
Geschiedenis van het "nieuwe" land.

W elhaast lag Kampen eertijds aan de Zuiderzee en was
gemakkelijk over het water bereikbaar voor schepen van
allerlei slag. Kampen was al een welvareride stad met een
bloeiende handel naar wijde verten toen het naburige qebied,
dat nu Noordoostpolder is, nog een geheel ander aspect had
dan thans. Stellig is er veel veranderd, maar wilt er verarider
de is moeilijk precies na te gaan. Toch is het waard dit te
weten, want deze vormveranderingen hangen samen met
allerlei belangrijke problemen. Wel weet een ieder dat
Schokland eertijds groter was en dat er veel land is weq
geslagen, maar hoeveel en onder w elke omstandigheden? Ook
zijn er geen kaarten, die ons op de juiste wijze kunnen in
lichten omtrent de Middeleeuwse tocstand: ten hoogste zou
men aan de hand van ges'chriften een hypothetische kaart
kunnen samenstellen 1), om de situatie in de Middeleeuwen
te trachten weer te geven. Pas de droogmaking van de voor
malige Zuiderzee. het latere Ijsselmeer, opende de moqelijk
heid voor onderzoek in het veld en daarrnee voor het zuiver
der vastleggen van de resultaten van archaeologisch veld
onderzoek. Daaruit hopen wij, langzamerhand een beeld te
verwerven van de bewoningsgeschiedenis en van de land
schappelijke ontwikkeling ,......,opbouw en afbraak ,......,in de
loop van de voorbije eeuwen. Weinig is over het gebied in
oude archieven te vinden over de tijd, waarover wij het
meeste zouden willen weten. Wel bevinden zich in de
archieven van Amsterdam, Leeuwarden en Zwolle vele
stukken, die de verdediging van Schokland betreffen, tegen

1) Zie bijvoorbeeld de kaarten van de Zuiderzee in de Middeleeuwen
van Ramaer en van Beekman en van Nederland in de Romeinse tijd
van Hetteme.
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de nim mer aflatende, altijd aanvallende zee, maar over de
Middeleeuwen is er uiterst weinig bekend en over nog
vroeger tijd blijven de gegevens zo vaag, dat wij ons nauwe
lijks verder kunnen orienteren dan tot enige vage theorien.
Men kan niet zeggen dat de gegevens, die de Rorneinse

. geschiedschrijvers ons hebben nagelaten over het Flevomeer,
overduidelijk zijn en de vele pogingen om deze gegevens te
interpreteren getuigen daar ook weI van. 'Wij zouden ook
eenvoudiq kunnen zeggen, dat wij niet weten hoe groot dat
Flevomeer was, waarvan deze auteurs spreken, zelfs weten
wij niet eens precies waar het gelegen heeft, noch of het een
dan weI verschillende meren omvatte. Oat het een uitrnon
ding had in zee, zoals beschreven door MELA, is weI zeer
aanvaardbaar, maar er is geen. absolute zekerheid dat deze
monding op de plaats van het latere Vlie stroomde, hoewel
dit het meest waarschijnlijk lijkt.

Slechts de bodemkartering, samen met een onderzoek naar
de archaeologische en vooral niet te vergeten ook de biolo
gische verschijnselen in de loop van vele eeuwen kan vrij
wat verduidelijken en vele nieuwe problem en opwerpen,
welke samenhangen met de gehele ontwikkelingshistorie.
Twee punten zijn voor de reconstructie van dit gebied vooral
van belang: in de eerste plaats een juiste onderscheiding van
de grondlagen en daarna, of daarmee samengaand, datering
van die grondlagen. Het eerste is vooral de taak voor de
bodemkundigen van de Oirectie van de Wieringermeer; het
tweede geschiedt in de N oordoostpolder door het Oudheid
kundig Bodemonderzoek, dat ingesteld is door de samenwer
king tussen de eerstgenoemde dienst en de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Oaarnaast krijgt men
door het onderzoek ook beter inzicht in de bewoninqs-
.qeschiedenis van dit oorspronkelijke landschap door kartering
van de schervenvondsten en stratigrafisch vastleggen van
deze vondsten. Hieruit blijkt reeds dadelijk dat niet de vond
sten op zichzelf van belang zijn, maar vondst en vondst
omstandigheden tezarnen. Het is niet belangrijk een potscherf
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te ontvangen van iernand, die dit stuk uit een sloot graaft.
maar te zien hoe deze scherf voorkomt in het slootprofiel kan
weI van betekenis zijn.

