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Woord vooraf 

Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek over de bosgeschiedenis van het Oude 
Duinlandschap, waarin ik mijn heb gericht op de politieke, sociale en economische aspecten van de 
bosgeschiedenis. Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij de leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid 
van de Wageningen Universiteit.  
 
Tijdens mijn studie ben ik geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van het landschap. Het vak 
Historische geografie en toegepast cultuurhistorisch landschapsonderzoek dat gedoceerd werd door 
Jelle Vervloet, heeft deze interesse verder doen groeien. Het landschap dat we nu kennen is bij 
uitstek een cultuurlandschap en kan daarom niet worden losgekoppeld van de maatschappelijke 
ontwikkelingen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Doordat Jim van Laar zich binnen de 
leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid bezig houdt met bosgeschiedenis en cultuurhistorie is mij de 
ruimte geboden een boshistorisch onderzoek te verrichten. Dit bood mij de mogelijkheid de culturele 
ofwel maatschappelijke kant van de geschiedenis te belichten. Ik heb met veel enthousiasme 
gewerkt aan dit onderzoek en heb daarbij mijn eigen begrip van de Hollandse geschiedenis wezenlijk 
vergroot. 
 
Graag wil ik mijn begeleiders Jim van Laar en Jelle Vervloet bedanken voor het advies en de sturing 
die zij mij gedurende het onderzoeksproces hebben gegeven. Zonder hun begeleiding had dit rapport 
niet de vorm noch de inhoud gehad die het nu heeft.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
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Summary 
 
The Old Dune landscape includes the coastal barriers and coastal plains alongside the Dutch coast-
line. The largest part of this landscape is located between the cities of The Hague and Haarlem and  
formed the physical demarcation of my research. The Haagse Bos and the Haarlemmerhout can be 
seen as remnants of a vast forest area that was present in the The Hague-Haarlem area in the early 
Middle Ages. Because of the landscape’s current poor forested condition, the forest history was 
interesting to investigate. 
 To define a clear problem statement, research questions and objective I carried out some 
primary research to look into processes that influenced the forests over time. It appeared that the 
Romans left some substantial cultural footprints behind. However, at the end of the 3rd century the 
area became depopulated. Due to this development the forests could regenerate. During the early 
Middle Ages the area became inhabited again. This period can be characterized by Christianization 
and population growth. After a somewhat chaotic period the counts of Holland gained power during 
the 11th century. Large-scale reclamations were initiated and resulted in the dissapearence of the 
forests at the end of the Middle Ages. From 1650 onwards, estate construction led to new forest 
development. In the second half of the 19th century people started cutting forests again. 
 Three problem fields were extracted from the primary research in order to explain the Old 
Dune landscape’s forest history. The following main question was formulated: In what way has the 
forest use of the old dune landscape changed under the influence of (1) power relations or control (2) 
forest meaning (in relation to use) and (3) economic developments. Theoretically the concept of 
landscape biography (Kolen, 2005) has been taken as a starting point. The study of this concept 
resulted into the development of a conceptual model (see section 2.3). Different explanatory 
theories were connected to the model’s three aspects mentioned above. The following periods were 
illuminated: 0-300, 700-900, 1200-1500 and 1650-1850. During the research process data from 
several scientific disciplines were used. Both secondary as well as primary written sources were 
consulted.  
 After the analysis of each research period conclusions were drawn. These conclusions are not 
mentioned in this overview. An extensive summary can be found in Chapter 10. An important 
conclusion, however, is that forest meaning changed during the Middle Ages (image of nature 
theory). Forests and trees had a practical as well as a religious meaning in the pre-Christian period. 
Christian beleafs however mainly emphasized their practical use. Eventually, continuous interaction 
between economic developments, shifts in power relations and forest meaning changed the Old 
Dune landscape’s characteristics. 
 Anthropologically the man-nature relationship can be regarded from two fundamental 
attitudes towards nature: reciprocity and control. Together they form a gliding scale. In the early 
Middle Ages, the Frankish takeover resulted in the dispersion of Christianity (in which the Greek-
Roman philosophy regarding pratical use of nature is rooted). In this thought nature’s usefulness 
played a significant role, but cannot be seen as mastering nature yet. In the late Middle Ages the 
thought of nature’s usefulness found consolidation. For the counts of Holland forests had a practical, 
recreational meaning (hunting). In the 17th century control over nature became a central thought. 
Recreational needs ensured that new forests could develop. Nevertheless, as a product of man’s 
creation forest development can be seen as a form of mastering nature. The fundamental attitude 
towards nature (from reciprocity to control) seems to have played a decisive role in the the Old Dune 
landscape’s forest history. In my opinion this attitude (together with the image of nature theory) can 
be seen as the influencing factor for forest use, power relations and economic developments. This 
resulted in the development of a new conceptual model to explain the Old Dune landscape’s forest 
history (see Chapter 10). 
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Samenvatting 
 
Het Oude Duinlandschap bestaat uit het geheel van oude strandwallen en -vlakten in het 
Nederlandse kustgebied. Het grootste gedeelte van dit landschap bevindt zich tussen de steden Den 
Haag en Haarlem en vormde de fysieke afbakening voor mijn onderzoek. Het Haagse Bos en de 
Haarlemmerhout kunnen worden gezien als overblijfsels van een uitgestrekt bosgebied dat in de 
Vroege middeleeuwen in de regio Den Haag - Haarlem aanwezig was. Juist omdat het gebied 
inmiddels bosarm is, was het interessant de bosgeschiedenis te onderzoeken.  
 Om te komen tot een duidelijke probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen heb ik 
voorafgaand aan mijn scriptieonderzoek een vooronderzoek verricht naar de processen die het bos 
in de loop der tijd hebben beïnvloed. Hieruit kwam naar voren dat er in de Romeinse tijd flink wat 
cultuursporen in het landschap zijn achtergelaten. Eind van de 3e eeuw raakte het gebied vervolgens 
ontvolkt waardoor bossen zich konden ontwikkelen. In de loop van de vroege middeleeuwen raakte 
het gebied wederom bewoond. Deze tijd werd gekenmerkt door kerstening en een groeiende 
bevolking. Na een wat chaotische periode kregen de graven van Holland in de loop van de 11e eeuw 
de macht in handen. Grootschalige ontginningen werden in gang gezet waardoor er aan het eind van 
de middeleeuwen weinig bos over was. Vanaf omstreeks 1650 zorgde de aanleg van buitenplaatsen 
uiteindelijk voor de ontwikkeling van nieuw bos. In de tweede helft van de 19e eeuw werd vervolgens 
weer gestart met de kap van de bossen. 
 Bovenstaande heeft geleid tot de aanwijzing van drie probleemvelden die de 
bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap konden verklaren. De volgende hoofdvraag kon 
worden geformuleerd: Hoe is het gebruik van bos van het Oude Duinlandschap veranderd onder 
invloed van (1) machtsverhoudingen c.q. zeggenschap (2) betekenisgeving (in relatie tot het gebruik) 
van bos en (3) economische ontwikkelingen? Theoretisch gezien is de landschapsbiografie van Kolen 
(2005) als uitgangspunt genomen voor het onderzoek. Bestudering van deze theorie heeft geleid tot 
de ontwikkeling van een conceptueel model (zie paragraaf 2.3). Verschillende verklarende theorieën 
werden hieraan gekoppeld. De volgende periodes werden uitgelicht: 0-300, 700-900, 1200-1500 en 
1650-1850. Tijdens het onderzoek zijn gegevens van verschillende wetenschappelijke disciplines 
gebruikt en zijn zowel secundaire als primaire schriftelijke bronnen geraadpleegd.  
 Iedere onderzochte periode is afgesloten met een reeks conclusies die hier niet worden 
behandeld. De samenvatting is te vinden in hoofdstuk 10. Een belangrijke conclusie is echter dat 
gedurende de middeleeuwen de betekenis van bomen en bos voor de mens veranderde (theorie 
natuurbeeld). In de vóór Christelijke periode hadden zij zowel een praktische als religieuze betekenis. 
Het Christelijke geloof benadrukte voornamelijk het nuttig gebruik van bomen en bos. Uiteindelijk 
heeft een continue wisselwerking tussen economische ontwikkelingen, verschuivingen in 
machtsverhoudingen en betekenisgeving van bomen en bos het karakter van het Oude 
Duinlandschap doen veranderen. 
 Antropologisch gezien kan de relatie mens - natuur vanuit twee grondhoudingen worden 
beschouwd: wederzijdsheid en beheersing die een glijdende schaal vormen. In de vroege 
middeleeuwen zorgde de Frankische machtsovername voor de van intrede het Christelijke 
gedachtegoed (waarin de Grieks-Romeinse gebruiksfilosofie van natuur is geworteld). Beheersing van 
de natuur is dan nog een groot woord, maar het nuttig gebruik van natuur stond centraal. In de late 
middeleeuwen vond consolidatie van dit gedachtegoed plaats. Voor de graven van Holland had bos 
een recreatieve betekenis (jacht). In de 17e eeuw stond beheersing van de natuur centraal. De 
behoefte aan recreatie zorgde er uiteindelijk mede voor dat nieuw bos zich ontwikkelde. Als creatie 
van de mens valt zij echter wel onder de categorie beheersing van de natuur. De grondhouding ten 
aanzien van natuur (van wederzijdsheid naar beheersing) lijkt een bepalende rol te hebben gespeeld 
in de bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap. Mijns inziens kan dit (tesamen met de theorie 
van het natuurbeeld) als drijfveer worden gezien voor het gebruik van bos, machtsverhoudingen en 
economische ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuw conceptueel 
model om de bosgeschiedenis te verklaren (zie hoofdstuk 10). 
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1. Inleiding 
 
Op 29 oktober 2010 meldt het AD dat Willem van Oranje eventuele plannen van Staatsbosbeheer 
verhindert om het Malieveld en het Haagse bos te verkopen. In het regeerakkoord stond op dat 
moment dat Staatsbosbeheer 15.000 hectare natuur moet verkopen om zeker 100 miljoen euro te 
besparen. Echter, Willem van Oranje heeft in 1576 laten vastleggen dat beide stukken groen ''nooit 
en te nimmer'' verkocht zouden mogen worden. De Staten van Holland wilden toentertijd het veld en 
het bos verkopen om schulden af te lossen die werden gemaakt in de strijd tegen de Spanjaarden. De 
Haagse burgerij kwam echter tegen dit plan in opstand. Daarop tekende de Vader des Vaderlands de 
Akte van Redemptie, waarmee werd bezegeld dat beide stukken grond tot in eeuwigheid in het bezit 
van de staat zouden blijven (www.ad.nl).  
 Bovenstaande laat zien dat geschiedenis uitermate actueel en zichtbaar kan zijn. Met het 
onderzoek naar de bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap, heb ik willen bijdragen aan de 
historische kennis van een dichtbevolkt gebied dat een lange en dynamische geschiedenis kent. Het 
Haagse bos is samen met het Haarlemmerhout een overblijfsel van een uitgestrekt bosgebied dat 
zich na de Romeinse tijd heeft ontwikkeld op de duinen van de oude strandwallen langs de Hollandse 
kust. Een bos dat in de middeleeuwen grotendeels werd gekapt (Berendsen, 2005, p. 220; Barends et 
al., 2010, p. 49). Overigens moet het woord overblijfsel niet te letterlijk worden opgevat. Het Haagse 
bos is uitermate onderhevig geweest aan kap en aanplant en het Haarlemmerhout is in het verleden 
in zijn geheel gekapt geweest (Borger, 1978, p. 88; Buis, 1985, p. 15-16). Van oerbos kan dus niet 
worden gesproken, wat natuurlijk tevens mag gelden voor heel Nederland. Ironisch genoeg vloeit het 
woord Holland hoogstwaarschijnlijk toponymisch voort uit ‘holtland’, de benaming voor een gebied 
aan de monding van de Oude Rijn dat in de 11e eeuw ingeburgerd raakte. Het is afgeleid van de in de 
9e eeuw historisch gedocumenteerde plaats ‘holtland’ ofwel ‘houtland’ (met bomen bedekt land). De 
geografische ligging hiervan is onbekend (Hendrikx, 1991, p. 25; Buis, 1993 p. 7; Bazelmans et al., 
2002, p. 52). Juist omdat Holland inmiddels bosarm is, vormde het Oude Duinlandschap een 
interessant gebied om de bosgeschiedenis te onderzoeken.  
 
Dit onderzoek valt in vier delen uiteen. Het eerste deel richt zich op de wetenschappelijke opzet van 
het onderzoek en is opgenomen in de hoofdstukken 1, 2 en 3. Hoofdstuk 1 gaat in op de afbakening, 
de problematisering en de probleem- en doelstelling van het onderzoek. Hoofdstuk 2 richt zich op de 
wetenschappelijke onderbouwing en hoofdstuk 3 gaat in op de gebruikte wetenschappelijke 
disciplines en methoden. Het tweede deel geeft een korte beschouwing van de natuurlijke 
landschapsontwikkeling door de tijd heen (hoofdstuk 4). Het derde deel omvat de wetenschappelijke 
analyse gericht op de politieke, sociale en economische aspecten van de bosbeschiedenis. Het gaat 
om de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 die zich stuk voor stuk richten op een andere fase in de 
geschiedenis. Respectievelijk worden hier de perioden 0-300, 700-900, 1200-1500 en 1650-1850 
behandeld. Het laatste deel wordt gevormd door de discussie in hoofdstuk 9 en de synthese in 
hoofdstuk 10. De bijlagen bevatten een aanvulling op het onderzoek en een kaart van de omgeving 
Haarlem uit 1805. 
 

1.1 Fysieke afbakening  
 

Het Hollandse duingebied kan worden opgedeeld in de zogenaamde Oude Duinen en Jonge Duinen. 
Hieronder wordt in het kort een beeld geschetst van de ontwikkeling van deze duinen dat van belang 
was voor de afbakening van het onderzoeksgebied. 
 
De Oude Duinen hebben zich ontwikkeld tijdens het Holoceen en houden verband met de 
zeespiegelstijging die na ongeveer 10.000 BP begon. Onder invloed van getijdenstromen konden 
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Figuur 1: Ligging van de strandwallen 

 (Berendsen, 2005, p. 213) 

Figuur 2: Ligging van de Oude Duinen, Jonge Duinen 
en oude vestigingsplaatsen (vrij naar De Boer, 1977, p. 
38 en Stiboka, 1965, p. 195) 
 

strandwallen ontstaan die in beginsel dikwijls door de 
getijden weer werden afgebroken. Vanaf ong. 5000 BP 
(ong. 3050 v.Chr.) vertraagde de zeespiegelstijging 
waardoor strandwallen konden  
aangroeien in plaats van te worden afgebroken. Zij 
breidden zich van oost naar west uit, waarbij de jongere 
door zeespiegelstijging telkens iets hoger opgetrokken 
werden dan de oudere. Door dit proces werd de kust 
vanaf de oudste strandwallen (Spaarnwoude, Oestgeest en 
Voorschoten-Rijswijk) ongeveer 10km in westelijke 
richting uitgebouwd. De strandwalontwikkeling zette zich 
voort tot ongeveer 3000 BP. Echter, vanaf het begin heeft op 
de strandwallen duinvorming plaatsgevonden 
(verstuiving). Door de zeespiegelstijging, en dus 
grondwaterstijging, is de duinvorming op de oostelijke 
strandwallen eerder tot een einde gekomen (tot aan de Late 
Bronstijd) dan de meest westelijk gelegen strandwallen (tot 
aan de Romeinse tijd). De strandwal tussen Den Haag en 
Haarlem is door zijn egale opbouw verreweg het beste 
ontwikkeld (Jelgersma et al., 1970, p. 147; Barends et al., 
2010, p 47; Zagwijn, 1997, p. 96). De min of meer evenwijdige langgerekte strandwallen worden van 
elkaar gescheiden door laagten, ofwel strandvlakten. Deze vlakten kunnen worden gezien als de 
stranden die zich vormden ten westen van de achterliggende strandwallen. Het geheel aan 
strandwallen en strandvlakten wordt het Oude Duinlandschap genoemd (Stiboka, 1965, p. 196), zie 
figuur 1. Op de strandwallen (4 à 5m boven NAP) hebben zich dus vanaf het begin lage duinen 
ontwikkeld, de zogenaamde oude duinen (tot maximaal 10m boven NAP) (Berendsen, 2005, p.214). 
Op de Oude Duinen heeft zich na de Romeinse tijd zoals gezegd een bosgebied kunnen ontwikkelen, 
dat in de middeleeuwen grotendeels werd gekapt (oudere perioden van bosvorming even buiten 
beschouwing gelaten).  
 
Vanaf de 8e en 9e eeuw hebben lokaal verstuivingen 
plaatsgevonden. Echter vanaf de tweede helft van de 
10e eeuw traden heftiger verstuivingen op die zorgden 
voor de ontwikkeling van de Jonge Duinen, die 
gedeeltelijk over de Oude Duinen heen stoven 
(Barends, 2010, p. 51). De oorzaak was kustafslag. Het 
vrijkomende zand kon vervolgens door de wind 
landinwaarts geblazen worden (Nijs en Beukers, 2002, 
p. 28). De overstuiving zou waarschijnlijk nooit de 
huidige omvang hebben gekend als het bos als 
windvanger in de loop van de middeleeuwen niet was 
gekapt (Zagwijn, 1997, p. 111). De ontwikkeling van de 
Jonge Duinen heeft uiteindelijk tot de 17e eeuw 
geduurd (Barends, 2010, p. 52). Op de Jonge Duinen 
kwam van nature nauwelijks bos voor, aangezien deze 
duinen tot aan het begin van de 20e eeuw structureel 
werden beweid (Berendsen, 2005, p. 220). Het bewust 
uitzetten van konijnen is hier een voorbeeld van 
(Jelgersma et al., 1970, p. 148). Voorstaande 
beschouwd, zijn de Jonge Duinen voor historisch 
bosonderzoek dus minder relevant. Zij zijn daarom  
buiten beschouwing gelaten. De bebossing van de  

  Jonge Duinen 

   Oude Duinen       
         (strandwallen)  

   oude  
 vestigingsplaatsen 

strandwallen 
oorspronkelijke  
kustlijn en  
begrenzing  
van estuaria 
 

Den Haag 

Haarlem 
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Jonge Duinen die eind 19e eeuw door particulieren, de Ned. Heidemaatschappij en later 
Staatsbosbeheer werd gestart, is dan logischerwijs buiten beschouwing gelaten (Blink, 1929, p. 218; 
Jol, 1977, p. 34). De onderliggende Oude Duinen waren echter wel van belang als het gaat om 
archeologische en pollenanalytische gegevens. Voor het Oude Duinlandschap geldt al met al dat zij 
zich grotendeels bevindt tussen de steden Den Haag en Haarlem: deze steden vormen dan ook een 
praktische afbakening van het onderzoeksgebied. Figuur 2 geeft de ligging van het ‘zichtbare’ Oude 
Duinlandschap weer (de strandwallen en tussenliggende strandvlakten). Het onderzoeksgebied 
tussen de steden Den Haag en Haarlem is hierop omcirkeld. Het kleiafzetgebied van de Oude Rijn bij 
Leiden is logischerwijs niet meegenomen. Deze fysieke afbakening wil echter niet zeggen dat in 
sommige gevallen niet buiten de ‘grens’ gekeken is. De vroege bewoners en degenen daarna hadden 
duidelijk een voorkeur voor hoge droge oude strandwallen. In de loop der tijd is hierdoor een 
lintvormig nederzettingspatroon ontstaan waarbij de plaatsen door middel van verbindingswegen 
met elkaar werden verbonden (Borger, 1978, p. 98). 
 

1.2 Problematisering van het onderzoek 
 

De titel van mijn onderzoek omvat twee belangrijke kernbegrippen: ‘bos’ en ‘landschap’. Maar wat 
wordt hieronder verstaan? Voor de problematisering van het onderzoek was het van belang de 
historische betekenis van de begrippen te verduidelijken om mijn onderzoek met empirische en 
theoretische literatuur te kunnen onderbouwen.  
 
Het begrip bos  
Voor het bosbegrip zijn vele definities te geven die ik hier niet uiteen wil zetten. Een overkoepelende 
definitie geeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Zij definieert bos 
als een stuk land van minimaal 0,5 ha (5000 m2) en een minimum breedte van 20m waarbij het 
kroonoppervlak van bomen meer dan 10% beslaat en de bomen minimaal 5 meter hoog zijn. Dit kan 
een gesloten geheel van struiken en bomen zijn waarbij het kroonoppervlak meer dan 10% bedraagt 
of een gebied met nog jonge bomen die naar verwachting bos zullen gaan vormen. Boomkwekerijen 
die in het bos liggen, bospaden, kapvlaktes en andere kleine open plekken, plantages alleen bestemd 
voor bosbouwkundig gebruik, en terreinen bestemd voor houtproductie horen hierbij. Land dat 
voornamelijk in gebruik is voor de landbouw hoort hier niet bij (www.fao.org). Dichter bij huis wordt 
bos in de Vierde Bosstatistiek gedefinieert als een met boom- of struikvormende soorten begroeid 
terrein waarvan de oppervlakte (aaneengesloten en inclusief tussenliggen, wegen, wateren en 
grasstroken smaller dan 6m) tenminste 0,5 ha beslaat met een minimum breedte van 30 m, waarbij 
het kroonoppervlak bij volgroeide opstanden minimaal 20% bedraagt en de boom- en 
struikvormende soorten bosvormend zijn (Dirkse & Daamen, 2000, p. 91, 92). 
 Echter, wat betekent ‘bos’ etymologisch gezien en waar komt het vandaan. Bos dat ‘bundel’ 
of ‘woud’ betekent (www.ethymologiebank.nl) is vrij laat, in de 12e eeuw, vanuit de het Romaans tot 
ons gekomen. Daarvoor waren de benamingen als holt (hout)en wold (wald, woud) voor bos in 
gebruik. Met holt werd in Holland ‘hoogopgaand bos’ liggend op de hogere zandgronden bedoeld 
(vergelijk holtland p. 1) en wold werd gebruikt om moerasbos op laag gelegen natte gronden aan te 
duiden (Vervloet, 2008, p. 37,41; Hendrikx, 1991, p. 25). In de middeleeuwen waren bossen echter 
geen ongebruikte elementen in het landschap (Schama, 1995, p. 143). Bos was geen geografisch of 
landschappelijk, maar een juridisch begrip. Historisch gezien moet de term bos in verband gebracht 
worden met ‘foreest’, ofwel het Frankisch-Latijnse begrip ‘forestis’. Aangenomen wordt dat dit 
betrekking had op een verzameling gebruiksrechten zoals het recht op akeren, het recht op 
houtslaan, het recht op visvangst en het recht op ontginning van zogenaamde ‘woeste gronden’ 
(Buis, 1985, p. 26-27), ofwel de niet in cultuur gebrachte gronden (Blink, 1929, p. 10). Hieronder 
werden niet alleen bossen gerekend, maar ook andere verlaten gronden of viswateren. Het geheel 
van de woeste gronden en rechten behoorden toe aan de Frankische koning. Hierbij moet het begrip 
echter niet gelijk gesteld worden aan het Engelse ‘forest’ dat van oorsprong duidde op een koninklijk 
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of landsheerlijk jachtbos (Buis, 1985 p. 25-26; Schama, 1995, p. 144). In de gevallen dat het woord 
‘forestis’ in verband werd gebracht met jacht duidde dit op rechtsverhoudingen en werd in 
oorkonden het rechtsbegrip ‘forest’ gebruikt (Buis, 1985, p. 27). Zowel ‘forestis’ (foreest) als ‘forest’ 
zullen oorspronkelijk zijn afgeleid van het Latijnse woord foris, ofwel ‘buiten’. Een gebied waar de 
Romeinse of gebruikelijke wetgeving niet van toepassing was (Schama, 1995, p. 144). In onze regio 
werd in de loop der tijd ‘forestis’ synoniem met bos omdat bos voor landsheren geografisch 
makkelijk te omschrijven bleek en van het grootste belang was (voor de jacht). Uiteindelijk gingen 
hierdoor de jachtrechten toch de boventoon voeren (Buis, 1985, p. 27). De jacht was tot aan de 
Franse tijd alleen voorbehouden aan de adel, alleen in 1716 werd dit recht nog uitgebreid voor 
burgemeesters, vroedschappen en stemhebbende steden (Matthey, 2001, p. 3). Hierbij moet tevens 
het begrip haag genoemd worden. Haga betekent ‘omhaagd’ of ‘omheind gebied’, een term die 
verwijst naar ‘jachtgebied’ (Van Berkel & Samplonius, 2006; Hendrikx, 1991, p. 25; Künzel et al., 
1988).  
 
Het begrip landschap 
Over dit begrip land is veel geschreven. De term is uiterst complex en kent een lange geschiedenis en 
een veelvoud aan betekenissen (Renes, 2010, p. 12, 14). De formele definitie uit het Europese 
Landschapsverdrag typeert landschap als een gebied, zoals waargenomen door mensen, waarvan het 
karakter het resultaat is van de actie en interactie tussen natuurlijke en/of menselijke factoren 
(Antrop, 2007, p. 29). Nederland heeft dit verdrag geratificeerd in 2005 (www.rijksoverheid.nl). 
 Echter, het gebruik van het begrip ‘landschap’ gaat terug tot de 13e eeuw en komt voort uit 
het Middelnederlandse ‘landscap’ of ‘lantschep’ (ca. 1200-1250). Het suffix ‘scap’ of ‘schep’ refereert 
aan het werkwoord scheppen (creëren) (Kolen, 2005a, p. 5) en verwijst daarmee naar landontginning 
of inrichting (Antrop, 2007, p, 24). Het is een term die in Nederland is ontstaan. Het begrip stond 
enerzijds voor een stuk land dat door een gemeenschap bewoond werd en anderzijds voor een door 
de  betreffende gemeenschap (juridisch) afgebakend territorium. Hiermee was het begrip direct 
gekoppeld aan collectieve identiteit, met rechten en plichten ten aanzien van het landgebruik. 
(Kolen, 2005, p. 5; Schama, 1995, p. 10). Hierbij kunnen duidelijk overeenkomsten worden gezien 
met het begrip ‘foreest’, zoals deze hierboven is behandeld. Ons huidig begrip van landschap (de 
zintuiglijke waarneming), vindt zijn oorsprong hoofdzakelijk in de 16e eeuwse 
landschapsschilderkunst (Kolen, 2005a, p. 5). Landschapsschilders begonnen met het maken van 
afbeeldingen van hun omgeving, die werden aangeduid als ‘landschappen’ (Renes, 2010, p. 12). 
Landschappen stonden nu niet alleen voor de afbakening van land of streek met bijbehorende 
bestuursvorm, maar ook voor de afbeelding daarvan (ambigu begrip) (Kolen, 2005a, p. 7). In de 
eerste betekenis is landschap te beschrijven in fysieke termen (vormen, structuren, elementen) en in 
de tweede betekenis in esthetische termen (mooi, lelijk, groot, gesloten), als geconstrueerd door de 
mens (Renes, 2010, p.13-14). 
 
