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Inleiding

Rttldcticr

De rnens u.ikt, de zee beschiktr. Zee en land. zee of land. Zeeschappen en land-
sclupper-r boeien- De toeschourver en beschourve:'pllltsen zich in een ander per-
spectiel Er gebeuft iets nret hern; hij ondergaat een esisteutiële er\.xring: dc'merls,
de arrrde, het universunr. Het sterkst is die ervaring bij het onder.ql:rn van de krrch-
ten van dc natLlur, vall de getijdcn cn het u,isselen van land en zee. Alles volgt on-
verstoorbaar steeds hetzellde patroon en alles is ook iedere keer lveer lnders. Pan-
ta rhei: alles stroonlt. De lrlens voelt zich opgenomen in grote Dattllr leweglngen.
Lanrlsdnp ut Ps),dtt is de ondertitel een boek van Stefin Briinulei. H{ zegt bij-
voorbeeld: ,,Hct synrbool van de verovcring vu.r Iand dool de Ilonreinen lvas (...)
de lveg, die in tle vonn van eerl re chte lljn cloor het l:rnd trok". Rechte rvegerr r'v:r-

ren het tekerr van de nierrrve nrachtsvelhoudingen. En over s'ater notceft Uj: ,.Met
het element rvater komen rvij bij het element, drt onze ziel. onze enlotioncle toc-
stand het srerkst beroeft". Eerl dichter brengt l.ierover het volgencle terveeg in een
sol'ulct:

Bi.j dc :otrtc.qon.q

Dof, ir.rrvisselbaar. bedrard, kil, onverkwikkelijk,
vilein, tlr.'istziek, gekronrd, nristig, rolbesnaard,
sleepte geklaurvcl, berekenend, boosaardig, listig,
eeuweDlaDg leveD zich voort naast de zoute gong

Ingekeerd, uitge\vorpen, stroonrdeD !jzer- en brons-
tijd zccr op hun hocde, rnrv cn sourber, olrgezouten
rvetten irr de rr.rrl,rvandige kookpotten aln de zee...;
clorlmelend reclen voerlui ran op donrmelende l,egen;

urist, dichte regens, denrpter de sterunren, derlptel
de harlen; nroede, lalgstaande zon, bescheen zrvak-
rood, geluidsu'allen van riet en dmppelend lover

Graurv de rvielen van de wagens op de bodenr vur lege
wegen; 'koude kleren draagt 't Lrnd', zong't lied
van de z',vepen; hier, bij de zoute gons r,,an de zee

(H. H. ter Balkt, La4q[otdsc H1,rtttr,:ti. Gedicl.rten, Anrsteldanr 1993)

Altljd al toonde de natuur zich m:rchtig en ll vele eeuiven speelt de n:ens daarilr
steeds ingr-ijpender rollcn. De mens als ingrijper. De geschiedenis van de Noord-
zeeknsten is in geogr:rfisch opzicht rriterst complex, ook sinds de Rorueinse tijd.
De rvissehverking tnssen natnnrlijke processen en nteuselijk hendelen is vllk etg
iugervikkeld in ternren van oorzllk eo gevolg. De natuur heeft zijn rvcrkrr.oordelr
(zoals: aanslibben, verzanden, verduinen, verhuden, vervenen, verdritrken en