Om dit nu te bereiken wordt een systematische controle
uitgeoefend over het gehele gebie~, waarna op bepaalde
vindplaatsen opgravingen kunnen worden ondernomen, die
volgens de kwadrantenmethode worden uitq evoerd. Bij het
werk volgens deze methode treedt juist de gunstigste qeleqen
heid op om vondsten en grondprofiel te bestuderen.

Nu lijkt dit even eenvoudiger dan het in werkelijkheid is.
omdat dit gebied zulke ingrijpende veranderingen moet heb
ben ondergaan, waarvan wij ons nauwelijks een voorstelling
kunnen maken. In sommige gevallen kan ook het direct aan~
grenzende gebied - het "oude land" - het beste uitqanqs
punt zijn voor het onderzoek in het drooggelegde polderland
schap, dat nieuw land genoemd wordt, maar uit de aard al
een lange ontwikkelmqsqeschiedenis achter zich heeft. Want
veel is door de intensieve invloed van de zee op het
voormalige landschap totaal veranderd. Zo is het tot nu toe
nog niet gelukt de oudste vondsten, die gedaan zijn in de
Noordoostpolder. stratigrafisch vast te leggen. De w erktuiq
jes uit de middensteentij d (Mesolithi~um) en enkele stenen
bijlen, die stammen uit het Neolithicum of jongere steentijd,
zijn gevonden op geploegde akkers van het g<;:bied in het
Noorden van de Noordoostpolder, waar de zanden _van het
laagterras dicht onder het maaiveld voorkomen. Alleen een
fraaie stenen bijl, die ten Westen van de Schokkerhaven
gevonden werd, kon precies in het grondprofiel worden
vastgesteld en daar blijken wij te doen te hebben met geheel
verspoelde zan den. Daardoor geeft de vondst ten hoogste de
mogelijkheid voor het vaststellen van een datum post quem
voor de afhraak van het voormalige landschap. En 20 is het
ook met een Iraaie. zwarte scherf van een klokbeker, die op
een koude herfstdag gevonden werd in het talud van een
sloot ten Noordoosten van Urk. Het was een rand van een
beker, waarop duidelijk sporen van een verbasterde wikkel-
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draadversierinq voorkornen. Van derqelijke bekers is weinig
gevonden tot nu toe in ons land, maar een gaaf exernplaar
is bekend uit een grafheuvel bij Anloo en door Van GIFFEN
beschreven en tevens verqeleken met een beschnjvinq van
SCHWANTES van een dergelijke, op de overgang van
steen- naar bronstijd dateerbare beker (1800, wellicht 1600
v. Chr.). Op deze vindplaats is dus de afzetting, _waarin dit
klokbekerfragment is aangetroffen, gevormd na die tijd, maar
dit kan ook weI vele eeuwen later geweest zijn. Zelfs wel in
het beqin van onze jaartelling of nog nadien. Waar in deze
kleiformatie talrijke cardia voorkomen ~ een kokkel is een
typisch weekdier van het zoute water ~ is dus duidelijk dat
deze klei, de zoqenaamde cardiumklei, een afzetting in zout
water is, ontstaan tijdens een transgressiefase. Blijkens
begroeiingssporen op een even hoger niveau van de cardium
klei heeft dit territoir nadien drooggelegen en plantengroei
daarrnee mogelijk gemaakt.