De begrippen ‘bos’ en ‘landschap’ kenmerken zich enerzijds doordat de mens het land en het bos 
nuttig heeft proberen te maken en daarmee de verwevenheid met het fysieke land (natuur). Dat is 
natuurlijk geen nieuwe constatering, maar het heeft verstrekkende gevolgen op de manier waarop 
de bosgeschiedenis benaderd kan worden. Bosgeschiedenis kan dan, zoals Buis aangeeft, een 
bosgebruiksgeschiedenis worden: “de wetenschap die de in tijd en plaats wisselende betrekkingen 
tussen mens en maatschappij enerzijds en de levensgemeenschap bos anderzijds bestudeert” (Buis, 
1985, p.3). Echter, in Holland is de bosgeschiedenis ook een geschiedenis van omvorming tot ander 
landgebruik, een ‘landschep’, waarbij bos werd omgevormd tot landbouwgebied of waar 
landgoederen tot ontwikkeling kwamen (zie hierna). Anderzijds geven de betekenisveranderingen de 
dynamiek weer van de relatie tussen mens en zijn natuurlijke omgeving en de manier waarop het 
landschap wordt gezien (waarbij de begripsverduidelijking nog verre van compleet is!). Een 
bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap is dus geen onderzoek waarbij bos als ‘constante 
factor’ in de geschiedenis kan worden gezien. Een dergelijke geschiedenis moet mijns inziens worden 
aangepakt vanuit een landschapsperspectief, dat oog heeft voor zowel de veranderende fysieke 
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wereld als voor de belevingswereld van de mens. De landschapsgeschiedenis als wetenschappelijk 
onderzoeksveld bood naar mijn mening hiervoor perspectief, zie verder hoofdstuk 2. 
 

1.3 Probleemstelling 
 
Om te komen tot een duidelijke probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen heb ik 
voorafgaand aan mijn scriptieonderzoek een vooronderzoek verricht naar de processen die het bos 
in de loop der tijd hebben beïnvloed. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat er in de Romeinse 
tijd flink wat cultuursporen in het landschap zijn achtergelaten. Eind van de 3e eeuw raakte het 
gebied ontvolkt waardoor bossen zich konden ontwikkelen. In de loop van de vroege middeleeuwen 
raakte het gebied wederom bewoond. Deze tijd werd gekenmerkt door kerstening en een groeiende 
bevolking. Na een wat chaotische periode kregen de graven van Holland in de loop van de 11e eeuw 
de macht in handen. Grootschalige ontginningen werden in gang gezet waardoor er aan het eind van 
de middeleeuwen weinig bos over was. Vanaf omstreeks 1650 zorgde de aanleg van buitenplaatsen 
uiteindelijk voor de ontwikkeling van nieuw bos. In de tweede helft van de 19e eeuw werd vervolgens 
weer gestart met de kap van de bossen. 
 
Het onderzoek heeft laten zien dat de ontwikkelingen die het landschap hebben doen veranderen 
van allerlei aard zijn: natuurlijk (bodemvorming, klimatologisch, zeespiegelstijging, ecologische 
successie) en menselijk c.q. maatschappelijk (politiek, economisch, demografisch, esthetisch). Deze 
zijn vaak nauw met elkaar vervlochten waarbij de invloed van de mens in de loop der tijd steeds 
groter is geworden. Het probleem is echter dat het ondoenlijk is om (1) alle ontwikkelingen die het 
karakter van een gebied veranderd hebben te schetsen en (2) en om aan te geven welk aspect ofwel 
aspecten de grootste invloed heeft resp. hebben gehad, zeker gezien de verwevenheid. Een andere 
benadering is om vanuit een bepaalde hoek (of hoeken) de ontwikkeling van het landschap te 
schetsen. Nadeel hiervan is dat aspecten hiermee worden uitgesloten. Echter, allerlei ontwikkelingen 
lukraak beschrijven zou wetenschappelijk niets toevoegen. Tevens is het dan heel moeilijk focus aan 
te brengen en verklaringen voor ontwikkelingen te vinden. Soms moet de werkelijkheid worden 
versimpeld om ontwikkelingen te kunnen doorgronden!  
 
Het vooronderzoek heeft drie probleemvelden naar voren gebracht die interessant waren om verder 
te onderzoeken: (1) Bepaalde mensen of groepen oefenen in een bepaalde periode invloed uit op de 
manier waarop het landschap eruit ziet of hoe men ermee om gaat (macht/zeggenschap). (2) Bossen 
hebben een bepaalde betekenis voor mensen die de omgang met het bos bepaalt (bijv. economisch, 
religieus of recreatief gebruik). (3) Economische ontwikkelingen (o.a. economische groei, opkomst 
van Holland) zorgen ervoor dat het landschap verandert. Deze zaken zijn interessant om samen te 
onderzoeken aangezien er een verband tussen deze aspecten bestaat. Een voorbeeld: voor de 
Hollandse graven betekende bos o.a. jachtgebied, dus werd bos functioneel gebruikt. Tegelijkertijd 
was de jacht als grafelijk privilege, een toonbeeld van macht. Daarnaast werd bos om economische 
redenen ter ontginning uitgegeven. Ik heb mijn onderzoek laten beginnen bij de Romeinse tijd, 
aangezien er in deze tijd landschappelijk (ook sociaal en politiek) veel veranderde. Mijn onderzoek 
eindigt halverwege de 19e eeuw als de invloed van enkelingen nog duidelijk zichtbaar is in het 
landschap. Daarna worden de landschappelijke ontwikkelingen zo pluriform dat de periode na 1850 
beter als aparte periode bestudeerd kan worden.  
 Voor de bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap heb ik in mijn vooronderzoek weinig 
studiemateriaal kunnen vinden die het gebied van het Oude Duinlandschap omvatte. Uitzonderingen 
zijn enkele oude Wageningse onderzoeken. Deze waren echter voornamelijk bosbouwkundig van 
aard en niet zozeer gericht op de maatschappelijke achtergronden van de bosgeschiedenis. Met dit 
onderzoek heb ik getracht een aanzet te geven voor het opvullen van een gat in het 
wetenschappelijke onderzoek over het Oude Duinlandschap. Ik zie mijn onderzoek als 
wetenschappelijk relevant omdat ze zowel de politieke, sociale als economische invloeden die hun 
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weerslag hebben gehad op het landschap, bloot kan leggen. Laatstgenoemde omvat tevens de kern 
van de probleemstelling: in het verleden hebben zowel natuurlijke elementen als maatschappelijke 
apecten een rol gespeeld bij de ontwikkeling van het bos. De rol van de mens is in de loop der tijd 
echter steeds groter geworden. Hierdoor lijkt een politieke-sociale-economische blik een plausibel 
uitgangspunt om de geschiedenis van het bos te onderzoeken en dus niet de veranderingen in de 
biodiversiteit of de samenstelling van het bos. 
 

1.3 Doelstelling en onderzoeksvraag 
 
Gebaseerd op bovenstaande probleemstelling was het doel van mijn onderzoek: het verklaren van de 
bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap door de mate van zeggenschap (macht), betekenissen 
van bos en economische ontwikkelingen op de voorgrond te plaatsen. Hierbij lag de focus op de 
periode vanaf de Romeinse tijd tot halverwege de 19e eeuw als de invloed van enkelingen afbrokkelt. 
De volgende hoofdvraag is hiervoor geformuleerd:  
 
Hoe is het gebruik van bos van het Oude Duinlandschap veranderd onder invloed van: 

1) machtsverhoudingen c.q. zeggenschap  
2) betekenisgeving (in relatie tot het gebruik) van bos 
3) economische ontwikkelingen 

  



9 
 

2. Theoretisch kader 
 
Voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een landschap was het van belang gegevens uit 
verschillende wetenschappelijke disciplines te gebruiken, zoals de historische geografie, de 
geschiedenis, archeologie, maar ook wetenschappen als de naamkunde, cartografie en 
pollenanalyse. In hoofdstuk 1 heb ik onderbouwd dat mijn onderzoek het beste vanuit een 
landschapsperspectief benaderd kon worden, hier wil ik dan ook nader op ingaan. Om inzicht te 
krijgen in de huidige debatten ten aanzien van het denken over de landschapsgeschiedenis, zijn de 
hoofdlijnen van de historische ontwikkeling geschetst en de landschapsbiografie als theoretisch 
perspectief verder uitgelicht. Vervolgens heb ik mijn visie hierop gegeven, wat geresulteerd heeft in 
de ontwikkeling van een conceptueel model. 
 

2.1  Het wetenschappelijk denken over landschap 
 
In het wetenschappelijk denken was tot ruim honderd jaar geleden geen plaats voor specialisme. De 
opsplitsing van de wetenschap in honderden, zo niet duizenden, vakgebieden is ontstaan in de vorige 
eeuw (Pater & Van der Wusten, 1996, p. 26). Tot in de eerste helft van de 20e eeuw werden 
omvangrijke historische landschapstudies uitgevoerd waarbij de grenzen tussen disciplines als 
geografie, geschiedenis, etnologie en archeologie vaag waren. Het onderzoek omvatte de 
vegetatieontwikkeling, de geologische wordingsgeschiedenis van het landschap, 
ontginningsgeschiedenis, landgebruik, nederzettingstypen, huis- en boerderijvormen, bouwstijlen en 
politieke landindelingen en volksgebruiken en gewoonten (Kolen, 2005a, p. 25). De disciplines zijn 
echter in de loop der tijd uit elkaar gegroeid (Hidding, 2001, p. 20). De historische geografie scheidde 
zich bijvoorbeeld af van de bredere geografische discipline in de tweede kwart van de 20e eeuw 
(Kolen, 2005a, p. 27). Echter, vooral na WO II werd het landschap als object van studie beoefend 
door vele disciplines en subdisciplines zoals de geomorfologie, historische geografie, archeologie, 
paleo-ecologie met ieder een eigen afbakening van onderzoek (Van der Knaap & Van der Valk, 2006, 
p. 127). Desalniettemin was ook het vroege onderzoek niet zaligmakend. Het onderzoek van de 19e 
en begin 20e eeuw was fysisch deterministisch van aard; ofwel voor 19e eeuwse geografen stond het 
vast dat het handelen van de mens werd bepaald door de natuurlijke omstandigheden (klimaat, 
geologie, bodemgesteldheid, vegetaties en dierpopulaties) ter plaatse (Renes, 2010, p. 17; Kolen, 
2005. p. 30). De achterliggende visie op het landschap waren de positivistische ofwel naturalistische 
denkbeelden van die tijd waarbij het landschap als een neutraal en extern gegeven werd beschouwd, 
onafhankelijk van menselijke concepten en beschrijvingen (Kolen, 2005a, p. 30). In de jaren ‘30 van 
de vorige eeuw kwam in Frankrijk, als reactie op het deterministische denken, het possibilisme als 
nieuw stroming op die de rol van de mens groter maakte. Men zag het landschap nu niet meer als 
alleen bepaald door de natuur. De natuur bood mogelijkheden waaruit de mens kon kiezen. De 
keuzes hingen af van het technische en organisatorische niveau van de samenleving; het landschap 
werd dus onder invloed van menselijke keuzes gevormd (Renes, 2010 p. 17; Kolen, 2005a, p. 40). Ook 
buiten Frankrijk keerden de geografen zich tegen het determinisme. De Amerikaan Sauer legde o.a. 
de basis voor de cultuurgeografie. Hij zag de mens als hervormer van het landschap. Toch was zijn 
insteek nog veelal deterministisch van aard. Het was gericht op het bestuderen en beschrijven van 
door de mens aangebrachte vormen en structuren, maar niet op menselijke interpretaties. In de 
jaren ’60 en ‘70 werd de cultuurgeografie aangevallen op zijn beschrijvende methodiek, deze kritiek 
kwam uit de hoek van de Nieuwe Geografie. De ontwikkeling van cultuurlandschappen moest 
verklaard worden met behulp van ruimtelijke en mathematische modellen (De Pater, 2003; p. 14-15; 
Kolen, 2005a, p. 31-32, 34). Het naturalisme werd echter pas vanaf de jaren ’70 echt serieus 
aangevallen. Nu door de humanistische geografie, die de subjectieve beleving van landschap en 
ruimte benadrukte; het culturalisme. Landschap was voor humanistisch geografen veel meer dan een 
mechanisch geheel aan vormen, oppervlakken, dingen, processen en bewegingswetten (Kolen, 
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2005a, p. 44, 47, 49). In de jaren ’80 werd door de Nieuwe Culturele Geografie nog een stap verder 
gegaan, door enerzijds het subjectieve van landschappen te benadrukken, en anderzijds het 
landschap zijn politiek-ideologische dimensie terug te geven. Landschappen werden door nieuwe 
culturele geografen gezien als ‘objecten’ van toe-eigening, macht, identificatie en politiek verzet. 
(Kolen, 2005a, p. 49).  
 
Nieuwe Culturele Geografie 
Voor nieuwe culturele geografen zijn, zoals aangegeven, twee thema’s van belang: subjectiviteit en 
machtsverhoudingen. Onder subjectiviteit wordt verstaan dat een landschap kan worden gelezen als 
een tekst. Iedereen leest een landschap op een andere manier en dus heeft een landschap voor 
eenieder, in verschillende perioden, een verschillende betekenis (De Pater, 2003, p. 16-17). Er is dus 
geen objectiviteit in het landschap; het is een sociaal construct (Van Gorp & Renes, 2003, p. 56). Een 
voorbeeld wordt gegeven door Van Gorp en Renes (2003) in hun beschrijving over hoe 17e eeuwse 
landschapsschilders niet objectief hun landschappen portretteerden. Zij beeldden het landschap 
mogelijk anders af dan dat zij door de schilders werd aanschouwd omdat zij een eigen visie of 
ideaalbeeld hadden van de wereld om hen heen (Van Gorp & Renes, 2003, p. 58). Het tweede 
centrale thema binnen de nieuwe culturele geografie is dat samenlevingen kunnen worden 
opgedeeld in verschillende groepen mensen (gedefinieerd naar klasse, welvaart, leeftijd, levensstijl, 
etniciteit e.v.) met verschillende doelen en met verschillende posities in de machtshiërarchie, waarbij 
conflictsituaties tussen groepen bestaan. Machtige groepen gebruiken het landschap om hun 
boodschap uit te dragen (De Pater, 2003, p. 18). De ruimte wordt als het ware bewust vormgegeven 
door individuen of groepen mensen die zich willen representeren (Renes, 2003, p.88). Zij geven aan 
landschappen een ‘officiële’ symbolische betekenis om hun macht te bestendigen. Ondergeschikte 
groepen accepteren deze, maar kunnen ook een andere betekenis toekennen aan een landschap. 
Voor ecologen zijn dammen bijvoorbeeld geen symbolen van macht, vooruitgang en voorspoed, 
maar van ecologische vernietiging. Samenvattend gezien, richt de nieuwe culturele geografie zich op 
de rol die landschappen spelen bij continuering van macht en machttwisten, de positie van 
ondergeschikte groepen, de verschillende (soms conflicterende) betekenissen van landschappen en 
de rol van het landschap in het creëren van eigen identiteit (De Pater, 2003, p. 18). 
 
Landschapsbiografie 
Kolen (2005) is echter van mening dat hoewel de humanistische geografie een nuttige bijdrage heeft 
geleverd aan het wetenschappelijk debat over de ontwikkeling van het landschap, maar geeft 
tegelijkertijd aan dat de balans daarmee is doorgeslagen naar de andere kant. Landschappen worden 
binnen de nieuwe culturele geografie alleen nog maar gezien als culturele of mentale constructie,  
als een idee dat alleen maar in het hoofd van mensen zit en niet meer herkenbaar is als objectief 
object (Kolen 2005a, p. 47, 49). Het landschap is als een reservoir met tekens en symbolen die zich in 
ideologische zin laten uitleggen, manipuleren en veranderen (Kolen, 2005a, p. 47). Kolen (2005b) 
stelt de landschapsbiografie voor als alternatief. Een concept waarbij gezocht is naar de balans 
tussen de fysisch deterministische en culturalistische (interpretatieve) aanpak. Ze bestudeert dus de 
interactie ofwel de wisselwerking tussen de materiële wereld (fysieke vormen en structuren) en de 
immateriële wereld (ideeën, waarden) van samenlevingen (Kolen, 2005b, p. 112-113; Kolen & Witte, 
2006, p. 128).  
 Het biografiebegrip is ontleend aan de antropologische studies van materiële cultuur waarbij 
objecten in alle culturen net als personen een sociaal leven leiden. Ze incasseren en produceren 
gedenkwaardige gebeurtenissen, beïnvloeden de sociale status van mensen en beïnvloeden de 
relaties tussen mensen. Hiermee produceren ze hun eigen levensgeschiedenissen, ofwel biografieën. 
In het verlengde hiervan kan een landschap ook gezien worden als een object dat onderhevig is aan 
bovenstaande processen; denk aan vererving, schenking, uitwisseling en sociale toe-eigening van 
land, plekken en gebouwen. De geschiedenis van landschappen krijgt hierdoor altijd een persoonlijke 
lading (Kolen, 2005b, p. 112).  
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Het landschapsbiografiebegrip staat voor de langgerekte levensgeschiedenis van landschappen, 
waarbinnen zowel de fysieke eigenschappen als de sociale aspecten continu aan verandering 
onderhevig zijn (Kolen, 2005b, p. 112). Het landschap kan dan worden gezien als een samenspel van 
zowel geologische formaties, bodems, vormen die door de mens worden aangebracht, fysische en 
economische processen alsook van culturele betekenisgeving (Kolen, 2005a, p. 87-88). Dit concept is 
dan ook bij uitstek interdisciplinair van opzet (Kolen, 2005b, p. 113). Hidding et al. (2001) stellen voor 
het landschap te bezien in lagen waaruit zij is opgebouwd, zie tabel 1. Deze lagen zijn met elkaar 
verweven. Geologie en bodem zijn bijvoorbeeld van belang voor de occupatiegeschiedenis. Het 
landgebruik wordt bepaald door de fysisch-chemische samenstelling van de bodem en is de 
occupatiegeschiedenis op haar beurt weer van belang voor betekenisgeving. Infrastructurele 
netwerken vormen de basis voor nieuwe woon- en werkgebieden. Eigendoms- en gebruiksrechten 
zijn van belang voor het gebruik van het landschap en hoe dit eruit ziet. Gelaagdheid betekent ook 
dat generaties voortbouwen op de fundamenten van hun voorgangers, zowel letterlijk als figuurlijk, 
maar ook dat trendbreuken kunnen ontstaan (Hidding, 2001, p. 11-13). Al de lagen vormen dus de 
biografie van het landschap. 
 
Tabel 1: Lagenmodel zoals gepresenteerd door Hidding et al., 2001, p. 11. 

Lagen Oorsprong van dynamiek 

Verhalen, ‘mindscapes’ (Löfgren 1994), 
‘layers of memory’ (Schama, 1995) 

Cultuurvorming, betekenisgeving, productie van ‘images’ 
 

Instituties 
 

Duurzame handelingspraktijken met een normatieve verankering 
(o.a. in recht, religie, normen en waardensystemen, principes 
van maatschappelijke organisatie 

Occupatie en landgebruik 
 

Maatschappelijk (o.a. bevolkingsontwikkeling, economische 
conjunctuur, machtsverhoudingen, eigendomsrechten, 
technische ontwikkelingen 

Infrastructurele netwerken 
 

Maatschappelijk (o.a. technische ontwikkelingen in verkeer, 
vervoer, communicatietechnologie, economische relaties) 

Bodem, water, klimaat, ecosystemen 
 

Natuurlijk (o.a. bodemvorming, sedimentatie, ecologische 
successie) 

Geologie Natuurlijk (o.a. klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen c.q. –
dalingen, beweging van continenten 

 
Temporele kenmerken van landschappen krijgen bij het biografisch onderzoek de aandacht. 
Uitgangspunt is dat landschappen fysiek niet veranderen zonder dat daarbij ook iets verandert in de 
belevingswereld van de mensen die het landschap bewonen of gebruiken (en omgekeerd). De 
veranderingen zijn daarmee altijd een ingewikkeld proces van breuken en continuïteiten. Van belang 
is te onderzoeken hoe oude patronen (lees bossen) nieuwe betekenissen hebben gekregen en hoe 
aan oude betekenissen van plekken nieuwe vormen zijn ontleend. Transformaties kunnen dan vanuit 
uiteenlopende perspectieven worden onderzocht. Een biografie kenmerkt zich door (idealiter) de 
lange termijngeschiedenis van een landschap weer te geven (Kolen, 2005b, p. 113) aangezien de 
huidige cultuurlandschappen een lange ontwikkelingsgeschiedenis kennen. De middeleeuwse mens 
kwam zelden in een maagdelijk natuurlandschap terecht. Generaties daarvoor drukte ook al een 
stempel op het landschap. Geograaf Meinig omschrijft dit als: “the powerful fact that life must be 
lived amidst what was made before”. Landschappen ontwikkelen zich voortdurend en elke cultuur 
voegt elementen hieraan toe, haalt elementen weg of verandert het een en ander (Spek, 2004, p. 
30). Transformaties, functieveranderingen en betekenisverschuivingen kunnen met dit inzicht in 
kaart worden gebracht. Aan de ‘doorwerking’ van historische processen en verschijnselen, de 
‘gelaagdheid’ van plekken/structuren en aan de doorwerking en gelaagdheid van betekenissen wordt 
aandacht besteed. Het geven van ‘snapshots’ van het verleden wordt hiermee vermeden (Kolen, 
2005b, p. 113). Al met al is de landschapsbiografie een concept waarbij de interactie tussen de 
materiële wereld (fysieke vormen en structuren) en de immateriële wereld (ideeën, waarden) van 
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samenlevingen centraal staat. Hierbij wordt de geschiedenis vanuit een lagenbenadering beschouwd 
waardoor de levensgeschiedenis (lange termijn) van een gebied wordt blootgelegd. 
 

2.2 Toepassing landschapsbiografie voor de bosgeschiedenis 
 
Het biografieconcept en de lagenbenadering laten zien hoe complex de geschiedenis in elkaar zit. Het 
laat zien welke aspecten invloed hebben op het landschap en dat deze nauw met elkaar verweven 
zijn. Het biografieconcept, samen met de lagenbenadering, boden daarmee houvast voor mijn 
onderzoek. In het bijzonder dat er een interactie (wisselwerking) bestaat tussen mens en zijn fysieke 
leefomgeving. Toch is er ook kritiek. De lagenbenadering lijkt een zinvol uitgangspunt te bieden 
doordat helder wordt aangegeven dat de geschiedenis laagje voor laagje is opgebouwd. Meinig 
omschrijft ook kernachtig dat mensen altijd voortbouwen op wat anderen hebben achtergelaten. 
Maar er zijn natuurlijk altijd nieuwe impulsen die ook hun sporen achter laten. Het is moeilijk te 
bepalen of invloeden uit het verleden of uit het ‘heden’ meer invloed hebben gehad. De 
lagenbenadering lijkt namelijk, misschien onbedoeld, een bepaalde hiërarchie uit te stralen, zodat 
het lijkt dat bijvoorbeeld betekenisgeving meer invloed heeft dan bijvoorbeeld bevolkingsgroei.  
 Het biografieconcept en de lagenbenadering trachten een levensgeschiedenis van een gebied 
te geven. Dit betekent dat alle aspecten die van invloed zijn op het landschap worden beschreven. Ik 
heb al aangegeven dat het lukraak beschrijven van aspecten die tot veranderingen in het landschap 
hebben geleid niet erg zinvol is om tot verklaringen te komen. In mijn probleemstelling heb ik dat in 
mijn eigen bewoordingen aangegeven. Door de focus op de levensgeschiedenis heeft het concept 
naar mijn mening meer een beschrijvend karakter dan een verklarend karakter. Het biografieconcept 
lijkt bovendien uit te gaan van een doorgaande geschiedenis waarin geen gaten in de tijd te 
ontdekken zijn. Echter, door het gebrek aan gegevens vallen ook bij deze benadering vele gaten in de 
geschiedenis. Het was mijns inziens ondoenlijk voor de Romeinse tijd tot halverwege de 19e eeuw, de 
geschiedenis vanuit de drie probleemvelden (zie paragraaf 1.3) als ‘doorgaande geschiedenis’ onder 
de loep te nemen. Daarnaast was het voor de diepgang verstandiger om bepaalde perioden in de tijd 
uit te diepen. Op basis van het vooronderzoek werden de volgende dwarsdoorsneden in de tijd 
zichtbaar die cruciaal waren voor de bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap: 0-300, 700-900, 
1200-1500, 1650-1850. Dit wil niet zeggen dat in tussenliggende perioden geen veranderingen 
plaatsvonden. Er moest echter een keuze gemaakt worden in wat wel en niet onderzocht werd.  
 