overstronrel)) l11arr cle ltlcns urk (bijvoorbeeld uitgr-lven. aiillnrntcn, opwerpen,
ophogc'n. krneliscrcn, bedijken eu rrranagen).
Hct thenl.r van dit bock zal veel bervoncr-s vau het lrnd hnss de Noordzeekust
lanspleken, niet llleen vlnrvege de beleving van de \\.issclwerkir)g van zee en land
(dus ook van r,r'adden, schorr-en en ku,elder, van duinerr en dijkeu en rir.ieren)
rllaar ook vrlrllvege de ,,klinra r n eralrde ling" die zovcel prlktische gevolgetr zill
hebben. Klinrrratvenndering rvorclt in dit boek in elk geval in een historisch per-
spccdefvxn vele ceuwclt geplaarst. Het u,er-elclijs snrelt ll duizendenjaren. ,,Het
holocecn rvas alugebroken en drrarmee het proces vlir global rvarnring, de opwrr-
ruing vau de rarde, irl zou het nog 10.000j11r durerl voel wetensch:rppers zich dlar
zorgen ovcr grngen rnaken"r. [n het Holoceer-r is cr overigens ill onze overstro-
nringsgebieden ook nrecr dlu 100 nreter hoger la:rd opgebourvcl (lliettingen).
Veel meDscrr dlDken cr lctterlijk hnr-r pi.tiits op itirrde aatr. .rl kaD clie in de toekonrst
weer l\''el bedreigd rvorden.
De opbourv van dit boek toont twec lijne». Het the ra van dc Noorclzeekusten
rvordt behandeltl ir.r ee:r geoeraÍischc volgorde, n:rnrelijk vln de kustcl ir.r Noortl-
west-Frankrijk totJutl;urd, dus een bcrveging van zuidu,esr naar noordoost, eisen-
lljk een tocht die men ook lls historisch toerist zor.l nroeterl nukcn en die enkele
Dlrliurdel) zou vergcll onr her velc te kurtllen zien dirt er te viDdelt is. L)it gcbeurt
nret woorden ell ilhrsÍtties in hootàstnk 1 tot en met -{. Wltt gebeurde en gebeurt
er l.lr)gs dc'Vll:rrrrse kust, ir.r het srroontgebied van de Schelcle, in de Zeeuwse en
Zuid-Hollandsc' cleltl en lanqs de Friese kusteu? De gehele vastelandkllst van de
Noordzec konrt hierrttee in beeld, nog lang uier vrnuit eén onderzocksproject,
malr rvel opgebour,r'd uit her srudienrateriul drt voor de diverse kustgebieden van
behng is. In 198(r zettc Karel Leendersi zicl.r rftegen ,,erg-Holhnclse veronderstel-
lingen" en hct zici.r beperkeu tot de ,,schone kust vrn Holland" bij het onderzoek
r'lxar el1 strldie viur dc kustont,,vikkeliug. Holland op zijn snralst. Hij koos voor een
kusrvlrrkte van 270 kilonre ter-van Cap (lriz-Nez tot Hock vur Hollaud. ln dit boek
worclt een nog vc-el groter gchcel in ogeuschonu, gcnomerl. Ten noorden en oosten
van Hoek vrn Hollrrnd liggen vele kilonrctc'rs kust dic ook relevant zijn voor dc ge-
schiedenis vln de kusterr vrrn de Llge Landetr in geoiogisch, ucheologrsch en histo-
lisch opzicht. Elk r,.rn de ouderschciclen gebiederr s,ordt hienrr bondig ingeleid,
zodrt de lezer dc betreilènde hoofdstukken goecl kan phltsen.
Lr de l.rootïstukkcn 5 tot er) nlet 7 wordt het onderwerp ,,transgressies", voorll die
van het eerste nrillcnnium, erpliciet liut cie orde gcsteld: gaar her onl w,erkelijk-
heid ofveronderstellingen? [s deze ternr voor de betreffendc periode in irer gebied
van de Lagc. Lanclcn ra keunisueming van het nieurve geologrsche ouderzoek on-
bmikbrrrr se\'vorde r.r? Alle hoofclstukke n in dit boek drageu bij aan het zoeke n nur
een:rrrtu,oord op deze vraae. In het hootàstr,rk Condrrics ttr ltcrspcrritf-zll de balar.rs
opgenuakt u,orden.

Transgressies
Ot-u trvce IcdeneD is het bcnoemeu elt diltercn vaD traDsgressies een problenlati-
sche zrrak. Er is de continue vratg wrll)lreer zcewtteroverlast eerl trJn\grcssic gc-
noenrd klrr wordet), dus een defi»irieprobleeu. Erl dàteren op zichzelfis on-
cilnks dc nrogelijkheden vln lrttuurwcterlsclt:lppelijke ruethoden - nog steeds een
terrein vol voetangels cn klemmel.
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De beperkinger.r van de natuurrvetenschappelijkc dateringsnrethoden (eroftvee:
C-1.1, dendroclrlonologre en lnnriuescenric) en vrl1 de d:rte ngspraktijk rvorden in
Iristorisclre publicaties zelden belicht. hr het slothooÍilstuk Coric/rr-rlc-r u pcrslttcÍic.f
konren deze krvesties nlcler aan de orde.
Zijr.r transgressies zeespiegelstijgingen en/of sedentcutiltiepx)cessen en/of bodcnr-
clalingen? Walen de Duinkerke II- en Ill-over-str onringeu trlusgressies ofrtroeten
rve hier eerdel denken aan storn'rvloeden of tsurumi's en dc sevolqen daar-van? Het
beeld of de definitie vln transqressics als een plotseling optredende grore stijgiLrg
van het zeer,r,lter die een groot gebied eeus,enhug onder rvater zet(te) nroet voor
de laatste tu'ee millerrnia bggesteld rvorclen. (Jit de otrrvangrijke oudere literatuur
kan nret wrt geven en Denren het onderstalDde overzicht varr dc (vclondcrstclde)
Duinkerke-transgressies gedestillccrcl rvordeu.
Kennisrunre er-van versenukkelijkt hct lezen van de volgende hoolàstukken.

Geologie Archeologie Historische perioden

I). o I90o/ l5(l{)- l -3OI)/ lll{)l)\'.Chr.

l).Ia Ií)(l0-71)(lvChr

D. I Lr 500-20í) ','Chr.

D. ll 25(l/.1ÍlO 6{)l)n.Chr.
l). lll r 8Í)(r-1(X)0

l). III b l2o{)- l5(l(}/hcd.D

Itíl() I2 r.Chr.