Hier hebben wij dus te doen met een regressie, welke
echter op deze plaats wordt afgesloten bij een daarop vol
gende Ease, wanneer een nieuwe transgressie optreedt, Deze :
nieuwe overstroming heeft echter in zo verre een arider
karakter dan de cardiumtransgressie, dat er nu geen resten
van een zout-, maar van een zoetwaterfauna in voorkomen:
Unio en Anodonta, de grote schilders- en zwanenrnossels
Valvata, Bithynia en ook de levendbarende moerashoorn
(Viviparus) en het typische schelpje Teodoxus, een neriet.
Naast deze gemakkelijk herkenbare macroscopische fauna,
zijn er de resten van een eens rijk leven aan microscopische
organismen in te vinden voor wie met een binoculair of met
nog sterker vergrotingsmiddelen op jacht gaat in de uit het
veld meegebrachte grondmonsters naar Ostracoden, Rotalaria
en nog andere levensvorrnen. Voorop staat daarbij echter, in
het raam van ons onderzoek, het herkennen van de sedirnen
tatiefase, als zoet-, brak-, of zoutwatervormingen. Deze zoet
water-transqressie nu kunnen wij dank zij het vinden van
talrijke scherven dateren.
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Het blijkt voorts nog moqelijk te zijn om op dezelfde vind~
plaats veel beenderen van huisdieren te verzamelen, als run
deren, paarden, varkens, schapen, honden en katachtige
dieren. Op deze vindplaats wijzen de aardewerkscherven op
menselijke bewoning tot in de XIIre eeuw, waar de scherven
van vrocq-Duitse steengoed kannetjes, die kenmerkend zijn
voor de XIIlde eeuw en randscherven van kogelpotten met
duidelijk geprofileerde rand veelvuldig voorkomen. Oat zijn
dan de jongste vormen, waarbij blijkt hoezeer wij gebaat zijn
met de betrekkelijke beperktheid van onze Middeleeuwse voor
ouders bij het gebruik van materialen en het tot leven brcn
gen van vormen. Wat dat betreft zullen latere archaeologen,
die een studie willen maken van 6nze tijd het heel wat lastiger
hebbenl Want eindeloos gevarieerd zijn onze mogelijkheden.
Trouwens reeds de XVIIde eeuw is op dat punt al veel rijker
aan vormen .en gebruik van material en dan de Middeleeuwen.
Bepaalt nu op een vindplaats het jongste daar, in dezelfde
stratigrafische situatie voorkomende aardewerk of andere
achtergebleven vondsten het einde van de plaatselijke bewo
ning, het oudste geeft uiteraard uitkomst over het tijdstip
wanneer een nederzetting ontstaan kan zijn. Er moeten grote
hoeveelheden scherven verzameld worden om over begin en
einde van de plaatselijke bewoning te kunnen oordelen en een
vrijwel zuiver beeld te kunnen vormen. Bij ons onderzoek,
nog altijd op dezelfde plaats, waarover wij reeds boven spra
ken, vonden wij bij ons voorlopig verzamelen vrij wat scher
yen van hardgebakken, op de draaischijf gemaakt steenqocd,
waarop verfversiering in tamelijk willekeurige figuurtjes was
aangebracht: het zogenaamde Pingsdorfer aardewerk. Door
vergelijking met vondsten elders, is het mogelijk geweest dit
vaatwerk te dateren en wij weten thans dat dit tussen de
rXde en XII de eeuw in gebruik is en in talrijke exemplaren
en betrekkelijk niet heel rijke vormenvariatie wordt inqe
voerd. Aanvankelijk is het Pingsdorfer goed niet zo hard
gebakken, maar later krijgt het steeds meer het karakter van
het door het bakken gekitte steengoed. Ook de versieringen
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ondergaan Iangzamerhand enige wijziging, maar blijven toch
min of meer wiIIekeurig en zonder bepaald systeem. De har
der gebakken fragmenten, welke wij op onze vindplaatsen
verzamelden, kunnen erop wijzen, dat steIIig niet de vroegste
Pingsdorfer waar hier kwam, eerder het goed, dat zich Iaat
dateren omstreeks de XI de eeuw. Een andere vorm van
aardewerk van deze plek is de eencriqe, geelgebakken kan
met gele Ioodglazuursporen van een type, dat door BRAAT
veelvuldiq in de Wieringermeer aangetroffen is en daar bij
diens onderzoek naar de bewoning van dat gedeelte van de
oude binnenzee, gedaterd werd omstreeks de XIde eeuw.

Waar wij nu hier tot nu toe geen andere resten aantroffen
op de grens van de begroeiingslaag van de cardiumklei en
de door talrijke weekdierschelpen getypeerde zoetwater
afzettingen mogen wij dus het einde van de bewoning en het
begin van de zoetwaterfase ter plaatse stellen in de XIlIde
eeuw en de datering van de occupatie plaatsen in de Xde tot
XIde eeuw.
Maar nu rijst de vraag ~ en een zeer belangrijke ~ tevens