Op basis van de lagenbenadering en mijn kritiekpunten heb ik een conceptueel model ontwikkeld om 
de geschiedenis te benaderen vanuit de probleemvelden die uit mijn vooronderzoek en 
probleemstelling naar voren zijn gekomen: zeggenschap (macht), betekenisgeving (betekenis in 
relatie tot gebruik) en economische ontwikkelingen (economische groei), zie paragraaf 1.4. Dit 
schetst uiteraard een beeld dat ik voornamelijk vanuit een Nieuw cultureel geografisch perspectief 
de geschiedenis heb proberen te verklaren. Macht en betekenisgeving staan immers centraal in de 
Nieuwe culturele geografie. Het verschil is echter dat ik de fysieke omgeving niet heb laten 
verworden tot alleen een culturele constructie; als een set van mentale symbolen en tekens waarbij 
de relatie met de fysieke vorm wordt weggelaten. Het fysieke landschap is aanwezig en is gevormd in 
wisselwerking met zowel ecologische als menselijke processen. In mijn onderzoek stonden dus 
machtsstructuren, economische ontwikkeling en betekenis in relatie tot het gebruik van de natuur 
centraal. De geologie en de bodem vormen als het ware de basis waarop de mens in letterlijke en 
figuurlijke zin heeft voortgebouwd (waarbij de menselijke invloed steeds groter is geworden). De 
begrippen, ‘betekenisgeving’, ‘macht /zeggenschap’ en ‘economische ontwikkeling’ zijn hieronder 
beschreven en van theorie voorzien. De theorievorming geeft de dynamische processen weer die zich 
in de loop der tijd hebben voltrokken. Hierbij is getracht theorieën te betrekken die het meest 
geschikt leken voor het onderzoek. 
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Betekenisgeving: betekenis van bos 
Betekenisgeving ofwel ‘betekenis van bos’ wil ik typeren als de houding ten aanzien van bos in relatie 
tot het gebruik. Hiermee heb ik willen voorkomen dat alleen vanuit de gedachte van de mens de 
betekenis van bos kon worden gereconstrueerd. Voor de vroegere perioden was dit moeilijker te 
achterhalen dan voor de 17e, 18e en 19e eeuw. Zo werd bos gebruikt voor de jacht, voor recreatieve 
doeleinden of had ze een religieuze betekenis. Ook esthetiek speelde een rol. Er waren dus tal van 
betekenissen en betekenisverschuivingen te benoemen. De betekenissen zijn onderdeel van het 
natuurbeeld dat mensen hebben. Schouten (2005) heeft aan natuurbeelden een uitvoerige 
beschrijving en historische onderbouwing gewijd welke opgevat kan worden als een dynamisch 
proces in de tijd. Dit proces heb ik hieronder opgenomen, aangezien ik het belangrijk acht de 
(westerse) natuurbeelden bloot te leggen. Betekenissen kunnen dan in de historische context van de 
tijd geplaatst worden, wat noodzakelijk is om deze te kunnen begrijpen. 
 Voor de volkeren in het vóórchristelijke Europa bezat de natuur een bepaalde kosmologische 
of geestelijke kracht, zij was bezield. Voor dergelijke volkeren in landen als Australië, Afrika en 
Amerika was (en is) dit eveneens het uitgangspunt. Onderdeel van de natuurcultus was de verering 
van bomen als zijnde woonplaatsen voor geesten en andere onzichtbare wezens, ook bossen 
genoten vaak respect. De relatie mens-natuur was gebaseerd op gelijkstelling waarbij de natuur op 
eenzelfde wijze bezield was als de mens (Schouten, 2005, p. 13, 27, 29). In de mythologie golden 
bossen, rivieren, bronnen als toegangen of verblijfsplaatsen van hogere wezens of als sporen van 
scheppingsdaden van de oergoden. Dit beeld leefde voort in verhalen en rituelen en bepaalden de 
omgang met dergelijke sacrale plaatsen (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 29). 
 In het aller-vroegste christendom had de schepping eenzelfde betekenis als in de Joodse 
traditie; de natuur werd gezien als uitdrukking van Gods grootheid. De Bijbel stelde namelijk niet dat 
God de natuur schiep ten behoeve van de mens. Dat theologen dit in latere perioden zo zijn gaan 
zien, is een gevolg van de invloed van de Griekse en Romeinse filosofie op het Christelijk denken. 
Volgens de antieke filosofie stond de schepping in dienst van de mens (Schouten, 2005, p. 241-242). 
Zo waren de Grieken en Romeinen waren over het algemeen niet gecharmeerd van wildernis. Voor 
hen was schoonheid te vinden in akkerlanden, wijn- en olijfgaarden en vruchtdragende bomen. De 
middeleeuwse theologen zagen Gods schepping dus als bedoeld voor de mens. Echter, voor velen 
waren er in de middeleeuwen allerlei duistere en mensvijandelijke krachten in de wereld, deels 
ingegeven door de vóórchristelijke traditie en deels door de kerkvaders die een afwijzende houding 
hadden ten aanzien van het aardse. Het demonische werd, door de kerkvaders, bij voorkeur 
verbonden aan de natuur. Moerassen en wouden met haar roofdieren werden gezien als plaatsen 
waar duivels en demonen huisden; de wildernis als tegenovergesteld aan het goddelijke paradijs. 
Men koesterde daarom de gecultiveerde tuin als afspiegeling van het goddelijke. In middeleeuwse 
boeken en kunst wordt de natuur voornamelijk verbonden met goddelijke symboliek en daarnaast 
met het nuttig gebruik ervan (Schouten, 2005, p. 97-117). Echter, exploitatie was hierbij niet het 
doel. De natuur was goed zoals ze gemaakt was en hoefde niet verbeterd te worden (Schouten, 
2005, p. 242).  
 Het middeleeuwse wereldbeeld was duidelijk religieus van aard. Vanaf de Renaissance (15e 
eeuw) komt hier verandering in. Religie is dan niet meer alleen beeldbepalend; religie, wetenschap 
en kunst beginnen elkaar langzaam los te laten. In de Renaissance gaat men de natuur steeds meer 
zien vanuit wereldlijke context. De mens gaat de vormen en processen in de natuur bestuderen en 
onderzoekt de gebruiksmogelijkheden. De natuur wordt nu gezien als een door God gegeven 
grondstof die kan worden omgevormd. In de 17e eeuw raakt dit proces in versnelling. Orde en 
systematisering spelen een grote rol in de 17e eeuw (classificatie). Ook in de 17e eeuwse 
landschapsstijl staat orde en systematisering centraal. Geometrie en volmaakte symmetrie geven de 
heerschappij over de natuur aan (en is een toonbeeld van macht). Dit is ook de tijd dat de 
landschapsschilderkunst opkwam, die geïdealiseerd een beeld geeft van de natuur waarin de mens 
een plekje heeft kunnen veroveren (Schouten, 2005, p. 159-160, 165, 169-173, 242).  
In loop van de 18e eeuw begint het geloof in maatschappelijke vooruitgang ingang te vinden. Het 
vertrouwen in de ratio neemt sterk toe (periode van Verlichting). De samenleving kan verbeterd 
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worden door ontplooiing van het denkvermogen en door toepassing van wetenschappelijke kennis. 
Natuurstudie is in opmars waarbij men oog gaat krijgen voor geschiedenis, proces en ontwikkeling. 
Welgestelde lieden krijgen oog voor botanie of het verzamelen van fossielen en mineralen. In deze 
periode raakt echter de Engelse landschapsstijl in zwang. Hierin is juist de afwijzing van de 17e 
eeuwse ordening en regelmaat zichtbaar; naarmate het vertrouwen in de ratio in de 18e eeuw in 
sterkte toeneemt, wordt er tegelijkertijd een schaduw op geworpen. De nieuwe tuinstijl is daarmee 
de voorbode van de eind 18e eeuwse Romantiek. Er komt een tegenbeweging op gang die wijst op 
het belang van emotie en gevoel in plaats van de natuur alleen te zien vanuit deeltjes, wetten en 
processen. De terugkeer naar de natuur houdt ook verband met het afwijzen van de toenmalige 
maatschappelijke ontwikkelingen. Veel mensen waren teleurgesteld in de Franse vrijheidstrijd. 
Gelijkheid en broederschap hadden geleid tot burgerlijke uniformiteit en welvaart voor iedereen 
betekende grote verandering in het landschap (ontginning) en toename van de verstedelijking 
(vooral in Engeland). Romantische beelden komen dan ook uit de stad; de afkeer van de stedelijke 
omgeving. De natuur krijgt haar mystieke element weer terug (Schouten, 2005, p. 175-179). De 
Romantiek is daarmee de zoektocht naar de vereniging van aarde en God, gevoel en verstand, natuur 
en kunst en leven en dood. In de (tuin)kunst floreerde de grootse, verheven, vergoddelijkte natuur 
(Schouten, 2005, p. 183). 
 De 19e eeuw is volgens veel historici een periode van tegenstrijdigheden. De tweede helft 
van de 19e eeuw is een periode waarin mensen heen en weer geslingerd worden tussen optimisme 
en pessimisme, idealisme en nihilisme, het spirituele en het materiële. Hierdoor ontstaan 
contrasterende natuurbeelden (van prozaïsch tot aards). In de natuurwetenschap raakt men 
vervolgens steeds meer overtuigd van de wetmatigheid van de natuur. De natuur begint het 
mystieke, maar ook haar religieuze betekenis te verliezen. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld 
en de industrialisatie raakt in een stroomversnelling. Nut en bruikbaarheid zijn de kernwoorden. 
Vanaf 1850 begint een intensiveringsproces in de landbouw die herverkaveling, ontwatering en 
grootschalige ontginningen te weeg zal brengen. Daarentegen vindt in de tweede helft van de 19e 
eeuw ook de natuurbescherming zijn oorsprong, die in Amerika begint (Schouten, 2005, p. 194-195, 
242) en aan het eind van de 19e eeuw Nederland bereikt. In de 20e eeuw blijft in de sterk 
technologisch-industrieel georiënteerde samenleving het beeld van het nuttig gebruik van de natuur 
centraal staan. Daarentegen ontwikkelen zich allerlei alternatieve beelden die allen naast elkaar 
bestaan (Schouten, 2005, p. 198). De tweede helft van de 19e eeuw en de 20e eeuw kenmerkten zich 
ook hier door pluriformiteit. Hierover heb ik betoogd dat deze periode beter in een aparte studie 
bestudeerd kan worden. 
 Schouten (2005) benadrukt echter dat de relatie tussen natuurbeeld en praktische omgang 
met natuur niet één op één gelijk te stellen is. Naast natuurbeeld spelen ook economische, politieke 
en demografische factoren (technologische ontwikkeling/schaalvergroting, hiërarchisch politieke 
verhoudingen en bevolkingsgroei) en natuurlijke gesteldheid van het landschap een grote rol. Tevens 
moet het ‘natuurgeloof’ van schriftloze culturen niet geromantiseerd worden, ook in deze culturen 
werden grote ingrepen in de natuur gepleegd (Schouten, 2005, p. 29, 245). 
 
Macht/zeggenschap 
Machtsverhoudingen (c.q. zeggenschap) kunnen worden omschreven als: wie doet wie wat aan 
ofwel wie heeft macht over wie (De Jong en Theuws, 2001, p. 2). Ten aanzien van landgebruik kon dit 
worden geanalyseerd vanuit het oogpunt wie heeft macht over wat (bijvoorbeeld via grondbezit). 
Echter, machtverhoudingen zijn tijdsgebonden en daardoor aan veranderingen onderhevig. Er is 
daarom niet één kant en klare theorie van toepassing, vergelijk de ontwikkeling in natuurbeelden. De 
ontwikkelingen in machtsverhoudingen c.q. zeggenschap dienen daarom te worden beschouwd als 
processen die per samenleving verschillen. Hieronder worden de verschillende processen 
beschouwd. De Romeinse machtsverhoudingen worden hier niet apart behandeld. De theorie van 
Norbert Elias, zie onder, is toepasbaar voor de Romeinse tijd.  
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Figuur 3: Model van het ritueel-kosmologische karakter van de relatie 
tussen heer en krijger-volgeling op basis van de Beowulf (Bazelmans, 1996, 
p. 231) 
 

In vroeg Germaanse tribale samenlevingen spelen volgens antropologen (geïnspireerd door het werk 
van de Franse etnoloog Louis Dumont) bij de maatschappelijke structuur relaties een belangrijke rol. 
Het gaat dan om relaties tussen mensen onderling en die met de voorouders, geesten en goden. Een 
persoon ontwikkelt zich tot een compleet menselijk wezen en wordt na de dood, voorouder in de 
bovennatuurlijke wereld. De opeenvolgende transformaties die de persoon doormaakt vormen geen 
natuurlijk, biologisch, autonoom en 
automatisch proces, deze moeten door 
middel van activering van verschillende 
relaties binnen de menselijke en niet-
menselijke wereld worden geactiveerd. 
Dit gebeurt door de uitwisseling van 
geschenken en de rituelen die daarbij 
horen (Bazelmans, 1996, p. 21-22). Aan 
de hand van het Oudengelse gedicht 
Beowulf heeft Bazelmans (1996) een 
model ontwikkeld voor de 
(macht)relaties tussen koning of heer 
en adellijke krijgers-volgelingen (zie 
figuur 3). Hij dateert het gedicht 
omstreeks 675-825 n.Chr. Door deze 
vroege datering mag worden 
aangenomen dat er nog een bepaalde 
cultuurhistorische band bestond tussen 
de wereld van de dichter en van de 
mensen die hij beschreef. In dit gedicht 
komt het Christelijke gedachtegoed 
echter wel naar voren, maar biedt 
volgens de onderzoeker nog voldoende 
aanknopingspunten de sociale structuur 
uit de (laat-) Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen te beschouwen. 
Uitgangspunt van het model vormt de 
aanname dat de mens is opgebouwd uit 
‘onderdelen’. In het geval van de 
Beowulf: lichaam, leven, beeld/eer en 
ziel. Door middel van rituelen worden de 
onderdelen samengebracht, tot ontwikkeling gebracht en weer losgemaakt, waarbij activering met 
behulp van geschenken centraal staan, (Bazelmans, 1996, p. 22). Voor een gedetailleerde analyse 
verwijs ik naar het werk van de auteur. Hier volsta ik met het aangeven dat er een aristocratische 
wereld zal hebben bestaan met relaties tussen koningen, koninginnen, koningszonen/-dochters, 
krijgers-volgelingen, leden van het volk en het bovennatuurlijke (Bazelmans, 1996, p. 211). De 
menselijke relaties zijn onder te verdelen in vriendschap, uitwisseling, heerschappij en bescherming 
(Bazelmans, 1996, p. 188) en zijn onderdeel van het ‘socio-kosmisch universum’. De relaties vormen 
de basis voor de circulatie van objecten en wezens. Enkele voorbeelden van objecten uit de Beowulf 
zijn wapens, paarden, goud, juwelen en land. De objecten dragen iets over van de persoon die de 
circulatie van het object in gang heeft gezet (Bazelmans, 1996, p. 211). Ze moeten dus niet gezien 
worden synoniem met nuttig, schaars of kostbaar, ofwel de ‘moderne’ economische waarde 
(Bazelmans, 1996, p. 21, 63). Of alleen in de betekenis van macht en status (Bazelmans, 1996, 259), 
maar objecten moeten gezien worden als onderdeel van de hele kosmologische levenscyclus.  
 In de loop van de vroege middeleeuwen lijkt land een steeds belangrijker rol te gaan spelen 
in verhoudingen tussen mensen. Het lijkt hierbij dat de originele tribale verhoudingen tussen koning 
en onderdanen langzaam te verdwijnen en lijken elitegroepen meer macht naar zich toe te trekken 
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(Theuws, 1991 p. 301). Dit gebeurt in de vorm van grondbezit, aangezien een geldeconomie nog niet 
bestond (Barends, 2010, p. 12). Theuws (1991) heeft onderzocht in hoeverre veroverd grondbezit 
een bron van macht werd voor Frankische elitegroepen in de Maas-Demer-Schelde regio, met 
hieraan gekoppeld de ontstane afhankelijkheidsrelatie tussen heer en boer (hofstelsel). Hierbij is de 
ontwikkeling van villae onlosmakelijk verbonden (Theuws, 1991, p. 302). Theuws (1991) geeft aan 
dat vóór de introductie van het hofstelsel een heer een persoonlijke band had met zijn onderdanen 
en waarbij een groep die dicht bij de heer stond hem in zijn behoeften voorzagen. Langzaam 
veranderde dit systeem in een systeem waarbij de heer in zijn behoeften werd voorzien op basis van 
de exploitatie van een speciaal voor hem gereserveerd stuk land, door van hem afhankelijke boeren. 
Hiermee werd een proces in gang gezet waarbij nieuwe sociale- en machtsverhoudingen ontstonden. 
Een kleine groep mensen ging zich ‘sociaal’ afscheiden van de gemeenschap waardoor de 
meerderheid tot grotere afhankelijkheid verviel. Dit is terug te zien in de afkeer van het traditionele 
begrafenisritueel door elitegroepen en is niet los te zien van het proces van verchristelijking die de 
Frankische elitegroepen voorstonden (Theuws, 1991, p. 395-396). De uitbreiding van adellijke macht 
had een nadeel. De machtspositie van de koning werd hierbij op de proef gesteld (Theuws, 1991, p. 
397). De koning zal de elitegroepen hebben geholpen hun macht uit te breiden door grond in leen te 
geven in ruil voor militaire en andere diensten (Barends, 2010, p. 12) Echter, het weggeven van te 
veel grond aan elitegroepen verzwakte zijn positie. Mogelijk heeft hofmeier Pippijn II dit nog kunnen 
oplossen door elitegroepen te dwingen land over te dragen aan geestelijken, aangezien hij bouwde 
aan een religieus netwerk (Theuws, 1991, p. 397). 
 De Duitse socioloog Norbert Elias (1897-1990) heeft in zijn werk ‘het civilisatieproces’ uit 
1939 getracht een civilisatietheorie te ontwerpen waarbij de ontwikkeling van staatsvorming en 
ontwikkeling van ‘beschaafd gedrag’ in de westerse samenleving centraal staan. Voor de 
staatsvorming beschrijft hij hoe de samenleving van ontelbare staten en staatjes (koningrijkjes) in de 
vroege en late middeleeuwen veranderde in een betrekkelijk klein aantal gecentraliseerde 
eenheidstaten (monopolies) in de 17e en 18e eeuw. Hij neemt het Frankische systeem als voorbeeld. 
Hij beschrijft hoe het feodale systeem werkte en hoe door dwang van onderlinge concurrentie van 
heren, deze tegenover elkaar komen te staan. Langzaam maar zeker slaagde één persoon erin steeds 
meer land in handen te krijgen en het monopolie van het legitieme geweld en de belastingheffing 
zichzelf toe te eigenen. Daarbij steunde hij zo nu en dan de burgerij en zo nu en dan de adel waarbij 
een bepaald evenwicht ontstond en de koning een machtige positie kon opbouwen (Beliën & Van 
Setten, 1991, p. 328-329). Uiteindelijk was een dergelijke positie niet meer houdbaar en moest de 
persoon zijn macht delen met anderen. Zo ontstond een maatschappelijk breed gedragen 
eenheidstaat (Kranendonk et al., 2011, p. 633). De kracht van Elias’ werk ligt echter niet in het 
beschrijven van de staatsvorming of het geheel aan gedragscodes, maar in de koppeling van de twee 
zaken die hij ziet als processen (Beliën & Van Setten, 1991, p. 330). Hij theoretiseert het geheel. 
 Zo stelt Elias in zijn werk dat onder concurrentiedruk maatschappelijke functies steeds meer 
gedifferentieerd raken. Hoe gedifferentieerder hoe meer functies er ontstaan waardoor een persoon 
van steeds meer mensen afhankelijk wordt (complexiteit)( Kranendonk et al., 2011, p. 544). Deze 
ontwikkeling zorgt ervoor dat een persoon zijn gedrag moet aanpassen (Kranendonk et al., 2011, p. 
548). De adel die van een groepering van ridders veranderde in een groep van hovelingen (hofadel) is 
hier hét voorbeeld van. Toen in de vroege middeleeuwen de ridders leefden van de opbrengsten van 
hun land waren de afhankelijkheidsrelaties relatief kort (Kranendonk et al., 2011, p.548). Het leven 
werd bepaald door voortdurende dreiging van gewelddaden en men gaf hieraan toe door zelf geweld 
toe te passen. Men hoefde zijn gedrag niet te temperen (Kranendonk et al., 2011, p.548). Later 
ontwikkelden zich de feodale en heerlijke organisaties waarop de middeleeuwse maatschappij ruste. 
Ook toen was er beperkte complexiteit of vervlechting tussen verschillende maatschappelijke lagen. 
De organisaties (hofstelsels) waren zowel politiek als sociaal bijna onafhankelijk, ook producten en 
ideeën werden bijna niet uitgewisseld (Kranendonk et al., 2011, p. 573, 575). Gewapende macht, 
oorlogspotentieel en bezit waren nog direct van elkaar afhankelijk. In een dergelijke situatie leefden 
ongewapende boeren in nederigheid (Kranendonk et al., 2011, p.575). Met het ontstaan van 
gewelds- en belastingmonopolies ontstond zelfbeheersing of zelfdwang die geleidelijke civilisatie met 
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Figuur 4: Landgebruikszones rond een 
nederzetting: 1 nederzetting, 2 hortus, 3 
ager, 4 saltus, 5 silva, 6 woeste gronden 
(Antrop, 2007, p. 121) 

zich meebracht (Kranendonk et al., 2011, p. 552, 572). Uit de vele burchten en landgoederen 
kwamen een klein aantal heren naar voren die na veel strijd, doordat ze meer land hadden gekregen 
en militair sterker waren geworden, de hegemonie in handen kregen (Kranendonk et al., 2011, p. 
573). Hierdoor werden meer groepen mensen van elkaar afhankelijk en met elkaar vervlochten 
raakten. Dit was een eeuwenlang proces van verlies van militaire en economische onafhankelijkheid 
van edellieden en de verhoofsing van een deel van hen (Kranendonk et al., 2011, p. 573, 577). Dit 
proces is al merkbaar in de 11e en 12e eeuw toen een klein aantal krijgers de macht in handen kregen 
en vervolgens met de opkomst van het Bourgondische huis. In de 15e en 16e eeuw vond een 
versnelling in functiedeling, integratie, en wederzijdse vervlechting van steeds grotere gebieden en 
aantallen mensen plaats, en de periode waarin de verhoofsing van de krijgers haar impuls kreeg 
(Kranendonk et al., 2011, p. 577). Met de langzame monopolisering moest men zich conformeren 
aan de regels van bovenaf en moest men rekening gaan houden met anderen (Kranendonk et al., 
2011, p.552, 555). Hierdoor werd een meer zakelijke samenwerking mogelijk (Kranendonk et al., 
2011, p.559), wat zich vanaf hogere naar lagere kringen heeft uitgebreid. Met de uitbreiding van 
civilisatie werden de contrasten tussen hogere en lagere groepen minder (Kranendonk et al., 2011, 
p.568). De functionele vervlechting tussen adel en burgerij in een gemonopoliseerde samenleving is 
hier het toonbeeld van (Kranendonk et al., 2011, p.574). De adel probeerde zich hiertegen te 
verzetten door nog verfijnder gedrag te gaan vertonen. Echter, de werkende burgerij zat hen op de 
hielen. Naarmate zij opklommen in de maatschappelijke ladder, probeerden zij het verfijnde gedrag 
van de adel over te nemen. Hun gedrag werd hierbij als voorbeeld gezien (inrichting huis of park!) 
(Kranendonk et al., 2011, p. 620-621). Uiteindelijk kon de adel zijn positie niet vasthouden, de 
burgerij kwam in opstand tegen de adellijke privileges (Kranendonk et al., 2011, p. 633), echter de 
gedragspatronen, die sociale omgang met elkaar bevorderden werden wel (aangepast) overgenomen 
door burgerlijke groeperingen. Driftregulering als noodzakelijke voorwaarde voor de beroepsarbeid 
(Kranendonk et al., 2011, p. 623).  
 Volgens Elias heeft zich in de westerse samenleving al met al een proces voltrokken waarbij 
de macht geleidelijk verschuift van edellieden naar de burgerij, een proces dat niet los kan worden 
gezien van de civilisering van de samenleving. Door de tijd heen hebben de verschillende groepen 
hun sporen achtergelaten in het landschap. 
 
Economische ontwikkeling 
Het economisch handelen van mensen kan kort worden omschreven als de manier waarop mensen 
in hun levensonderhoud voorzien (Renes, 2010, p. 18). Dat kan op kleine schaal zijn waarbij mensen 
hun voedsel en materialen als kleding zelf produceren en wat niet zelf geproduceerd werd via 
ruilhandel verkregen wordt. Of op grotere schaal waarbij geproduceerd wordt voor de markt, een 
ontwikkeling die in Nederland al tijdelijk zichtbaar werd ten tijde van de Romeinse overheersing. In 
het Romeinse economisch-politieke bestel zouden het Romeinse geldsysteem en de heffing van 
belastingen hebben geleid tot een markteconomie. Het heffen 
van belasting leidde allereerst tot de productie van surplussen. 
Met de belasting werden vervolgens allerlei 
overheidsinstanties en het leger betaald, die het geld op hun 
beurt weer uitgaven en op deze wijze de economie 
stimuleerden (Visser, 2006, p. 34). 
 De ligging van vroege landbouwnederzettingen werd 
bepaald door het landschap. Ze waren (veelal) zelfvoorzienend 
en de afstand tot de nederzetting was van belang (ten aanzien 
van transportkosten). Vaak ontstond een min of meer 
concentrische ruimtelijke zonering rondom een nederzetting 
(zie figuur 4). Vlakbij de woonplaats lagen de gronden die 
intensief werden gebruikt (moestuinen, boomgaarden, 
huisweiden). Iets verderop bevonden zich de akkerlanden.  
Nog verder van de nederzetting af lagen de extensieve  
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Figuur 5: Het model van Von Thünen: Landgebruik rond 
nederzettingen in een homogene ruimte (A) en in niet-homogene 
ruimtes (B, C, D). 1 plaats, 2 tuinen/boomgaarden/huisweiden 
(zuivel), 3 bos, 4 intensieve akkerbouw, 5 rotatielandbouw met 
braak (korte cyclus) 6 rotatielandbouw met braak (lange cyclus) 7 
extensief graasland, 8 woeste gronden (Antrop, 2007, p. 123) 

 

graasgronden, gevolgd door de woeste gronden (inclusief bos). Romeinse agronomen noemden die 
zones respectievelijk hortus, ager, saltus en silva. Zoals in paragraaf 1.2 al is aangegeven, was bos 
geen onontgonnen terrein, maar werd ze gebruikt al dan niet gemeenschappelijk en/of als 
landsheerlijk jachtdomein (Antrop, 2007, p. 121-122) en hadden tevens in de Germaanse periode 
(Romeinse tijd en vroege middeleeuwen) een religieuze betekenis. 
 Op grote schaal kan de concentrische zonering van landgebruik worden doorgetrokken voor 
regio’s. Hier doel ik op de economische opkomst van Holland vanaf omstreeks 1350 en de bloei in de 
17e eeuw (Van Zanden, 1991, p. 41, 48) waarbij Holland (Amsterdam) het centrum van een 
wereldomspannend handelssysteem werd. De Duitse landgoedeigenaar J.H. von Thünen heeft in de 
19e eeuw een model ontwikkeld waarbij verschillende landgebruikszones rondom een stad kunnen 
worden onderscheiden (Renes, 2010, p. 33-34). 
Het model beschrijft de ligging van de zones in 
relatie tot de afstand van het centrum, de 
grondrente en de transportkosten (zie figuur 5). 
De duurste en meest intensieve teelten liggen het 
dichtst bij het centrum en de goedkoopste en 
extensieve teelten op de meest ver weg gelegen 
gronden (zie hierna). De overgang van de ene zone 
naar de andere wordt bepaald door een evenwicht 
tussen grondprijs (rente, pacht) en de 

transportkosten tot het (markt)centrum en de  
opbrengst van een bepaalde teelt. In een homo- 
gene ruimte liggen concentrische cirkels rondom  
het centrum en in heterogene ruimten vervormen  
de cirkels op basis van de natuurlijke gesteldheid  
van het gebied. Het model is vergelijkbaar met het hortus-ager-saltus-silva-model, maar de locatie 
van de zones wordt verklaard op basis van de afstand tot de markt (Antrop, 2007, p. 123). Dichtbij de 
markt worden groenten en zuivelproducten geproduceerd. In de volgende zone is houtproductie 
(brandstof) van belang. Echter, in de Hollandse situatie ging dit niet op wegens de aanwezigheid van 
turfwinningsgebieden. Hout had dus als brandstof geen specifieke functie. Verder weg liggen de 
akkerlanden en veeteeltgebieden. De Duitse geograaf Nitz heeft in 1989 laten zien dat in de 17e 
eeuw het landgebruik in het westen van Nederland zeer intensief was en het extensieve op Holland 
gerichte landgebruik zo ver reikte als Polen (Renes, 2010, p. 33-34). Economische ontwikkeling 
zorgde voor aanpassingen in de infrastructuur, zoals de aanleg van trekvaarten, het droogmalen van 
meren en tot afzandingen in de binnenduinrand voor de uitbreiding van Amsterdam en andere 
steden (Renes, 2010, p. 25).  
 Holland heeft natuurlijk niet alleen voorspoed gekend, dat moge duidelijk zijn. Maar de 
opkomst van Holland als handelscentrum dat zich al vanaf de late middeleeuwen begon te 
ontwikkelen, heeft ongekende sporen in het landschap achtergelaten die belangrijk waren om mee 
te nemen in het onderzoek. Het is een proces dat tot op de dag van vandaag het landschap heeft 
beïnvloed.  
 