I I r'.(lhr'.--15t) n.(lhr'.
+50 I5ílr)
l5r,0,hodcI

llrlrl) SlrO r.(lhr. L.r.rt-NcolitlricLrnr
Kopcrtijd llror<trjd
L,rt.1]rorrstii(l-
Vx,cgc IJzcnijd

Uzcfti.jLl
I(irrrt,rsclrr liocd
J\orrr,.'irrrc tijd
MiLldclccLrt cn

Nicurr c tijd

Het zeeniveau was aan het begin van onze jaarrelling dr.rs voor l)uinkcrkc II -
ollgeveer 1,3 nreter Iager darr lu. De stijeing rvcrd steeds min<1er, marr ofdeze af-
r)lnre bliili. z:rl de tockorrst rritrrijzerr.
Oorzlken vrn de verarlderiDgen in clc hoogtc v:rn dc zeespiegel op hnge terntiju
kaD nren als volgt iDdelen: tenrperltu urvcr a D dedrlgen vtll het u,ater eD dUs veraD-
dering van hct volunre zeewrter (oorzaken rnet grootschalige elfecten) en bodcnr-
bewegingen, seclirrrentatic vall zalld elr slib, vornling en inklinkins van veen (en
klei), algraving vAr) veen en ontgronding elt ontbossingen (oorzaken nlet rneer
lokale elËcten). Als verklarinsslactor.cn voor de kustontwikke Iinu van C)ap (iliz-
Nez tot Hoek van Flollancl noenlde Kalel Leenden: stijcinq viln het zccnive:ru,
trausgressies e11 resressicsr stol'1r)vloedfrequeDtie, getijdenamplio.rde, getijdenstro-
nring, de klif Cap Ciriz-Nez, ve llcgging van geti.jstromen, belangrijke riviernrol'r-
deu, breedte val de kustr'laktc, rcguladsrtie van de kust en dc toestand v:rrr de
kustrval.
Narst rvind (duinvorming), getijdenstronrins en iyieluitstt-onritlg zijll golven en
door golvcn veroorzaakte stroningen de overheersende mechanisnren voor l-ret

vet?laatsen van zand op vooroevers en str:urden van de open kust. Vooral sr-relle op-
eenvolging vau stornlell is bijzonder dcstmctief ortrdat de opeenvolgeude storntelr
het cotrcave profiel verder nitbreider-r en verlagen6.
Op de invloed van nrethaangas op de tenrperattlur rvordt cle laatsre jaren steeds
nreer gewezen. De krinrpende aarde kan ook bijdragen :ran de uieurve verhoudin-



llen tusserl zee flr hnd. De oceanert rvolden lautoolbaar \\'arn1er. Of het zoge-
naarrde broeikrse*ècr (= toerlcnlerld koolstotïiosidcgehalte van de ltnrosfecr) de
directe oorzrak is vrrn het snrelten van de poolkappen is niet duidclijk. Een histori-
sclre siturtie die tot voorzichtigheid munt ziju ontrvikkelingen rond het.jaar 800
v.Chr. Er zijn :rar.ru.ijzinge n cfut cle stijging van de gloudrvlterspieuel die aanvanke-
lijk 12 cur per eeurv bedrocg, rond 850 v.Chr. ster-k roenanr; 15 cnr stijgrng in de
90jlar tussen 850 en 7(r0 r,.Clrr. OnderzockersT spreken van een abrupte klimaar-
verandering, een klinratologische crisis met de kennrerken van ccn rlmp die een
enrotionelc inrprct op de bcvolking rnoet hcbben gehad. De klimaatvcraudering
viel s:rnrcn nret een plotselinee er scherpe toenrnre viln het C 1"l-gehalte vln de
ltnrostècr. Dc oorzlak ervaD zou een fluctuatie it-r de activiteit van cle zou gerveest
knnnen zijn. De onderzockcr-s beschrijven ook lanr,,,ijzingen r.oor een klinraawer-
lndc ng in die periode nit anclere delcn van de wereld.
Het dcnken in tcruren van de hooliloorzrtrk, ncverroorzaken en get'olgen is een
hachclijkc z.rirk: veel haugt inuucrs nre t vcel sinrcn. Wau'scl.ri jrJijk zll er spmke zijn
vlrr nteer llgenrele en redospecifieke oorzlkcn.

Onderzoek naar de kustvorrning

De 14adnsc klLsnlakta
(lc'cile Bacternan, geologc, rrrrrkt in dit boek duidelijk dar ha:rr opv.rttinge Lr or.er
tmusgressies geleidelijk aan veranderd zijrl door vooltschujdeud u,ctenschrppelijk
tt-tzicht. Ze zet in plrr.rts vln de theorie vrrn de transgressies een andere geologische
h,r.pothese ncer die op aller{ei prrlten - zeker vool hct door 1r:rlr onderzocl-rte ge-
bied- aantoonbalr e» toetsblar is.

