijd en Vroege Middeleeuwen is het beeld diffuus. Uit Drenthe zijn 
verschillende vroegmiddeleeuwse grafvelden bekend (o.a. Zweeloo,160 Hijken, Midlaren-De 
Bloemert). Geen van deze grafvelden is compleet onderzocht en gepubliceerd, maar het lijkt niet 
om uitgestrekte rijengrafvelden te gaan. Enkele betrekkelijk rijke graven vormen aanwijzingen 
voor een zekere mate van sociale stratificatie.  
Anders is het beeld van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De grafvelden van 
Wageningen,161 Oud-Leusden en vooral Rhenen vallen op door hun omvang en rijkdom. Deze 
grafvelden lijken te wijzen op het bestaan van grote nederzettingen die deel uitmaakten van 
uitgestrekte uitwisselingnetwerken. Bovendien lijken zij te wijzen op de aanwezigheid van 
elitegroepen.162 Genoemde grafvelden beginnen in de Laat Romeinse tijd en lopen door in de 
vroege Middeleeuwen. Daarnaast kennen we in dit gebied grafvelden die pas in de late 6de-7de 

eeuw beginnen, zoals Putten en Ermelo. Het al in 1869 ontdekte grafveld Garderen-
Beumelerberg (noordwest Veluwe) is hoofdzakelijk Merovingisch, maar een begindatering in de 
Romeinse tijd kan niet worden uitgesloten.163 

157 Hiddink 1999. 
158 Van Beek 2006. 
159 Van Es 1967. 
160 Van Es & Ypey 1977. 
161 Van Es 1964. 
162 Heidinga 1990. 
163 De Boone 1970-71. 
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Uit Oost-Nederland is praktisch geen informatie beschikbaar over het grafritueel in de Vroege 
Middeleeuwen. De weinige bekende rijengrafvelden zijn Lievelde, Aalten en Zutphen-Waterstraat. 
In aangrenzend Duitsland zijn grafvelden beduidend talrijker. 164 Aangezien de ontdekkingskans 
van dergelijke grafvelden relatief groot is rijst de vraag waarom er in Oost-Nederland niet meer 
gevonden zijn. Vormen rijengrafvelden in het gebied een uitzondering en als dat zo is, wat was 
dan de regel? 

Over de aanwezigheid van vroege christelijke begraafplaatsen in midden-, Noord- en Oost-
Nederland is vrijwel niets bekend, al zullen ze er, uiteraard, geweest zijn (late 8de – 10de eeuw). 
Lagen deze begraafplaatsen toen al bij kerken? Bleven de ‘oude grafvelden’ nog functioneren? 
(zie discussie over Dorestad m.b.t. de ligging van de kerken vs. de grafvelden). Het grafveld 
Groningen-Martinikerkhof is tot dusver het enige waar beide vragen positief beantwoord lijken.165 

Te Borne is in nederzettingscontext een geïsoleerd vroeg negende-eeuws wapengraf 
aangetroffen.166 Alhoewel enkele Karolingische kerklocaties bekend zijn, is het begraven op deze 
locaties in die tijd nog niet aangetoond. Vanaf de 11de eeuw is het begraven in en bij kerken met 
zekerheid gewoonte. Archeologisch is nog niet bewezen dat begraven bij kerken en kapellen al 
voor het jaar 1000 gebruikelijk was. 

In grotere kerken zijn vaak cryptes en grafkelders van priesters en rijke aristocratie aanwezig. 
Sedert 1829 is bij wet verboden om in de kerk te begraven en ontstaan de eerste 
begraafplaatsen buiten de bebouwing. Aparte vermelding verdienen de vaak oudere Joodse 
begraafplaatsen waar onderzoek om ethische en religieuze redenen niet mogelijk is. 
De kerstening van het gebied begon eind 8de eeuw met een missieperiode na de Frankische 
verovering, waarbij enkele regionale centra een centrale rol vervulden (Deventer, Oldenzaal).167 

Deze kersteningsperiode, als onderdeel van het frankiseringsproces, duurde tot zeker ver in de 
10de, zo niet 11de eeuw. In de Karolingische tijd ontstonden verspreid in het gebied 
oerparochies. Vanaf de 11de en 12de eeuw nam het aantal parochies fors toe168 en lijkt de 
nieuwe religie tot in alle geledingen van de samenleving te zijn geaccepteerd. Aan het eind van 
de middeleeuwen was de parochiale groei op z’n hoogtepunt. In de steden ontstaan vanaf de 
13de eeuw steeds meer kloosters. Vooral vanaf de tweede helft van de 14de eeuw werden onder 
invloed van de Moderne Devotie tientallen kloosters gesticht. 
Het onderzoek naar de archeologische verschijningsvorm van kerstening in de Karolingische tijd en 
de vroege kerkenbouw in dit gebied staat nog in de kinderschoenen. De vroege kerkgebouwen die 
enigszins archeologisch bekend zijn, betreffen vooral oud onderzoek, waarbij vaak alleen de 
kerkplattegrond onderzocht is. Grafvelden en vroege kerkhoven uit de Karolingische tijd (en de 10de-
12de eeuw) zijn in dit gebied amper en hooguit partieel opgegraven. Er bestaan geen uitgewerkte 
studies van vroege kerkhoven. Ook zijn geen gegevens voorhanden over de locatiekeuzes voor de 
vroege kerkstichtingen. Zijn ze gesticht op door de priester ontwijde heidense cultusplaatsen?; op 
koningsgoed?; in relatie tot bestaande nederzettingspatronen?; of een combinatie? Heeft de 
grafcultuur van meet af aan een (volledig) Christelijke signatuur? Hoe lang blijven de heidense 
grafvelden in gebruik? Wanneer komt het begraven op het kerkhof in zwang? Bij welke groepen? 
Studie naar menselijke resten, vooral natuurlijk uit kerken, kloosters en kerkhoven heeft in het 
onderhavige gebied een incidenteel karakter. Onderzoek (fysisch antropologisch, pathologisch, 
histologisch, DNA, historische identificatie) naar menselijk materiaal is incidenteel uitgevoerd.169 

Biomoleculair en DNA-onderzoek is nog niet uitgevoerd. De grafvelden en kerkhoven uit de 
middeleeuwen zijn onontsloten archieven van genetisch materiaal van onze samenleving. 

164 Zie o.a. Grünewald 1999. 
165 Vriendelijke mededeling G. Kortekaas, gemeente Groningen.  
166 Verlinde 1990. 
167 Spitzers 1992.
168 Zie Van Vliet 1996. 
169 Clevis & Constandse –Westermann (red.) 1992, Laarman 1997. 
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Fig 20.3  Overzicht van de middeleeuwse parochiekerken in Oost Nederland. 
De oudste parochiekerken: 1 Deventer, 6 Wilp, 1. Wichmond, 2. Doetinchem, 51 Oldenzaal, 72 Emmerich, 
77? Zeddam, 85? Westervoort, 86 Groessen, 90 Kellen, 92 Elst, 93 Arnhem. 
Naar Van Vliet 1996, 18. 



 

 
    

     
    

  

  
 

   
   

 
   

 
    

 
     

 
    

  
     

   
 

 
  

 
 

     
 

 

  

  
  

 

    
  

  
   

 
   

    

   
 

                                                 
 

 

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstuk 20, versie 1.0)  pag. 34 

Vragen: 
• Wat zijn in de afzonderlijke regio’s de ontwikkelingen in de grafcultuur vanaf de 

Romeinse tijd tot en met de vroege kersteningsperiode? 
• Hoe was het grafritueel in de vroege Middeleeuwen in Oost-Nederland? 
• Wat zijn de oorzaken van de schaarste aan bekende grafvelden in grote delen van het 

onderzoeksgebied? Is dit een gevolg van een slechte archeologische traceerbaarheid 
van het grafritueel? 

• Wat is de ruimtelijke relatie(afstand, locatiekeuze) tussen grafvelden en de bijbehorende 
nederzetting(en) in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen? 

• Waar liggen de grafvelden uit de vroege kersteningsperiode? En wat zijn de relaties van 
die grafvelden met de latere kerkhoven, voormalige cultusplaatsen, oudere grafvelden, 
opvallende locaties in het toenmalige landschap? 

• Zijn er na de kerstening pre-christelijke gebruiken waar te nemen in de grafcultuur en 
andere archeologisch traceerbare religieuze uitingsvormen. 

• Wat is de verschijningsvorm en de ontwikkeling van de vroegste kerkgebouwen (8de-11de 

eeuw)? 
• Wat is de ontwikkeling van de nederzettingsstructuur in relatie tot de dorpskerk in de 

middeleeuwen? 
• Wat is de verschijningsvorm van claustrale gemeenschappen in de middeleeuwen in de 

steden (o.a. kapittels, hospitalen, bedelorden, moderne devotie) en op het platteland? 
• Zijn er archeologische indicatoren die wijzen op relaties van de lokale gemeenschap met 

ver weg gelegen (rijks)abdijen, waartoe veel goederen in deze regio behoorden? 
• Wat is de genetische potentie van (menselijk) skeletmateriaal in begraven context 

(gecremeerd en geïnhumeerd)? 
• Zijn er genetische relaties te bespeuren in lokale gemeenschappen, zoals 

verwantschappen, invloeden van ‘buiten’? 
• Wat is de fysisch-antropologische potentie van (menselijk) skeletmateriaal in begraven 

context? 
• Zijn er tendensen in de pathologische en fysisch-antropologische verschijningsvorm van 

lokale gemeenschappen? 

3.6.3: Depositie 
Sinds het Neolithicum zijn met name in de lage delen van het landschap voorwerpen 
gedeponeerd, met name in venen en beekdalen. Uit inventarisaties van veenvondsten uit 
Drenthe (zie ook § 2.2) blijkt dat deze traditie zich tot in de Nieuwe tijd heeft voortgezet. 
Veendeposities uit het einde van de IJzertijd en de Romeinse tijd zijn in Drenthe, evenals in 
Duitse en Deense venen, relatief talrijk, maar wel minder spectaculair. Naar analogie van het 
belang van natte contexten als samenvloeiingspunten van rivieren en oversteekplaatsen 
(voorden) in het midden en zuiden van Nederland170 mogen vergelijkbare rituele deposities ook in 
Noordoost-Nederland worden verwacht. Langs het riviertje de Reest (grens Drenthe-Overijssel) 
lijken gedeponeerde voorwerpen (vooral neolithische bijlen) inderdaad te clusteren bij voorden. In 
de Nieuwe Drentse Volksalmanak zijn vooral door Van der Sanden en Van Vilsteren de volgende 
categorieën ‘veenvondsten’ gepubliceerd: menselijke en dierlijke resten (runderhoorns, 
edelhertgeweien), haarvondsten (vlechten), aardewerk, wagens, wielen en wieldelen, 
wolkluwens, maalstenen, bronzen potten (‘Spaanse legerpotten’), middeleeuwse bronzen 
schotels en kledingstukken.171 In eerdere publicaties van Van der Waals,172 Casparie173 en Van 
der Sanden174 worden resp. houten wielen, veenwegen en veenlijken behandeld. In venen en 
andere moerassige gebieden zijn ook muntschatten aangetroffen, o.a. te Diepenveen (romm), 
Raalte en Roswinkel (beide vmeb). 