2.3 Conceptueel model bosgeschiedenis 
 
De drie aspecten ‘betekenisgeving’, ‘macht c.q. zeggenschap’ en ‘economische ontwikkeling’ vormen 
de basis voor het conceptueel model (zie figuur 6). Deze heb ik onttrokken aan de lagenbenadering 
van Hidding et al. (2001) zodat de ‘hiërarchie’ wordt losgelaten (zie tabel 1). De verschillende 
aspecten staan nu in gelijke verhouding tot elkaar. Ik heb dus een aantal lagen en/of onderdelen van 
de lagenbenadering laten verdwijnen, deze zijn logischerwijs op de achtergrond nog aanwezig. De 
betekenis van bos bijvoorbeeld ligt besloten in een groter (religieus) wereldbeeld. Het model geeft 
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op een overzichtelijke wijze de focus van mijn onderzoek weer. Zoals Hidding et al. (2001) hebben 
aangegeven zijn de verschillende lagen uitermate met elkaar vervlochten. Dit heb ik in dit hoofdstuk 
ook al benoemd. De betekenis van bos voor de jacht is bijvoorbeeld direct gekoppeld aan macht of 
een machtspositie biedt mogelijkheden om bos ter ontginning uit te geven. Vandaar dat ik de 
aspecten heb verbonden met een dubbele pijl. Natuurlijk hoeft een directe wisselwerking niet aan de 
orde te zijn. Ik zie macht/zeggenschap als direct gekoppeld aan de eigendoms- en gebruiksrechten, 
waardoor ik deze in hetzelfde kader heb geplaatst. Als laatste heb ik ieder aspect gekoppeld aan de 
fysieke eigenschappen van het gebied, welke weer met wederzijdse pijlen zichtbaar zijn gemaakt. Het 
fysieke landschap is in het model verworden tot één aspect, omat ik in mijn onderzoek geen aparte 
beschrijving heb gegeven van de geologie, bodem etc. Zoals eerder gezegd, vormt het landschap de 
basis waarop de mens heeft voortgebouwd. Hierbij wilde ik de maatschappelijke ontwkkelingen als 
uitgangspunt nemen. Via dit conceptueel model heb ik geprobeerd vanuit de drie maatschappelijke 
invalshoeken de veranderingen in het landschap zichtbaar te maken, waarbij uiteraard niet 
genoemde zaken als bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelling van belang zijn. 
 
 De eerder genoemde perioden 0-300, 700-900, 1200-1500 en 1650-1850 zijn in het onderzoek 
behandeld. De periode 700-900 was daarbij een uitermate lastige periode om te onderzoeken omdat 
deze periode redelijk onbekend is gezien de weinige schriftelijke bronnen en beperkte 
archeologische gegevens. Deze periode is echter van cruciaal belang geweest om de daarop volgende 
ontwikkelingen te kunnen begrijpen en daarom ook meegenomen in het onderzoek. De focus van het 
onderzoek lag in ieder geval op de vier genoemde perioden. Tussenliggende perioden zijn wel aan de 
orde gekomen. In sommige gevallen waren ontwikkelingen in de tussenliggende perioden niet los te 
zien van eerdere of latere ontwikkelingen. Om dit zichtbaar te maken in het model (zie figuur 6), heb 
ik tussen de verschillende perioden verbindingsstreepjes aangebracht. 
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Figuur 6: Conceptueel model bosgeschiedenis 
 

 
Veel antropologen gaan uit van twee grondhoudingen als het gaat om de verhouding tussen de mens 
en zijn natuurlijke omgeving die een glijdende schaal vormen: wederzijdsheid en beheersing. De wilde 
natuur met haar planten, dieren, geesten en goden was in beginsel sacraal van aard en werd 
gerespecteerd. Een goede relatie met de daar aanwezige krachten was van belang voor het eigen 
welzijn. Men kon ook niets vandaan halen zonder iets terug te geven (een offer of deel van de 
jachtbuit). Een typerende houding voor jagers en verzamelaars en in bepaalde mate ook bij 
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landbouwers en veetelers, met hun afhankelijkheid van natuurgoden (neerslag). Maar in zekere zin 
was hun verhouding met de natuur ambivalent. De bewerkte gronden, de akkers, waren immers op 
de natuur veroverd. De wildernis (het bos) ging men nu zien als bevolkt met goede en kwade 
krachten, die het menselijk bestaan bedreigden en dus onder controle gehouden moesten worden. 
Wanneer schaalvergroting optreedt en er hiërarchische politieke machtsverhoudingen ontstaan en 
woonkernen groter worden, verliest de natuur haar sacrale dimensie. Beheersing staat dan centraal, 
waarbij de natuur nuttig moet worden geëxploiteerd (Schouten, 2005, p. 29). 
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3. Wetenschappelijke disciplines en methoden 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de methodologische achtergronden van mijn onderzoek naar zeggenschap 
c.q. macht, betekenissen en economische ontwikkelingen. Allereerst wordt aangegeven met behulp 
van welke wetenschappelijke disciplines het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens wordt ingegaan op 
het daadwerkelijke bronnenmateriaal en de methoden die zijn gehanteerd. 
 

3.1 Wetenschappelijke disciplines 
 
Het landschapsperspectief bood voor mij de ruimte om vanuit verschillende disciplines de 
bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap te bekijken en gegevens te combineren. Zo geeft 
pollenonderzoek samen met archeologisch onderzoek een goed beeld van de vroege ecologische en 
occupatiegeschiedenis van het landschap. Daarnaast kan volkenkundig materiaal, bijvoorbeeld over 
de Germanen, licht schijnen op hoe dit volk in de vroege middeleeuwen omging met hun natuurlijke 
omgeving. Tijdens het onderzoek is daarom vanuit de combinatie van verschillende disciplines 
gewerkt; het onderzoek was dus uiterst interdisciplinair van aard. De volgende disciplines vormden 
de basis voor het onderzoek: de historische geografie, archeologie en de (bos)geschiedenis. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende wetenschappelijke disciplines: naamkunde, 
pollenanalyse en cartografie. Het bronnenbestand was dus zeer divers, waarbij iedere discipline op 
een eigen wijze bronnen bestudeert (Hupperetz, 2004, p. 15). Er zullen echter altijd andere 
disciplines en bronnen kunnen worden gebruikt die nog meer informatie zouden kunnen opleveren 
(Hupperetz, 2004, p. 24). Dit onderzoek was echter geen streven naar volledigheid, dat is in de 
geschiedschrijving mijns inziens een onmogelijke opgave. Hieronder worden de verschillende 
onderzoeksdisciplines nader beschouwd waarvan in mijn onderzoek gebruik is gemaakt. 
 
Historische geografie  
In de historische geografie wordt het landschap (tegenwoordig) gezien als het tastbare (materiële) 
resultaat van transformatieprocessen en geeft voornamelijk aandacht aan de invloed van de mens. 
Het landschap is te typeren als een samenhangend systeem van patronen en elementen zoals, 
infrastructuur, verkavelingen, nederzettingen en grondgebruik. Materiële kenmerken van die 
elementen staan centraal (kavelgrootte). Deze elementen en patronen bezitten echter een 
maatschappelijke dimensie, waardoor het (cultuur)landschap een betekenisvolle sociale constructie 
is. De mens geeft nu eenmaal betekenis aan het landschap. In historisch geografisch onderzoek zoekt 
men antwoorden op de vraag: hoe en waarom zijn het (cultuur)landschap met zijn elementen en 
patronen ontstaan? Het landschap kan dus worden gezien als een samenhangend geheel waarbij 
verschillende elementen invloed op elkaar hebben (De Haan, 2010). De historische geografie kan 
worden gedefinieerd als (citaat) “de studie van de ontwikkeling van landschappen, hun structuur en 
functioneren, in relatie tot de menselijke levenswijze en maatschappij in het verleden. Hierbij wordt 
het landschap zelf gezien als bron van informatie, door ondermeer bodem, nederzettingen, 
percelering, toponymie, ecologie, enz. te bestuderen, en deze informatie te combineren met 
onderzoek van historische bronnen” (De Haan, 2010). De historische geografie is bij uitstek een 
discipline die geografische (aardrijkskundige) en historische bronnen combineert. Schriftelijke 
bronnen zijn hiervan een component. De geschiedenis is de wetenschap die zich richt op de 
geschreven bronnen. Voor Nederland begint deze met de Grieks-Romeinse bronnen (ca. 100 BC). 
Daarna worden de bronnen schaars. Pas vanaf 700 na Chr. krijgt men weer zicht op de geschreven 
bronnen (Hendriks, 2005, p. 23). 
 
Archeologie en geschiedenis 
Het blikveld van de historische geografie is verruimd met kennis uit de archeologie. De 
archeologische discipline richt zich op het bodemarchief en tracht aan de hand daarvan een beeld te 
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geven van vroegere samenlevingen door resten van menselijke activiteiten bloot te leggen (Hendrikx, 
2005, p.22). Zij is voornamelijk van belang voor de periode vóór het jaar 1000 n.Chr. De geschiedenis 
als vakgebied is erg breed. Ze heeft aandacht voor alle aspecten van de vroegere maatschappij; 
politieke, economische, technische en de culturele en sociale aspecten en richt zich daarbij zoals 
gezegd op de geschreven bronnen (Hendrikx, 2005, p. 23). Aspecten van de geschiedwetenschap, 
bijvoorbeeld volkenkundige inzichten zoals die van Schouten (2005) zijn gebruikt voor de 
beeldvorming. In paragraaf 2.1 werd ook gerefereerd aan de bosgeschiedenis als wetenschappelijke 
discipline: “de wetenschap die de in tijd en plaats wisselende betrekkingen tussen mens en 
maatschappij enerzijds en de levensgemeenschap bos anderzijds bestudeert”. De bosgeschiedenis 
zoals Buis (1985) deze heeft beoefend, richtte zich op de geschreven bronnen en raakt daarmee qua 
onderzoeksmethoden ook aan de historische-geografie als vakgebied. Hier wil ik dan ook niet nader 
op ingaan. 
 
Naamkunde, pollenanalyse en cartografie 
Als wetenschappelijke discipline biedt de naamkunde de mogelijkheid gegevens over het landschap 
te weten te komen. De naamkunde of toponymie houdt zich bezit met het verzamelen en 
bestuderen van namen van bestanddelen van het landschap, zoals namen van regio’s, bossen, 
plaatsen, akkercomplexen. Namen kunnen bijdragen aan de reconstructie van een gebied, vooral 
vóór het jaar 1000 na Chr., wanneer nog weinig geschreven bronnen beschikbaar zijn (Hendrikx, 
2005, p. 24). Ook de cartografie als wetenschap verschaft inzicht in hoe het landschap er geografisch 
(aardrijkskundig) gezien in een bepaalde periode uit zag (Hendrikx, 2005, p. 23). De laatste en zeker 
niet onbelangrijk in deze is de pollenanalyse of palynologie. Zij bestudeert het recent of fossiel 
aanwezige stuifmeel in de verschillende bodemlagen (Hendrikx, 2005, p. 26). 
 

3.2 Bronnenmateriaal en methoden 
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is zowel literatuur- als archiefonderzoek verricht. 
Met behulp van de invalshoeken van bovenstaande wetenschappelijke disciplines is gebruik gemaakt 
van het volgende type bronnenmateriaal: secundaire literatuur, primaire gepubliceerde bronnen, 
toponiemen en oude kaarten. Hieronder worden de verschillende onderzoeksmethodieken 
beschouwd. 
 
Literatuuronderzoek van secundaire literatuur 
Iedere onderzoeker maakt gebruik van de gegevens van het werk van anderen. Dit is zeker van 
toepassing voor een onderzoeker die de gegevens van een groot aantal vakgebieden combineert. 
(Renes, 2010, p.126). Van secundaire literatuur was ik voornamelijk afhankelijk als het gaat om 
archeologische en pollenanalytische gegevens, aangezien ik zelf dergelijk onderzoek niet heb verricht. 
Dat was bovendien ook niet het doel van dit onderzoek. Ook voor de beeldvorming van een bepaalde 
periode heb ik mij gebaseerd op secundaire literatuur, zeker om van het onderzoek een lopend 
verhaal te maken. Een eerste aanzet tot beeldvorming was het doornemen van verschillende delen 
van Geschiedenis van Holland onder redactie van Nijs & Beukers (2002 en 2003). Daarnaast ook deel 
1 van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden van Blok et al. (1981) en de jaargangen van het 
Historisch-Geografisch Tijdschrift en het tijdschrift Holland. Deze bronnen hebben voor input gezorgd 
voor mijn onderzoek. Verder zijn de literatuurlijsten van relevante publicaties doorgenomen om 
verdere bruikbare literatuur te vinden, de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’. 
 
Literatuuronderzoek van primair gepubliceerd bronmateriaal 
Net als bij oude kaarten geldt voor andere archivalische bronnen dat men er bewust van moet zijn 
voor welk doel ze zijn geschreven. Ze geven vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid omdat er 
over het algemeen van elitaire groepen meer bewaard gebleven is dan van de rest van de bevolking. 
En landschappelijke informatie moet vaak tussen de regels door worden gelezen (Renes, 2010, p. 
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125). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van primaire gepubliceerde bronnen. Een dergelijke 
bron uit de oudheid is de Germania van Tacitus (ca. 100 n.Chr.), die interessant was voor de 
betekenis van bos in die periode. Het is met voorzichtigheid gebruikt aangezien het waarschijnlijk 
meer zegt over de Romeinen dan over de Germaanse bevolking (Speet, 2009, p. 119). Ten aanzien 
van de vroege middeleeuwen hebben vertalingen van oude wetten een beeld gegeven van de 
samenleving. Zo spreekt de Capitulatio de Partibus Saxoniae over heilige bronnen en bomen in artikel 
19. Daarnaast hebben de Oorkondeboeken en grafelijkheidsrekeningen de omgang met het 
landschap inzichtelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor de Enqueste (1494) en Informacie (1514). 
Daarnaast hebben plakkaatboeken (wetten en verordeningen) inzicht gegeven in 
machtsverhoudingen en omgang met het landschap. Het boek ‘Placaten ende ordonnancien op ‘t 
stuck vande wildernissen’ van Paulus Merula (1605) is een samenvatting specifiek gericht op de 
wildernissen en geeft inzicht over hoe men dacht over het bos en de maatregelen die genomen 
werden om het te behouden. Jacob van Maerlant’s der naturen bloeme was van belang voor het 
middeleeuwse gedachten over bomen en bos. Na de middeleeuwen kwam een selecte groep 
welgestelden in bezit van grond in het buitengebied en leggen hier buitenplaatsen en landgoederen 
aan. Hiervan was veel informatie beschikbaar over de betekenis van bomen en bos. Zo gaven 
hofdichten uit 18e eeuw een goed inzicht in de representatieve en recreatieve functie van de 
buitenplaats (Koolhaas-Grosveld, 1997, p. 49).  
 
Toponymisch onderzoek 
Geografische namen worden zowel gebruikt om te dateren als om inzicht te krijgen in het vroegere 
landschap (Renes, 2010, p. 120). Voor de naamgeving (van o.a. plaatsnamen) geldt dat deze soms 
een goede indruk geven van het landschap, maar ze zijn door mensen gegeven. Het zijn daarom 
weergaves van hoe de mens het landschap heeft waargenomen en beleefd (Renes, 2010, p. 122). 
Maar bij de zoektocht naar betekenissen is dit juist een voordeel geweest. De naamgeving ‘woeste 
gronden’ bijvoorbeeld zegt meer over de menselijke beleving dan over de werkelijkheid. In mijn 
onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van historisch plaatsnaamonderzoek met behulp van het boek 
Nederlandse plaatsnamen herkomst en historie van Van Berkel en Samplonius (2006), Plaats-  en 
waternamen: hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap van Hendrikx 
(1991) en het Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 van Künzel et al. (1988). 
 
Cartografische analyse 
Oude kaarten hebben het voordeel direct een beeld te geven hoe het vroegere landschap eruit heeft 
gezien. Voor ruimtelijke objecten is het vaak de enige beschikbare bron (Renes, 2003, p. 89). 
Kaarten vormen een belangrijke bron bij landschapsonderzoek, maar zijn een lastige door mogelijke 
onbetrouwbaarheid en moeten eigenlijk in combinatie met andere bronnen geïnterpreteerd worden 
Een belangrijke groep kaarten vormen de waterstaatskaarten waarin in Nederland een hoog niveau is 
bereikt (Renes, 2010, p. 112). Voorbeelden van dergelijke kaarten die voor mijn onderzoek van 
belang waren, zijn de waterschapskaarten van Rijnland en Delfland. De oudste betrouwbare 
gebruikte kaarten zijn de stadsplattegronden van Jacob van Deventer (ca. 1560). Hierop zijn de 
Haarlemmerhout en het Haagse bos zichtbaar. Ik heb mij niet tot doel gesteld via de kaarten de 
landschapsontwikkelingen in de loop der tijd nauwkeurig te schetsen. De kaarten dienden ter 
ondersteuning.  
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Figuur 7: vegetatieontwikkeling kalkrijke 
duinen (inclusief stuiffasen OD I-III  en  
bodems OD A-C en transgressiefasen 
Duinkerke 0-II) (Zagwijn, 1997, p. 94) 

 
 

4. De natuurlijke landschapsontwikkeling 
 
 
Voordat de historische maatschappelijke ontwikkelingen kunnen 
worden geanalyseerd is het van belang om kort de fysieke 
landschapsontwikkeling te schetsen vanaf de Romeinse tijd. Echter, 
om een indruk te geven van de ontwikkelingen die plaats toen 
plaatsvonden is het van belang een korte beschouwing te geven van 
het landschap van de situatie vóór de Romeinse tijd. Uit een 
samengesteld pollenonderzoek van Zagwijn (1997) voor de regio Den 
Haag - Velsen blijkt dat de vegetatieontwikkeling in het duingebied 
een cyclisch karakter vertoonde, zie figuur 7. Tot aan het begin van de 
Romeinse tijd is het algemene beeld een cyclus van open grasland - 
duinstruweel - open grasland, met hier en daar duinbos (Zagwijn, 
1997, p. 94, 105). Vooral in gebieden die verder van de zee af lagen, 
kwam loofbos voor (op de oudste strandwallen) (Kooijstra, 2008, p. 
64). De cycli liepen gelijk met de verschillende verstuivingsfasen die 
hebben plaatsgevonden tot aan de Romeinse tijd. Hierbij kon worden 
vastgesteld dat er geen duidelijk verband was tussen de mate van 
verstuiving en de menselijk activiteiten in het landschap. Wel zal de 
mens hebben bijgedragen aan het in standhouden van het open 
landschap (Zagwijn, 1997, p. 110). De verstuivingsfasen ontstonden 
waarschijnlijk door veranderingen in de mate van neerslag die 
daardoor veranderingen in de vegetatie veroorzaakte. In de Romeinse tijd zijn geen grote 
verstuivingen meer geconstateerd (Zagwijn, 1997, p. 98, 105). Het kan echter niet worden 
uitgesloten dat de mens geen hand had in de verstuivingen door plaatselijke intensieve bewoning. 
Op de strandwal van Rijswijk – Voorburg - Voorschoten zijn in de dorpskern van Rijswijk overstoven 
akkers gevonden uit de IJzertijd (Koot, 2008a, p. 57). In de Haagse regio lijken de bossen en 
struwelen in de loop der tijd meer plaats 
te hebben gemaakt voor duingrasland én 
zijn er aanwijzingen voor toenemende 
menselijke activiteiten (Kooijstra, 2008, 
p. 65).  
 Voor de regio Den Haag is een 
reconstructie gemaakt van het 
strandwallen - strandvlakten -kleigebied 
in de Romeinse tijd. In deze periode zijn 
de strandwallen, strandvlaktes en de 
oeverwallen van de Gantel bewoont (zie 
figuur 8). De reconstructie laat zien dat 
er een gevarieerd landschap aanwezig was, met zowel plekken met voornamelijk struwelen 
(duindoorn, jeneverbes en wilg), maar ook plekken met duingraslanden en duinbossen (eik, hazelaar 
en es) en op de oudste strandwal loofbos en akkers (Kooijstra, 2008, p. 65-68).  
 Een dergelijk scenario zal voor het duingebied boven de Rijn redelijk overeenkomen. In het 
samengestelde pollenonderzoek van Zagwijn is voor de regio Den Haag - Velzen geïnventariseerd op 
welke plaatsen pollenanalytisch onderzoek is verricht. De locaties (genummerd) zijn opgenomen in 
figuur 9 en worden alleen verklaard indien genoemd in de tekst. De pollendiagrammen van twee van 
elkaar af liggende locaties zijn door Zagwijn (1997) met elkaar vergeleken, één gelegen in de Haagse 
regio en één in de regio Velzen, resp. Kijkduin Strand (nr. 22) en IJmuiden Spuisluis II (nr. 6). Beide 
kunnen worden gedateerd voor de periode ca. 2200-1100 BP (250 v.Chr. tot 850 n.Chr.) en kenden 

Figuur 8: Duinlandschap Romeinse tijd (Kooijstra,2008, p. 66) 
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Figuur 9: Locaties (genummerd) van pollendiagrammen 
in het kustgebied (Zagwijn, 1997, p. 98) 
 
 

opmerkelijke overeenkomsten. In de periode 250-150 
v.Chr. kwam een open landschap met struweel van 
duindoorn en jeneverbes voor. Deze fase werd gevolgd 
door een struweelfase van wilg in 250-350 n.Chr. 
Daarna volgde een vroegmiddeleeuwse bosfase van eik 
en beuk in de periode 450-700 n.Chr. De beuk kwam 
echter in de Haagse regio veel minder voor (Zagwijn, 
1997, p. 105). Tussen 700 en 900 n.Chr. nam het 
aandeel kruiden weer toe (Zagwijn, 1997, p. 103-105). 
Het pollendiagram afkomstig van de locatie 
Bloemendaal - Aelbertsberg (nr.13) en de locatie 
Amsterdamse Waterleidingduinen - Droge Kom (nr. 16) 
liggen verder van de kust af en laten eerder een hoger 
aandeel boompollen zien. Voor de locatie Bloemendaal 
- Aelbertsberg geldt dat vanaf het begin van de 
Romeinse tijd al bosvorming plaatsvond. Dit kan worden 
gezien als het begin van de ‘Haarlemmerhout’, met op 
die locatie een hoogtepunt tussen ca. 300 en 700 n.Chr. 
Deze periode werd gevolgd door gefaseerde ontbossing, 
zie ook paragraaf 6.4 (De Jong & Numan, 2002, p. 42-43; 
Zagwijn, 1997, p. 105). Vooral in de regio tussen 
Zandvoort en Haarlem kon zich een dicht Eiken-
Beukenbos ontwikkelen; de Haarlemmerhout (Jelgersma et al., 1970, p. 130). Voor de Haagse regio 
zijn de pollenanalytische gegevens over de vroege middeleeuwen relatief schaars. Op basis van 
pollendiagrammen van de locatie Bataaf (nr. 20) en Madurodam (nr. 21) zou bosvorming 
voornamelijk plaatselijk hebben plaatsgevonden (Kooijstra, 2008, p. 68; De Jong & Zagwijn, 1983, p. 
60-61). Recent onderzoek aan de Oude Waalsdorperweg in Den Haag heeft uitgewezen dat in de 
nabije omgeving een Eiken-Berkenbos voorkwam (Van Haaster, 2006, p. 16). Berken zijn vooral 
kenmerkend voor jonge bossen. Het zijn, samen met eiken, lichtminnende soorten. Beuken 
daarentegen domineren pas in een later successiestadium na langdurig ongestoorde ontwikkeling 
(Weeda et al., 2005, p. 172-172; Stortelder et al.,1999, p. 255). Het lijkt er dus op dat de bosvorming 
in de Haagse regio in de vroege middeleeuwen minder uitgesproken was dan in de omgeving van de 
Haarlemmerhout. 
 Archeologisch gezien is er voor de 4e en 5e eeuw slechts een enkele scherf teruggevonden 
(Van Veen & Waasdorp, 2000, p. 19) of een geïsoleerde muntvondst (Besteman et al., 1990, p. 91). 
Het bevolkingsaantal moet dus een fractie zijn geweest van het aantal bewoners in de Romeinse tijd 
(Van Veen & Waasdorp, 2000, p.19). Bosontwikkeling was waarschijnlijk mogelijk doordat akkers en 
weidegronden werden verlaten en omdat de behoefte aan bouwhout sterk daalde (Zagwijn, 1997, p. 
111; Bazelmans et al., 2002, p. 46). Zagwijn (1997) voegt hieraan toe dat de vroege middeleeuwen 
gekenmerkt werden door een klimatologisch rustige fase. Geen verdroging door een tekort aan 
neerslag, waardoor regeneratie mogelijk werd (minimale verstuivingen). Toch vond er in de loop van 
de 8e eeuw een korte stuiffase plaats (zie figuur 7), waarin de eerdere boskap wellicht een aandeel 
had (Zagwijn, 1997, p. 107, 111). Figuur 7 laat een gestage afname zien van het aandeel bos zien 
tussen de 8e en de 12e eeuw, met een tussentijdse regeneratie van bosgebieden. Op de oorzaken 
hiervan kom ik in paragraaf 6.4 terug. Rond 1100 zouden de bossen dan in zijn geheel zijn 
verdwenen. Echter, Rentenaar (1979) heeft via de naamkunde laten zien dat in de omgeving van de 
Haarlemmerhout in de 13e en 14e eeuw nog volop werd gekapt. In deze periode zijn namelijk 
verschillende rode-namen in de regio ontstaan (Rentenaar, 1979, p. 368-369). Figuur 7 geeft 
daarmee een vertekend beeld. De weinige meetpunten in de Haarlemmerhout kunnen hiervan de 
oorzaak zijn. De regio Velzen is oververtegenwoordigd, een gebied waar kap juist al vroeg zal hebben 
plaatsgevonden (zie paragraaf 6.3). Aan het einde van de middeleeuwen is er dan nog weinig bos 
over totdat een nieuwe ontwikkeling zich voordoet, het ontstaan van de Hollandse buitenplaatsen. 
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5. Romeinse tijd: 0 - 300 
 