samenhangend met het probleem van de niveauveranclering,
op welke hoogte het woonvlak van de Middeleeuwse bewo
ners gelegen heeft, die deze scherven ~ en huisdierbeenderen
~ achterlieten. Hebben zij op het begroeide vlak van de
cardiumklei gewoond of Ieefden zij op een geheel ander
niveau? Het is nu van het grootste belang de laag en de
situatie van de scherven nauwkeurig te onderzoeken en het
niveau, waarop de bewoningsresten te vinden zijn, zo zuiver
mogelijk, zowel horizontaaI als vertikaal, te bestuderen Het
afsteken van een profiel is derhalve niet voldoende; wij moe
ten ook een stuk afvlakken opdat wij de schervcn ook zien
Iiggen op het afgevlakte terreingedeelte. Vaak komt nu bij
de scherven een dun laagje vrij jong zand voor. Dit kan ook
een waardevoIIe aanwijzing geven voor de oorspronkelijke
situatie. Is eenmaal de plaats bekend, dan wordt van deze
plaats af ook de omgeving goed nagezocht in de grond~
profielen van de sloottaluds, er wordt materiaal verzameld
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in de slootwallen en tochtwailen en overal, waar iets verder
verwacht zou kunnen worden. Nu kennen wij de vondst
omstandigheden en kunnen dus veel gemakkelijker verder
zoeken. Tevens worden de scherven-vindplaatsen gekarteerd
en dit wordt vergeleken met de karteringsresultaten van het
bodemkundig onderzoek. Voorts is het nu ook van belang
in archiefstukken te snuffelen naar gegevens omtrent deze
oorspronkelijke nederzetting en voorts zal men trachten na
te gaan of de bij deze proefgravingen gedateerde grondlaag
ook verder in het gebied wordt aangetroffen en gelijkwaardig
is te achten, want daarmee immers kan men dit "jaartal" ook
naar elders verschuiven. Vervolgens gaan wij onze virid
plaats karteren en op de kaarten door middel van een
coordinatenstelsel vastleggen. Voorlopig kunnen wij de plaats
nog slechts zeer globaal aanduiden: dicht nabij de plaats van
het tegenwoordige werkkamp Urkervaart.
Volgens overleveringen zou er een dorp Nagele gelegen

hebben tussen Urk en Schokland, een dorp, waarover sorn
migen spreken als van een verzonken stad, diep onder de
destijds bij stormweer zo woelige Zuiderzee gelegen. Op
ruwe nachten heeft menige visserman in angst, thuisvarend,
de klokken van de verzonken kerk horen luiden, geheimzinnig
in de holte van het zwartgroene water als een sinistere oproep
van de Dood! Kan nu - 0 nuchtere onderzoekers in het
.mieuwe" land van de vroegere zeebodem - dit geheim aan
de kerkklokken worden ontrukt, kan deze simpele plek met
scherven en brokstukken van beenderen van koeien, varkens
en schapen, eens deel geweest zijn van dit dorp Nagele, dat
het eerst genoemd wordt in een goederenlijst van het klooster
St Odulf bij Stavoren? Een nauwkeurige plaafsbepaling is
niet bekend, noch een goede kaart, die deze plek kan aan
geven, want Nagele werd in de Middeleeuwcn al een prooi
van de golven en het zuiver in kaart brengen is van veel
later tijd. Bovendien rijst nog de vraag of de goederenlijst
van St Odulf wel geheeI juist is, want er wordt aangenomen
dat deze lijst een latere copie is van de oorspronkelijke. Dit,
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aiies vereerrvoudiqt de geschiedenis niet. Maar ook de over
levering dat de kerktorens van IJsselmuiden, Ens en Nagele
in een lijn gelegen zouden hebben, klopt niet geheel. Overi
gens kent men meer van dergelijke beweringen, die over
geleverd zijn tot onze huidige dag over dorpen, die verdwenen
zijn en het is de vraag hoeveel waarde men toe mag kennen
aan dergelijke beweringen. Voorlopig, zo lang ~)llS gehele
onderzoek in het gebied tussen Urk en Schokland nog niet
beeindiqd is, laten wij het dan maar bij het uitspreken dat
wij vermoedelijk de plaats van het oude Nagele gevonden
hebben. En ook lijkt het erop dat wij zeer waarschijnlijk
ongeveer de plaats zullen kunnen bepalen, waar eens een
kerk of kapel van steen --- kloostermoppen en rufsteenfraq
menten -- gestaan heeft, maar daar zijn nog niet de stenen
doodkisten gevonden, die volgens AREND TO BOECOP
bij Nagele met ringen aan ijzeren kettingen zouden zijn vast
gelegd om wegslaan te voorkomen. Een ding slechts is met
zekerheid vast te stellen: dat wij hier met bewoning te doen
hebben tot aan of in de XIIIde. eeuw en dat de plaatselijke
zoetwatertransgressie in die tijd geplaatst meet worden.
Waar nu rneer vindplaatsen ook elders in de Noordoost
polder door het Oudheidkundig Bodemonderzoek aan het
licht zijn gekomen en een -- ten dele nog voorlopig -
onderzoek hebben ondergaan, blijkt een niet onaanzienlijk
gedeelte land geweest te zijn tot in de XIIlde eeuw.
Nabij Schokland kennen wij ook verschillende vindplaat