170 Ter Schegget 1999, Fontijn 2003. 
171 Van der Sanden 1995; 1997; 1998; Van der Sanden & Taayke 1995; Van Vilsteren 2004. 
172 Van der Waals 1964. 
173 Casparie 1987.
174 O.a. Van der Sanden 1990; 1995; 1996. 
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Sommige landschappelijk markante heuveltoppen lijken een rituele functie te hebben gehad. 
Gelet op de vondsten van de openlucht cultusplaats Zutphen-Leestense enk175 kunnen ook op 
dergelijke plaatsen deposities worden verwacht. 
In het gebied zijn meerdere aanwijzingen voor het voorkomen van ‘bouwoffers’ in de Romeinse 
tijd (o.a. Wijster en Heeten). Hierbij gaat het om complete voorwerpen, meestal aardewerk, dat in 
paalkuilen van huizen is aangetroffen. Uit Epse is een Keltische munt als bouwoffer bekend en uit 
Colmschate een bronzen Victoria-beeldje.176 De aard en verspreiding van diergraven in Heeten 
doet vermoeden dat we ook hierbij te maken hebben met deposities met rituele kenmerken.177 

Naast aan huizen gebonden deposities, heeft deze nederzetting ook aanwijzingen opgeleverd 
voor ’terreinoffers’. De grens tussen het domein van de mens en ’buitenwereld’ lijkt in Heeten te 
zijn gemarkeerd door de begraving van een edelhert. Het aantal in nederzettingscontext 
aangetroffen (vermoedelijke) rituele deposities is overigens relatief gering. Tenzij dergelijke 
’offers’ in de regel uit (voorwerpen van) organisch materiaal bestonden lijken ze eerder 
uitzondering dan regel. 
Gezien het belang van met name zoölogisch vondstmateriaal voor de studie van deze processen 
is het aan te bevelen dat (grootschalig) archeologisch onderzoek van nederzettingsterreinen 
wordt begeleid door een archeozoöloog. 
Het lijkt er op dat de traditie van het offeren nog tot in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe 
tijd volop gepraktiseerd werd. Zowel op het platteland178 als in de stad zijn hiervoor aanwijzingen. 
Daarbij valt te denken aan veelvuldig aangetroffen bouwoffers, dierbegravingen in en om het 
huis, bezwerende metselmotieven (o.a. heksenbezems), stiepeltekens en uleborden met 
heidense symbolen. Een concreet voorbeeld is het woonhuis van schepen Arnold Banninck aan 
de Gasthuisstraat te Zutphen: hier werden een pelgrimsinsigne en zijn zegelstempel ingemetseld. 
Hiermee werd na zijn dood mogelijk een symbolische verbintenis gelegd tussen zijn persoonlijke 
attributen en zijn huis.179 Een aantal deposities in Drentse venen (o.a. baardmankruiken) worden 
door Van der Sanden in verband gebracht met toverij.180 

Vragen: 
• Is er sprake van regionale verschillen of zwaartepunten in datering, aard, context en 

landschappelijke situering van rituele deposities?  
• Welke soorten ‘deposities’ zijn er (kunnen bijvoorbeeld laatmiddeleeuwse bouwoffers 

ertoe gerekend worden)? Hoe lang en in welke vormen gaat het ‘offeren’ in de 
samenleving door? 

• Zijn bepaalde archeologisch traceerbare rituele handelingen en deposities anders te 
verklaren dan als offer? En zo ja, hoe? 

3.6.4: Locatiekeuze 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de factoren die vanaf de Romeinse tijd een rol hebben 
gespeeld bij de keuze voor de locatie van nederzettingen, grafvelden, versterkingen, religieuze 
centra, landbouwgronden, centrale plaatsen (incl. steden). Het onderzoek van Waterbolk en Spek 
in Drenthe vormt hierop een uitzondering.181 Nederzettingen uit de Midden- en Laat-Romeinse tijd 
liggen over het algemeen op dezelfde omvangrijke zandeilanden als nederzettingen uit de 
IJzertijd. Het is duidelijk dat de geschiktheid van dergelijke gronden voor de landbouw een 
dominante factor was bij de locatiekeuze. Hierboven is al aangegeven dat nederzettingen uit de 
Late IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd regelmatig op afwijkende locaties worden aangetroffen: 
relatief laag in het landschap, laag op de flank van dekzandruggen en in de randzone van 
beekdalen (o.a. Wachtum-Zwinderen,182 Raalte-Jonge Raan,183 Zutphen-Ooyerhoek184 en 

175 Groothedde 2001, 81, 85. 
176 Hermsen 2003. 
177 Lauwerier et al. 1999. 
178 Zie bijv. Koerselman & Van Vilsteren 2002. 
179 Groothedde in voorbereiding. 
180 Van der Sanden 2004; zie ook De Blécourt 1990. 
181 Waterbolk 1982, 1991; Spek 1996, 2004. 
182 Van der Velde et al. 1999. 
183 Groenewoudt et al. 1998. 
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Zutphen-Revelhorst). Omstreeks 100 AD verplaatst de bewoning zich weer naar de ‘traditionele’ 
woonplaatsen.  
Bij gebrek aan voldoende grafvelden uit de Romeinse tijd kunnen er geen algemene uitspraken 
worden gedaan over de ligging van grafvelden ten opzichte van nederzettingen. Er zijn 
aanwijzingen dat ze binnen een afstand van enkele honderden meters van de nederzettingen 
lagen, wellicht aan doorgaande routes (Colmschate). Het grafveld van de nederzetting Wehl in de 
Achterhoek lag op een smalle dekzandrug die door een laagte wordt gescheiden van de 
nederzetting. Vroegmiddeleeuwse nederzettingen lijken in het algemeen op dezelfde grote 
dekzandruggen en plateaus te liggen als nederzettingen uit de Romeinse tijd. In de loop van de 
Vroege Middeleeuwen lijkt een deel van de bewoning zich in de richting van de huidige (oude) 
dorpskernen te hebben verplaatst (voor het proces van dorpsvorming, zie § 3.6.1). Aangezien 
grafvelden in het aangrenzende Duitse gebied talrijker zijn, lijkt het zinvol deze dataset te 
analyseren met het oog op het doen van voorspellingen over de archeologische 
verschijningsvormen en ligging van grafvelden in Noord- en Oost-Nederland. 
Behalve landschappelijke factoren zullen met name vanaf de Karolingische periode (mogelijk al 
eerder) ook sociaal-politieke factoren een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de locatie van 
nederzettingen. Bij nederzettingen waar de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen een 
dominante rol speelde (bijv. ijzer:Kootwijk, Hoog Buurlo, Heeten) hebben economische 
overwegingen ongetwijfeld een rol gespeeld. Vanaf de Midden-Romeinse tijd lijkt de nabijheid 
van oppervlaktewater een minder belangrijke factor te zijn. De aanwezigheid van doorgaande 
routes zal van invloed zijn geweest op de locatiekeuze, al is daar weinig concreets over bekend. 
De nederzetting Colmschate, die al vanaf de IJzertijd opmerkelijk plaatsvast was, lag naar alle 
waarschijnlijkheid aan een internationale oost-west route. 
Net als in het Zuid-Nederlandse zandgebied valt een tendens te bespeuren waarbij 
nederzettingen in de 11de en 12 de eeuw naar de rand van de latere essen verschuiven, vaak naar 
de randzone van beekdalen. Vanaf dat moment zijn de hoge delen van het pleistocene landschap 
onbewoond en in gebruik als landbouwgrond. Vanaf ongeveer de 14de eeuw worden geïsoleerde 
dekzandruggen en de lage delen van het landschap ontgonnen en bewoond. 

Vragen: 
• Welke tendensen tekenen zich af in de locatie van nederzettingen en grafvelden in de 

Romeinse tijd en Middeleeuwen in de (slecht bekende) regio’s Utrechtse Heuvelrug, 
Gelderse Vallei, Veluwe, Twente en Achterhoek? Hoe is hier de bewoningsdynamiek op 
lokaal en regionaal niveau? 

• Welke factoren speelden een rol bij de keuze voor de locatie? 
• Wat is de reden van de afwijkende landschappelijke situering van (sommige) 

nederzettingen uit het einde van de IJzertijd en de Vroeg-Romeinse tijd? 
• Hoe is de ligging van grafvelden ten opzichte van nederzettingen? 
• Welke factoren liggen ten grondslag aan de locatie van versterkingen (schansen, burgen, 

kastelen), religieuze (cultus)plaatsen en centrale plaatsen (o.a. steden)? 
• Wat zijn de redenen van de locatiekeuze voor de nattere delen van het landschap in de 

Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd, alsook in de Karolingische tijd en vanaf de 12de 
eeuw in de IJsselstreek? Zijn deze tendensen ook waar te nemen in andere gebieden? 

• Hoe is de aantrekkingskracht te verklaren van locaties die een hoge mate van 
bewoningscontinuïteit vertonen? 

• Wat was de reden voor het verlaten van nederzettingsterreinen? 