5.1 Inleiding 
 
De periode 0-300 stond in het teken van de aanwezigheid van de Romeinen in Nederland. De komst 
van de Romeinen moet voor de lokale bevolking sociale, economische als sociaal-culturele gevolgen 
hebben gehad. De invloed moet vooral merkbaar zijn geweest voor mensen rondom en ten zuiden 
van de door de Romeinen opgetrokken Rijksgrens (limes), en in mindere mate voor stammen ten 
noorden van de limes. Er kwam een zogenaamd proces van romanisatie op gang, waarbij de 
inheemse bevolking Romeinse cultuurverschijnselen overnam (Hendrikx, 1998, p. 11-12; Bazelmans 
et al., 2002, p. 41). De mate waarin betekenissen, machtsverhoudingen en economische 
ontwikkelingen invloed hebben gehad op het gebruik van bomen en bos in het duingebied wordt hier 
geanalyseerd. Om hiervan een beeld te vormen zal ook buiten de fysieke grenzen van het oude 
duinlandschap gekeken worden. Het gebied ten noorden van de limes, het ‘vrije Germania’ zal in een 
apart hoofdstuk kort worden behandeld. 
 Voordat de Romeinen een stempel drukte op onze geschiedenis is het van belang kort aan te 
geven hoe de samenleving eruit zag vóór de komst van de Romeinen. De IJzertijd kenmerkte zich 
door een boerensamenleving. Verspreid op de strandwallen, maar ook in het klei- en veengebied 
lagen nederzettingen van vaak niet meer dan één boerderij (Bazelmans et al., 2002, p. 39-40). In de 
late IJzertijd (v.a. 200 voor Chr.) zorgde overstromingen ervoor dat mensen zich terug moesten 
trekken op de strandwallen (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 56-57). De bewoning zal zich tot enkele 
inwoners per vierkante kilometer hebben beperkt. Waarschijnlijk woonden in het kustgebied tussen 
Rijn en Maas rond 100 v.Chr. ongeveer 5000 mensen (Bazelmans & De Jonge, 2006, p. 41). De 
boerderijen waren onderverdeeld in een woon- en een stalgedeelte, mens en dier waren onder één 
dak verenigd (woonstalhuis). De boerderijen waren vervaardigd van hout, leem en riet. Deze 
moesten door een beperkte levensduur iedere 20-30 jaar worden herbouwd. De voedseleconomie in 
de Late IJzertijd was voornamelijk gericht op veeteelt en kleinschalige akkerbouw (gemengde 
bedrijfjes). Verschillende granen als gerst, rogge, gierst en haver werden verbouwd. Daarnaast ook 
peulvruchten, vlas en huttentut (oliehoudend gewas). Akkers werden ontwaterd door middel van 
greppeltjes. De veestapel bestond uit runderen en schapen en waar bos aanwezig was, heeft men 
varkens gehouden. Het land zal verdeeld zijn geweest onder families waardoor bepaalde 
gebruiksrechten ontstonden. Bossen en wildernissen zullen gemeenschappelijk zijn gebruikt (De 
Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 50; Bazelmans et al., 2002, p. 39-40) en hadden bovendien een 
bovennatuurlijke of kosmologische duiding (zie paragraaf 2.2).  
 Wat aan voedsel geproduceerd werd, was voor een familie voldoende om van te leven, maar 
zal niet tot overschotten hebben geleid die zorgden voor handel, welvaart en machtstructuren. 
Werktuigen, keukengerei, meubilair, sieraden en wapens en ook grotere constructies als huizen, 
putten, schuren en schepen werden in lokaal beheer gemaakt. Natuurlijk waren er wel 
handelscontacten met gebieden buiten de regio als het ging om grondstoffen die lokaal niet 
beschikbaar waren. Economisch of agronomisch gezien is het hortus-ager-saltus-silva-model hier van 
toepassing geweest (zie paragraaf 2.2.). Nederland was in geen geval een regio van economisch 
belang (Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 93-94), als met moderne ogen naar het verleden wordt 
gekeken. De vroege bewoners zelf zullen hier geen waarde aan hebben gehecht. Bovendien moeten 
machtstructuren niet alleen worden gekoppeld aan ‘moderne’ economische ontwikkelingen. Zij 
moeten als onderdeel van de de Germaanse wereldbeschouwing worden gezien (zie Beowulf 
paragraaf 2.2.). Voor verschillen in machtstructuren zijn in het kustgebied geen archeologische 
bewijzen aangetroffen. Deze zullen er allicht geweest zijn, maar treden dan niet zo op de voorgrond 
als in Zuid-Duitsland en Midden-Frankrijk (De Hingh & van Ginkel, 2009, p. 50) of het zuiden van 
Nederland, zie hierna.  
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Figuur 10: Woonachtige stammen in Nederland 
(Provinciaal historisch Centrum Zuid-Holland, 2009, p.7) 

 
 

5.2 Romeinse machtsovername 
 
De bevolking van het zuidelijk deel van Nederland raakte halverwege de eerste eeuw  v.Chr. 
betrokken bij de machtspolitieke en territoriale expansie van de Romeinse beschaving (Bazelmans et 
al., 2002, p. 33). Een beschaving die zich kenmerkte door een centraal georganiseerde staat en 
hogere cultuur, schrift, muntstelsel, gecodificeerd recht, administratie en vooral een goed 
georganiseerd leger (Bloemers, 1979, p. 22). Kenmerken die, uitgaande van de Beowulf, voor de 
inheemse bevolking onbekend waren en waar men (ongewild) mee werd geconfronteerd. Het 
Romeinse leger voerde onder leiding van Ceasar 
verschillende militaire expedities uit. Aan het eind 
van de Gallische oorlogen, rond 51 v.Chr., gold de 
Rijn als noordgrens van het Rijk. Hierbij was echter 
nog niet sprake was van een verdedigingslinie. 
Politieke verhoudingen tussen stammen aan de 
zuidkant van de grote rivieren zullen echter 
verstoord zijn geweest door de eliminatie van 
leidinggevende aristocratische groepen en 
moordpartijen (Bazelmans et al., 2002, p. 33-34, 38). 
In het Oost-Nederlandse rivierengebied vestigden 
zich in de laatste helft van de 1e eeuw v.Chr. de 
Bataven, een stamverband afkomstig uit het 
tegenwoordige Hessen in Duitsland. Zij werden 
hierbij waarschijnlijk geholpen door de Romeinen. 
Volgens de nieuwste inzichten waren de Bataven namelijk al Romeinse bondgenoten tijdens de 
Gallische oorlogen. Dat wil niet zeggen dat hiermee de hier woonachtige mensen werden verdreven. 
Het zal om een machtsovername zijn gegaan van een betrekkelijk kleine elitegroep. Van de 
ontwikkeling van de Cananefaten als stamverband met een bepaalde sociale elite is nog veel 
onduidelijk, maar het is waarschijnlijk dat de groep uit autochtone wortels is ontstaan en beïnvloed is 
door mogelijke vluchtelingen uit Noord-Gallië. Archeologisch gezien bestaan er verschillen tussen de 
twee groepen. In het Bataafse gebied circuleren (ook na 50 v.Chr.) gouden munten en glazen 
armbanden. De munten hadden geen geldwaarde, maar waren van belang bij rituele uitwisseling van 
kostbaarheden tussen krijgers-volgelingen en hun leiders. Dergelijke kostbaarheden zijn in het 
Cananefaatse gebied niet gevonden. Mogelijk waren vee of zout belangrijk in de tribale uitwisseling 
van geschenken. Wat Cananefaats aardewerk betreft, zijn zowel voor Christus als daarna 
overeenkomsten met het ‘Friese’ gebied te zien. Daarmee waren de twee zuidelijke stammen 
(Cananefaten en Bataven) niet identiek, hoogstens verwant aan elkaar (Bazelmans & de Jonge, 2006, 
p. 40, 47-48). In figuur 10 wordt een impressie gegeven van de omgeving waar de verschillende 
stammen woonden.  
 Vanaf 12 v.Chr. werd tijdens Romeinse expedities het Nederlandse gebied voor de eerste 
maal betreden. Het Nederlandse Rijngebied werd daarbij als militair district (Germania Inferior) 
ingericht. Via diplomatieke en militaire wegen probeerden de Romeinen in de loop der tijd ook grip 
te krijgen op stammen boven de (Oude) Rijn, zoals de Friezen die in het kustgebied woonden. 
Hiervoor werden na elkaar twee verschillende forten gebouwd nabij Velzen. Dit bleek na opstanden 
uiteindelijk niet houdbaar. In 47 n.Chr. valt het definitieve doek voor Velzen en de (Oude) Rijn werd 
de definitieve Rijksgrens (limes)  waaraan forten werden gebouwd (Bazelmans et al., 2002, p. 33-34, 
38). In het Cananefaatse gebied ging het hier om Alphen aan de Rijn, Leiden (Roomburg), Valkenburg 
en Katwijk (Van Ginkel & Waasdorp, 1992, p. 13). Ten noorden van de limes werd een strook ontvolkt 
waar het militaire vee graasde en hulptroepen van het Romeinse leger patrouilleerden (Van Ginkel & 
Waasdorp, 1992, p. 13). Het Romeinse leger bestond uit hulptroepen die gerekruteerd waren uit 
lokale, inheemse bevolkingsgroepen (Bazelmans et al., 2002, p. 33-34, 38). De inheemse bevolking 
moest, naast de dienstplicht, de gevolgen van de militaire bezetting op allerlei manieren dragen. Het 



28 
 

Figuur 11: Ligging Romeinse forten, (water)wegen en 
Forum Hadriani (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p.91) 

 
 

leger confisqueerde land en waarschijnlijk ook voedsel en materiaal. In geromaniseerde burgerlijke 
nederzettingen ofwel vici vestigden zich allerlei vreemdelingen bij de forten om handel te drijven, 
ambachten uit te oefenen of soldaten te vermaken (Bazelmans et al., 2002, p. 32; Van Ginkel & 
Waasdorp, 1992, p. 13).  
 De Romeinse machtovername kwam niet zonder slag of stoot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
beschrijving van Tacitus over een aanval op de Marsen, een Germaanse stam woonachtig ten oosten 
van het huidige Ruhrgebied. Deze aanval vond plaats in 14 n.Chr. onder leiding van Germanicus. 
Tacitus schrijft in zijn Annalen (ca. 115-120 n.Chr.): “richtte hij [Germanicus] verwoestingen aan. Ook 
vrouwen, kinderen en bejaarden hoefden niet op medelijden te rekenen. Huizen en heilige plaatsen en 
het bij de daar woonachtige stammen zeer beroemde heilige woud van Tanfana, zoals zij het noemen, 
werden met de grond gelijk gemaakt” (Lendering & Bosman, 2010, p. 99-101). De victorie kan 
natuurlijk sterk overdreven zijn neergezet, maar het laat wel zien dat de Romeinen serieus werk 
maakte van de verovering van gebieden. Dergelijke Romeinse acties zijn echter niet bekend in onze 
regio (Bazelmans & De Jonge, 2006, p. 47). 
 In 69-70 n.Chr. kwam het tot een confrontatie tussen de Cananefaatse en Bataafse bevolking 
en de Romeinen. Er brak een grote opstand uit geleid door de Bataafse leider Julius Civilis samen met 
het Cananefaatse stamhoofd Brinno. Wat de precieze reden is geweest is discussieerbaar. Onvrede 
over de machtsovername, belastingmaatregelen, dienstplicht of belediging van de stam-elite zouden 
hieraan ten grondslag kunnen hebben gelegen (De Hingh en Van Ginkel, 2009, p. 66; Bazelmans et 
al., 2002, p. 33-34, 38; Van Ginkel & Waasdorp, 1992, p. 13-14). Hiermee werd echter duidelijk dat 
het riskant was lokale hulptroepen te gebruiken, deze konden gemakkelijk overlopen. Nadat deze 
opstand was neergeslagen werden bij de grensforten hulptroepen ingezet die afkomstig waren uit 
Spanje, Engeland en gebieden langs de Donau (Nijs en Beukers, 2002, p. 33-34, 38).) Na de opstand 
breekt een relatief rustige periode aan die duurde van ca. 70 - 170 n.Chr. Deze periode wordt ook 
wel de Romeinse ‘Gouden eeuw’ genoemd. De bevolking had de militaire bezetting en het burgerlijk 
bestuur blijkbaar geaccepteerd. De periode kenmerkte zich door politieke, economische en 
demografische bloei. De bewoners profiteerden van een uitgestrekt handelsnetwerk, goede 
infrastructuur en gunstige klimatologische omstandigheden (De Hingh & van Ginkel, 2009, p. 67; 
Bazelmans et al., 2002, p. 44). In paragraaf 2.2. heb ik aangegeven dat de civilisatietheorie van Elias 
toepasbaar was op de Romeinse tijd. In de Romeinse periode werd een civilisatieproces zichtbaar 
waarbij de inheemse bevolking zich na de opstand conformeerde aan het Romeinse gezag en 
bovendien cultuuruitingen overnam (romanisatie). De stamhoofden leerden hun driften te 
beheersen; er ontstond een gewelds- en belastingmonopolie. Stabiliteit zorgde er uiteindelijk voor 
dat een rustige, economisch en politiek gezien, vruchtbare periode aanbrak. Een gevolg hiervan was 
(over)exploitatie van het landschap, zie paragraaf 5.2.1. en verder in dit hoofdstuk. 
 

5.2.1 De aanleg van forten en (water)wegen 

 
Zoals hierboven beschreven, werd Nederland een 
grensgebied tijdens de veroveringscampagnes van de 
Romeinen. Hiervoor werd een grootschalige 
verdedigingslinie met grensforten (castella) opgezet en 
een weg aangelegd die de forten met elkaar verbond 
(limesweg) (zie figuur 11). Hier konden de legioenen 
gestationeerd worden om de grens tegen Germaanse 
invallen te beschermen. In een later stadium werden nog 
kleine forten aangelegd in het duingebied. Tevens werd 
een kanaal gegraven die de Rijn en de Maasmond met 
elkaar moest verbinden (Kanaal van Corbulo). Voor al deze 
militaire projecten was bouwhout nodig.  
 Visser (2006) heeft getracht de behoefte aan 
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Figuur 12: Fragment Tabula Peutingeriana 
(www.katwijksmuseum.nl) 

bouwhout van het Romeinse leger in te schatten en deze te vergelijken met de inheemse 
houtbehoefte, zoals deze is geschetst in paragraaf 5.1. Zonder in details te treden (hiervoor verwijs ik 
naar Visser, 2006, 2007 en 2009) heeft hij op basis van berekeningen geconcludeerd dat 
voornamelijk de bouw van de castella, en in mindere mate de limesweg, een grote aanslag op het 
bosbestand had. De bouw van inheemse nederzettingen veroorzaakte minder ontbossing (Visser, 
2009, p. 3; Visser, 3007, p. 112-113). Voor de bouw van limes zou een strook met een breedte van 
ruim 300m (4500ha bebost gebied) langs de limes nodig zijn geweest, als deze in een keer werd 
aangelegd (Visser, 2009, p. 3; Visser, 2006, p. 29). De berekeningen van de Romeinse houtbehoefte 
waren echter puur indicatief. Gegevens van stedelijke nederzettingen, wachttorens, castra, villae en 
vici waren niet meegenomen in de berekeningen om de simpele reden dat hiervoor geen informatie 
beschikbaar was (Visser, 2006, p. 100). Hieronder wordt de ontwikkeling van de grensforten en de 
limesweg, de verlengde limes alsook de Gracht van Corbulo geschetst. 
 
De grensforten en de limesweg 
In het Cananefaatse gebied legden de Romeinse 
overheersers langs de Rijksgrens de forten Katwijk 
(Lugdunum Batavorum), Valkenburg (Praetorium 
Agrippinae), Leiden-Roomburg (Matilo) en Alphen 
aan de Rijn (Albaniana) aan (Provinciaal Historisch 
Centrum Zuid-Holland, 2009, p. 5-6; Van Ginkel & 
Waasdorp, 1992, p. 13). Deze forten voor 
hulptroepen, ofwel castella, zijn terug te vinden op 
de oudste kaart die van onze regio is overgeleverd, 
de zogenaamde Tabula Peutingeriana. Het is een 
middeleeuwse kopie van een Romeinse 
wegenkaart (Provinciaal Historisch Centrum Zuid-
Holland, 2009, p. 12; Waasdorp, 2006, p. 117). 
Ook de limesweg die de forten met elkaar verbindt zijn hierop terug te vinden alsook een zuidelijke 
route langs de Maas, zie figuur 12 voor een bewerkte versie van de kaart.  
 De Romeinse forten werden grotendeels uit hout vervaardigd. Het fort bij Alphen aan de Rijn 
is rond het jaar 40 gebouwd en in gebruik geweest tot het midden van de 3e eeuw. Het fort bij 
Leiden-Roomburg werd waarschijnlijk na het jaar 70 n.Chr. gebouwd en rond 270 n.Chr. verlaten. Het 
fort Valkenburg werd ook rond het jaar 40 n.Chr. gebouwd en is archeologisch gezien het meest goed 
onderzocht. Rond het fort lag een aarden, met een houten palissade versterkte, wal van 100 bij 
125m, met op de hoeken en drie ingangen houten wachttorens. Binnen het castellum lagen een 
hoofdkwartier, barakken voor soldaten en ruiters, een hospitaal, werkplaatsen en een woning van de 
commandant. Alleen het hoofdkwartier en de ommuring waren vervaardigd van steen. Tussen 47 en 
69 is het complex twee keer verbouwd. In 69 werd het complex in de as gelegd tijdens de opstand 
van de Bataven. Vervolgens werd het herbouwd, waarna het plaats bood aan 500 soldaten en een 
ruiterafdeling. Rond 180 n.Chr. werd dit fort vergroot en in steen herbouwd om stand te bieden 
tegen strooptochten van Germaanse stammen. Ook dit fort werd rond 270 n.Chr. verlaten. Het fort 
bij Katwijk (Brittenburg) was het laatste fort maar het is echter in de loop der tijd door de zee 
verzwolgen (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 158-159; Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland, 
2009, p. 5-6; Bazelmans et al., 2002, p. 32, 36). Om de castella met elkaar te verbinden werd een weg 
aangelegd, de zogenaamde limesweg. Aangezien in Nederland geen natuursteen aanwezig was, 
werden de Romeinen door de omstandigheden gedwongen andere materialen en 
constructietechnieken te gebruiken. Daarbij werd o.a. gebruik gemaakt van hout (Waasdorp, 2006, p. 
118, 437). Figuur 13 en 14 geven een impressie van een castellum (Zwammerdam) en de aanleg van 
de limesweg bij Valkenburg in 124 n.Chr.  
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Figuur 13: Castellum Zwammerdam (Provinciaal Historisch  Figuur 14: Aanleg limesweg (Provinciaal Historisch 
Centrum Zuid-Holland, 2009, p. 6)  Centrum Zuid-Holland, 2009, p. 13) 

 
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de herkomst van aangetroffen houtresten, in en rond 
de forten van Valkenburg, Alphen aan de Rijn en De Meern, zowel van houten heipalen als van 
constructiehout van de forten. Uit het houtonderzoek komt naar voren dat ten tijde van de eerste 
bouwfase (halverwege de eerste helft van de 1e eeuw) allerlei soorten hout gebruikt werd dat 
groeide op de oeverwallen (es, iep en Spaanse aak en een enkele eik). In latere perioden werd hout 
uit de veengebieden gebruikt. Hierdoor wordt verondersteld dat het hout op de oeverwallen op was. 
Voor zware constructies werden moeraseiken en voor lichtere constructies alsook herstelwerk 
werden elzen gebruikt. Het elzenhout bleek zo recht te zijn dat de aanwezigheid van speciaal 
beheerde hakhoutbossen verondersteld wordt (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 167). Het is 
waarschijnlijk dat ook kaalkap werd gepleegd. Dendrochronologische aanwijzingen hiervoor geven 
hout dat is gevonden van de zuidpoort van het castellum Alphen aan den Rijn van omstreeks 160 
n.Chr. Hierbij was sprake van één partij hout dat tegelijkertijd gekapt is en vervolgens werd gebruikt 
voor de bouw van de poort. Het is dan mogelijk dat een (gedeelte van) een bos hiervoor is gekapt 
(Visser, 2006, p. 43). De ontwikkeling van de limesweg door de tijd heen laat zien het proces zich 
heeft voltrokken. 
 Van het oudste weglichaam (een knuppelpad) van de limesweg, dat waarschijnlijk dateert uit 
de periode 39/40 n.Chr, zijn restanten gevonden van allerlei soorten liggend hout van lokale 
oorsprong. De volgende fase van de weg kan door houtonderzoek worden gedateerd rond 99/100 
n.Chr. In het jaarringenbestand in West-Nederland komt deze datum vaker voor. Waarschijnlijk zijn 
onder het bewind van keizer Trajanus diverse grote bouw- en reparatiecampagnes uitgevoerd (De 
Hingh & Vos, p. 124-125), ook hier is dus gebruik gemaakt van lokaal hout, mogelijk al van verder 
weg gelegen plaatsen. De derde weg is gebouwd in de jaren 123/124 n.Chr. (tevens laatste fase) en 
maakte deel uit van een grote bouwcampagnes onder keizer Hadrianus (De Hingh & Vos, 2006, p. 
124-125). Bij een archeologisch onderzoek aan een stukje limesweg bij Alphen aan de Rijn zijn 
eikenhouten palen uit deze laatste fase aangetroffen. De jaarringen waren smal en de groei 
regelmatig waardoor natte omstandigheden waarschijnlijk lijken. Ten minste drie palen waren zeker 
afkomstig van moeraseiken (Hissel, 2008, p. 38, 41). Pollenanalyse aan monsters in de omgeving van 
een stukje aangetroffen limesweg in Vleuten heeft uitgewezen dat de aanleg van de weg gepaard 
ging met kaalkap in de omgeving (vnl. els). De reparatiecampagnes en de ingebruikname van 
graslanden voor beweiding, zullen vanaf de 2e eeuw hebben gezorgd voor verdere ontbossing in de 
omgeving. Eind 2e/begin 3e eeuw is pas weer regeneratie van bos zichtbaar (Van Haaster & 
Vermeeren, 2000, p. 13). 
 Specifiek voor eikenhout heeft Visser (2006 ) op basis van dendrochronologische 
meetgegevens voor heel Nederland bepaald waar het gebruikte eikenhout in de Romeinse tijd 
vandaan kwam (periode 1985 tot en met juni 2004). Uit de geografische spreiding van de 
vindplaatsen, zowel van inheems-Romeinse, Romeins-militaire en religieuze vindplaatsen als van 
schepen, kon worden afgeleid dat de meeste plaatsen beneden de Rijn lagen. Het onderzoek wees 
uit dat het merendeel van het eikenhout van lokale herkomst bleek te zijn. Slechts 14% was met 
zekerheid aangevoerd (Visser, 2006, p. 22-23). Dit toont aan dat in de (vroeg) Romeinse periode nog 
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Figuur15: Wachtpost Scheveningseweg 
(Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland, 2009, p. 8) 

 

voldoende bos beschikbaar was; dus ook voor de inheemse bevolking. Vanaf het einde van de 1e 
eeuw begint de aanvoer van eikenhout op gang te komen. Echter, het aangevoerde hout bleek 
voornamelijk afkomstig te zijn van schepen, voornamelijk van één schip; de Woerden 7. Bovendien 
waren juist vanaf die periode (2e en 3e eeuw) minder dendrochronologische meetreeksen 
beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat het schip Woerden 7 gemaakt werd van hout afkomstig van het 
limesgebied en hout uit het Saar-Moezelgebied waardoor kan worden afgeleid dat dit schip in 
Nederland is vervaardigd. Het lijkt erop dat voor het schip vanaf 162 n.Chr., wanneer aangevoerd 
hout is verwerkt, geen geschikte grote oude eikenbomen meer beschikbaar waren in het gebied van 
de Nedergermaanse limes. Echter, grootschalig transport vanuit andere regio’s dan de 
Nedergermaanse limes kon voor de bouw en onderhoud van de limesconstructies niet worden 
bevestigd (Visser, 2006, 98, 100, 106). 
 
Verlengde limes aan de kust 
Opgravingen aan de Scheveningseweg en 
Ockenburgh in Den Haag hebben duidelijk 
gemaakt dat hier militaire wachtposten 
moeten hebben gelegen. Zoals hierboven 
aangegeven zijn de meeste forten in het 
Cananefaatse gebied rond de jaren 40-70 
n.Chr. gebouwd. Afgezien van de Bataafse 
opstand (69-70 n.Chr.) bleek de limes lange 
tijd afdoende als grensverdediging. In de 
tweede helft van de tweede eeuw komt 
hierin verandering als stammen uit Friesland  
en Noord-Duitsland het kustgebied willen  
binnendringen om te gaan plunderen. Dit heeft geleid tot de bouw van kleinere wachtposten in de 
duinen (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 77). Figuur 15 geeft een beeld van de wachtpost gelegen bij 
Ockenburgh en de daarbij gelegen vicus. In paragraaf 5.6.2.1 wordt nader ingegaan op de bewoning 
van en nabij deze wachtposten. 
  