In het rverk vrn bodenrkuncligc J. clc Langhe (1939)8, l.ristoricus A. Verhulsr
(1960)''] en nrcheoloog Htrgo Thoen (197ti er.r 19115)r" rvordt uog uitgegJarn vrn de
r-erliteit van een transgressie: de Vlaar.nse kustvlaktc was tijder.rs cie Vroege Middel-
eeuu,el volledig ,overstroonrd en er bestonden geen nederzcttingen. FIet nieuwe
geologische onderzock u'ijst deze opvlttinli tl lnnriddels is ook geïntegleeld land-
schapsondcrzoek tot ontr'vikkeling gckonren: een :rtitemnring van historische, ar-
cl.reologiscl.re en geografische bevindiugc'n. Betoogcl wordtll drt de kustvlaktc al
veel vroeger bcrvoond §'as dlD tot Du toe àllrgellonren s,eld. In dic' vloege perio-
de (rond de zcvcncle c'eurv) rvas de kustvlakte ecn kdnr getijdengebied met een ge-
vrrieeldc ecolclgie \\,rur een Ailntal vroegnriddeleeurvse nederzettingen bestonden.
Vlnlfclc'zeveude eeu\\r vcstigde dc r-ncns zich pelnliurent in dit gebicd cn richtte
er zowel individuelc boerdeujen als collectieve nederzettingen op terpc-n op. De
phltsen Leffinge en Bleclcne zijn voorbeelden var.r deruelljke vroegmiddeleeur.vse
terpdorperl clic hter zow,el politiek, religicus als sociaJ hooÍddorperr in de kust-
vlrrkte zouc{en blijven. llond cleze dorpen kreeg het landsclup vorm door een soli-
dlire verdeling vln het hud er1 \\,àren de beu'oners vrij en onrtlunkelijk. Velen
gingen er rltijd vrnuit dat hct voonrnrehlk de abdljen rvarerr die de kustvlakte
ol'ltgolrnen en iugepoldercl hebben, Volgens nieurv onderzoek hebben de graven
vru Vh:rnderen ecn veel grotere rol gespeeld in dit ploces. Vlnlfde negende eeus'
begonnen zij mct cle uitbonr,v vrn grote glatèlijke dortreinen die hen dc nodigc'
midde'ien opbrlclrten onr een regiorulc vorstelijke positie uit tc boul,en. Een rran-
trrl investerinqert u,ls ook gerichr op het telugdingen van her ove r:h-or ui nqr{r -
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vaar \\'rardoor dijken el) d:rlrnr)en ill het hndschap versclrenen. Tussen de' elfde er-r

tu'ralfde ceurv u,erden dc'len vln deze dortreinen in leen gegevell:ulr ridclers en
functionarissen van het erafelijkc hol Zij eineeu een loklle elite vornren en druk-
ten op hun benrt hun stetrlpel op dc'evolrrrie van het landschrp. Zij rvrren onder
andele verautrvoordelijk voor de sticlrting van kleinc do4ren nret een eigerr ker-k
zo:lls Westende er) Snraskerke (rer hoogte r.an her huidiee (iistel). Vanrfde trvarlÍl
de eeurv oudcrgrng het lendschap grondigc veratrderingen onder nreer doordlt de
rol van de onde elites eD vtlt de graafr.,,erd overgenonlen door nieurr,e nrachts-
groepen zoals de Tempeliers eu de Bnt€ase patriciërs, [rxst ta]rijke !rutoltotlle boe-
ren. Vlnirf dan rvordt de ontwikkeling \:àn het kustlandsclup bepaald door conr-
nlerciële (bijra kapitalistische) drijfi,eren.
Een cmciaal punt is cllt de ontu.ikkeling cn de vroegste betvoning r,:ur de kust-
vhkte voor het eerst sinds het rver* van Aclriaan Verhulst niet nreer rvordt bekeken
vanuit het Duinkerke-transgressienroclel (volgens hets.elk dc krlstvlitkte tijdens de
Vroege Middeleeu\\'en volledig overstroomd rvas). Het rverk val Cecile Baete-
nran heeft vccl bijgedrageo airn gervijzede geologrsche inzichten. f)e resultaten vrn
het geïntereerd ofintegrlal onderzoek oudernrijnc'n het raditionele beeld van cle
landschapseeschiedenis van de kusn laktc. ln het slorhoolàstuk van dit bock rvordt
hier verder op ingegaan.

Het strcotngcbied ldn de Sdlelde
Hans Rombaut, historisch-geograrf, bcschrijft in hoofdsnrk 2 van dir boek de be-
lanerijkste historisch-geogr afische kennrerken vrr.r het Scheldebekken tijdens her
eerste nrillerrrrinnr. Hij stelcle in zijl boek Catsu it Bcl.qii; (21)0(r) al un de orde dat
Dc ltcllo Gdlico veel rueer ryrarheid bevlt d.ul vaak aallgeuonren wordt. Clesar zag
volgens henr de Schelde als een zijrivier van de Maas. Hij presenreert ecl nicurve
visie op de gctijdenrverkins, ecn theorie die oneetrvijfelcl veel irandacht zrl krijgen.
In het-jaar 2000rr verscheen een plachtig boek over de Schelde rvaarin ook het ar-
cheologische verhairl van deze rivier tijdeus het eersre nlillcnninnr n.Chr. tvordt
bcschreven. Ten u'estetr van de Schelcle l:rg in de Rotueinse tijd de civitls Meuapi-
orum (Cassel, htcr Doornik = Turnacensiurn) en ten oosten dc civitas Nerviorunr
(Bavay, lrrter Kanrerijk). De Scheldc l,rs een belangrijkc lvarer\veg cn ook een
srensrivicr. De bovenloop rvls vlrufde Rorneinse tijcl tot circa I 10[)-12(X) vooral
de Oostelschekle. De gctijdenu,er-kine drong sinds de Ronreirrse tijd stecds.,,erder
stloor.nopwaarts door, nraar op Belgisch grotrclgebied s'as de klei-afzettiug op het
veen uiteindelijk gerins.
De belangri.jkste bervoning lanqs de Schelde was er op de stmndrvrllen en oevels,
nret onder nreer plartserr als Doomik en Melclen. Donrburg en Colijnsplalt (Ga-
nuentr). De periode van 250 tot 550 n.Chr-. blijkt voleens dit boek een archeolo-
gisch lege ti-jd. En ook de tijd enr:r biedt',r'einig nederzetinsen. (lenocnrd rvorden
Merovinsische en Karolinqische locaties in Kerkltove-Avelscnt, Kruishoutem
(Hultheinr?). Petegenr (?) en Enanre (?); Ottoonse versterkingen rvlen er in Ant-
\\,er-pen en Enanre. Alleerr Doornik zou een zekere ber,votrir.rgscontirruïteit kun-
uen hebben. ,,W:ur het vroegnriddeleeurvse Antl,erpen he, blijft tot op heden een
raadsel"rr, zeggen de auteun. V:rrrrf de elfde en valltde eeurv s,ercl cle Wester-
schelcle de belangrijke verbinding met de Noordzee, met :rls gcvolg een nos srer-
kere getijderlverking in het stroonrgebied van de Schelde.
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I{onrbnr geclt op dczc ku,estie zijn visie .