3.7: Archeologische verschijningsvormen van bovenlokale gemeenschappen 

3.7.1: Uitwisseling 
In de late prehistorie en de Romeinse tijd is er op regionaal en interregionaal niveau sprake van 
uitwisselingsnetwerken. Een deel van de uitgewisselde producten is archeologisch nauwelijks 

184 Groothedde 2001. 
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traceerbaar (bijv. slaven). Maalstenen uit de Eifel, metalen objecten, Romeins 
draaischijfaardewerk kunnen via uitwisselingsnetwerken zijn verspreid. Uiteraard kunnen ook 
migraties hierbij een rol hebben gespeeld, waarbij de vraag gesteld moet worden in hoeverre 
materiaalgroepen ‘etnisch’ geduid kunnen worden. Is het voorkomen van Fries aardewerk in 
eerste-eeuwse context het resultaat van uitwisseling of migratiebewegingen? Archeometrisch 
onderzoek heeft de potentie meer inzicht te verschaffen in de herkomst van voorwerpen en – 
wellicht – in het functioneren uitwisselingsnetwerken.  
Een belangrijk thema voor de Romeinse tijd zijn de Romeinse importen, soms bijzondere 
vondsten, die in het studiegebied worden aangetroffen. Veel van deze importen zijn ontsloten 
door de dissertatie van Erdrich.185 Over de betekenis ervan kan – met redenen omkleed - 
gediscussieerd worden: is hier sprake van handel, uitwisseling, tribuut of buit? Deze vraag kan 
bijvoorbeeld worden gesteld bij de aanwezigheid van veel vroege importen in Westfalen. 
Reichman186 vermoedde dat het buit betreft. Eggenstein ziet ze vooral als een gevolg van 
handelscontacten tussen de Romeinen en de Germaanse bevolking.187 Hij sluit zich aan bij een 
lange historisch-archeologische traditie waarvan Rostovzeff en Eggers voorbeelden zijn en die de 
aanwezigheid van uitheemse goederen vooral wil verklaren vanuit moderne economische 
concepten als handel.188 

De hoeveelheid geïmporteerd Romeins draaischijfaardewerk in nederzettingen is veelal gering. In 
de Laat-Romeinse tijd neemt deze echter toe, met uitschieters tot ca. 10%. In de Vroege 
Middeleeuwen tekenen zich duidelijke verschillen af tussen het zuiden en noorden van het 
studiegebied. In Drenthe is het aandeel ‘geïmporteerd’ aardewerk (vooral uit het Rijnland 
afkomstig) erg klein ( maximaal 5%), in het zuiden lijkt er vanaf de 7de eeuw sprake van een 
dramatische teruggang (van ca. 40% in het begin van de eeuw tot ca. 5% in de periode daarna; 
cijfers gebaseerd op gegevens van de opgravingen in Zelhem). De vraag is of dit verband houdt 
met het eventuele verdwijnen van uitwisselingsnetwerken. De introductie van de kogelpot 
(waarschijnlijk onder Karolingische invloed) veroorzaakt in de 9de eeuw een verandering in het 
aardewerkspectrum. Aanvankelijk was dit type aardewerk uitheems, later werd het op grote 
schaal lokaal geproduceerd. 
Vanaf de Karolingische tijd wordt de uitwisseling van goederen en diensten sterk gereguleerd 
vanuit de centrale plaatsen in het Frankische handelsnetwerk en het domaniale systeem. Ook 
grote (rijks)kloosters en kerken (Sint Maartenskerk Utrecht), met omvangrijk en verspreid 
goederenbezit, spelen een belangrijke rol in de uitwisselingseconomie. Deventer was vanaf de 
9de eeuw tot in de 12de eeuw de koninklijke en interregionaal opererende handelsplaats bij 
uitstek. De ‘markt’ fungeerde tot in de 12de eeuw nog in een centraal geleid domaniaal systeem 
in de regionale centra (Groningen, Zutphen, Oldenzaal). Met de opkomst van territoriale 
vorstendommen en de ont-domanialisering van de samenleving wordt het marktsysteem vrijer en 
bevorderen lokale landsheren de vrije uitwisseling van goederen en diensten via de markt en via 
de steden. De opleving van de interregionale handel via de Rijn en IJssel naar de kusten van de 
Noord- en Oostzee bracht de IJsselsteden, de Zuiderzeesteden en Groningen tot grote bloei 
(vrachtvaart) en bracht vele producten uit verre streken naar dit gebied. Zelf had het gebied (voor 
zover bekend) niet zoveel te bieden voor deze lange-afstandshandel (alleen boter, bier (Zutphen 
en Amersfoort) en laken (Deventer)).Visserij speelde zowel lokaal als interregionaal een 
belangrijke rol. De zeevis (haring, stokvis) was een essentieel product in de bulkhandel van de 
Hanzesteden (met handelsfactorijen aan de Sont en de Wendische189 en Baltische kust). Lokale 
visserij was een regaal recht dat aanvankelijk door de elite werd uitgeoefend maar in de loop van 
Late Middeleeuwen werd verpacht, o.a. aan de steden. Vismarkten zijn vaak de oudste 
marktlocaties in de steden. Havens en kaden vormen de infrastructurele knooppunten waar 
transport en uitwisseling in de handelsplaatsen samenkomen. Visserij is tot op heden 
onderbelicht gebleven in het onderzoek naar uitwisselingssystemen. 

185 Erdrich 2001. 
186 Reichmann 1979, 210. 
187 Eggenstein 2002, 148-149. 
188 Rostovzeff 1957; Eggers 1951. 
189 Noord-Duitse en Poolse kust. 
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Vragen: 
• Welke veranderingen treden op in de positie van marktlocaties binnen de ruimtelijke 

structuur van de centrale plaats (o.a. stad)? 
• Waar komen in de archeologisch slecht bekende regio’s in de Romeinse tijd en 

Middeleeuwen de importstromen (o.a. keramiek) vandaan? 
• Hoe zijn de uitwisselingsrelaties tussen lokale gemeenschappen en de 

grootgrondbezitters (vorst, elite, kerk, rijksklooster) archeologisch te herkennen? 
• Welke rol spelen importen in de materiële cultuur van de sociale elite en in 

uitwisselingssystemen van de bovenlokale gemeenschap? 
• Wat is de verschijningsvorm van de transportmiddelen ten behoeve van de lange-

afstandshandel over water van de Vroege tot de Late Middeleeuwen (o.a. 
koggeschepen)? 

• Wat is de verschijningsvorm en ontwikkeling van de infrastructuur ten behoeve van de 
lange-afstandshandel (havens, kaden, wegen, tolplaatsen, oversteekpunten, grote 
marktlocaties)? 

• Wat is de rol van visserij (rivier- en zeevisserij) in bovenlokale uitwisselingssystemen? 

3.7.2: Cultusplaatsen en religieuze centra 
Er zijn in het onderzoeksgebied aanwijzingen voor rituele plaatsen. Vondstcomplexen van de 
Leestense Enk bij Zutphen en Wijhe190 wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een openlucht-
heiligdom dat vanaf de Late IJzertijd tot in de 12de eeuw in gebruik was. Soortgelijke 
vindplaatsen kunnen aanwezig zijn op landschappelijk markante heuveltoppen. De vondst van 
enkele vroegmiddeleeuwse potten op de top van de Herikerberg (Ov.) kan hiervoor een 
aanwijzing zijn.191 Ook de aanwezigheid van deposities in venen, beekdalen en rivieren kan 
samenhangen met (archeologisch vooralsnog niet-traceerbare) cultusplaatsen. Na-bijzettingen 
kunnen erop wijzen dat sommige prehistorische grafheuvels tot in de Romeinse tijd een centrale 
rol bleven spelen in de religieuze beleving van (boven-)lokale gemeenschappen. De laat-
romeinse schatvondst uit het IJsseldal bij Olst192 kan er op duiden dat zich ook langs rivieren 
cultusplaatsen bevonden. Tevens bestaat de mogelijkheid dat een deel van de vroegste kerkjes 
op de plaats van openluchtheiligdommen werd gesticht, bijv. Anloo. In Balloo is een structuur uit 
de 7de of 8ste eeuw opgegraven die wellicht samenhangt met een rituele plaats. Er zijn 
aanwijzingen dat deze zich in een bos bevond. Van bijzondere betekenis lijkt ook het grafveld van 
Oud-Leusden, met een open plek in het midden, waar mogelijk een gebouw voor rituele 
doeleinden heeft gestaan. De naam Ermelo bevat een etymologische aanwijzing voor de 
aanwezigheid van een cultusplaats van de god Irmin. Het is uiteraard de vraag of genoemde 
(mogelijk) rituele plaatsen op lokaal of op bovenlokaal niveau functioneerden. 
De centrale gerechtsplaatsen (dingplaatsen) zoals die met name uit Drenthe bekend zijn (Rolde, 
Balloo en Grolloo) functioneerden zonder twijfel op bovenlokaal niveau. Toponiemen doen 
vermoeden dat soortgelijke centrale plaatsen ook elders in het gebied bestonden, bijv. 
Dingspelberg en Markelo. Ook domeincentra193 zoals Peelo194 vervulden een rol als centrale 
plaats. De kerstening van het gebied begon met een missieperiode na de Frankische verovering 
(eind 8ste eeuw), waarbij enkele regionale centra een centrale rol vervulden (Deventer, 
Oldenzaal, Groningen?). De oerparochies zijn ook te beschouwen als bovenlokale cultusplaatsen 
van de nieuwe christelijke religie. De bevolking van een groot gebied (soms honderden vierkante 
kilometers) ging ter kerke in de oer-parochiekerk (o.a. Oud-Leusden, Oosterbeek, 
Wichmond/Warnsveld, Zelhem, Winterswijk, Norg, Vries). 
Vanaf de 9de eeuw hebben we te maken met kloosters, te beginnen met het kapittelklooster te 
Deventer (later Lebuïnus), vanaf de 10de eeuw ook Oldenzaal (Plechelmus), vanaf de 11de 
eeuw Zutphen (St. Pertus en Walburga) en ca. 1100 Groningen (Walburga). Kloosters op het 

190 Groothedde 2001.  
191 Van Es & Verlinde 1977, catalogusnr. 35. 
192 Braat 1954. 
193 Domeincentrum: centraal hof van waaruit het omliggende land werd geëxploiteerd en beheerd. Ook vaak centrum van 
bestuur en rechtspraak, zetel van een graaf of ander koninklijk ambtenaar.
194 Kooi 1994; 1995. 
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platteland ontstaan vanaf de 12de eeuw, zoals die van de Benedictijnen (bijv. Bethlehem bij 
Doetinchem) en de Cisterciënzers (bijv. Ter Hunnepe). In de grotere steden vestigden zich vanaf 
de 13de eeuw bedelordekloosters (Dominicanen, Franciscanen) en Heilige Geest-gasthuizen. 
Vanaf de 14de eeuw neem het aantal kloosters, zowel in de steden als op het platteland, sterk 
toe (Begijnen, Moderne Devotie). 