De Gracht van Corbulo 
Kort na 47 werd in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo een kanaal tussen de Rijn en de 
Maas gegraven (zie figuur 10). Hierbij werden bestaande veenstroompjes en kreken met elkaar 
verbonden zodat langs de strandwal Rijswijk-Voorburg-Voorschoten het zogenaamde ‘Gracht van 
Corbulo’ ontstond. Het kanaal werd aangelegd om een binnenlandse vaarroute tussen de Maas en de 
Rijn te creëren zodat transportschepen niet meer langs de gevaarlijke Noordzeekust hoefden te 
varen, waar de kans op piraterij van vijandige stammen groot was (Provinciaal Historisch Centrum 

Zuid-Holland, 2009, p. 10-11; Van Ginkel & Waasdorp 1992, p. 13). Het kanaal had een lengte van 
meer dan 30km (Buijtendorp, 2006, p. 63). Van het bestaan van het kanaal werd al door de Romeinse 
schrijver Tacitus melding gemaakt. In zijn Annalen schrijft hij “Opdat echter de soldaten niet tot 
nietsdoen zouden vervallen, liet hij [Corbulo] hen tussen Maas en Rijn een gracht graven van 23 mijl 
om daarmee de ongewisse tocht over de oceaan te kunnen vermijden” (www.benbijnsdorp.info). 
  In 1962 werd voor het eerst onderzoek gedaan ten noorden van het fort Roomburg in Leiden 
waarbij archeologen stelden een gedeelte van de Gracht van Corbulo teruggevonden te hebben in 
een zijwaartse getijdenkreek van de Rijn. In de jaren negentig werd nieuw onderzoek gedaan en 
werden zware oeverbeschoeiingen teruggevonden. In de Rietvinkpolder bij Leidschendam is in 1989 
een deel van het kanaal teruggevonden. Over een traject van 600 meter was het te volgen en sloot 
perfect aan op de getijdenkreek die uitmondde bij Roomburg. Op een plek van het tracé was een 
trechtervormige versmalling waargenomen met aan beide zeiden zware houten oeverbeschoeiingen.  
Een dendrochronologisch monster van een van de palen leverde een datering op van 48 n.Chr. Het 
kanaalgedeelte in de Rietvinkpolder was recht, maar dat zal niet overal zijn geweest omdat geulen 
van natuurlijke waterlopen waren opgenomen in het kanaal (Waasdorp, 2006, p. 128-129). Aan de 

http://benbijnsdorp.info/annot11.html#tussen Maas en Rijn
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Rietvinklaan in Leidschendam-Voorburg heeft in 2008 een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden 
waar resten van de Gracht van Corbulo werden teruggevonden, het ging om eikenhouten 
beschoeiingspalen. Drie onderzochte palen konden dendrochronologisch gedateerd worden op exact 
50 n.Chr. en waren vervaardigd van lokaal eikenhout afkomstig uit de duinen (De Kort & Raczynski, 
35-36). In verhouding tot de limes zal niet veel hout nodig zijn geweest voor de vervaardiging van de 
beschoeiingen van het kanaal, maar waar het om gaat is dat dit kanaal mede heeft gezorgd voor de 
ontsluiting van het gebied. Aan het kanaal kon de latere hoofdstad van de Cananefaten tot 
ontwikkeling kon komen. Daarmee werd de strandwallenzone op de kaart gezet. 
 
Het houtgebruik, zoals dat hierboven is beschreven, kan worden gezien als houtgebruik om politiek-
militaire redenen, een ontwikkeling die dus alles te maken heeft met de Romeinse machtsovername. 
Hierbij moet aangetekend worden dat de limes niet een keer werd gebouwd. Zo is hierboven al 
aangegeven dat de limesweg enkele (her)bouwfases heeft gekend. De berekeningen van Visser 
(2006) passen desalniettemin wel in het archeologische beeld dat allereerst de ooibossen op de 
oeverwallen gekapt werden, dat het hout op raakte, zodat vervolgens naar hout gezocht moest in 
verder weg gelegen gebieden. Echter, de militaire Romeinse infrastructuur zorgde er tevens voor dat 
economische ontwikkeling van de grond kon komen. De grens tussen het gebruik van hout om 
machtspolitieke en om economische redenen is daarom moeilijk te maken. Houtgebruik ten gunste 
van stedelijke ontwikkeling (Forum Hadriani), villae en vici wordt daarom onder de categorie 
economische ontwikkeling geschaard en zal worden behandeld in paragraaf 5.6. Bovendien werd er 
natuurlijk niet alleen bouwhout gebruikt, logischerwijs was brandhout van belang. Een behoefte die 
bij de Romeinen aanzienlijk zal zijn geweest, bijvoorbeeld voor de verwarming van badhuizen, voor 
verwarmingssystemen in privéhuizen en voor de bewerking en productie van metaal en het bakken 
van aardewerk (Visser, 2006, p. 26).  
 

5.4 De betekenis van bomen en bos  
 
De systematische bouw van grensforten en wegen e.d. door de Romeinen zou niet hebben kunnen 
plaatsvinden als men een dergelijk project niet uiterst georganiseerd uitvoerde. Het is daarom niet 
onbelangrijk de betekenis van bomen en bos voor de Romeinen en de organisatie hiervan te 
schetsen. Natuurlijk waren de Romeinen niet de enige waarvoor hout belangrijk was, de inheemse 
bevolking was in hoge mate afhankelijk van deze grondstof. Hieronder wordt de betekenis van 
bomen en bos voor de Romeinen en de niet-Romeinse bevolking verder beschouwd. 
 

5.4.1 Een Romeinse kijk op bomen en bos 

 
Door de redelijke hoeveelheid antieke bronnen is er vrij veel bekend over de betekenis van bomen 
en bos in de Romeinse samenleving. Zo schrijft Plinius (de Oudere) in zijn Naturalis Historia (77 
n.Chr.) over bomen: “Ze [zijn te] gebruiken op duizenden manieren, onmisbaar voor ons om te 
kunnen leven. Met bomen doorklieven wij de zeeën en brengen we landen dichterbij, met bomen 
bouwen we onze huizen op”  (Van Gelder et al, 2004, p. 302). Daarnaast was men bekend met de 
kweek van bomen om zo een surplus te genereren. Plinius beschrijft het advies van Cato over het 
planten van olijfbomen: “in koude en magere grond… de licinia [species], want in vette of hete aarde 
gaat de olie daarvan sterk achteruit en raakt de boom zelf door zijn vruchtbaarheid uitgeput en krijgt 
te leiden van mos en roest” (Van Gelder et al, 2004, p. 360).  
 Ook aan de productie van bos hechtte men waarde, dit blijkt uit teksten van Cato, Columella 
en Varro over bossen bij zogenaamde villae rusticae (Visser, 2006, p.39). Dit waren grote Romeinse 
landbouwcomplexen met luxe herenboerderijen (Bazelmans et al., 2002, p. 42). Hierbij werd 
onderscheid gemaakt tussen bos voor het weiden van vee en bossen voor bouw- en brandhout, 
respectievelijk Silva glandariae  en Silva caeduae (Visser, 2006, p. 39). Naast privébossen bij de villae 
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rusticae bestonden bossen die in beheer waren van de Romeinse regering, de domeinen. De 
staatsdomeinen werden salti genoemd en hadden zogenaamde saltuarii, ofwel beheerders (Visser, 
2006, p. 40). De Romeinen kenden een door de staat erkend gilde dat zich bezig hield met houtkap, 
de dendrophores. Daarnaast hield het leger zich bezig met de houtvoorziening (Visser, p. 59-51) en 
werd er houthandel bedreven (Visser, 2006, p. 40). Op basis van bovenstaande kan ‘moderne’ 
bosbouw worden vermoed. Een Silva caeduae betekende letterlijk hakhoutbos. Zo beschrijft 
Columella het hakhoutsysteem voor de kastanje en beschreef Plinius dat cypressen als hakhout 
werden gebruikt. Archeologisch bewijs zou in Farmore (Engeland) gevonden zijn waar een stronk is 
aangetroffen die mogelijk afkomstig is van een hakhoutbosje (Visser, 2006, p. 42, 45) In paragraaf 
5.2.1 is al aangegeven dat op archeologische gronden het waarschijnlijk wordt geacht dat zij ook in 
onze regio hakhoutbossen beheerden. Dit ligt uiteraard in lijn met bovenstaande. Daarnaast is het 
waarschijnlijk dat men kaalkap (zie paragraaf 5.2.1.) en selectieve kap hanteerde. In 134 n.Chr. liet 
keizer Hadrianus door de saltuarii markeringen aanbrengen op bomen in een groot gebied in 
Libanon. De markeringen gaven aan dat van vier soorten alle bomen gekapt moesten worden. Agro-
forestry, ofwel de combinatie van een agrarisch systeem met bosbouw, kwam voor. Een Silva 
glandaria kan gezien worden als een vorm van agro-forestry en betekende letterlijk mastbos. De 
term was over het algemeen van toepassing voor eikenbos. Glans is het Latijnse woord voor eikel, 
maar het zou ook gebruikt kunnen worden voor beukenbos. Eikels en beukennoten waren van 
belang om varkens van voedsel te voorzien. Het varken maakte een belangrijk deel uit van de 
dagelijkse voeding (Visser, 2006, p. 42-46). Klassieke bronnen, zoals het kookboek van Apicius, maken 
duidelijk dat varkensvlees bij de Romeinen bijzonder geliefd was (Carmiggelt et al., 1998, p. 24). 
Plinius beschrijft het varken als: “Geen enkel dier levert meer ingrediënten voor smulpartijen” (Van 
Gelder et al., 2004, p. 226). De Silva glandaria zullen dus van speciale betekenis zijn geweest, 
aangezien de Romeinen precies wisten welke noot of eikel goed was voor het vetmesten van 
varkens. Plinius schrijft: “Beukennoten maken dat varkens vrolijk worden, hun vlees goed te koken is 
en licht verteerbaar. Van de eikels van de steeneik worden varkens magere scharminkels … van eikels 
van de zomereik, de zwaarste en lekkerste van allemaal, worden varkens zwaar en gezet … daarna 
[komt] de eikel van de moseik die van alle het stevigste maar tegelijk taaiste vlees oplevert. Eikels van 
steeneiken zijn ongezond voor varkens … Eikels van de Hongaarse eik, wintereik en kurkeik leveren 
paddenstoelachtig vlees op” (Van Gelder et al, 2004, p. 375-376). Uit het laatste kan worden 
opgemaakt dat dergelijk vlees niet werd geapprecieerd. 
 
Naast het praktische gebruik zouden bomen en bos een rol spelen in de religieuze belevingswereld 
van de Romeinen. Verscheidene goden waren verbonden met bomen. Tevens kende men 
woudheiligdommen, ook wel templa genoemd. Een bekend bosheiligdom lag bij Aricia, aan de oever 
van het meer Nemi ten zuidoosten van Rome. Hier vereerde men Diana (Schouten, 2005, p. 105), de 
godin van de jacht (Bloemers, 1933, p. 1). Zo zijn er voorbeelden van heilige wouden die beschermd 
werden tegen kap, de bescherming hiervan zette zich tot in de laat Romeinse tijd voort. Echter, 
volgens Strabo kwam het voor dat ondanks bescherming er in heilige wouden weinig bomen meer 
overeind stonden (Visser, 2006, p. 33). Dit zou verklaard kunnen worden doordat de natuur volgens 
de antieke filosofie toch vooral in dienst stond van de mens (Schouten, 2005, p. 104). De volgende 
passage van Plinius over natuur zou hier een aardig voorbeeld van kunnen zijn. Hij schrijft in zijn 
Naturalis Historia: “Bossen waren heilige domeinen van hogere machten en ook nu nog wijden 
eenvoudige mensen op het platteland volgens oeroude rite een bijzondere mooie boom aan een 
godheid. Godenbeelden die glanzen van goud en ivoor vereren wij niet vromer dan de wouden en de 
stilte zelf die daar heerst. Als een bepaalde boomsoort eenmaal aan een eigen godheid is gewijd, 
wordt dat altijd in ere gehouden: aan Jupiter de Hongaarse eik, aan Apollo de laurier, aan Minerva de 
olijf, aan Venus de mirte, aan Hercules de populier” (Van Gelder et al., 2004, p. 301). Plinius lijkt 
duidelijk te spreken in termen van ‘verleden tijd’ en dat bomen in ‘tegenwoordige tijden’ slechts 
vanuit tradities een religieuze rol kregen toebedeeld. Na deze passage gaat hij vervolgens weer 
verder met een uitvoerige beschrijving van het nut van bomen.  
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Cicero schrijft (ca. 106 - 43 voor Chr.): ‘Omwille van de mensen zijn deze zaken dus uitgedacht …. ze 
[vruchten] zijn niet ook omwille van de dieren bedacht. Verre daarvan! De dieren zelf zijn juist omwille 
van de mens geschapen’.… Wat moet ik zeggen over ossen? …. Hun nek is echter geboren voor het juk 
en hun sterke, brede schouders voor het trekken van de ploeg (Schouten, 2005, p. 101). Haaks hierop 
staat de beschrijving van Tacitus in zijn Germania (ca. 100 n.Chr.) over de Germanen: ‘Eigen aan dat 
volk is om ook voorspellende en waarschuwende krachten toe te schrijven aan paarden. Men houdt 
die in de bossen en heilige wouden: witte dieren, gevrijwaard voor alle menselijk werk’ (Hunink, 2000, 
p. 67). Men moet deze laatste uitspraak echter niet klakkeloos voor waarheid aannemen. Het 
Romeinse beeld van de Germanen was sterk gekleurd. Centraal hierin stond de tegenstelling tussen 
de beschaafde Grieken en Romeinen en de rest van de mensheid, de barbaren. Hierin 
onderscheidden zij om taalkundige redenen twee volkeren; de Galliërs die op de Povlakte in Midden-
Frankrijk woonden en de Germanen die in noordelijker gebieden leefden. De Germanen (en Galliërs) 
werden gezien als primitievelingen wonend in uitgestrekte bossen en moerassen in plaats van in 
steden waarin de ‘beschaafde’ Romeinen woonden. Hun beeld was tevens ambivalent. De  
‘primitieve’ volkeren werden ook bewonderd omdat ze nog dichtbij de natuur leefden, een manier 
van leven waarvan de Romeinen in de loop der tijd waren verwijderd (Lendering & Bosman, 2010, p. 
12, 15; Speet, 2009, p. 119). Daarnaast hadden de meeste Romeinse schrijvers de regio’s waarover zij 
schreven nooit bezocht en schreven ze naar ‘horen zeggen’ of namen de kennis van de oudere 
Griekse bronnen over (Lendering & Bosman, 2010; p. 11; Schuyf, 1995, p. 17), zo ook Tacitus. 
Terugkomende op de uitspraak van Tacitus. Het moet hem toch vreemd in de oren hebben 
geklonken dat paarden vrij waren gesteld van arbeid. Dat paarden (en andere dieren) in de Romeinse 
tijd voor de inheemse bevolking een bepaalde sacrale betekenis hadden, blijkt in ieder geval uit de 
paardenbegraafplaatsen die in de loop der tijd zijn blootgelegd, zoals in een inheemse nederzetting 
in de Harnaschpolder in Den Haag (Goossens, 2008, p. 159).  
 Het Romeinse ‘nuttige gebruik’ en daarmee beheersing van de natuur wordt nogmaals 
verduidelijkt in de tekst van Plinius “met recht krijgt de mens de eerste plaats toebedeeld, omdat de 
natuur al het andere ter wille van hem lijkt te hebben geschapen” (Van Gelder et al, 2004, p. 141). 
Echter, Plinius erkent (als eerste?) ook de schade die de mens de natuur aanricht. Al met al was voor 
Romeinen schoonheid te vinden in akkerlanden, wijn- en olijfgaarden en vruchtdragende bomen en 
niet in wildernis (Schouten, 2005, p. 105-106). De uitgebreide beschrijvingen van Plinius in zijn 
Naturalis historia van nuttige bomen, vruchtbomen en fruitbomen laten dit zien. Tacitus was in ieder 
geval niet gecharmeerd van uitgestrekte wildernissen die volgens hem overal in Germanië te vinden 
waren: “Het terrein is er woest, het klimaat ruw, het leven en landschap is somber… bepaald door 
onherbergzame bossen en lelijke moerassen“ (Hunink, 2000, p. 61-62). Het Latijnse woord foris, waar 
‘forest en foreest’ vandaan komt, betekent ‘buiten’. Een verwijzing naar een gebied waar de 
Romeinse of gebruikelijke wetgeving niet van toepassing was (Schama, 1995, p. 144) (zie ook 
paragraaf 1.2) en getuigt mijns inziens van een bepaalde mate van afstand van de natuur. Vanuit de 
antieke filosofie lijkt de religieuze betekenis van bomen en bos ver weg, alleen nog overgeleverd in 
tradities (en waar de kap van heilig bos mogelijk een uiting van is). Dat wil niet zeggen dat zoals een 
geleerd man als Plinius het noemt ‘eenvoudige mensen op het platteland’ toch niet een religieuze 
betekenis aan de natuur toekenden.  
 

5.4.2 Een niet-Romeinse kijk op bomen en bos 

 
Van de inheemse bevolking zijn geen bronnen overgeleverd (Bazelmans et al., 2002, p. 60) De enige 
schriftelijke bronnen komen voort uit de Romeinse cultuur (Speet, 2009, p. 119), welke zoals gezegd 
een vertekend beeld van de werkelijkheid kunnen geven. Het houtgebruik is daarom het beste te 
reconstrueren door af te gaan op de archeologische bronnen. In paragraaf 5.1 is al aangegeven hoe 
de mensen in de IJzertijd leefden. Mensen gebruikten hout voor het bouwen van hun huizen, voor 
het vervaardigen van meubels en gereedschappen en logischerwijs als brandhout. Daarnaast zullen 
vruchtdragende struiken een rol gespeeld hebben in de dagelijkse voedselvoorziening. Hout was dus 
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van levensbelang. Dit was in de Romeinse tijd niet anders. Aan het begin van de Romeinse tijd 
woonden mensen in kleine boerderijen (ong. 5 x 10m) in nederzettingen van niet meer dan één 
boerderij, op enige afstand van elkaar en geschikt voor een familie met een paar stuks vee (Van 
Ginkel & Waasdorp, 1992, p. 20). De volgende bewering van Tacitus lijkt in ieder geval niet ver van de 
waarheid af te zitten: “Ze wonen apart en verspreid … zelfs het gebruik van natuursteen of baksteen 
is onbekend … voor alles gebruiken ze ruw en bewerkt hout” (Hunink, 2000, p. 70). Echter, de komst 
van de Romeinen zorgde wel voor veranderingen, van een veelal zelfvoorzienende voedseleconomie 
kwam een handelseconomie tot stand (zie paragraaf 5.6). In de loop van de Romeinse tijd zijn de 
boerderijen royaler geworden en werden bijgebouwtjes neergezet, zoals graanschuurtjes (Van Ginkel 
& Waasdorp, 1992, p. 20) en worden nederzettingen van een stuk of drie boerderijen of een 
lintbebouwing gevormd (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p.68).  
 Door het ontbreken van schriftelijke bronnen is het moeilijk te achterhalen of de inheemse 
bevolking systematisch met bomen en bos om gingen. Echter, de zelfvoorzienende manier waarop 
mensen voedsel produceerden, zal niet geleid hebben tot grootschalige kweek of productie van 
bomen. In Tacitus’ woorden: “Kapitaal uitzetten en door woeker vermeerderen is bij hen onbekend”. 
(Hunink, 2000, p. 76). Mogelijk was op kleine schaal wel een bepaalde mate van hakhoutbeheer 
aanwezig. Zo is voor een nederzetting nabij Münster (Duitsland) aannemelijk gemaakt dat voor het 
maken van vlechtwanden van huizen in plaats van twijgen, tenen werden gebruikt. Deze waren 
onvertakt en van een dergelijke lengte dat hakhoutbeheer verondersteld wordt, de tenen zouden 
dan van knotbomen afkomstig zijn (Meffert, 1998, p. 91). Daarentegen zouden de Germanen volgens 
Tacitus niet bekend met de aanleg van boomgaarden (Hunink, 2000, p. 76). Op basis van 
archeobotanisch onderzoek is inderdaad gebleken dat boomgaarden (voor fruit- en notenteelt) in het 
Cananefaatse en Bataafse gebied een onbekend verschijnsel waren (Bink et al., 2009, p. 405). 
Daarentegen is de bewering van Tacitus over het uitblijven van tuinbouw op onwaarheden gestoeld, 
mensen aten niet alleen granen zoals Tacitus beweert (Hunink, 2000, p. 76). Zo werden bijvoorbeeld 
peulvruchten als duivenboon (de voorloper van de huidige tuinboon), erwt en oliehoudende 
gewassen als huttentut en lijnzaad al in de prehistorie verbouwd (zie ook paragraaf 5.1). Lijnzaad was 
tevens van belang voor de vervaardiging van textiel en touw (Beurden et al., 2007, p. 10; Hänninen & 
Van der Linden, 2008, p. 6-7). 
 
De natuur had voor de inheemse bevolking naast een praktische ook een sacrale betekenis. 
Algemeen wordt ervan uitgegaan dat voor de Germanen, in ieder geval vóór de komst van de 
Romeinen, de natuur een bepaalde bovennatuurlijke (kosmologische) kracht bezat (Eijnatten & 
Nieburg, 2005, p. 29-30; Schouten, 2005, p. 13). Dat wil natuurlijk niet zeggen dat nuttig gebruik niet 
kon leiden tot verregaande ingrepen in de natuur (Schouten, 2005, p. 245). Zo is in hoofdstuk 4 al 
aangegeven dat verstuivingen die in de IJzertijd in het duingebied voorkwamen mede kunnen zijn 
verergerd door plaatselijke intensieve boerenbewoning. In de Germaanse samenleving hadden 
opvallende elementen als moerassen, meren, bronnen, bossen en rivieren vaak een religieuze 
betekenis (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 29; Schouten, 2005, p. 13; Speet, 2009, p. 120-121). Ze 
werden beschouwd als toegangen of verblijfplaatsen van hogere machten of als scheppingssporen 
van de oergoden (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 29). Bepaalde bomen werden in Europa wijdverbreid 
vereerd (Schouten, 2005, p. 13.), dus zowel door Germanen als door Galliërs. Volgens van Gilst 
(2004) beschouwden de Germanen deze ‘an sich’ als heilig, welke in bijzondere relatie stonden met 
bepaalde goden (Van Gilst, 2004. p. 293). 
 Het beschrijven van de inheemse religie en cultus is zonder overgeleverde bronnen echter 
een hachelijke zaak (Speet, 2009, p. 120; Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 113). Toch geven de 
antieke teksten een beeld, zij het misschien vertekent, van het religieuze leven van de Germanen. 
Daarnaast bieden archeologische vondsten als altaren en cultusplaatsen een kijkje in het religieuze 
leven van de Germanen. Over de Galliërs schrijft Plinius in zijn Naturalis historia (77 n.Chr.): “… niets 
[is] heiliger dan de maretak en de boom waarop hij groeit, als het tenminste een wintereik is ... kiezen 
ze de eik voor hun heilige bossen … Ze geloven werkelijk dat alles wat aan die bomen groeit vanuit de 
hemel is gezonden en een teken is dat die boom door een god persoonlijk is uitverkoren” (Van Gelder 
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et al, 2004, p. 383). Ook bossen genoten vaak respect (Van Gilst, 2004. p. 293). Zo stelde Tacitus in de 
beschrijving van de Germaanse stammen in zijn Germania: ‘Overigens vinden ze het niet passen bij de 
grootsheid van hemelbewoners om goden binnen de muren te houden of in enigerlei menselijke 
gestalte af te beelden. Wat ze aan hen wijden zijn heilige wouden en bossen, en godennamen geven 
ze aan het mysterieuze dat zij alleen waarnemen door hun ontzag voor het hogere’ (Hunink, 2000, p. 
66). Ondanks het gekleurde beeld van Romeinen ten aanzien van de Germanen is er geen reden om 
te twijfelen aan de aanwezigheid van heilige bomen en bossen in Nederland. Christelijke bronnen 
spreken hier in latere eeuwen ook over (Schouten, 2005, p. 27), zie paragraaf 6.3. Volgens Tacitus lag 
er in 69-70 n.Chr. ten tijde van de opstand der Bataven (Bazelmans et al., 2002 p. 38) een heilig bos 
in het Bataafse gebied. Tacitus schrijft over de beraming van deze opstand in zijn Historiën: ‘Civilis 
roept de stamleiders en felsten van het volk bijeen in een heilig woud, zogenaamd voor een 
feestmaal’ (Hunink, 2010, p. 201). 
 Of heilige bomen of bossen waarin religieuze praktijken zich afspeelden te vinden waren in 
het kustgebied ten zuiden van de limes in de eerste eeuwen van de jaartelling, valt te betwijfelen. In 
Tacitus’ beleving leefden alle Germanen in uitgestrekte bossen. In het duingebied was dit echter niet 
aan de orde. Het pollenanalytisch onderzoek voor de Haagse regio laat zien dat het landschap zowel 
voor als in de Romeinse tijd een gevarieerd karakter had, begroeid met struwelen (duindoorn, 
jeneverbes en wilg), duinbos (eik, hazelaar, es) en duingrasland. Op de strandvlakten kwam veen, 
moeras en moerasbos voor. Op de strandwal Rijswijk-Voorburg-Voorschoten, die verder van zee af 
lag, zal meer loofbos gelegen hebben (zie hoofdstuk 4). Het is mogelijk dat hier in beginsel een bos 
heeft gelegen dat een religieuze betekenis had of waar religieuze praktijken plaats vonden. Echter, 
economische ontwikkeling, specifiek de ontwikkeling van de stad Forum Hadriani (zie paragraaf 
5.6.1), zal hebben bijgedragen aan ontbossing van de strandwal. Het is natuurlijk mogelijk dat 
specifieke bomen of kleine plukjes bos als heilig werden beschouwd. De natuurlijke gesteldheid van 
het duingebied was in de Romeinse tijd hier in ieder geval niet gunstig als het gaat om de ligging van 
potentiële heilige bossen en is door menselijke invloeden in de loop der tijd alleen maar ongunstiger 
geworden. 
 