sen, waarin wij resten van een deel van Ens en van Emmel
oord menen te mogen herkennen. Maar de situatie bij deze
vindplaatsen is niet gelijk aan het boven beschrevene van
het vermoedelijke Nagele. Ten Westen van de Zuidpunt
van Ens op Schokland kennen wij langzamerhand zeer tal
rijke vondsten, vrij aanzienlijke hoeveelheden scherven van
Middeleeuws aardewerk en beenderen van huisdieren en
allerlei andere stukken, maar ook fragmenten van herten
geweien, welke bewerkingssporen vertonen. Van deze plaats
kennen wij ook sporadische scherven van aardewerk, over-,
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eenkomend met het zachtgebakken, gesmoorde, zwarte aarde
werk uit de Friese terpen en weI uit de eerste periode. De
randscherven vertonen een typische gekartelde rand. Wij
mogen weI aannemen ~ te meer omdat deze laatste terp
aardewerkfragmenten onder' vrijwel dezelfde omstandiq
heden gevonden zijn als de koqelpot-, Pinqsdorfer- en vroege
Duitsesteengoedscherven, dat dus dit gebied reeds omstreeks
het begin van onze jaartelling, althans v66r de V de eeuw
na Chr. sporadische bewoning gekend heeft, weIke eerst om
streeks de XI de eeuw belangrijk in aantal is toegenomen. Of
voor de Middeleeuwse bevolking van een heroccupatie, dan
wel van een continu-bevolkiriqsverloop gesproken mag wor
den, zullen wij op deze plaats in het midden laten en aIleen
maar de opmerking maken dat tot heden scherven van Mero
vingisch-Frankisch aardewerk totaal ontbreken.
Toch is er een belangrijk verschil tussen de vindplaats ten