Vragen: 
• Zijn er cultusplaatsen aanwezig in de diverse deelgebieden? Wat zijn de 

verschijningsvormen van dergelijke locaties, hoe lang bleven ze in gebruik en is er een 
relatie met latere christelijke cultusplaatsen (kerken)? 

• Wat was de landschappelijke setting van cultusplaatsen? 
• Wat is de betekenis van de centrale grote grafvelden in de bewoningsstructuur en de 

sociale structuur van de regio? Waarom worden ze in de 8ste eeuw verlaten? 
• Waar liggen de vroegste christelijke grafvelden? Wat is de relatie tussen die grafvelden 

en de latere kerkhoven, voormalige cultusplaatsen, oudere grafvelden of opvallende 
locaties in het toenmalige landschap? 

• Wat zijn de archeologische karakteristieken van de vroegste christelijke graven en 
grafvelden? 

• Wat is de verschijningsvorm en de ontwikkeling van de vroegste kerkgebouwen (8ste-
11de eeuw)? 

• Wat is de verschijningsvorm van vroege, 9de-13de eeuwse, claustrale gemeenschappen 
(kapittels, kloosters en hospitalen)? 

3.7.3: Deposities 
In § 3.6.3 is op dit onderwerp al kort ingegaan, aangezien het vermoeden bestaat dat veel rituele 
deposities het werk zijn van (leden van) lokale gemeenschappen. Of deposities bij openlucht-
cultusplaatsen het werk waren van lokale of bovenlokale gemeenschappen is onbekend, nader 
gedetailleerd onderzoek kan misschien meer licht in deze materie brengen. 

3.7.4: Steden 
Na de Frankische verovering van het Saksenland ontstonden vanaf ca. 800 een aantal centra 
met bovenlokale en bovenregionale betekenis: Groningen (koningshof voor 1040), Deventer 
(kerkelijk en handelscentrum, port of trade), Zutphen (koningshof, ringwalburg), Oldenzaal 
((konings-)hof, grafelijk centrum, ringwalburg?) en mogelijk Arnhem(?). De blauwdruk voor de 
stedelijke structuur van deze latere steden lijkt al in de Karolingische tijd te zijn ontstaan.195 Of 
ook de kleinere, laatmiddeleeuwse stadjes zo’n vroege oorsprong kennen is nog onduidelijk. 
Vanaf de 12de en 13de eeuw vond er een ware urbanisatiegolf plaats. Oude centra groeiden en 
veel kleine lokale en regionale centra werden tot stad (zowel fysiek, functioneel als juridisch). 
Enkele ‘nieuwe’ boomtowns zijn: Kampen, Harderwijk, Amersfoort en Zwolle. Naast Groningen, 
Zutphen, Deventer en Arnhem ontlenen deze steden hun groei en rijkdom aan de internationale 
handel. Dit uit zich in een universele (Rijnlands- Hanzeatische) rijke bouwstijl en levensstijl van 
de stad en de stedelingen met sterke contrasten, met het platteland en de kleine stadjes in het 
achterland. Amersfoort lijkt echter groot geworden te zijn door haar sterke regiofunctie en de 
productie van bier. Terwijl er in Drenthe in de Middeleeuwen slechts één stad(je) was, waren er in 
Overijssel zeer veel (m.n. in het Gelderse gebied, i.e. de Veluwe, Gelderse Vallei en Achterhoek). 
Vooral lokale heren en de graven en hertogen van Gelre hebben de urbanisatie sterk 
gestimuleerd. Vooral de plattelandssteden en landsheerlijke stichtingen (burchtstadjes) hadden 
sterke banden met het platteland (marktfunctie, verwerking van landbouwproducten, ambachten). 
Een apart fenomeen wordt gevormd door de door de landsheer gestichte steden (bastides, 
villeneuves) zoals Elburg en Nieuwstad bij Zutphen. De periode na de middeleeuwen wordt 
gekenmerkt door de nieuwe functie van de grotere steden, namelijk als vesting (frontier-steden 
met garnizoenen). 

195 Spitzers 1992; 1996; Groothedde 2004(a), 2004(b); Kortekaas & Van der Werff 2004; Van der Mark in voorbereiding. 
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Vragen: 
• Waarin uit zich in archeologische bronnen het stadswordingsproces vanaf de 

Karolingische tijd? 
• In hoeverre stemt archeologische informatie over het stadswordingsproces vanaf de 

Karolingische tijd overeen met informatie hierover in historische bronnen? 
• Welke functies vinden we in vroegmiddeleeuwse centra die zich in de loop der tijd 

ontwikkelen tot stedelijk centrum? Wat zijn hiervan de archeologische 
verschijningsvormen? 

• Wanneer is de ruimtelijke structuur van de stad ontstaan, denk aan versterkingen, 
stratenpatroon, percelering en havens? Is er in ruimtelijke zin sprake van continuïteit 
tussen de vroege en de laatmiddeleeuwse stad?  

• Wat was de invloed van de Vikingaanvallen op de stadsvorming? (zie § 2.6) 
• Wat was de rol van het centrale gezag (Karolingische en Duitse vorsten, later ook 

bisschoppen, landheren, kloosters) in de stadsvorming? Hoe uit zich dat in de 
archeologische dataset (nederzettingsstructuren en materiële cultuur)? 

• Wat betekenden de vroegmiddeleeuwse centra en de middeleeuwse steden voor de 
ontwikkelingen op het omliggende platteland (in economische, sociale en ruimtelijk zin)? 

3.7.5: Militaire structuren e.d. 
Het is vaak onmogelijk om uit de archeologische dataset aanwijzingen te destilleren omtrent 
defensieve functies van nederzettingssporen. Over het algemeen lijken omheiningen geen 
defensief karakter te hebben. De enige militaire structuren uit de Romeinse tijd hangen samen 
met de aanwezigheid van het Romeinse leger. Tot nog toe zijn hier twee fenomenen van bekend: 
het marskamp te Ermelo en een wachttoren uit de Laat-Romeinse tijd bij Oud-Leusden. Ze wijzen 
erop dat de limes niet gezien moet worden als een statische grens, maar veeleer als een door de 
Romeinen gedefinieerde zone van invloed. Delen van Noordoost-Nederland vielen binnen deze 
zone. Het is niet uit te sluiten dat er in de nabije toekomst meer militaire structuren aan het licht 
komen.  
Voor de Vroege en Late Middeleeuwen geldt dat het gebied zich kenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan militaire versterkingen. Over de vroegste burgen uit de Vroege 
Middeleeuwen en Ottoonse periode is betrekkelijk weinig bekend (Heimerberg, Duno, 
Montferland, Hunneschans).196 De grotere structuren, zoals de ringwalburgen (Zutphen, 
Oldenzaal?) en vroegmiddeleeuwse omwallingen van Groningen en Deventer, zijn te 
beschouwen als vroege versterkingen van (stedelijke) centra (zie hierboven). Uit de 10de tot de 
12de eeuw zijn wel burchten bekend (schans-achtige structuren, mottes, tufstenen torens), maar 
deze zijn nauwelijks archeologisch onderzocht (o.a. Schuilenborg, Bergh, Kuinre, mogelijk ook 
Woudenberg).197 Het (verkennende) onderzoek te Kuinre (burcht 1) is een belangrijke 
uitzondering.198 Vanaf de 13de eeuw neemt het aantal burchten (kastelen, spiekers, versterkte 
boerderijen, havezathes) sterk toe en dan vooral in de lagere delen van het landschap 
(waterburchten, versterkingen van lokale heren in de ontginningen). Vooral Overijssel en de 
Achterhoek tellen een groot aantal burchten (zowel nog bestaand als verdwenen). 
Na de Middeleeuwen vervullen buitenplaatsen met vaak omvangrijke tuinen, parken en bossen 
een dominante rol in het landschap van (met name) de Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, Achterhoek 
en Twente. Vanwege de dominante aanwezigheid van de landsheren, adel en stedelijke elite 
drukken de burchten en buitenplaatsen tot ver in de 19de eeuw een steeds grotere stempel op de 
inrichting en exploitatie van het landschap in bovengenoemde gebieden. 
Oost-Nederland kende veel landweren (laatmiddeleeuwse verdedigingswallen) die vaak de 
grenzen tussen marken volgden. Van een aantal landweren zijn restanten bewaard gebleven. 
Onderzoek daarnaar is nauwelijks gedaan. 
In de (grotere) steden worden de pre-stedelijke omwallingen vanaf de 13de eeuw vervangen door 
bakstenen stadsmuren met poorten en torens en watervoerende grachten. In Deventer en 

196 Schut 2003. 
197 Schut 2003. 
198 Van Doesburg & De Boer 2001. 
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Zutphen zijn tufstenen ommuringen bekend die al uit de 12de eeuw dateren, in Groningen 
mogelijk zelfs uit de 11de eeuw. In kleinere steden vinden we vaak een combinatie van aarden 
omwallingen met stenen poorten en torens. Vanaf de 15de eeuw worden verdedigingswerken 
steeds meer ingericht op de dreiging van vuurgeschut. In de 16de eeuw ondergaat de 
vestingbouw interessante ontwikkelingen, zoals de incorporatie van vuurgeschut in de vesting 
(halve manen, rondelen, luistergangen, kazematten, Oud- Italiaans vestingstelsel, Oud-Hollands 
vestingstelsel). Een aantal fasen daarvan zijn in het gebied vertegenwoordigd (Groenlo, Zutphen, 
Deventer, Arnhem, Wageningen, Harderwijk). Na 1591 ontwikkelen Groningen, Coevorden, 
Steenwijk, Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen, Groenlo, Breedevoort, Wageningen en Arnhem 
zich tot frontier-steden met vestingwerken (Oud-Hollandse stelsel). Deze worden doorgaans 
verbeterd en uitgebreid in de 18de eeuw ter verbetering van de zuid- en oostgrens van de 
Republiek tegen Frankrijk en de Duitse vorstendommen (lunetten en enveloppes van Van 
Coehoorn en Hooff; forten, batterijen en redouten). Ook belegeringen en veldslagen lieten hun 
archeologische sporen na, bijvoorbeeld het beleg van kasteel De Voorst bij Zwolle (1362), de 
ondermijning van de Noordenbergtoren te Deventer (1578) en de Staatse belegering met de 
circumvallatie van Groenlo (1627). Een fraai complex van versterkingen bevindt zich aan de voet 
van de Grebbeberg, hetgeen de onveranderde strategische positie van deze plaats illustreert 
(van de Heimerberg in de 8ste eeuw tot de slag van 1940). 
In het onderzoeksgebied zijn overigens ook veel resten aanwezig van het grootste en meest tot 
de publieke verbeelding sprekende militaire conflict: de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek naar 
resten van vliegtuigen, lanceerstellingen, militaire bases, stellingen etc. komt steeds meer in de 
belangstelling te staan van zowel publiek als de vakwereld. 