5.4.3 Verandering inheemse religie ten tijde van de Romeinse overheersing 

 
Religieus gezien, stelden de Romeinen bepaalde eisen aan de onderworpen volkeren. Zij eisten een 
loyale houding tegenover de Romeinse staatsgodsdienst, wat betekende dat men moest deelnemen 
aan de officiële cultus van de godin Roma en later van de Keizer. Maar verder was men redelijk 
tolerant wat godenverering betreft. Cicero schrijft: ‘Alles wat de mens toegang tot de hemel 
verschaft, mag vereerd worden’. Zij gingen ervan uit dat de inheemse goden dezelfde waren als hun 
eigen goden en dus te combineren en uit te wisselen waren. De inheemse goden werden met de 
Romeinse goden gelijkgesteld (Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 116; Schuyf, 1995, p. 25; Van 
Boekel, 1989, p. 7). De samensmelting van Romeinse en inheemse godennamen in inscripties van 
opgegraven altaren getuigen hiervan (Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 116). De Romeinen lieten 
daarnaast (stenen) tempels verreizen op inheemse religieuze plekken om hiermee te laten zien wie 
de macht in handen had. Dit waren de zogenaamde Gallo-Romeinse tempels welke 
hoogstwaarschijnlijk gewijd waren aan geromaniseerde inheemse goden. Het bekendste voorbeeld 
(van twee tempels) is gevonden in Elst (Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 123; Lendering & 
Bosman, 2010, p. 31). Daarnaast voerden de Romeinen het afbeelden van goden in menselijke 
gedaanten in (Schuyf, 1995, p. 25).  
 Volgens Tacitus (zie paragraaf 5.4.2) beeldden Germanen hun goden niet (in menselijke 
gestalten) af. Volgens Van Dockum & Van Ginkel (1993) klopt dit omdat er archeologisch gezien in 
Nederland geen afbeeldingen van inheemse goden zijn gevonden (Van Dockum & Van Ginkel, 1993, 
p. 115). Toch kenden de Germanen godenbeelden (Schuyf, 1995, p. 37). Zo zijn in Denemarken 
eikenhouten godenbeelden gevonden, welke overigens niet op menselijke gestalten leken, maar 
abstracte vormen aannamen (Schuyf, 1989, p. 27 en 37). Godenbeelden zouden dus in de loop der 
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tijd vergaan kunnen zijn omdat ze niet uit steen (of aardewerk) maar uit verteerbaar materiaal, zoals 
hout, vervaardigd waren. Mogelijk zijn inheemse godenbeelden door de Romeinen niet als zodanig 
herkend (doordat ze niet in tempels werden neergezet of op mensen leken). Dit kan aanvullend 
verklaren waarom Tacitus beschreef dat de Germanen geen goden afbeeldden. Wanneer in de 
Romeinse tijd wel godenbeelden in Nederland worden gevonden, kan dit worden gezien als een 
vorm van romanisatie (De Hingh & van Ginkel, 2009, p. 101). In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn 
in een sterk geromaniseerde nederzetting aan de Scheveningseweg (zie paragraaf 5.6.2.1) in Den 
Haag fragmenten van ten minste een twintigtal terracottabeeldjes opgegraven. Tenminste vier 
verbeeldden inheemse (op mensen lijkende) godinnen die door de inheemse bevolking werden 
vereerd (Van Zoolingen, 2010, p. 160). Ze zijn gemaakt in het Rijn-Moezelgebied, waarschijnlijk in of 
nabij Keulen; de hoofdstad van Germania Inferior (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 101). Naast 
beeldjes van godinnen zijn verschillende beeldjes van dieren gevonden. Dit is typisch inheems, 
aangezien de Romeinen geen verering van dieren kenden. Zo is een fragment van een paardje, een 
haan en mogelijk een stier gevonden (waarschijnlijk in Keulen gemaakt). Het paard is bijvoorbeeld 
het attribuut van de Keltische godin Epona. Zij beschermde paarden, ezels en andere paardachtigen. 
Het is mogelijk dat dierenbeeldjes hebben gediend als goedkope en duurzame vervanging van 
levende offerdieren of als substituut voor voedsel dat aan de doden werd meegegeven. De 
paardencultus werd bovendien populair onder Romeinse soldaten (Van Boekel, 1989, p. 36-37), een 
teken dat de religie wederzijds werd beïnvloed. Terracotta’s zijn in het verleden veelvuldig gevonden 
in het limesgebied en het gebied ten zuiden daarvan. Ten noorden van de limes zijn ze echter niet (of 
incidenteel) gevonden (Van Boekel, 1989, p. 9-10). 
 Via tempels konden goden in Tacitus’ woorden ‘binnen de muren’ in plaats van in de open 
lucht worden vereerd. Archeologisch onderzoek laat zien dat Gallo-Romeinse tempels verrezen op 
oudere openluchtheiligdommen, wat bijvoorbeeld geldt voor de tempels van Elst, Empel en Kessel 
(Speet, 2007, p. 128-131). In de late IJzertijd vindt men voornamelijk heilige plekken in de natuur, 
‘overgangsplekken’ tussen hemel en aarde, water en land, oppervlakte en diepte: moerassen, bossen 
bomen en bronnen. Ze zijn teruggevonden als omheinde structuren; een rond, ovaal, vierkant, 
omgracht of omwald terrein met een of meerdere heilige bomen. Echter, nabij grotere 
nederzettingen zijn ook heiligdommen gevonden. Ze lagen dan binnen de nederzetting op eigen 
terrein. Mogelijk waren de in het bos gelegen heiligdommen dan voor speciale gelegenheden 
bedoeld (Schuyf, 1995, p. 26-27). Aan het eind van de IJzertijd ontstaat een nieuw type 
openluchtheiligdom in Zuid- en West-Europa welke bestaat uit een vierhoekige structuur met 
omwalling of omgreppeling. In Nederland worden dergelijke heiligdommen voor het eerst in de 
Romeinse tijd gevonden en staan bekend als ‘rurale cultusplaatsen’, wat dus laat zien dat 
openluchtverering bleef bestaan. Het betreft hier kleine, rechthoekige omwalde of omgreppelde 
plaatsen, die gelijktijdig met en bij de nederzetting zijn aangelegd in de 1e eeuw n.Chr. Ze zijn 
teruggevonden in Hoogeloon, Oss, Alphen en Loon-op-Zand (Noord-Brabant). In Hoogeloon betreft 
het een omgreppeld rechthoekig terrein met paalgaten, offerkuilen en sporen van een boom, 
misschien een heilige boom (?) (Schuyf, 1995, p. 28; Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 123; Speet, 
2007, p. 131). In het Cananefaatse gebied is bij een nederzetting aan de Lozerlaan langs een 
getijdengeul van de Gantel in Den Haag ook een dergelijke inheemse cultusplaats gevonden. Ook hier 
zijn paalgaten gevonden waar boomstammen rechtop hebben gestaan. Dit zou een symbolische 
weergave van een bos kunnen zijn geweest (Van Zoolingen, 2010, p. 154). Echter, de paalstellingen 
zouden ook als totems gediend kunnen hebben (Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 123). Volgens 
antropologen gaat het bij totemisme om de sacrale relatie tussen mens en elementen uit de natuur 
(Schouten, 2005, p. 25) of in dit geval het goddelijke. Ook in een inheemse nederzetting aan het 
Wateringseveld in Den Haag zouden sporen zijn gevonden van een rechthoekige cultusplaats 
(Siemons & Lanzing, 2009, p. 363), maar hier zijn geen paalgaten gevonden. 
 Ook vondsten als altaren geven een beeld van de inheemse religie. In 2006 zijn tijdens 
opgravingen van een Cananefaatse nederzetting aan de Uithofslaan in Den Haag in een greppel 
resten gevonden van een inheems altaar. In de linkerbovenhoek was de letter H zichtbaar en zou 
gewijd kunnen zijn aan een (lokale) godheid. Dit is in de context van een inheemse nederzetting een 
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Figuur 16: Forum Hadriani (www.rnw.nl) 

 

bijzondere vondst in de Haagse regio (Pavlovic, 2007, p. 61). De aanwezigheid van 
openluchtheiligdommen en altaren gewijd aan inheemse goden laten zien dat de inheemse bevolking 
hun traditionele geloofsuitingen niet opgaven. Ook de in paragraaf 5.4.1. genoemde 
dierenbegravingen en de hierboven genoemde dierenverering zijn hier voorbeelden van. De 
vondsten laten echter ook zien dat de inheemse bevolking Romeinse gebruiken overnam, zoals het 
afbeelden van goden in menselijke gedaanten. Ook de vervaardiging van dierenbeeldjes kan in die 
traditie worden gezien. Van Gilst (2004) heeft aangegeven dat bomen in directe verbinding stonden 
met de goden. Het gebruik van godenbeeldjes en altaren zou de relatie met bomen wel eens kunnen 
hebben verminderd. Zowel godenbeeldjes (zie boven) als altaren (zie paragraaf 5.7.2.) werden boven 
de limes (vrijwel) niet gevonden. Mogelijk geldt dit ook voor de cultusplaatsen. Dat deze nabij 
nederzettingen verschenen, kan een praktische reden hebben gehad; men achtte het niet meer 
nodig het bos in te gaan. De rurale cultusplaatsen vormen dan, net als de dierenbeeldjes, een 
substituut voor de heilige plaatsen in het bos. Ook dit zou een teken kunnen zijn dat de relatie met 
bomen en bos in de loop der tijd verminderde. 
 

5.6 Economische ontwikkeling 
 
Zoals in paragraaf 5.2.1 is aangegeven, is het lastig te bepalen wanneer het gebruik van bomen en 
bos kan worden gezien in het licht van machtsverhoudingen of van economische ontwikkeling. De 
twee zaken zijn uitermate met elkaar verbonden. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
tijdens de rustige periode, die grofweg na de Bataafse opstand van start ging, de bevolking, in de 2e 
eeuw, sterk toenam waarnaast de materiële welvaart en dat de economische infrastructuur zich 
ontwikkelde (De Hingh en Van Ginkel, 2009, p. 67). Hieronder wordt de ontwikkelingsgeschiedenis 
gegeven van de enige Romeinse stad die in het kustgebied gelegen heeft waarbij de connectie met 
hout een belangrijke rol speelt. Tevens wordt aan de hand van archeobotanisch en archeozoölogisch 
onderzoek inzicht gegeven het omringende landgebruik en de aard van het landschap. De 
ontwikkeling van de infrastructuur wordt inzichtelijk gemaakt door de ontwikkeling van de weg naar 
Forum Hadriani. 
 

5.6.1 Forum Hadriani 

 
Op de flank van de strandwal Rijswijk-Voorburg-
Voorschoten (Van Veen & Waasdorp, 2000, p. 34), 
waar nu het park Arentsburgh en het 
Diaconessenziekenhuis van Voorburg liggen, zijn in 
het verleden de resten van Forum Hadriani 
teruggevonden (Koot, 2008a, p. 62). De stad lag 
aan het Kanaal van Corbulo en was het centrum 
van het bestuurlijke district van de Cananefaten 
(Bazelmans et al., 2002, p. 41), zie figuur 16 en 11 
voor een impressie en de ligging van de stad.  

 In de eerste helft van de eerste eeuw lag 
op de flank van de strandwal waarschijnlijk niet  
meer dan een kleine inheemse nederzetting mogelijk bewoond door leden van de inheemse elite. 
Van deze periode zijn namelijk een aantal prestige importgoederen, zoals amforen (Romeinse 
wijnkruiken), een kostbaar stukje millefiori glas en een mantelspeld (kapfibula) gevonden 
(Buijtendorp, 2010, p. 145; Buijtendorp, 2006a, p. 68-68, 77). Pas in de loop der tijd heeft de 
nederzetting zich als centrale plaats kunnen ontwikkelen, ofwel als bestuurscentrum. De aanleg van 
de Gracht van Corbulo heeft mogelijk een rol gespeeld bij een vroege economische ontwikkeling 
ervan (Buijtendorp, 2006a, p. 77). De Bataafse opstand heeft daarentegen mogelijk een rol gespeeld 
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dat de nederzetting kon uitgroeien tot een centrale plaats. Nadat de opstand was neergeslagen werd 
er mogelijk een militaire eenheid gelegerd (Buijtendorp, 2006a, p. 72). De positie van de nederzetting 
zal versterkt zijn door de voortgaande kolonisatie van het kleigebied ten zuidwesten van de 
strandwallen. Aan het kanaal kon ze zich ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats van de lokale 
bevolking alsook voor de paar duizend militairen die gelegerd waren aan de monding van de Rijn 
(Koot, 2008a, p. 62; Buijtendorp, 2006a, p. 71). 
 Waarschijnlijk kreeg Forum Hadriani in de tweede helft van de jaren tachtig haar bestuurlijke 
functie. In die tijd werd het in het noordwesten van het Romeinse Rijk rustig. Langs de Donau waren 
echter groeiende problemen. Hierdoor verschoof keizer Domitianus (81-96 n.Chr.) het militaire 
accent van het Rijngebied naar de Donau. Er was in onze regio sprake van militaire en burgerlijke 
consolidatie die door keizer Trajanus en Hadrianus is voortgezet. In de jaren 80-90 n.Chr. is het 
militaire district ‘Germania’ vervangen door twee provincies onder burgerlijk bestuur. De 
consolidatie is terug te vinden in de ontwikkeling van de militaire infrastructuur. Zo zijn bewijzen 
teruggevonden voor verbetering van het fort Roomburg in de jaren tachtig. De overgang naar 
burgerlijk bestuur zal een flinke economische stimulans zijn geweest. Van de periode onder het 
bewind van Domitianus zijn meer munten en meer importaardewerk gevonden (Buijtendorp, 2006a, 
p. 72-73). In de nederzetting kwamen ambtenaren wonen en waren ambachtslieden aanwezig en er 
werd handel gedreven. In het jaar 121 of 122 n.Chr. verleende Keizer Hadrianus (117-138 n.Chr.) de 
nederzetting de juridische status van forum (marktrecht), vandaar Forum Hadriani. Tevens legde 
Hadriani de grondslag voor opbouw van de Romeinse nederzetting naar een stad naar Romeins 
model en verbeterde hij de infrastructuur (Koot, 2008a, p. 64; De Jonge et al., 2006, p. 80, 86). Het 
was een keizer die grote interesse had voor architectuur en bouwprojecten. Zoals eerder genoemd, 
gaf hij waarschijnlijk de opdracht aan het leger om de limesweg te renoveren, waarvoor het 
benodigde hout in 124-126 n.Chr. werd gekapt, ook vond renovatie van de forten plaats. De 
verbeteringen van de infrastructuur zorgden voor verdere economische ontwikkeling. Dit is zichtbaar 
door de toename van importaardewerk in nederzettingen als Rijswijk – De Bult en Ockenburgh (zie 
hierna). Volgens historici kreeg Forum Hadriani pas later onder keizer Antoninus Pius (138-161 n. 
Chr.) stadsrechten en de naam Municipium Aelium Canefatium, maar dit is niet zeker (Buijtendorp, 
2006b, p. 86; Koot, 2008a, p. 64).  
 De stad werd in de loop van de tweede eeuw systematisch ingericht waarbij wegen werden 
aangelegd. De hoofdweg werd gedragen door een houten onderbouwconstructie. In het midden van 
deze weg liep een riool. Hoofdgebouwen werden gedeeltelijk of helemaal uit steen vervaardigd, 
zoals het badhuis dat gedateerd wordt tussen 120-150 n.Chr. Het natuursteen werd aangevoerd en 
het baksteen (voor dakpannen) werd door het leger gebakken. Echter, veel huizen bleven gewoon 
van hout. Van de 24 onderzochte huizen is 80% van hout gebleven. Om de stad lag een omwalling en 
een gracht waar later een houten palissade achter werd gelegd. In de tweede helft van de tweede 
eeuw werd direct achter deze palissade een stenen muur gebouwd en werd waarschijnlijk een 
tweede gracht aangelegd om de stad te versterken. Dit werd nodig geacht vanwege groeiende onrust 
in het Romeinse Rijk (Koot, 2008a, p. 64; De Jonge, 2006, p. 100, 103, 111, 117). Recent onderzoek 
aan de Effathalaan in Voorburg heeft uitgewezen dat Forum Hadriani waarschijnlijk rondom een 
haven is gebouwd. In het Forum Hadriani-gebied zijn langs de oevers van een geul van minimaal 
110m in lengte en 32m in breedte restanten van steigers of kadewerken aangetroffen. De steigers 
waren opgebouwd uit twee rijen palen van eikenhout. De jongste fase van het gevonden hout van de 
steigerconstructie kon dendrochronologisch worden gedateerd op ongeveer 220 n.Chr. en de oudste 
fase op ongeveer 160 n.Chr. Het grootste deel van het hout is aangevoerd uit Midden- en Zuid-
Duitsland. De waterloop was natuurlijk en niet gegraven, waarschijnlijk was het een zijtak van het 
Gantelsysteem (Driessen & Koot, 2008, p. 43-33). 
 Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis lag er dus een stad, met een populatie van ca. 
1000 mensen, te midden van een agrarisch gebied (Koot, 2008a, p. 64; Waasdorp, 2006, p. 117). De 
Romeinse versterkingen en Forum Hadriani gaven de boerenbevolking een belangrijk afzetgebied en 
mogelijkheden om goederen en diensten te bemachtigen waarin zij zelf niet konden voorzien (Koot, 
2008a, p. 64) 
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Landschap en voedseleconomie 
Recentelijk is archeobotanisch onderzoek verricht binnen de stadsmuren van Forum Hadriani. Hierbij 
zijn twee bewoningsfasen onderzocht, te weten de perioden 120-170 en 170-270 n.Chr.  Het 
onderzoek heeft inzicht gegeven in het gebruik en de aard van het landschap. Van de 
cultuurgewassen en gebruiksplanten zijn hier de belangrijkste genoemd. Voor de eerste 
bewoningsfase (120-170 n.Chr.) werden resten van brood- of spelttarwe en emmertarwe 
aangetroffen (Bink & Franzen, 2009, p. 392-393). Brood- en spelttarwe waren geïmporteerde 
graansoorten. Het zijn soorten die om goede gronden vragen. Echter, lokale verbouw op de arme 
zandgronden lijkt uitgesloten. De villae op de lössgronden (Limburg) waren belangrijke 
productiecentra voor deze gewassen (Beurden et al., 2007, p. 54). Er werden schaaldelen van 
hazelnoten en pitten van gewone vlier gevonden, welke van lokale herkomst zullen zijn geweest 
(Bink & Franzen, 2009, p. 392-393). Ook in fase 2 zijn emmer- en spelttarwe de meest voorkomende 
graansoorten en werden vijgen, walnoten, druiven en kroosjespruim (gekweekte pruim) 
aangetroffen. Deze zijn door de Romeinen geïntroduceerd en werden ook geïmporteerd (Bink & 
Franzen, 2009, p. 396). Er zijn aanwijzingen voor moestuinen in de stad door de aanwezigheid zaden 
en vruchten van groenten, tuinkruiden, mogelijk medicinale planten en verfplanten (Bink & Franzen, 
2009, p. 405). Op basis van de resultaten van de macroresten (zaden en vruchten) en het pollen kan 
een bomenarm landschap worden vermoed. Van de boompollen die aanwezig waren kon worden 
afgeleid dat in de natte, vaak zure milieus (veen) els, berk en wilg voorkwam. Op de strandwal 
kwamen soorten als hazelaar, eik, beuk en ook berken voor (Bink & Franzen, 2009, p. 402). Op basis 
van zaad kon worden gesteld dat in de eerste bewoningsfase in de buurt nog jeneverbes voorkwam 
(Bink & Franzen, 2009, p. 395). Het pollenonderzoek laat een hoog aandeel grasplanten zien, ook zijn 
pollen van planten van heide en venen aangetroffen. Graslandplanten worden aangetroffen in 
begraasde gebieden. Voor heidevelden op droge gronden is beweiding zelfs een voorwaarde voor 
het in stand houden ervan (Bink & Franzen, 2009, p. 402). Het landschap in de directe omgeving van 
Forum Hadriani kenmerkte zich door een korte grazige, gesloten tot vrij open vegetatie van 
voedselrijke milieus, kenmerkend voor menselijk handelen (Bink & Franzen, 2009, p. 407). De directe 
omgeving werd waarschijnlijk begraasd door runderen, schapen/geiten en varkens. Hiervan zijn 
botresten (consumptie) gevonden. Daarnaast komen in beide perioden nog lage percentages 
botresten voor van kip, tamme gans, oester en mossel. Dit duidt op Romeinse elementen in het dieet 
(door Romeinen geïntroduceerd). Rundvlees vormde de belangrijkste voedselbron (Bink & Franzen, 
2009, p. 358, 382-384). Bovenstaande analyse laat zien dat niet alleen de directe omgeving bij de 
voedseleconomie van de stad betrokken was, maar dat men ook voedsel van verder weg gelegen 
gebieden importeerde. Het hortus-ager-saltus-silva-model gaat hier niet op. 
  
De weg naar Forum Hadriani 
De economische ontwikkeling van een stad als Forum Hadriani kon alleen tot stand komen met een 
goede infrastructuur. Het Kanaal van Corbulo is hiervoor reeds beschreven, maar langs de gracht is in 
de loop der tijd ook een weg aangelegd. In 1997 zijn in de VINEX-locatie Wateringse Veld, ten zuiden 
van Den Haag zijn sporen gevonden van de weg die langs Forum Hadriani liep. In dat jaar werden ook 
vier Romeinse mijlpalen gevonden, hierop werd per mijl de afstand tot de eerstvolgende belangrijke 
plaats, in dit geval Forum Hadriani, aangegeven. Tevens werd een mijlpaal opgericht om de keizer eer 
te bewijzen en om belangrijke gebeurtenissen te gedenken (zoals voor de aanleg en reparatie van 
een weg). Er kwamen hierdoor steeds meer palen bij, aangezien wordt aangenomen dat ze niet 
werden verwijderd. De vier palen zijn geplaatst tijdens de regering van respectievelijk, Pius, 
Caracalla, Gordianus III en Decius. Degene van Pius is het oudste. De tekst op deze mijlpaal maakt 
duidelijk dat de paal in 151 n.Chr. is opgericht. De begindatum van de weg is dus duidelijk. De 
einddatering van de weg is moeilijker te bepalen, maar de laatste paal is neergezet in 250 n.Chr. 
(Waasdorp, 2006, p. 120-121; Provinciaal Historisch Centrum, 2009, p. 13). Kenmerkend van de weg 
is dat de weg geen specifieke sporen heeft achtergelaten. Er zijn geen houten paalfunderingen, geen 
grind- of schelppakketten teruggevonden, alleen een verhoogd plateau van 6m breed met gegraven 
greppels (Waasdorp, 2006, p. 120). Samen met de limesweg, de weg van Forum Hadriani en andere 
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vermoedelijke wegen, lag er dus een stelsel (water)wegen die zowel economische als militaire 
doeleinden dienden. 
 

5.6.2 Bewoning in de regio van Forum Hadriani 

 
Uit archeologische opgravingen blijkt dat de inheemse bewoning zich in de Romeinse tijd 
concentreerde in het kleigebied achter de strandwallen. Vanaf de Romeinse tijd zijn grote 
overstromingen van eerdere perioden voorbij. Het drassige gebied in het zuidwesten is dan 
voldoende ontwaterd door de Gantel en haar zijtakken. Op de vruchtbare klei van de hoger gelegen 
zandige oeverwallen kon nu bewoning plaatsvinden. De oeverwallen boden meer perspectief dan de 
strandwallen. Deze lagen dan wel hoog en droog maar hadden een beperkte oppervlakte en waren 
maar weinig vruchtbaar. Het aantal vindplaatsen in het strandwallengebied is dan ook een stuk 
geringer (Koot, 2008a, p. 56; Van Ginkel & Waasdorp, p. 1992, p. 10, 12, 19; De Hingh & Van Ginkel, 
2009, p. 67). Enige voorzichtigheid voor de aanname van geringe bewoning op de strandwallen is 
geboden. Voor Den Haag geldt dat de strandwallen nog weinig onderzocht zijn. Tevens zijn duinen 
afgegraven waardoor bewoningssporen zijn verdwenen (De Hingh & Van Ginkel, 2009.p. 72; Mond. 
med. A. Meering, 11-11-11). Voor de strandwal Rijswijk-Voorburg-Voorschoten geldt dat deze wel 
intensief bewoond lijkt te zijn geweest. Verspreid over de lengteas van de zandrug zijn veelvuldig 
resten van potscherven gevonden. Deze waren niet meer aanwezig in hun originele context, maar 
wel wijzen op intensieve bewoning. Vanaf de late middeleeuwen zijn op deze strandwal echter 
vrijwel alle duinen voor zandwinning afgegraven. Hiermee zijn veel bewoningssporen vanaf de 
Romeinse tijd en jonger grotendeels verdwenen. Uit archeologisch onderzoek blijkt echter dat op de 
flanken van de strandwal bewoningssporen nog goed geconserveerd zijn (Koot, 2008a, p. 65; Koot, 
2010, p 182), zoals de opgravingen van Forum Hadriani laten zien. De bewoning beperkte zich 
natuurlijk niet tot de inheemse boerenbevolking. De Romeinen brachten een leger dat voor een 
groot deel bestond uit soldaten uit andere delen van het Romeinse rijk (zie paragraaf 5.2). Daarmee 
kwam een stroom op gang van handelaren en ambachtslieden die zich hier vestigden alsook 
Romeinse bestuurders die zorgden voor belastingheffing en rechtspraak (De Hingh en Van Ginkel, 
2009, p. 77-78). Figuur 17 laat zien de bewoningsconcentraties in de Haagse regio zien. In figuur 18 
ernaast worden enkele verder weg gelegen plaatsen genoemd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17: Overzicht belangrijkste Romeinse vindplaatsen in de Haagse regio: 
(De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 79) 
 

1: Lozerlaan   7: Scheveningseweg 
2: Erasmusweg  8: Ockenburgh 
3: Uithofslaan  9: Arentsburg - Forum Hadriani 
4: Wateringse veld - Hoge Veld 10: Oosteinde 
5: Jan Willem Frisolan  11: Van Vredenburghweg 
6: Han Stijkelplein    
 
 
 
 
 

 

Figuur: 18: Overzicht belangrijkste vindplaatsen kustregio: 
(Goossens, 2008, p. 161) 
 

1: Ockenburgh  8: Rijksweg A4 
2: Scheveningseweg  9: Midden Delfland 
3: Forum Hadriani  10: Wateringse Veld - Hoge Veld 
4: Leidschendam-Leeuwenbergh  
5: Rijswijk – De Bult   
6/7: Harnaschpolder    
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Aan de hand van enkele voorbeelden, die op bovenstaande kaarten zijn terug te vinden, wordt een  
beeld gegeven van de inheemse en Romeinse bewoning rondom Forum Hadriani. Op basis hiervan 
wordt een beeld geschetst van het gebruik van het landschap en de ontwikkeling daarvan in de loop 
der tijd. De Romeinse bewoning wordt gereconstrueerd aan de hand van de voorbeelden van de 
Scheveningseweg en Ockenburgh waar zich vici ontwikkelden. Aan de Scheveningseweg heeft echter 
vóór de oprichting van de militaire nederzetting een inheemse boerderij gestaan. Ook de boerderij 
aan de Jan Willem Frisolaan geeft inzicht in de vroege inheemse bewoning. Opgravingen in het 
duingebied zijn echter schaars. Voor de economische ontwikkeling in het Cananefaatse gebied is de 
informatie van het kleigebied meer representatief dan het duingebied. Een graadmeter voor de 
inrichting en de omgang met het landschap geeft de opgraving in het Wateringse Veld - Hoge Veld. 
Van deze opgraving was zeer volledige informatie, verenigd in één boekwerk beschikbaar. Deze 
voorbeelden worden gevolgd door Rijswijk - De Bult, een inheemse nederzetting waar rijkdom 
zichtbaar wordt en de bewoning in Midden-Delfland. De verschillende onderzoeken laten een 
gedifferentieerd bewoningspatroon zien.  
 