Westen van Schoklands Zuidkust en de daarvoor besprokene.
Immers op deze eerstgenoemde, zeer uitgebreide plek komen
ook resten voor van Jacobakannen, het grijsgele steengoed,
dat op de draaischijven van de Middeleeuwse steengoed
industrien van Siegburg in de DuitseRijnstreek ontstond en
dus toch waarschijnlijk niet zoveel met de arme vrouw Jacoba
van Beijeren te maken gehad zal hebben als de naam wel zou
doen verrnoeden. Van deze kannen zijn er verschillende be
kend geworden van elders, met munten erin, die een datering
van de potten mogelijk maken tussen de XIV de en XVde
eeuw, En nu liggen aIle scherven van aardewerk ~ behalve
de nog jongere, die maar sporadisch te vinden zijn ~ op een
ander niveau in het grondprofieI en in andere omstandigheden
dus ook. Hier is geen spoor van de cardiumtransqressie, maar
wel is de afzetting te vinden, waarin de talrijke scheIpen van
het zoete water voorkornen, de zogenaamde Valvata-Iaaq.
Maar de scherven worden nu niet door dit sediment afqedekt,
maar komen in de zoetwaterafzetting, die "sIoef" genoemd
wordt, voor en wij vinden daarmee dat de sloeffase, die over
het voormalige Middeleeuwse landgedeelte wordt afgezet na
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de XIIlde eeuw, in de XIV de eeuw haar einde nog niet heeft
gevonden, maar geleidelijk nog doorgegaan is en de bewoners
van Ens en van Emmeloord evenzo op de hielen heeft gezeten.
Ook ten Noordwesten van de latere Noordpunt van Schok
land zien wij omstreeks dezelfde tijd landafslag plaats vinden.
In die sloefsedimenten nu komen de scherven dus voor, die
het einde van een deel van Ens betekenen in de XIV/XV de
eeuw en deze scherven liggen niet zo maar in de sloef. maar
in een duidelijk te onderscheiden zandlaag. Nu te weten van
waar dit zand komt, want dan ook is de zuivere localisering
mogelijk. En hier komt weer de samenwerking met de bodern
kundige afdeling uitstekend te pas, waar deze een zandrug
gekarteerd heeft een paar honderd meter ten Noorden van
onze vindplaatsen. Een rug, die duidelijke erosiesporen
draagt, omdat haar profiel lang niet volledig is. De zandlaag
met de scherven blijkt nu bij verder onderzoek en nadere
kartering een strandformatie te zijn van deze rug en daarmee
is dus de plaats van het oude Ens vast te leg gen. Zien wij nu
dat het opkomende water de bewoning in dit gebied op de
overgang van de XIV de en de XV de eeuw bedreigt en
vervolgens onmogelijk maakt, tevens blijkt dat op de jongst
bekende Zuidpunt van het eiland de menselijke woonresten
vermoedelijk aansluitend daarna beginnen, want het Enser
kerkje blijkt in zijn oudste bouwfase te zijn opgetrokken in
de XIV de eeuw uit oudere ,....-grotere ,....-bakstenen en tuf
steen, die vermoedelijk dateerbaar zijn uit de XljXIIde eeuw.
Overigens is de historie van het vroegere eiland Schokland,
zij het een onderdeel van het geheel, uitgebreid genoeg om er
een heel hoofdstuk over samen te stellen en de ingewikkelde
problemen, die zich vooral vertonen bij het onderzoek in het
Noordelijk gedeelte, dat tussen de XIIIde en XVIII/XIXde
eeuw door de zee werd genomen, zijn nog te weinig bekend
en opgelost om nu reeds hierover het een en ander mee te
delen. Ook daar is het onderzoek nog geenszins afgesloten
en er zijn nog veel mogelijkheden. Zo hopen wij nog opqra
vingen te kunnen doen op de ZUiderbuurt, tussen de plaats
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van het Enser kerkje en de Middelbuurt en elders op Schok
land. Zeker heeft de meeste landafslag plaats gevonden aan
de Westzijde, maar ook aan de Oostkant is wat land verloren
gegaan, zij het stellig niet veel.

Behalve de nu genoemde vindplaatsen van nederzettinqs
resten in de Noordoostpolder, kennen wij er nog meer, zo
bijvoorbeeld ten N.W. van het nieuwe Emmeloord tot ver in
het Westen van de polder en aanzienlijk Noordelijker nog
en voorts ten Z.W. van Kuinre, waar wij vermoedelijk met
een in 1331 nog bestaand dorpje Vene of Veenhuizen te doen
hebben, dat echter, naar wij uit onze vondsten mogen aflei
den, in het laatste van de XIV de eeuw een prooi van de gol~
ven wordt. Siegburger steengoed wordt daar niet meer ge~
vonden, hoeweI het in de onmiddellijke nabijheid van de
Ronde Burcht van de Heren van Kuinre ,....-van welke burcht
op ongeveer 800 m uit de jongste kustlijn de paalfunderingen
zijn teruggevonden ,....-nog talrijk gebruikt is en nog verder
Noordwaarts in grote hoeveelheid in scherven van kannen
en kruiken is aangetr'offen. Daar zien wij evenals ten Noor
den van Schokland een successievelijke teruggang van de
kustlijn door landafslag tot in .de XVIIde eeuw, miss chien
zelfs ook XVIIIde eeuw, waarna de jongst bekende kustlijn
tot stand komt en de ontwikkeling daarmee haar beslag krijgt.