Vragen: 
• Zijn in het gebied meer Romeinse expeditiekampen en andere militaire structuren 

aanwezig? Wanneer en met welk doel zijn ze aangelegd?  
• Zijn er andere indicaties voor Romeinse militaire aanwezigheid?  
• Wat zijn de datering, fasering, kenmerken en historische achtergrond van de 

vroegmiddeleeuwse versterkingen in het gebied? 
• Hoe is de ontwikkeling van de vroegmiddeleeuwse versterkingen naar de 

laatmiddeleeuwse burchten? (in het gehele gebied is hierover weinig bekend, met name 
tot in de 13de eeuw); 

• Wat is de relatie tussen de vroegmiddeleeuwse versterkingen op de hogere delen van 
het landschap en de laatmiddeleeuwse waterburchten er vlakbij (bijv. Montferland en 
Huis Bergh, de Duno en kasteel Doorwerth); 

• Wanneer doet de motte-burcht hier zijn intrede en hoe is de ontwikkeling van dit 
burchttype naar de laatmiddeleeuwse burchttypen? 

• Zijn er, behalve in Deventer en Zutphen, meer Karolingische omwallingen die de 
blauwdruk vormden van laatmiddeleeuwse steden? 

• Wat zijn de vroegste vormen van stedelijke verdedigingswerken? (9de-13de eeuw, of nog 
ouder)?  

• Wat is de archeologische verschijningsvorm van landweren, vanaf wanneer worden ze 
aangelegd en met welk doel? 

3.8: Productie, distributie en consumptie van mobilia 

3.8.1: Materiële cultuur 
Synthetiserende studies over dit onderwerp zijn schaars. Over enkele gebieden is nauwelijks 
informatie beschikbaar, met name de Gelderse Vallei en de Achterhoek. In de weinige 
synthetiserende publicaties (vooral beschikbaar voor Drenthe, in mindere mate voor Overijssel) 
ligt de nadruk sterk op aardewerk uit opgegraven nederzettingen. Dat deze studies een 
onvolledig beeld van de materiële cultuur bieden is begrijpelijk; vanwege de slechte 
conserveringscondities is er in nederzettingen die ouder zijn dan de Middeleeuwen meestal 
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alleen anorganisch materiaal (vooral aardewerk en natuursteen) en verkoolde plantenresten 
bewaard gebleven. Een deel van het aardewerk is zacht gebakken en daardoor gevoelig voor 
verwering. Vanaf de Late Middeleeuwen gaat harder gebakken draaischijfaardewerk domineren. 
Bot, leer, hout en onverkoolde plantenresten worden normaal gesproken alleen aangetroffen in 
kuilen die tot in het grondwater reiken. Uit waterputten en waterkuilen is een aantal houten 
voorwerpen afkomstig (o.a. schoppen en delen van andere landbouwwerktuigen). Ook voor de 
conservering van metaal zijn de omstandigheden in het algemeen slecht. In de vochtige delen 
van het landschap (waar de conserveringscondities beter zijn) is tot dusver weinig onderzoek 
uitgevoerd. 
Tot de 12de en 13de eeuw bestaat het aardewerk voor het overgrote deel uit handgemaakte 
producten. Door de aard van de ondergrond in het studiegebied (pleistoceen zand) bestaat de 
materiële dataset vrijwel uitsluitend uit aardewerk, metaal en natuursteen. Een en ander is nog 
eens versterkt door het feit dat er lang sprake is geweest van een geringe aandacht voor natte 
contexten. Een substantiële hoeveelheid materiële cultuur is alleen voorhanden uit de steden 
(Amersfoort, Kampen, Deventer, Zwolle, Zutphen en Groningen). Vooral vanaf ca.1000 gaat het 
daarbij om allerlei materiaalsoorten, waaronder veel vergankelijk materiaal. Voor de genoemde 
steden geldt dat ook materiaal uit archeologische contexten op het (gemeentelijke) platteland 
rond de stad daarbij vertegenwoordigd is.  
Uit onderzoek in de grotere steden in het gebied blijkt dat de materiële cultuur en het 
voedselpatroon (beide consumptief) van de stedelijke bevolking steeds meer verscheidenheid 
vertoont. Dit geldt vooral vanaf de 13de en 14de eeuw, wanneer het stenen huis zijn intrede doet 
en het leef- en woonpatroon sterk verandert door arbeidsspecialisatie en welvaart. Hetzelfde 
geldt voor de kastelen. Op het platteland blijft de materiële cultuur tot ver in de Nieuwe tijd 
aanmerkelijk eenvoudiger. De boerderijen dicht bij de stad vertonen in materiële zin echter 
duidelijk kenmerken van de stedelijke wooncultuur (o.a. boerderij ’t Loo bij Zutphen). Ook 
kloosters en kastelen op het platteland mogen niet onvermeld blijven. Ondanks grote 
kloosteropgravingen, zoals van het Cisterciënzer klooster Ter Hunnepe bij Deventer,199 is er over 
de materiële cultuur van deze gespecialiseerde gemeenschappen weinig tot niets bekend. 
We zijn dus slecht geïnformeerd over de diversiteit van de materiele cultuur van het platteland in 
alle regio’s in alle perioden vanaf de Romeinse tijd. Daarom verdienen gesloten, getalsmatig rijke 
en scherp te dateren vondstcomplexen een hoge prioriteit te krijgen bij veldonderzoek en 
uitwerking. Het gaat daarbij vooral om afvalkuilen, beerputten, dumps en catastofe-neerslag (bijv. 
scheepswrak, stadsbrand). 

3.8.2: Verzameling en verwerking van grondstoffen  
Vanaf de Midden-Romeinse tijd werd in veel nederzettingen op kleine schaal ijzer geproduceerd 
en bewerkt. Hiermee werd in de lokale behoefte aan ijzer voorzien.200 Met name langs de 
Overijsselse Vecht zijn hiervoor talrijke aanwijzingen gevonden, evenals in aangrenzend 
Duitsland.201 In Centraal-Salland (omgeving Raalte, met name Heeten) vond in de Laat-
Romeinse tijd grootschalige ijzerproductie plaats, evenals (vermoedelijk) een ruimtelijke spreiding 
van de diverse fasen in het proces van ijzerproductie.202 Van centralisatie van de productie was 
waarschijnlijk geen sprake, aangezien de kleinschalige productie elders gewoon doorging. Van 
het nabije Wesepe kan niet worden uitgesloten dat het begin van de ijzerproductie zelfs teruggaat 
tot de Late IJzertijd. 
Op de Veluwe is grootschalige ijzerwinning (klappersteen) en verwerking aangetoond vanaf de 
Laat-Merovingische tijd tot mogelijk in de 10de eeuw. De verzameling en verwerking van het 
Veluwse ijzer lijkt in handen van de Frankische machthebbers in het zuiden te zijn geweest.203 

Vroege versterkingen (Duno, Huneschans, Heimerberg, Hof van Dieren?) op de Veluwe speelden 
mogelijk een rol bij de controle en de opslag van ijzer; sommige oude wegen kunnen als 
transportroutes van ijzer zijn ontstaan. Hoge percentages van importkeramiek suggereren dat 

199 Herweijer; Lubberding & De Vries 1998. 
200 Zie bijv. Joosten 2004. 
201 Maschmeijer 1984. 
202 Groenewoudt & Van Nie 1995,  De omvang van de productie te Zwolle-Bikkenrade (Hermsen 2005) is nog onbekend. 
203 Heidinga 1987. 
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nederzettingen als Kootwijk en Hoog-Buurlo betrokken waren bij de winning van ijzer op de 
Veluwe. 
Vanaf de Karolingische tijd tot in de 12de eeuw is er sprake van ijzerproductie (limoniet) in het 
Montferland, de westelijke Achterhoek, Zuid-Salland en in de omgeving van Oud-Leusden op 
bovenlokaal niveau, waarbij de Frankische machts- en handelscentra Utrecht, Elten, Deventer en 
Zutphen een sturende rol gespeeld zullen hebben. Sporen van houtskoolproductie in de vorm van 
rechthoekige (veelal Romeinse tijd) en ronde (veelal Vroege Middeleeuwen) meilerkuilen zijn 
ondermeer aangetroffen te Colmschate, Zutphen-Looërenk, Heeten, Zwolle-Bikkenrade204 en 
Anloo-Bosweg.205 Ze lijken samen te hangen met de productie en bewerking van ijzer en duiden 
bovendien op de aanwezigheid en exploitatie van bos. De grootschalige houtskoolproductie op 
de Looërenk bij Zutphen lijkt onder directe invloed te hebben gestaan van de Frankische 
machthebbers (in Zutphen?) 
Bronsbewerking is uit relatief veel Laat-Romeinse nederzettingen bekend (o.a. Bathmen,206 

Elsen, Zutphen, Didam en Wehl). Dicht bij de (voormalige) limes in Wehl en Didam zijn in Laat-
Romeinse context bewijzen gevonden voor de bewerking van zilver en goud. Voor Deventer 
bestaan aanwijzingen dat er vanaf de 9de eeuw vele gespecialiseerde ambachten werden 
uitgeoefend, zoals de productie en bewerking van brons, ijzer, zilver, been en wol. 
In de rivierdalen, met name bij steden, komt vanaf de 13de eeuw een grootschalige productie van 
baksteen op. Van dezelfde rivierklei werd van de 13de tot het midden van de 20ste eeuw rood 
aardewerk geproduceerd. Van veel andere ‘lokale’ keramiekgroepen is niet bekend waar ze 
geproduceerd werden (lokaal of regionaal); productieafval en ovens zijn uitermate schaars (grijs 
aardewerk in Winterswijk, kogelpot in Oosterbeek). In de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd is 
zowel tertiaire klei als keileem voor de fabricage van baksteen en aardewerk gebruikt. Veldovens 
voor de productie daarvan staan soms op 19de-eeuwse topografische kaarten aangegeven (o.a. 
Holten-Borkeld). Opgravingsgegevens zijn uiterst schaars.207 

In de steden vond in de loop van de Late Middeleeuwen een verregaande arbeidsspecialisatie 
plaats in de verzameling en verwerking van grondstoffen zoals leder, been, wol (laken), textiel, 
hout, metaal. De vervaardiging van kleipijpen, heiligenbeelden, glas en bier werd eveneens 
specialistenwerk. Hoewel er weinig ambachten archeologisch zijn onderzocht blijkt uit de 
historische bronnen dat ze er volop waren, al komen in het gebied geen uitgesproken 
nijverheidssteden voor zoals in Holland en Vlaanderen. De meeste steden aan de rivieren waren 
bovenal handelssteden, denk aan overslag en doorvoerhandel. 
Scheepsbouw vond vooral plaats in de IJsselsteden en de Utrechts-Gelders-Overijsselse 
Zuiderzeesteden en dan vooral in de 13de tot en met de 16de eeuw. Archeologische informatie 
daarover is nauwelijks aanwezig. 