Arrn de geschiedcnis van dc Schclcle kln het f,rscinerende verhall vlrr cle Striene
gekoppelcl u,orden: de Sche ldc-Mirasverbirdirg. I)e nriddcleeurvse Striene is niet
per se dc Romeinse Strielle. l)e Oostcrschclde liep volgens soni:rrigeu tussen Yer-
seke en rvest-Tholen, r.olgens alderen door het eiland Tholen, en volgens derdeu
r..rn.rf 13e rgcn op Zoonr vlnouds in hootdzrrlk wsst\1'arrts.

Dc Zeetn'sc ddta
Ad Bcenl.rrkker bcliclrt in dit boek de erg kolte Roneinse tijd van Zeeland drt een
groot veeuhndsch:rp was nlct strlndwallen die toen vercler iu zee Lrgcn dan later.
llond 270 n.Chr. verslechtct de bcl,oningssituatie snel: strandrv,rllen cloorbroken,
,,,erzilting cn llsterverr viln veen en verder opcLiugende zecrurlcn zolls het ont-
strar) vln de Westersclrelde. Er blijft in Zeel;rnd cn aangrcnzende gebieden nog
vcel levcnd veen over en drt leidt tot enorme ailmvingen in dc Latc Middeleeu-
rven. De zee bleek Iange tijd oppermachtig, in en n:r de Midcleleeur,r'e n rveld lar.rd

teruggr-wonnen ofveroverd, ruarr de strijd blecl.
,,De plek, r'r'llr Rijn, Mals en Schelclc hunnc lvatcren in de Noordzee voereu,
bood vln ouds grootc natuurlijke voordcclcn. De zee u,ls er door den gezegenden
Golfrirroonr te rllen tiji{e vrij van ijs, de dvieleu grrven goedc' gelegenheid onr ver
iu 't binnerrlrncl cloor te dringen. L)e Rijn nrocht zelfi; een der beste vartrrvater-en
heeten yan de ganschc' rvereld, olschoon ook l.rij nog zijne lirsten en beleruurerin-
gen bezlt. Zijne moudingen rvar-cn door nrenigvuldigen annen verbonden met die
van Maas cn Schclde, zoodat ze dalrnree één geheel vornrden en ze'lfs gcrckend
konden u'ordcn zich uit te strekkeu tot bij het Nrrur,v vur Cal;ris. Dit moet ten-
nrinste dc oude (lrieksche geograafStrabo becloeld hebben, toen hij schr-c'el: 'bij de
mondingen vrtn den Rijn kln nrc'n de kusten van Kent zien"', schreef eetr leralr
cconor.r'rie rr in 19J0.
Dc Zeeulr.se delta hecfi eer.r rijke gescl'riede»is van geologisch, archeologisch, taal-
kundig eu bistorisch onderzoek: de Oosrclschcldc cr.r 

'Westersche lcle, de opnrerke-
lijke vondsten uit clc' Rorrreinsc tijd (I)onrbr.rrg en Colijusplaat), de ringburglvallen
en de vliedbergeni5, het gebied WJci.relcn, de verdronkerr gcbieclen en dc inpol-
deringen.

Juist r-net betrekking «x clit gebiecl kan gesproken lvorden van pr(lc.rer) \À l.lr'rr)
integr:rrrl onderzoek voor dit gebied phatsvond cn juist in dat onderzoek rvordt
beklemtoond dat voorhccn ecn tc ecnvoudig model werd gehanteeld met betrek-
king tot de overstronringen. HenderikxlL komt tot een lijst van nrim 200 neder-
zettiugcn in de peiocle 60O-10(D n.Clrr, in de bencden-delta van Rijn el Maas,
volgcns ,,de" geschreven bronnen. Een alntal hedendaagse phatsr.ranren lijkt te
corresponderen nret cie n;rnren die in c1c oude teksten vcrrucld zijn. Bckendste
tekst is de goeclererrlijst vrn de kerk vln Utrecht ofter'vel het Carnrloriuu van Rad-
àorJrt. Hcnderikx geeti een lijst van plaatsnamen rnet archeologiscire vondsten uit
dc' Ronreinse c'n/of Merovingische en/ofKarolingrsche periode. Dlt er vóór 1000
llederzettillgen zijn ontstaan op het veen ofop de klei-op-veenglonder-r is ir-r zijr-r