Maar nu het verdere Oostelijke gebied van de Noordoost
polder? De vondsten zijn daar zo schaars, dat wij hier wel
licht geen bewoning in de Middeleeuwen kunnen verwachten,
maar juist daarom is het van veel belang het bodemprofiel
van de dieper liggende lagen te leren kennen omdat deze het
geheim van de vroegere situatie in zich kunnen bergen en
miss chien kunnen onthullen, wanneer wij daartoe de weg
kunnen vinden. Hoewel het bodemprofiel niet overal in het
Oosten gelijk is en er zich belangrijke verschillen voordoen
is het toch mogelijk over een vrij groot areaal een betrekke
lijke eenvormiqheid terug te vinden. Zo ontrnoeten wij hier
weer de Valvatalaag, met de daarna gevolgde en dus afdek
kende sloefsedimenten, veelal een laag met een vrij grote
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rijk dom aan zeer kleine, uiterst fragiele schelpjes van Car
dium edule (de kokkel), welke erop wijzen dat het levens
milieu deze dieren lang niet de optimale ontwikke!ingskansen
heeft verschaft. Deze laag is dan ook in een brakwatermilieu
afgezet en wordt ter onderscheiding van de in een geheel
zout milieu gesedimenteerde lagen ~ de Zu-lagen ~ met de
naam Zus-Iaaq aangeduid. En ook de Zu-sedimenten maken
het moge!ijk een onderscheiding te maken in 4 sedimentatia
fasen van de jong mariene Zuiderzee. Dit ten aanzien van de
afzettingen na de V alvatalaag, .maar ook v66rdien heeft
blijkbaar over een vrij groot gebied sedimentatie plaats ge
vonden, waar beneden de Valvata-laaq ook eerdere afzettin
gen te vinden zijn. Al kunnen wij deze tot nu toe niet nauw
keuriger dateren dan als een afzetting van v66r de XIIIde
eeuw, wij hebben daarmee toch reeds een voorlopige aan
wijzing voor de verdeling van land en water omstreeks de
XlIIde eeuw. In dit geval geven dus de Middeleeuwse scher
yen een datum ante quem.

Hiermee kan dit nog slechts beschouwd worden als een
werkhypothese en er moet in deze geest nog vee! onder
zoekinqswerk verricht worden in nauwe samenwerking met
de bodemkundigen. Er moge hieruit slechts blijken dat een
onderzoek als dit aileen uitvoerbaar is langs bioloqisch
archaeologische weg en vooral hoezeer dit' onderzoek de weg
inslaat naar natuurwetenschappelijk oriderzoek, meer dan
uitsluitend archaeologisch.

Tevens kan het dus een steen bijdragen tot de kennis van
het vaak veronachtzaamde hoofdstuk van de Ouartaire
geologie. De dateringsmogelijkheid voor de jongere sedimen
tatiefasen, na de sloef, lijkt gunstiger dan de fasen v66rdien.
Dan immers krijgt de scheepvaart meer en meer betekenis
en de vergane schepen geven een geschikte dateringsmoge
lijkheid bij opgraving vol gens de kwadranten-methode. Daar
bij zijn de afzettingen v66r het vergaan van het schip door
het in de grondlagen nazinken van het wrak te scheiden van
die .daarna. welke onverstoord over het wrak heen gesedi-
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Scheepsopgraving R 13, voor de kust bij Blankenham.
Het wrak van een in de eerste helft van de XVIIde eeuw vergaan Waters chip.

Gezien van voor naar achter.
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menteerd werden. Het grote aantal scheepswrakken geeft
bovendien een ruime mogelijkheid tot contr6le op de eerder
gedane vondsten en daaruit verkregen gegevens. Maar dit
onderdeel zullen wij hier verder buiten beschouwing laten.
Een juist inzicht in de verdeling van land en water omstreeks
de Middeleeuwen en v66rdien kunnen wij pas verkrijgen
wanneer door nog meer en vooral ook oudere vondsten de
sedirnentatie-qeschiedenis van voor de sloeffase, meer
speciaal voor de tijd, dat de talrijke zoetwaterschelpen de
Valvatalaag opbouwden, duidelijker onderscheiden zal kun
nen worden. Eerst dan zal daaruit een kaart kunnen ontstaan
zonder het zo sterk hypothetische karakter, dat nu nog onze
kaarten 'van het Flevomeer, het AIm ere en de vroegere Zui
derzee kenmerkt. Daarbij mag echter niet uit het oog verloren
worden dat het een dynamisch landschap geweest is, dat
reeds in de Romeinse tijd belangrijke vormveranderingen
heeft ondergaan, wijzigingen, die zich stellig nadien hebben
voortgezet tot zij in de eeuwen, waarin talrijke stormvloeden
ons land teisterden, hun hoogtepunt bereikt zullen hebben,
dezelfde tijd wellichtr dat "Kampen groeide tot een handels
stad van naam in binnen- en buitenland.

G. D. van der Heide.
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