Vragen: 
• Wat zijn de archeologische relicten van historisch bekende ambachten en 

productieprocessen van bovenlokale betekenis (o.a. voor lange-afstandshandel) in Laat-
Romeinse en (post)middeleeuwse nederzettingen en steden? 

• Wat zijn de technologische verschijningsvormen en ontwikkelingen van de ambachten en 
productieprocessen van bovenlokale betekenis in de Romeinse tijd en de (post-
)Middeleeuwen? 

• Welke factoren spelen een rol bij de vestigingskeuze van productieplaatsen? 
• Wat is de ruimtelijke relatie tussen de winningsbron van grondstoffen (waaronder ook 

brandstoffen) en de de locatie waar deze gebruikt en verwerkt werden? Door welke 
factoren wordt deze relatie bepaald? 

• Wat zijn de voor een nederzetting, stad of regio belangrijke delfstoffen en producten 
geweest in de Romeinse tijd en Middeleeuwen?  

• Is er in het gebied sprake van een continue productie van ijzer vanaf de Romeinse tijd (of 
Late IJzertijd?)? Op welke schaal? Waar? Wat is de reden van - eventuele - fluctuaties in 

204 Hermsen 2005. 
205 Groenewoudt 2005. 
206 Groenewoudt & Erdrich 1997. 
207 Van Giffen 1940. 
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de productie-omvang? Welke doel diende grootschalige ijzerproductie? Is er sprake van 
technologische innovatie of veranderingen in het gebruik van grondstoffen? 

3.8.3: Materiële cultuurstudies 
Voor Drenthe zijn diverse, veelal wat oudere, studies beschikbaar over de materiële cultuur 
(hoofdzakelijk aardewerk) uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen (o.a. publicaties 
Wijster,208 Odoorn,209 en Dalen-Westakkers210). Het aardewerk uit de eerste eeuw sluit goed aan 
bij dat uit de Late IJzertijd. Voor Noord-Drenthe wordt verwezen naar het proefschrift van 
Taayke.211 Voor Zuid-Drenthe bieden de rapporten over de opgravingen Wachtum-Zwinderen,212 

Holsloot213 en Emmen214 aanknopingspunten. Voor de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd in 
Westfalen zijn door Halpaap vier verschillende aardewerkstijlen beschreven.215 Het 
standaardwerk van Von Uslar behandelt aardewerk uit de eerste tot en met derde eeuw.216 

De studie van Van Es en Verlinde over het Romeinse en vroegmiddeleeuwse vondstmateriaal uit 
Overijssel dateert alweer uit 1977.217 Een nog ongepubliceerde studie van Hermsen, waarin 
handgevormd Midden- en Laat-Romeins aardewerk uit Heeten en Colmschate met elkaar wordt 
vergeleken, vormt hierop een belangrijke aanvulling. Dit werk bevat tevens een gedetailleerd 
typochronologisch overzicht voor de periode van de Late IJzertijd tot het begin van de Vroege 
Middeleeuwen, evenals een uitputtend overzicht van gepubliceerde vondstcomplexen. Een 
publicatie over het vondstmateriaal van de recente opgravingen te Heeten (2004) is in 
voorbereiding. Schotten en Groenewoudt218 behandelen de overgang van de Laat-Romeinse tijd 
naar de Vroege Middeleeuwen. Van Deventer-Kloosterlanden is een omvangrijk Merovingisch 
vondstcomplex beschreven.219 

Voor de Achterhoek zijn geen samenvattende materiaalstudies beschikbaar. Fontijn behandelt 
aardewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd van de vindplaats Zutphen-Ooijerhoek. Van 
dezelfde vindplaats beschreef Groothedde het vroegmiddeleeuwse aardewerk.220 Aardewerk uit 
dezelfde periode wordt beschreven in rapportages over opgravingen bij Zelhem221 en 
Warnsveld.222 Wat de westelijke Achterhoek (Liemers) betreft zijn publicaties in voorbereiding 
over Didam223 en Wehl.224 

Over de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug is weinig informatie beschikbaar. Het handgevormde 
vroegmiddeleeuwse aardewerk van Kootwijk is in een scriptie van Bitter beschreven 
(ongepubliceerd, IPP). Aardewerk uit de Romeinse tijd wordt behandeld in de publicatie over 
Bennekom.225 In voorbereiding is een publicatie van Taayke over opgravingen te Ede (Romeinse 
tijd). 
De ontwikkeling van het handgevormde middeleeuwse aardewerk (met name kogelpot-
aardewerk) tussen de 8ste en de 13de eeuw wordt beschreven in de dissertatie van 
Verhoeven.226 

Ander materiaal dan aardewerk is nog zelden systematisch behandeld. Metaal wordt over het 
algemeen weinig aangetroffen, met uitzondering van grafvelden uit de Romeinse tijd en Vroege 
Middeleeuwen (o.a. grafveld Wijster-Looveen227). In de Nieuwe Drentse Volksalmanak zijn vanaf 

208 Van Es 1967. 
209 Van Es 1979. 
210 Kooi 1994. 
211 Taayke 1996. 
212 Van der Velde et al. 1999. 
213 Van der Velde et al. 2003. 
214 De Wit 2002. 
215 Halpaap 1994, 66. 
216 Von Uslar 1938. 
217 Van Es & Verlinde 1977. 
218 Schotten & Groenewoudt 1997. 
219 Groenewoudt 1987. 
220 Bijdragen Fontijn en Groothedde in Groothedde 1996. 
221 Van der Velde et al. 2002(a); 2002(b); 2003. 
222 Van Genabeek 2001. 
223 Koster 2001; Verwers & Bouwmeester in voorbereiding. 
224 Zie ook Koster 1997. 
225 Van Es et al. 1985. 
226 Verhoeven 1998. 
227 Van Es 1967. 
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1995 inventarisaties van diverse soorten voorwerpen uit natte contexten in Drenthe gepubliceerd. 
Een overzicht voor de Romeinse periode is te vinden in de dissertatie van Erdrich.228 Voorwerpen 
van natuursteen zijn nauwelijks onderzocht. 
Buiten stedelijke contexten worden zelden noemenswaardige hoeveelheden onverbrand bot of 
plantenresten aangetroffen. In de meeste publicaties wordt aan deze vondstcategorieën 
bovendien weinig aandacht geschonken. Als gevolg daarvan is er in de afgelopen decennia 
weinig kenniswinst geboekt ten aanzien van landbouwsystemen en de interactie tussen mens en 
landschap. Dat een gerichte bemonstering van kansrijke contexten in droge zandgebieden 
belangrijke informatie kan opleveren wordt aangetoond door het onderzoek van materiaal van de 
Laat-Romeinse fase van de nederzetting Heeten.229 Essentieel is het nemen van een flink aantal 
monsters uit contexten met een bekende functie en ouderdom die vervolgens, tegen de 
achtergrond van de onderzoeksvraagstellingen, door een archeobotanicus worden gewaardeerd 
en, in overleg met de archeoloog, geselecteerd voor nader onderzoek. 
De studies van de materiële cultuur uit de laatmiddeleeuwse steden richtten zich op keramiek en 
glas uit gesloten vondstcomplexen (beerputten en afvalkuilen, productieplaatsen), aangevuld met 
historische informatie over de gebruikers, iconografie en (soms) boedelinventarissen. Er zijn 
studies beschikbaar over Amersfoort, Groningen, Bourtange, Kampen, Hasselt, Zwolle, Deventer 
en Zutphen (meeste in Deventer classificatiesysteem). Voorts bestaan er enkele studies van 
kleipijpen, gebrandschilderd glas, been, hout, leder, textiel, metaalobjecten en munten. 

Vragen: 
• Hoe groot is het aandeel importen per periode en per gebied? Vertoont de instroom 

fluctuaties? 
• Is er in de vierde eeuw kwaliteitsaardewerk geproduceerd in regionale centra (bijv. Oost-

Nederland: terra-nigra achtige voetbekers type Chenet 342)? 
• Hoe verhoudt in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd de materiële cultuur van de stedelijke 

bevolking zich tot die van het platteland? 
• Hoe kunnen verschillen in materiële cultuur tussen nederzettingen op het platteland 

worden verklaard? 
• Waarin uit zich, wat betreft de materiële cultuur, de sociale stratigrafie van de stedelijke 

bevolking en de plattelandsbevolking in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd? 
• Wat is de toegevoegde waarde van gesloten vondstcomplexen (zoals beerputten en 

afvalkuilen) ten opzichte van boedelinventarissen en andere informatiebronnen over de 
materiële cultuur voor de kennis van het dagelijks leven in de Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd? 

• Wat is de typologie, vormontwikkeling en morfologische en functionele verscheidenheid 
van het (post)middeleeuwse gebruiksvoorwerp? 

• Wat is de technologische ontwikkeling van het win- en verwerkingsproces van ijzer vanaf 
de Romeinse tijd tot in de Nieuwe Tijd? 

• Wat zijn de verklaringen voor het verschuiven van de win- en productiegebieden van ijzer 
in Midden- en Oost-Nederland in de Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen? 