onderzoek - niet gebleken. Evennrin zijn er aanwijzingen dat er reccls voor het
begn vlir de tiende eeuw vlnuit dc best:rlnde nederzettingen op dc ocvelalàcttin-
gcn, getijdenruggcrr c"u oude duinen een begin is genralkt nlet de s.vstenlatische
ontgrnninu van de direct lln deze nederzettingen grenzerrde klei-op-vcenglonden
ofveengronden.
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Karel Leenders ondet-zocht or-rtgiunitrgen eu nederzettiDgen iD het Doordrvesten
yan het Maas-Schelde-l)enrcrgebied in de periocle +00-135018. L)c rvoorden
,.trrrrssressie" en ,,regressie" kortren iu zijn indr ukrvckkenrle disserrrrtic nier voor,
rvel enkele tientrllen kercn het rvoord overstroming. Hij concludeert d:rt cofttinu-
iteit ir.r bcrvoning en srr)ndgebruik var.r dc Romeinse periodc tot iu de Mcrovingi-
sche tijd in dit studiegcbied nergens alcheologisch zijn aangetoond. en dlt bcrvo-
nins ill de Karolingische tijd ook een onzeker verhall is. De nanren v;rn de
hooÍàstukkcn die dit trjdvak onderverdelen zijn zccr trelËnt1 eekozcn: JOo - 55i):
de post-Ronreinse periode, 550 1000: de pionier:periode. 1O0() 1050: de eente
uitbourvperiode, 1050 - 12,15: cle trveede uitbourvpedode en 1215 - 1350: de er-
plosicve periocle.

Dr Frirrc Èrr.rrcrr

Gerrit Hekstra, hndschapsecoloog, komt ir.r dit bock drienrral arrr het r'voord, eell-
nlaal sanren 1r1ct RinLls Boidin onder llleer over de nretcorologische, hvdrogrirfi-
schc en geologische factoreu, sameDhaDgend nret de rrtd vaD de vero[derstelde
transgressies (overstronringen) en regressies (aangeduid rls stilstancl, dus gr.oei van
vcen) in het kustgebied van Noord-Frlnkrijk totJutl;rnd. Hekstm ruaakt eerr onder.-
scheid tussen Friezen uit de Rortreinse bronnen (Fresones) bezuiden cle grore ri-
viele:r, clie zijn opgegaan in Vlaanderel, elt Friezen benoordcn l.ret IJ totJutland,
die naurvelijks ofniets nret l\omeinen te maken Irebbeu gehad, behllve als huur-
soldaten en als handelaren. Het huidige Holland,,,,'as lange tijd leeg, stelt Hekstra,
en hij betreurt het dat het Fr-isia-projecr, dat beoogcle sanenhans te brcngc"n in het
archeolollisch onderzock, een stille doocl dreigt tc stenen. Hij rvi.jst nadr-ukkelijk
op de histor-ische relaties tusselr Vhrnderen en de Friezcrr.
Deze hnge kust karr nrcn verdelen in West-Frisia, het huidige Noordoosten vrl
Nede rnd (de provincies Fíesl;rnd cn (ironineen) en Oost-Frieslrncl en Noord-
Friesland il Duitslancll'). Er zijn opvartingen die het oude Frisir doortrekken tot de
Zeeurvse delta en zelís tot het str-oonlgebied van dc gehele Schelde,
De scschiedenis van de Nederlauclse \À,'estkust (tussen Heleniunr en Vlie) is onder
rrreer besclrr-even in de Ci,riJri,/crrÀ vatt Hollaudl". Uiteiudelljk verzuolg de zee in
de derde en viercle eeuw n.Chr. grotc oppervlakrerr veen en [.r]even alleen r.ritgc-
strekte rvrdden en kwelders over. Dit kr.velderge bicd, in de loop van de Midc{el-
eeulven rvaarschijulijk zeer gesc)rikt onr vee te u.eidctr, lvas pas ilan het eind vln de
ncgeude eeuu'en in de tiende eeuw voldoencle lioog opgeslibd voor perrlunente
bervoning, aldus Jos Bazelrlalls. Er trad ook kusterosie op vln gcuriddeld onee-
veer 2 kilonreter. In de derde ecu\,\., circa 260 u.Chr, vond de grote ontvolkirlg
plaats. Als nrogelijke oorza:rk u,ordeo niet erpliciet oversrronrinqen (trrtnsgressic's)
genoend, nrrar wel invallendc Cleruu.rrrse rroepen en rrrterne problcnren in het
Ronreinse Rijk, alsruede een nrogelijke klintratverslechtcr.ing (dus nrinder gpaan-
opbrengsten) eu eet) toeserlonren nracht (intesrarie) van de inheemse bevolkitrg.
,,Als Franken betitelde overvallen dronuen in de periode 211)-271ovcr zcc en land
tot diep in het rijk door. I)e Linres lanss de Rijn rvercl russen 250 en 270 opgege-
ven als gevolg van eel) catilstrofalc'invll, u.rarbij de grens rverd uitgervist en hct
Ronreinse bescl.ravingsp;rtroon rverd rveggevlagd. L)e prr.ovinciarl-Ronreinse be-
volking lr,'crd vernietigd, vluchtte of smolt srnlen nlet de nieurvkomers", rvordt
geconstateerd in een rvetenschappelijke studie uit 1 997:'.
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Noord-Hollurd kende -l00jaar gccu bervoniug in de periode 250-650. Na die pe-
riode zoudel lrcheologischc vindplxiltsen eetl groot alntrtl belvoningscelrtril aan-
rvijzen, ook in laaugelegen llcbiedelr, op birsis walrvrn ecrl representatief neder-
zettingsbeeld ge(re)construeerd kan rvorclcn, I)e olr)gevirlg vln Medenlblik worclt
in de Karolingische tijd bervoonbaar en bervooncl ge:rcht; elclen is er enige zeker-
heid in verband nret bewoning vóót hetjrrr- 1000 op de oude-duinruggen er) op
de estrrlliurnrfzettinqen in dc nronclingsgcbiedcu v.rn l{ijn en Maas.