3.8.4: Technologisch onderzoek230 

Technologisch onderzoek is tot dusver nauwelijks uitgevoerd. IJzeren voorwerpen en 
afvalproducten van de fabricage van ijzer uit Heeten (roml) zijn onderworpen aan macroscopisch 
en archeometallurgisch onderzoek. Gebleken is dat men zich ter plaatse vrijwel uitsluitend heeft 
beziggehouden met de productie van hoogwaardig ijzer en dat men zelfs in staat was staal te 
produceren.231 Het type oven waarin ijzer werd gesmolten (kuiloven) is inheems.232 Er zijn geen 
aanwijzingen dat gebruik werd gemaakt van geïmporteerde technologie. De ruimtelijke 

228 Erdrich 2001. 
229 Lauwerier et al. 1999. 
230 Zie ook deel 3 van het NOaA-hoofdstuk ‘Fysisch-chemisch materiaalonderzoek”. 
231 Godfrey & Van Nie 2004. 
232 Joosten 2004. 
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organisatie van het productieproces kan door middel van een steekproefsgewijs onderzoek in 
beeld worden gebracht.233 

3.9: Productie, distributie en consumptie van voedsel 

Een overzicht voor de Romeinse periode is te vinden in de dissertatie van Hiddink.234 Spek geeft 
in zijn proefschrift een uitvoerig overzicht voor Drenthe in de periode tussen ca. 500 en 1600 
n.Chr. 235 In een studie van Van Zeist et al. wordt ingegaan op plantenresten uit stedelijke 
context.236 

In de Romeinse tijd was de landbouweconomie tot op grote hoogte zelfvoorzienend. 
Waarschijnlijk was er tot de Late Middeleeuwen nauwelijks sprake van agrarische specialisatie of 
de (re-)distributie van voedsel. De inheems-Romeinse nederzetting Heeten (4de eeuw) vormt een 
uitzondering: hier lijkt graan te zijn geïmporteerd en ontbreken aanwijzingen voor de teelt van 
voedselgewassen. In deze nederzetting waren twee populaties runderen aanwezig: kleine 
(‘ijzertijd’-)runderen en duidelijk grotere runderen (voor tractie?).237 De toenemende grootte van 
de stalgedeeltes van boerderijen kan betekenen dat het houden van rundvee in de loop van de 
Romeinse tijd steeds belangrijker werd.238 Sommige celtic fields waren in de Romeinse tijd nog 
steeds in gebruik.239 Over de ligging en het uiterlijk van de akkers in de Laat-Romeinse tijd en 
Vroege Middeleeuwen zijn we slecht ingelicht. Net als in de late prehistorie waren vermoedelijk 
vooral de van nature vruchtbaarste zandgronden (moderpodzolen) als landbouwgrond in gebruik. 
Op dezelfde locaties werden in de Volle Middeleeuwen de (oudste) essen aangelegd. In de loop 
van de Middeleeuwen werd het landbouwareaal gefaseerd uitgebreid, totdat uiteindelijk zelfs de 
kleinste dekzandkoppen in cultuur gebracht waren (kampontginningen). Plaggendekken 
(esdekken) ontstonden vanaf de 15de-16de eeuw als gevolg van de introductie van 
plaggenbemesting.240 

De introductie van het drieslagstelsel en de grootschalige ontginningen van de minder vruchtbare 
gronden en beekdalen vanaf de 11de eeuw bieden mogelijkheden voor de groeiende agrarische 
bevolking. Daarnaast wordt het mogelijk een agrarisch surplus te produceren waarmee in de 
stedelijke behoefte wordt voorzien. Dit geldt niet alleen voor de voedselvoorziening, maar ook 
voor de levering van grondstoffen voor diverse ambachten, zoals been, leer, vlas, wol en bier. 
Dit surplus van ambacht en handel vormde zowel in de dorpen als de steden de voorwaarde voor 
het ontstaan van gespecialiseerde klassen. Doordat de ambachtelijke en handelende klassen 
hun voedsel inkochten breidde de specialisatie zich verder uit (bakkers, slagers, 
groentehandelaren, vissers, etc.). Specifieke (productgerichte) markten speelden een centrale rol 
als uitwisselingsplaatsen. De lokale, regionale en interregionale markten speelden een duidelijke 
rol in de distributie van voedsel. De lokale markt voorzag in de behoeften van de lokale 
gemeenschap (buurschap, marke, de brink van het dorp), hoewel de meeste boeren 
zelfvoorzienend zullen zijn geweest en hun surplus afzetten op de regionale markt. De bewoners 
van de dorpen en kleinere steden waren door de toenemende arbeidsspecialisatie gedwongen tot 
het kopen en ruilen van goederen en diensten op de regionale markten. De interregionale markt 
is in de Late Middeleeuwen vooral van belang voor de lange afstandshandel van wijn uit het 
Rijnland, vis (haring, stokvis, etc.) uit het Sont, de Noordzee en Oostzee, vruchten en andere 
exotische producten. Hiermee werd voorzien in de luxebehoeften van de stedelijke elite en de 
adel. Beerputten, afvalkuilen en vuilstortplaatsen leveren hier vaak gedetailleerde informatie over 
op. 

233 Bijdrage Van Nie in Dijkstra & Goossens 2002. 
234 Hiddink 1999 (hoofdstuk 6). 
235 Spek 2004 (hoofdstuk 10). 
236 Van Zeist et al. 2000. 
237 Lauwerier et al. 1999. Hetzelfde geldt voor Colmschate-De Scheg (mededeling F. Laarman, RACM). 
238 Het proces van stalvergroting zet al in de Late IJzertijd in. 
239 Spek et al. 2003. 
240 Spek 2004. 
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Vragen: 
• Wat was het aandeel van akkerbouw, resp. veeteelt in de voedseleconomie van lokale 

samenlevingen in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen? 
• Welke aanwijzingen zijn er voor agrarische specialisatie, (re-)distributie en import? 
• In hoeverre is de landschappelijke situering van nederzettingen bepalend voor de 

voedseleconomie? 
• Is er in de Romeinse tijd sprake van Romeinse invloeden in de landbouw en veeteelt? 
• Gaat de overgang van Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen gepaard met 

veranderingen in de voedseleconomie? 
• Wat is de economische rol van de kleine plattelandsstad in de lokale, regionale en 

superregionale voedseleconomie? Met name de rol van de vele kleine stadjes in de 
Achterhoek en in mindere mate Twente, de Veluwe, Salland en de Gelderse Vallei, is 
volstrekt onbekend; 

• Wat is de rol van de lokale agrarische gemeenschap in de lokale/regionale economie en 
hoe uit zich dat in de nederzettingsstructuur en het landgebruik? Zijn er in agrarische 
gemeenschappen ambachtelijke specialisaties aan te wijzen, anders dan 
landbouwactiviteiten? 

• Hebben deze specialisaties een relatie met de vraag van elders (de markt, de stad, de 
heer, de kerk)? 

• Zijn er elementen in de nederzettingsstructuur (boerderij, dorp) die wijzen op andere 
economische activiteiten dan uitsluitend agrarische? 

• Zijn er veranderingen in het landgebruik die verklaard kunnen worden uit een 
veranderende economie, denk aan hopplantages, ontginningen, veeteelt voor 
grondstoffen in plaats van vlees en melk? 

• Is er sprake van een fasering in de uitbreiding van het landbouwareaal vanaf de Vroege 
Middeleeuwen? Is hierbij sprake van regionale verschillen? 

• Welke veranderingen treden op in verkavelingspatronen? 
• Hoe verhouden de archeologische sporen van ontginningslandschappen zich tot de 

historisch-geografische bronnen over ontginningen? 

3.10: Archeologische monumentenzorg 

Het aantal wettelijk beschermde objecten uit de periode van de Romeinse tot de vroegmoderne 
tijd is gering en geeft geen representatief beeld. Er dient dan ook een meer evenwichtige 
bescherming te worden nagestreefd, waarbij grootschalige, landschapsgerichte vormen van 
bescherming de voorkeur verdienen. Er valt daarbij zelfs te denken aan beschermende 
maatregelen ten aanzien van grote samenhangende archeologische landschappen c.q. 
archeologische reservaten, bijvoorbeeld in relatie tot waardevolle cultuurlandschappen (WCL-
Belvedere). Toepassing van het planologische instrumentarium lijkt hiervoor meer mogelijkheden 
te bieden dan de Monumentenwet, zeker wanneer de bescherming van het archeologisch 
erfgoed een plaats kan krijgen in initiatieven die gericht zijn op een integrale bescherming van 
natuur en landschap. Zeker in versnipperde dekzandgebieden wordt met het beschermen van 
sites slechts bereikt dat kleine stukjes van een (nog onbekende) microregionale puzzel worden 
veiliggesteld. In microregio’s waar al veel archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden 
verdient opgraven over het algemeen de voorkeur. Systematisch en breed opgezet onderzoek in 
dergelijke gebieden is essentieel voor het verzamelen van historisch-landschappelijke informatie, 
die vervolgens op andere plaatsen in de ruimtelijke planvorming kan worden toegepast. 

Prioriteiten voor bescherming en beheer 
Op de IKAW hebben de lagere delen van het pleistocene landschap zonder uitzondering een 
middelmatige of lage verwachtingswaarde. In zijn algemeenheid is dat vermoedelijk terecht. Voor 
beekdalen moet echter een uitzondering worden gemaakt. Uit recent onderzoek blijkt dat 
bepaalde (delen van) beekdalen waardevolle archeologische resten bevatten. Vermoedelijk geldt 
dit vooral voor de oudste, diep ingesneden kernen van het beekdalenstelsel. Beekdalen blijken 
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ondermeer afvaldumps, voorden, oeverbeschoeiingen en natte verkaveling te bevatten. Vanwege 
de aanwezigheid van goed geconserveerd organisch materiaal is de informatiewaarde van 
beekdalen hoog; in de veelal hoog en droog gelegen nederzettingen ontbreekt dergelijk 
materiaal. Het bodemarchief in beekdalen staat echter in toenemende mate bloot aan 
bedreigingen. Inventariserend onderzoek van beekdalen heeft dan ook een hoge prioriteit. 
Tevens is het noodzakelijk dat er een waarderingssystematiek voor beekdalen wordt ontwikkeld. 
Deze kan vervolgens worden toegepast in een nieuwe versie van de IKAW. 

Het is van groot belang dat er initiatieven worden ontplooid om het bodemarchief in de kernen 
van oude dorpen en kleine plattelandsteden beter te leren kennen en te beschermen. Zelfs 
kleinschalig onderzoek kan, mits ingebed in structureel microregionaal onderzoek, een 
belangrijke bijdrage leveren aan onze kennis over de ontwikkeling van het nederzettingspatroon 
en het agrarische cultuurlandschap. In alle deelgebieden behalve Drenthe is daarover nog maar 
weinig bekend. 

Inventariserend archeologisch onderzoek in de als geografische kennislacunes aangemerkte 
deelgebieden (Achterhoek, Gelderse Vallei, Veluwe, pleistocene randzone Drents Plateau) dient 
eveneens met kracht te worden gestimuleerd, zodat een beter inzicht wordt verkregen in de 
archeologische karakteristieken van deze gebieden en een gericht beschermingsbeleid mogelijk 
wordt. 
In delen van het onderzoeksgebied is het bewoonbare areaal relatief beperkt geweest. Veel 
plekken zijn in diverse perioden bewoond geweest, waardoor er vaak sprake is van 
archeologische vindplaatsen met een complexe opbouw. Soms was de herbewoning dermate 
intensief dat diachrone ontwikkelingen zich nauwelijks laten ontrafelen. 

De huidige uitbreidingen van dorpen betekent een voortdurende aanslag op de aangrenzende 
archeologisch waardevolle essen. Er blijken in de praktijk nauwelijks alternatieven te zijn voor het 
bebouwen van deze hoge gronden: bebouwing van lage gronden is (vanwege 
grondwaterproblemen) vaak duurder en wordt ook om redenen van waterbeheer steeds minder 
vaak wenselijk geacht. Het is daarom van wezenlijk belang dat er archeologie-vriendelijke 
funderingstechnieken worden ontwikkeld. Daarnaast is er behoefte aan een visie op de 
landschappelijke inpassing van nieuwbouw op essen. Meer in het algemeen verdient het prioriteit 
dat er concepten worden ontwikkeld waarmee de cultuurhistorie een plaats kan worden gegeven 
in het ingrijpende proces dat zich voltrekt in het pleistocene landschap van met name Oost-
Nederland, dat wil zeggen: de transformatie van een agrarisch landschap naar een 
multifunctioneel landschap. 

Het is van belang dat de relatie tussen de archeologische en de ‘bovengrondse’ 
monumentenzorg duidelijker gestalte krijgt. Bij veel archeologische sporen gaat het om de 
‘ondergrondse neerslag’ van (bouwhistorische) structuren die tot vlak voor de opgraving nog 
zichtbaar waren. Bouwhistorisch onderzoek voorafgaande aan een opgraving levert dan ook vaak 
een grote meerwaarde op. In veel gevallen bestaat er al een organisatorische samenwerking 
tussen gemeentelijke archeologische diensten en monumentendiensten en bieden de meeste 
archeologische bedrijven een breed pakket van archeologie, bouwhistorie en cultuurhistorie. 
Vanaf 2006 krijgt deze tendens gestalte in de fusie van ROB en de RDMZ, onder de nieuwe 
naam Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). 
Vooral plaatsen met een groot bouwhistorisch potentieel vormen een belangrijke bron van 
informatie over huizen, huizenbouw, bijzondere gebouwen zoals die nooit uit archeologisch 
onderzoek verkregen kan worden. De kennis over en waardering voor de bouwhistorische erfenis 
biedt ook goede aanknopingspunten om gebouwen, inclusief het onderliggende bodemarchief, te 
beschermen. Anders dan bij archeologisch onderzoek is bouwhistorische inventarisatie en 
onderzoek mogelijk zonder dat het gebouw zelf wordt aangetast of vernietigd. 

Prioriteiten in de uitwerking van ‘oud’ onderzoek 
In delen van het gebied is sprake van een duidelijke kennislacune. Het gaat daarbij met name om 
de Achterhoek, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Regionale studies en opgravingen die kunnen 



 

   
   

  

 

    
 

   
   
    

 
    
     

    
   

  
 

  
 

 
 

 
 

    
   

  
     

    

  
 
     

 
   

     
    

   
   

   
   

  
 

  

                                                 
 

 
  

 
 

 

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstuk 20, versie 1.0)  pag. 49 

bijdragen aan het vergroten de kennis over deze deelgebieden zijn dan ook van groot belang. De 
uitwerking en publicatie van ‘oud onderzoek’ kan daaraan eveneens een substantiële bijdrage 
leveren. Prioriteit verdient de integrale uitwerking van de volgende opgravingen: Oud-Leusden, 
Rhenen (grafveld), Denekamp-de Borgert241, Colmschate-De Scheg242, Heeten-Hordelman,243 

Bathmen-Enklaan, Wehl-Hessenveld244, Didam-Aalsbergen245, Odoorn246, Hijken en Noordbarge. 

Vragen: 
• Wat zijn de archeologische karakteristieken van de als geografische kennislacunes 

aangemerkte gebieden? 
• Wat is de aard en kwaliteit van archeologische sporen in beekdalen? 
• Welke delen van beekdalen zijn archeologisch waardevol? 
• Welke factoren bepalen de aanwezigheid en kwaliteit van archeologische waarden in 

beekdalen? 
• Op welke wijze kunnen deze waarden het beste worden beschermd? 
• Wat is de kwaliteit van archeologische sporen onder stadsuitbreidingen uit de 19de en 

20ste eeuw (en met name de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw)? 
• Waar zijn onder stadsuitbreidingen archeologisch waardevolle sites en landschappen 

bewaard gebleven? 
• Wat is de relatie van de bovengrondse bouwhistorische relicten met de onderliggende 

archeologische sporen? 
• In hoeverre is de bouwhistorie en monumentenzorg effectief voor het behoud van het 

bodemarchief? 

3.11: De staat van het bodemarchief 

Zoals in § 3.3 werd aangegeven hebben menselijke ingrepen  zoals ontginning, bosbouw, 
landbouw, nieuwbouw en aanleg van infrastructuur, direct en indirect aanzienlijke schade 
toegebracht aan het archeologisch erfgoed. Ondanks regionale lacunes in de kennis over het hier 
besproken gebied kunnen we stellen dat archeologische relicten die zich direct onder de 
ploegvoor bevinden vaak ernstig zijn aangetast als gevolg van uiteenlopende vormen van 
bodembewerking. Bij sites met diepe grondsporen, zoals nederzettingen uit de Volle 
Middeleeuwen en kasteelterreinen, kan de schade meevallen. In het algemeen zijn sites onder 
plaggendekken of andere afdekkende lagen (bijv. stuifzand, rivierklei) beduidend gaver. Extreem 
gaaf zijn sites in de schaarse terreinen waar de natuurlijke bodemopbouw nog intact is, dit zijn 
veelal natuurgebieden. 
Door de sterke uitbreiding van veel dorpen tot over de aangrenzende essen zijn gedurende de 
laatste decennia veel sporen van bewoning vernietigd. Desondanks bevinden zich onder 
plaggendekken ongetwijfeld nog veel onontdekte archeologische resten. De mate waarin deze 
intact zijn is sterk afhankelijk van de bodembewerking die op de es heeft plaatsgevonden 
(egalisatie, het graven van esgreppels, etc.). Op sommige plaatsen is het bodemarchief 
aangetast door verstuiving; in streken als de Veluwe bestaat dit gevaar overigens nog steeds. 
De bodem in de oude kernen van dorpen en steden wordt in toenemende mate aangetast door 
bodemingrepen van uiteenlopende aard. Daar staat tegenover dat de aanleg van woonwijken en 
fabrieksterreinen in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw in het algemeen minder 
schade aan het archeologisch erfgoed blijkt te hebben toegebracht dan tot voor kort werd 

247 aangenomen.

241 Verlinde 2004. 
242 In Verlinde 2000 wordt een overzicht gegeven van publicaties. In aanvulling hierop diverse basisrapportages 
verschenen in de reeks Rapportages Archeologie Deventer. Zie ook Hermsen 2003. 
243 Groenewoudt & Van Nie 1995; Verlinde & Erdrich 1998; Lauwerier et al. 1999; Dijkstra & Goossens 2002. 
244 Koster 1997. 
245 Koster et al. 2001. 
246 Van Es 1979; Waterbolk 1973. 
247 Deze uitspraak berust op ervaringskennis van de auteurs, systematisch onderzoek is nog niet uitgevoerd. Zie o.a. 
Bartels, Klomp & Hermsen 2001. 
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Het bodemarchief in steden verdient hier een aparte vermelding. Door hun ligging aan 
waterwegen, doorgaans op de flanken van hogere gronden en lage rivier en beekdalen zijn de 
steden in de Late Middeleeuwen vaak doelbewust opgehoogd met doorgaans mestig en humeus 
materiaal. Hierdoor ontstond een dik pakket van stedelijk afval waaronder oudere 
bewoningsresten ‘begraven’ werden. Hierin blijven organische materialen (zowel roerende als 
onroerende zaken) goed tot soms uitstekend bewaard. Ook beerputten en humeuze afvalkuilen 
leveren goede conserveringscondities op voor gesloten vondstcomplexen, inclusief organische 
materialen. De situatie in de historische kernen van kleine steden en dorpen staat daarmee 
echter in schril contrast: juist hier is sprake van een grote kwetsbaarheid van het bodemarchief. 
Omdat hier doorgaans geen grootschalige ophogingen hebben plaatsgevonden bevinden 
eventuele archeologische resten zich in de bovenste meter grond. Omdat de historische 
bebouwing (houtskeletbouw) weinig diepgaande sporen achterlaat zijn de resten daarvan extra 
kwetsbaar. Daar komt bij dat er tijdens sloop en nieuwbouw nauwelijks aandacht aan dergelijke 
resten wordt geschonken en archeologische (en bouwhistorische) begeleiding in deze plaatsen 
meestal ontbreekt. De erosie van het bodemarchief in dorpskernen en kleine stedelijke kernen is 
de afgelopen jaren dan ook dramatisch toegenomen: in Doetinchem bijvoorbeeld werd 1/5 deel 
van de binnenstad in slechts enkele jaren tijd ontgrond. 
Over het algemeen is organisch materiaal buiten steden zeer slecht geconserveerd, met 
uitzondering van de inhoud van waterputten en andere diepe ingravingen. De relatief goede 
conservering van het botmateriaal uit een deel van de Romeinse nederzetting Heeten is een 
uitzondering, die wellicht verband houdt met de aanwezigheid van afval van de ijzerproductie ter 
plaatse.248 

Vragen: 
• Wat is de aard en kwaliteit van het archeologische erfgoed in gebieden met een 

permanent vegetatiedek, zoals bos en heide? 
• Welke factoren zijn van invloed op de kwantiteit en de kwaliteit van archeologische 

sporen onder plaggendekken? 
• Welke factoren zijn van invloed op de conservering van de organische component van 

vondstcomplexen? 
• Wat is de conserveringstoestand van archeologische sporen in de bebouwde kom van de 

historische dorps- en kleine stadskernen, waar grootschalige ophogingen ontbreken? 

248 Lauwerier et al. 1999. 
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