Zt t i d e rz ee -gesch ie d e n i s

Het gebied van veel open wrter groeide in het eersre nrillenlriunr v.Chr. uit tot het
meer Flevo. Nrrtuurlijke zeetoeg:rrrgerl \\'rrer) ir) dr'Romeinse tijcl: de Schelde (=
Oosterschelde), het esturriunr vrn Maas en !íarl (het Helenir.ul), de oude Rijn bij
K.rnvrjk (de Lek rverd tocn al gelcidelijk de rivier- clie iret Rijnrvatel afvoerde), de
Vccht en het C)er-IJ bij C)astricrrrl: dcze verbinding slibde toen dicht; het IJ bleef
r'vel ecn l'estelijke uitlopc'r'vrrn het Ahrrere; nadelhlnd eeu restgeul clie uitmondde
bij Egnronc{ (= IJnrond). Na de Ronreiuse tijcl kreeg het rvatergebied de naanr vru
Alnrerc. [n hct Flevonrcer en het Alrerc nronddc'n de IJssel en de Overijssclse
Vccht uit. Een uitr.nondiug rverd de Oer-Marne, hter het Vlie genoemd. Vanaf
I2(10 is vccl vccn u,eggcshgc'n en heelt het Alnrere zicl.r uitgebreid tot de omvang
van de Zniderzee. Toen is ook ecn btcdcre vcrbinding nlct de Wxdclc'uzee ont-
strrrrn. Lr bet Ëlevonreer/het Almere u,erd trvee nretcr sedinrent gevornrd. Tot on-
geveer' 1 60() blcef het u,atcr brak, nraar clat velanclerde sindsdien snel. Na 1600
u,ordt gesprokeu vrn de Zuiderzee. Het Marsdiep zou pas in de Late Mi.ddeleerr-
u'c-n cer vcr-binding rrrirken nret dc Zuidczcc.

F ri csl at d (,\borT /oost-Ncdcry'arrd/
ln hct fc'rronren;rle historische rverk ovcl Friesland van Halbertsrlar: worden alle
geologische krvesties in verblncl ruet de gescl.iedenis v:ln lret eerste millennium
otrtwekerl, rvlarschijnlijk onrdat die nLr cennlarl niet in de bronnen staan beschre-
ven. Dus niets over trrllsgressic's en dergelijke. Het is overigens een indmkrvek-
kcrrd gcdocunrcntccrd boek, een goudnrijn die nog veel te bieden heeft voor ver-
der ondc'rzoek. ln een geschiedenis van Friesi:rr.rd uit 18-13:i q,ordt rr'el nrelding
genraakt van ecn rrnlp die gekoppeld kln rvorrlen aan eerl trallsglcssie: ,,Het jaar
3.i3 rvrs unrpspocdig voor Frieslar.rd ovel of te n wcstcr.r van het Vlie, doorclic'n de
zee, door e'enen ger'veldigeu stornr r.rngestuwd, de schrikkelijkste \rcr-wocstirlgcr)
r:rnrigtte. De geschiedenisscn vernrclden, dac bij dien vloed cle Zijpe, als nrede
nvintig dor-pe'n benevens de stld Clrebbe, door de zee overdekt er.r verzwolgen zijn
gervorden. Irr hoe ver Texel en Vlielerrd toen rl eilanden rvaren, cn ofzulks bij de-
zen vloed vcroolzaakt zij, is onzeker; cloch het is gervis, drt behrrlve de Z5pe, ook
een gl oot decl hnds ten C)osteD vnu cle Helder toeD iD zee veranderd is". De lu-
tenr legt ook een verbrurd met een latere overlevering. ln 1678 toen de zee bui-
tenge\\.oon la:rg en droog rvas, zouden dlar vc'le gerlilnrtell vrn mensen en over-
blijÍÀeler.r vln gebourven gezien zijn, ouder meer een kerk van ,,duilitccn vll 2-l
voeterl breed eD 50 voeteD IaI1g".
(ieen provincie binnen Necle-rllncl is zo gevormd door de kloosters als in Friesland
en in ueen :rndere provincie is dllr zo rveinig v:rn ovcrgebleveu. Voor:rl iu clc'.jlren
russen 1100 cn I301) rvuen de benedictijnen, cistcrciëncers, lugustijneu/regularis-
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sen er1 preuolrstratenzers (norbetijnen) er enornt tctief. De lbdijen var-r Werden
(Duisburg), Fnldl, Cowev, Sint-Arrand, Echten.rach, Pöhde (in de Hrrz), Pnim.
Mltrrritins (Maaeder.rbule) en Sint Parrlus (Utrecht) bezaten cr-gronden en goccle-
ren. Histolisch gezierl: geen katholieker provilcic dut Friesland.

Drritse Fríeslatden
De Noordzee is het Mare Frisicum. Met Noordzeeknst bedoclt Meier:r cle kust
v:r'r de Dollart (de Eenis) tot Derlentarken, van Rhcider-lrrnd tot en lrrct Wcdinq-
hatde, r.net de OostÍricse elt Noord iese eihrrden en zandbrnken. dus <le kust var.r
C)ost- er Noord-Frieslar.rcl. (lcen u,oord over de Duinkerke-tr:rnsgressies. sterker
nog het r.voord ,,trar.rsfy!.ssie" gebruikt hr.1 helernarl niet, Hij bespr.cekt rvel de
n ddeleeu,,n'se dijkenr:rnleu in Vlaanderen en Hollrnd eu u'ijst daar.bij op cle be-
Iangrijke rol van de qraven van Vi:randeren er.r van Holhnd. Van dijken ter be-
schernring vln rvlt er rvas naar dijken onr nieurv land te \viruren. De gr.aven lictcn
zelfrverkcn uirvoeren, rverkten sanren ntet abclijen el) klooster-s en ook met regio-
nale en lokale nrachthebben (hererr). De trvaalfde eenrv blijkr ccn enornre d\rra-
miek op dit terrein te bieden.

De discussie
In de hooÍïsnrkken l tot elr rrret'+ is cclt llnge kust in hct eerste tl llenniunl
u.Chr. beschreven. In de hooÍdstukken 5,6 en 7 gllt het onr enkclc kernvmgen.
KLl1lnell ofltloeten we vool'tllrlr niet nreer spreken villl ,.trilDsqressies" in de l:r;rtsle
trvee nrillc'nnil; heeft dit verklaringstl)odel ilfgedaal? Gesteld drt dlt inderdaad zo
is, dan kan dat gevolgen hebben voor onze visie op de seschiedenis van dc Lage
Landcn in de periode van het eerstc nrillerrnilrrtr (nrirn gcrronren l(10 v.Cllu. tot
1200 n.CIir'.). Ofvoor een heroriëntatie in het historische onderzoek. niet alleen
$'at de inhoud betrefi nuar ook rvat betreft de rncthodolosie.
Willenr Brui.jnestcijn ziet de Duinkerke I[-trrnssressie als een ingrijpende langdu-
lige gebeurtenis clie beter nict ontkend of eebagatelliseer-d klu u.orden. Hct glnt
onr een periode die een hiaat is itr onze geschiedschlijvitg. Iu dlt verband rvijst l:ij
op het onderzoek v:ln nrvthel en slgeu uit het begin van de (]erlr;rlnse schrijfcrrl-
tuur. een tot nu toe verr.vlarloosde onder zoeksmc>ge lijkhei<l. Rinus Boidin en
Gerrit Hekstrl r,r,ijzen e:inenrc interpretlties van de Duiukerke lI-transsressic tf,
zoals die vln Albert Delahrye, rtraar ook zij houden stallt(le d:lt het rvel slirt or.lt
een watefiitnatie dic ecurveulange bervoning (vrijl'el) onruogclijk nraakte en die
uiet alleen teluggcbmcht k:rn uorden tot cerr reeks vru puur. lokrle eÍíectell. Die
\vareu er ook rruar-er was nreer aan de hand. (ierrit Hekstr-a zet ntet betrekkillg
tot transgressies iu de Lage Lanilen in 28 pulltelt de hoolàzaken op ecn lij zoals hij
die ziet: transsrcssies in het algenreen, de per-iode tot en nlct de f)uiukerke II-
tunsglessie err de periode daarrra tot hc'den. Het slorhoofdstuk CLtudtsiL's ut 1tlspcc-
ricfevrlueert de huidige slurd van zaken in het onrierzoek en de studie van de kusr-
gellese eu kustgebieden in het eerste nrillenniurtr n.Chr. De discussics garn
ongetu,ijfeld voolt.
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n geografische volgorde behandelen verschillende auteurs
de vorming van de Noordzeekust van Calais tot aan Jutland in
het eerste millennium na Chr. ln overtuigende bijdragen zetten
Cecile Baeteman, Hans Rombaut, Ad Beenhakker en Cerrit
Hekstra uiteen hoe het land vorm kreeg uit zee, wind en veen.
Discussie en analyse over het begrip,,transgressies" in het eer-
ste millennium komen in de laatste hoofdstukken aan de orde.

Een groot deel van deze Lage Landen dankt zijn bestaan aan

de zee, maar de zee kan ook terugnemen. Dat besef is de laat-
ste decennia onder invloed van de internationale klimaatdis-
cussie weer volop in de belangstelling. Enorme projecten zUn

in voorbereiding die de kusten beter moeten verdedigen of de
afwikkeling van het rivierwater beter moeten beheersen.
Zonder twijfel zUn het projecten die grote maatschappelij ke
gevolgen zullen hebben, die voor een deel niet overzien zullen
worden.

Historisch onderzoek kan aspecten aan het licht brengen die
over het hoofd gezien worden.

Dit verrassende en hoogst actuele boek kan daartoe bUdragen.

PAPIEREN TUCER
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