5.6.2.1  Wonen op het zand 

 
Schevingseweg 
Tijdens opgravingen aan de Scheveningseweg werden twee cultuurlagen aangetroffen. Het onderste 
niveau was duidelijk inheems-Romeins en dateerde uit de eerste helft van de 2e eeuw (100-150 
n.Chr.). De daarboven liggende laag dateerde uit de periode 180-250 n.Chr. De lagen werden 
gescheiden door een dikke laag stuifzand. Rond 150 n.Chr. moet deze overstuiving plaats hebben 
gevonden. In de onderste laag kon een gedeelte van een drieschepige huisplattegrond worden 
onderscheiden. Er was echter maar een klein stukje van de nederzetting blootgelegd. Het huis was 
5,5m breed en in elk geval langer dan 12m. De huisplattegrond lag bovenop enkele oudere sporen, 
zoals een groot aantal ploegkrassen. Er was dus een bepaalde ontwikkeling zichtbaar. Het 
vondstmateriaal getuigde echter niet van grote welstand van de bewoners uit deze periode, het 
materiaal was door de mensen zelf vervaardigd. Importmateriaal werd weinig aangetroffen. Ook al is 
maar een gedeelte van de nederzetting onderzocht, de arme zandgrond zal geen bestaansruimte 
hebben geboden aan meerdere boerderijen (De Hingh & Van Ginkel, 2009. P. 74; Waasdorp, 1999, p. 
14; Waasdorp, 1986, p. 308-312; Van Ginkel & Waasdorp, 1992, p. 20).  
 Anders wordt het in de bewoningslaag daterend uit de periode 180-250 n.Chr., deze had 
duidelijk een veel rijker karakter. Hier is vrijwel alleen Romeins importaardewerk uit België en 
Duitsland opgegraven. Ook werden kuilen gevonden die hele voorwerpen bevatten. Het waren geen 
graven aangezien menselijke botresten ontbraken, mogelijk dienden ze een ritueel doel. Bijzonder 
was de vondst van scherven van ten minste 20 terracottabeeldjes, waarvan inheemse 
moedergodinnen herkenbaar waren (zie ook paragraaf 5.4.3). Het karakter van de nederzetting 
verschilt met de oudere nederzetting. Er zijn een vijftal rechthoekige gebouwtjes van 4,5 bij 15m 
blootgelegd. Ook baksteenpuin, zoals dakpan- en vloertegelfragmenten werden gevonden. De vele 
voorwerpen van militaire aard, zoals zwaarden, dolken, mantelspelden (fibulae) geven aan dat hier 
sprake was van aanwezigheid van militairen. Een fort is hier echter nooit gevonden. Opgravingen bij 
Ockenburgh legde in 1993 en 1997 echter wel een fortificatie bloot (zie hierna), waarna werd 
geconcludeerd dat beide locaties deel uitmaakten van de ‘verlengde limes’.  De nederzetting aan de 
Scheveningseweg moest, gezien het importaardewerk, intensieve contacten hebben gehad met de 
nabij gelegen militaire wachtpost. Daarmee kon het worden beschouwd als een vicus, waar 
handelaren en ambachtslieden hun werk beoefenden (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 78; Van 
Ginkel & Waasdorp, 1992, p 20; 40-43; Waasdorp, 1986, p. 308-312).  
 Archeobotanische resten van de inheemse nederzetting waren schaars en slecht 
geconserveerd. Het leverde slechts één mogelijk cultuurgewas op: raapzaad. Dit gewas kan als 
groente of voor de olie gebruikt zijn. Houtresten uit een waterput laten een beschoeiing van lokaal 
eikenhout zien. Resten van wilde planten lieten een weinig ander beeld zien dan de vegetatie in de 
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Romeinse situatie. De Romeinse situatie wordt daarom toegelicht. Houtresten van een beschoeiing 
van een waterput uit de Romeinse situatie laten het gebruik van jeneverbes en wilgentenen zien. Er 
is een geringe hoeveelheid resten van gerst, tarwe waaronder broodtarwe (wat wijst op handel), 
haver, rogge en zaden van akkeronkruiden aangetroffen. Vruchten die werden geconsumeerd waren: 
hazelnoot, sleedoorn-, vlier en jeneverbessen. Daarnaast ook enkele resten van peulvruchten 
(paardeboon en erwt), walnoot en één druivenpit. Het is niet aantoonbaar of hier akkerbouw 
bedreven werd. Gezien de geringe hoeveelheid cultuurgewassen wordt ervan uitgegaan dat hier 
alleen geconsumeerd werd en niet geproduceerd (Vermeeren 1998, p. 40-44, 47). Een hoog 
percentage van pollen van grassen en kruiden wijzen op de aanwezigheid van graslanden en ruigten. 
Het percentage bomen en struiken was laag, daarbij werden meer struikpollen dan boompollen 
aangetroffen. In de nattere strandvlakten zijn sporen gevonden die indiceren dat er een elzen- en 
wilgenbroekbos aanwezig was en dat op de strandwallen nog eikenbos groeide. Het struweel 
bestond uit soorten als liguster, duindoorn, kruipwilg, vlier en jeneverbes. De macroresten (zaden en 
vruchten) laten dit ook zien. De waterputbeschoeiingen van eikenhout en jeneverbes-wilgentenen 
indiceren dat men lokaal houtmateriaal gebruikte (Vermeeren, 1998, p. 40-44, 47). De aangetroffen 
botresten geven een indicatie over het gebruik van het omliggende landschap. In de inheemse 
nederzetting werden mogelijk runderen gefokt voor de verkoop (de hoeveelheid aangetroffen 
wisselkiezen van runderen is hiervoor indicatief). Beweiding moet dus plaatsgevonden hebben. In de 
Romeinse nederzetting zijn relatief weinig wisselkiezen van runderen aangetroffen. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat deze dieren werden aangevoerd. Het is echter ook mogelijk dat jongvee buiten de 
nederzetting werd geweid, waardoor wisselkiezen ontbraken. Jachtwild speelde in beide 
nederzettingen een marginale rol. Het redelijk open karakter van het landschap moet hierbij een rol 
hebben gespeeld (Carmiggelt et al., 1998, p.16, 22, 35). 
 
Ockenburgh 
Een vergelijkbare vicus lag bij de wachtpost van Den Haag Ockenburgh. Archeologisch onderzoek laat 
zien dat het fort en de vicus gelijktijdig in gebruik zijn geweest tussen 150-175 n.Chr. Het kleine fort 
werd echter na 175 n.Chr. verlaten. De vicus blijft hierna nog bewoond tot 250 n.Chr. De geringe 
omvang van de gebouwen en het type gebouwen in de vicus evenals het vele importmateriaal (bijna 
alles) tonen (net als bij de Scheveningseweg) aan dat hier geen sprake was van een gewone 
inheemse nederzetting. De welvaart, die het importmateriaal indiceert, zet door nadat het fort 
verlaten is (Beurden et al., 2007, p. 4-6). Ook hier is onderzoek gedaan naar archeobotanische resten. 
Het macrorestenonderzoek (zaden) wijst uit dat de directe omgeving begroeid is geweest met door 
de mens beïnvloede vegetaties van erven, akkers en tuinen (Beurden et al., 2007, p. 53). Daarnaast 
zijn ook zaden aangetroffen van planten uit meer natuurlijke vegetaties die in de nabije omgeving 
voorkwamen. Het zijn zowel soorten van open duinvegetaties als van duinstruwelen, zoals 
duindoorn, hazelaar en jeneverbes. De resultaten van de polleninventarisatie sluiten in grote lijnen 
aan bij de resultaten van het zadenonderzoek. Houtresten van waterputbeschoeiingen zoals els, wilg 
en hazelaar, eik, es en jeneverbes wijzen erop dat het gebruikte hout van lokale herkomst is. Van de 
laatste drie soorten en wegedoorn is aangetoond dat deze soorten diende als brandstof (Beurden et 
al., 2007, p. 53). De aangetroffen resten van verschillende graansoorten en fruit- en nootresten zijn 
vergelijkbaar met de gegevens van de Scheveningseweg. Bovendien zijn geen grote verschillen 
gevonden tussen het vicus en het fort. De hoeveelheid resten van graangewassen was laag (Beurden 
et al, 2007, p. 23). Voor bedekte gerst zijn, door de aanwezigheid van kafresten, aanwijzingen voor 
lokale verbouw, voor de andere soorten niet (Beurden et al, 2007, p. 23). Grootschalige verbouw 
werd dan ook niet aangenomen. Verbouw kan ook op kleine schaal in tuinen hebben plaatsgevonden 
(Beurden et al, 2007, p. 53). Het aandeel pollen van akker- en tuinonkruiden is ook laag, wat ook niet 
wijst op grootschalige graanproductie. Het botanisch onderzoek toont in ieder geval aan dat zowel de 
militairen als de vicusbewoners uitheemse producten hebben gekend waardoor zowel in het fort als 
in de vicus een zekere mate van welvaart aanwezig was. De aanwezigheid van voedsel zoals vijg, 
kroosjespruim en walnoot en van granen van betere gronden wijzen op handel. Er zijn niet veel 
aanwijzingen voor handel in de periode dat het fort verlaten was (na 175 n.Chr.). De enige vondst 
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van spelttarwe in de vicus uit deze periode, vormt een aanwijzing dat men waarschijnlijk graan 
importeerde, maar echte bewijzen daarvoor zijn niet aanwezig (Beurden et al., 2007, p. 54). De 
aanwezigheid van 3e eeuws Romeins aardewerk (Bakker, 1998, p. 361) laat zien dat hier toch handel 
gedreven werd. Voor zowel de vicus als het fort is rundvlees van het grootste belang geweest, dit laat 
het grote aandeel runderbotten zien. Visvangst en jacht waren van zeer geringe betekenis (Beurden 
et al., 2007, 37-38, 42). De laatste wederom het gevolg van het open karakter van het landschap. 
Wat vleesconsumptie betreft zijn hier zeker runderen aangevoerd. Daarnaast al zal men 
waarschijnlijk wel wat runderen, schapen en varkens gehouden hebben. Indicaties van grootschalige 
veehouderij zijn er niet (Beurden et al., 2007, p. 53). 
 
Jan Willem Frisolaan 
Op ongeveer 300m van de Scheveningseweg is aan de Jan Willem Frisolaan op een smalle duinrug 
(ongeveer 40 meter) is een cultuurlaag met sporen van een lange eenschepige inheems-Romeinse 
boerderij gevonden van ruim 6 bij 23m, evenals greppels en kuilen. Naast de boerderij werden 
sporen van een tweede (kleiner) gebouw aangetroffen. Veel kan op de zandrug niet gestaan hebben. 
Waarschijnlijk gaat het om een boerenbedrijfje, bewoond door één familie. De sporen dateren de 
locatie tussen 150 en 200 n.Chr. De boerderij vertoont gelijkenissen met één van de vroege 
eenschepige boerderijen die in Rijswijk - De Bult (zie hierna) zijn opgegraven. Op een lager gedeelte 
werden twee waterputten gevonden. Er zijn slechts geringe hoeveelheden Romeins aardewerk 
aangetroffen. Romeinse welvaart is hier niet aangetroffen. Dit is opmerkelijk omdat de Romeinse 
nederzetting aan de Scheveningseweg vlakbij lag (datering 180-250 n.Chr.). Gelijktijdige bewoning 
van de twee locaties is namelijk niet uitgesloten (Kersing et al., 1995, p. 228-229). Van deze locatie 
zijn naar mijn weten geen archeobotanische en archeozoölogische gegevens beschikbaar. 
 

5.6.2.3  Wonen op de klei en in het veen 

 
Wateringse Veld 
In de jaren 2000 werd op de VINEX-locatie Wateringse Veld resten van inheemse nederzettingen uit 
de Romeinse tijd gevonden. De bewoning bevond zich als een soort lintbebouwing op de 
oeverwallen van de Gantel niet ver van het kanaal van Corbulo. In de IJzertijd was hier nog sprake 
van een brak kweldermilieu door invloed van de zee. Door afname van de zeeinvloed in de Romeinse 
tijd verzoette het milieu (Siemons & Lanzing, 2009, p. 9, 347-350). Binnen het Wateringse veld zijn 
drie locaties Wateringen-Julianahof, Kwaklaan en Hoge Veld gevonden die bewoningssporen 
bevatten. Deze drie locaties vormden samen een grote vindplaats, waarin over een afstand van 700m 
bewoning zichtbaar was (Siemons & Lanzing, 2009, p.17). De hier genoemde bevindingen hebben 
betrekking op de ontwikkeling van de nederzetting van de locatie Hoge Veld, het landgebruik en 
voedseleconomie. De inheemse nederzetting die is gevonden in het Wateringse Veld bestond uit 
woonstalhuizen, spiekers, bijgebouwen, kuilen en greppels en een cultusplaats. Bewoning begon 
rond het midden van de 1e eeuw n.Chr. en eindigde aan het begin van de 3e eeuw n.Chr. 
(aardewerkdatering). Rond het midden van de 1e eeuw begon de bewoning met enkele huizen en 
een grote kronkelige greppel. In de tweede helft van de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw werden 
de huizen groter (lengte variërend tussen 22 en 25 meter tot aan het einde van de 
bewoningsperiode), maar bleef de nederzetting bestaan uit twee à drie woonstalhuizen met erven. 
Mens en dier leefden hier samen onder één dak. In deze periode nam de hoeveelheid 
importaardewerk toe, ook al overheerste inheems (handgevormd) aardewerk. Aan het eind van de 1e 
eeuw werd de rechthoekige cultusplaats aangelegd. Bij het Hoge Veld werden geen graven 
gevonden. In de periode 130 – 160 n.Chr. vonden grote veranderingen plaats in de lay out van de 
nederzetting. Een groot greppelsysteem werd aangelegd op de oeverwal en het omliggende terrein 
waardoor het gebied in kavels werd ingedeeld. De greppels zorgden voor afwatering naar de 
bermgreppel van de Romeinse weg die was aangelegd langs het kanaal van Corbulo (Siemons & 
Lanzing, 2009, p. 363-365, 376).  
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Het archeobotanisch onderzoek laat zien dat er de bewoners zich bezig hielden met akkerbouw 
(Siemons & Lanzing, 2009, p. 326, 333). Op basis van het botanische materiaal kon weinig gezegd 
worden over de schaal waarop akkerbouw bedreven werd. De structuur van de nederzetting waarbij 
het omliggende land in de tweede kwart van de tweede eeuw grootschalig verkaveld werd, geeft 
hierin meer inzicht (zie hierna). Hierdoor steeg zal het aandeel bewerkbare grond tot 15 à 20ha, 
waarbij een surplusproductie niet kan worden uitgesloten (Siemons & Lanzing, 2009, p. 352). Het 
archeozoölogisch botmateriaal wees erop dat men zich bezig hield met veeteelt voornamelijk 
runderen en schapen). Ook de aanwezigheid van woonstalhuizen duidde hierop. Men gaat ervan uit 
dat een gebied van ca 50 ha ten oosten van de nederzetting werd gebruikt als weidegrond, aangezien 
er geen bewoningssporen zijn aangetroffen in het gebied tussen de strandwal en de Romeinse weg 
en Rijswijk-De Bult (zie figuur 18). Er werden geen resten van wilde zoogdieren gevonden. Ook het 
aandeel varkens was minimaal (Siemons & Lanzing, 2009 p. 303, 353-354). Het landschap waarin 
men leefde had een open karakter. Het aandeel niet-boompollen was iets groter dan het aandeel 
boompollen. Dit was echter al zo in de periode vóór de Romeinse tijd. (Siemons & Lanzing, 2009, p. 
333). Voor wilde zoogdieren en varkens was een open landschap geen geschikte omgeving. 
Gehouden varkens zullen gevoed zijn geweest met eikels en beukennootjes uit men verder weg 
gelegen bossen haalde (Siemons & Lanzing, 2009, p. 353). Toch was er wel wat bos aanwezig. Het 
aandeel els is hierbij het grootst, een kenmerkende soort voor natte plaatsen. Van de boompollen 
van drogere gronden overheerste hazelaar. Dit is een struik die explosief gaat bloeien als openingen 
in het bos ontstaan, mogelijk door toedoen van de mens (Siemons & Lanzing, 2009, p. 333). Voor de 
ontwikkeling van de landbouwgronden zal bos zijn gekapt. 
 De landschappelijke ontwikkeling van de locatie lijkt samen te hangen met regionale 
ontwikkelingen. Vanaf 121-122 kreeg Forum Hadriani een economische impuls met de komst van 
keizer Hadrianus (zie ook paragraaf 5.6.1). Ook de toename van de militaire activiteit in de tweede 
helft van de tweede eeuw zal gezorgd hebben voor een toename van de voedselproductie. De 
samenleving die grotendeels was gericht op zelfvoorziening veranderde door de aanwezigheid van 
mensen (stedelingen en soldaten) die niet actief betrokken waren bij de voedselproductie (zie ook 
Scheveningseweg en Ockenburgh). De greppelsystemen werden aangelegd volgens Romeinse 
maatverhoudingen, zowel militaire eenheden als het burgerlijk bestuur zullen het initiatief hebben 
genomen. Mogelijk is belastingheffing een van de aanleidingen geweest voor landindeling, ook de 
drang naar grotere opbrengsten van het land door verbeterde waterafvoer kunnen van invloed zijn 
geweest. Aan het begin van de 3e eeuw wordt de nederzetting verlaten. De oorzaken zijn onduidelijk. 
De periode van stabiliteit in het Romeinse Rijk was grotendeels voorbij door politieke onrust, 
economische terugval, ziekte en invallen van Germaanse stammen. Echter, andere nederzettingen 
zoals de Harnaschpolder, Leidschendam - Leeuwenbergh en Rijswijk- De Bult (zie onder) bleven 
bewoond tot na het midden van de 3e eeuw. Hier leek daarom een langzaam voortschrijdende 
vernatting van de regio de oorzaak te zijn geweest. Aan het begin van de 3e eeuw werd dit een 
toenemend probleem (De Hingh & van Ginkel, 2009, p. 107; Siemons & Lanzing, 2009, p. 369-171, 
375-377). Bovendien zal intensieve landbouw van de klei- en veengebieden voor maaivelddaling en 
daardoor extra vernatting hebben gezorgd (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 107). De grond werd 
vervolgens te nat om te bewerken en de nederzettingen werden verlaten (Siemons & Lanzing, 2009, 
p. 375-377). 
 
Rijswijk – De Bult 
In de periode 1976-1996 van de vorige eeuw werden op de locatie Rijswijk - De Bult de resten van 
een nederzetting gevonden op de afzettingen van de Gantel, een locatie die in verhouding vlakbij 
Forum Hadriani en het kanaal van Corbulo lag (Koot, 2008b, p. 231; Van Londen, 2006a, p. 136). Op 
de plek van de nederzetting heeft als het ware een bewoningsevolutie plaatsgevonden, waarbij de 
Romeinse invloed optimaal zichtbaar werd. Het onderzoek laat een ontwikkeling in fasen zien die 
lopen van 10 v.Chr. tot 270 n.Chr waarbij een éénschepige boerderij van 5m x 9,5m tegen het 
midden van de 3e eeuw wordt omgevormd tot een in baksteen uitgevoerd Romeins villa-achtig 
gebouw met bijgebouwen. Het inheemse karakter verdwijnt. In de periode 60-130 n.Chr. bereikt het 
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Figuur 19: Villa - De Bult, nagebouwd in  
Archeologisch Themapark Archeon  
(Provinciaal Historisch Centrum, 2009, p. 16) 

 
 

nederzettingsareaal ongeveer 10.000 m2 waarbij de erven rond de huizen omgeven werden door 
diepe sloten. Vanaf 200 n.Chr. worden een groot aantal sloten gedempt en wordt het areaal vergroot 
van 1ha naar ca 2ha. Om het nieuwe erf werd een nieuwe sloot gegraven, waardoor het 
nederzettingsareaal groeide naar 18.500m2. Dit ging gepaard met de aanleg van een 
verkavelingsysteem ten zuiden van de nederzetting. Een gebied van 13ha werd onderverdeeld in 
blokken van 1-2 ha. Tevens werd een verwarmingssysteem aangelegd. Onder dit vertrek lag een 
kelder waar vuur werd verstookt waarbij de warmte via buiswerk in de muur het vertrek binnen kon 
komen. Hiervoor was een aanzienlijke hoeveelheid hout nodig. 
In 270 werd de nederzetting verlaten (Goossens, 2008, p. 163-
164, 173; Koot, 2008a, p. 68-70; Van Londen, 2006b, p. 167-
168; Bloemers, 1979, p. 5-12). Figuur 19 geeft een beeld van 
de villa die in de nederzetting gestaan moet hebben. 
  Pollenonderzoek wijst uit dat er sprake was van een 
open vegetatie. Het hoge aandeel grassen, granen en 
kruidachtige planten wees op de aanwezigheid van akkers 
(Groenman-Van Waateringe, 1978, p. 452), dus de verbouw 
van granen (niet op soort teruggebracht). Botresten konden 
alleen worden gedetermineerd van periode II (130-200 n.Chr). 
en III (200-270 n.Chr.) Kenmerkend is het hoge aandeel paard 
in fase II (27,7%). In fase III daalt in het aandeel paard naar 
14,3% (Clason, 1978, p. 431). Het hoge aandeel paard lijkt in 
de eerste bewoningsfase te duiden op een fokprogramma 
voor het Romeinse leger. In de 1e eeuw en begin 2e eeuw 
zullen dierlijke producten en vruchten mogelijk door het leger 
zijn gebruikt. In de loop van de 2e eeuw zal Forum Hadriani een grote rol hebben gespeeld als 
afzetmarkt. Rijswijk – De Bult ontwikkelde zich tot een boerenbedrijf naar Romeins model (villa 
rustica), een plek met status en regionale agrarische functie (Van Londen, 2006b, p. 180; Bloemers, 
1979, p. 15-22). Rijswijk - De Bult is uniek in de regio, een vergelijkbare villa-achtige nederzetting is 
(nog) niet gevonden (Koot, 2008a, p. 70). 
 
Midden-Delfland 
Jarenlang heeft de onderzoekslocatie Rijswijk – De Bult model gestaan voor de inheemse landelijke 
nederzetting. Echter, dit beeld is niet representatief voor de regio. Onderzoek van Heleen van 
Londen van inheemse Nederzettingen in Midden-Delfland (bij Delft) laat dit zien (en ook de locatie 
Wateringse Veld - Hoge Veld). De groei die in Rijswijk optrad vanaf de laatste kwart van de 1e eeuw 
werd niet teruggevonden in Midden-Delfland (Van Londen, 2006a, p. 137). In het onderzoek heeft zij 
de Romeinse invloed onderzocht door Midden-Delfland te vergelijken met de inheemse 
nederzettingen in de Assendelverpolders bij het Noord-Hollandse Assendelft in het ‘vrije Germania’ 
(zie paragraaf 5.7) en met Rijswijk - De Bult (Van Londen, 2006b, p. 9-10). Vergeleken met Rijswijk - 
De Bult en Assendelft, leek de nederzetting van Midden-Delfland qua gebruik, omvang en de 
‘traditionele’ inrichting van de nederzettingen meer op Assendelft dan op Rijswijk - De bult. De 
boerderijen waren bijvoorbeeld in de 1e eeuw vergelijkbaar met de boerderijtypen in Assendelft, de 
zogenaamde wandgreppelhuizen. Een boerderij gebouwd van plaggen, niet van vlechtwerk, en een 
staander voor het stutten van het dak. Ook de bouwmaterialen, zoals het gebruik van hout, leem en 
riet, kwamen overeen. Er werd geen steen gebuikt zoals in Rijswijk (Van Londen, 2006b, p. 179-181). 
In vergelijking tot Rijswijk werd Midden-Delfland begin van de derde eeuw verlaten, waarbij 
vernatting de plausibele verklaring lijkt (Van Londen, 2006a. p. 137). Een grote afwijking met 
Assendelft vormde echter het systematische verkavelingspatroon dat zich vanaf 125-150 n.Chr. in het 
landschap aftekent. Hierin lijkt heeft het patroon meer gelijkenissen met Rijswijk – De Bult 
(Goossens, 2008, p. 168; Van Londen, 2006b, p. 270). Van Londen (2006) laat zien dat de bewoners 
van Rijswijk- De Bult materieel gezien rijker waren en dat zij in een ander type nederzettingen 
woonden; met meerdere huizen in plaats van de alleenstaande woonstalhuizen van Midden-
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Delfland. De bewoners behoorden mogelijk tot de inheemse elite. Er zou dus een bepaalde 
hiërarchie tussen nederzettingen bestaan, waarbij Rijswijk – De Bult niet als maatstaf genomen 
moest worden. Ze geeft een topografische verklaring voor de verschillen in economische groei. 
Rijswijk-De Bult lag op brede vruchtbare gronden aan de hoofdgeul van de Gantel, dichtbij Forum 
Hadriani als afzetmarkt. De nederzettingen van Midden-Delfland lagen daarentegen minder gunstig 
qua afstand tot het afzetgebied, maar ook qua gronden. Landschappelijk ligt dan het 
zwaartekrachtmodel voor de hand: “hoe verder we het land ingaan, des te eenvoudiger worden de 
nederzettingen. De bewoners van de eenvoudige boerennederzettingen hebben aantoonbaar langer 
aan de inheemse tradities vastgehouden” dan de bewoners van Rijswijk - De Bult, ook nadat het 
systematische verkavelingsysteem door de Romeinen werd aangelegd (Van Londen, 2006a, p. 139).  
 

5.6.3 Het model van Von Thünen 

 
In de afgelopen jaren heeft verregaand onderzoek in de regio (Midden-Delfland, Harnaschpolder, 
Rijswijk - De Bult, Leidschendam - Leeuwenbergh, Wateringse Veld - Hoge Veld, Uithofslaan) 
nederzettingen en greppelstructuren blootgelegd. Ten noorden van Rijswijk - De Bult zijn in 2007-
2008 verkavelingsgreppels gevonden waaruit kon worden geconcludeerd dat ook dit gebied 
verkaveld was. Via extrapolatie van de greppels kon worden vastgesteld dat de greppels bijna 
samenvielen met de vindplaats van de mijlpaal van Caracalla die langs de weg stond die Forum 
Hadriani met de Maas en Rijn verbond (gevonden in 2005 en gedateerd 212-213 n.Chr.). De 
verkaveling vormde één systeem waarbij een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Over het algemeen 
kan de verkaveling worden gezien als een gefaseerd proces waarbij deze allereerst bestond uit smalle 
kronkelige sloten. In de tweede helft van de 1e eeuw werden deze vervangen door brede 
enkelvoudige sloten om de nederzetting heen doorlopend naar buurlocaties. In de 2e eeuw vond de 
planmatige verkaveling plaats (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 72; Koot, 2008a, p. 72-73, 79; Koot, 
2008b, p. 163; Goossens, 2008, p. 186), die zoals eerder aangegeven voortkomt uit de acties van de 
centrale overheid.  
 De ontwikkeling van een grootschalig systematisch verkavelingsysteem laat zien dat de 
centrale overheid het gebied rondom de stad Forum Hadriani geschikt wilde maken voor landbouw 
om de stad van voedsel te voorzien. Hier was waarschijnlijk sprake zijn van een eerste aanzet tot de 
ontwikkeling van een landschappelijke zonering volgens de uitgangspunten van Von Thünen (zie 
paragraaf 2.2). De stedelijke ontwikkeling (Forum Hadriani) zorgde ervoor dat de directe omgeving 
betrokken werd bij de stad. Boeren zullen zich in de omgeving van de stad hebben gevestigd om hun 
producten hier en in de omliggende vici en forten aan te bieden. Waar de regio niet in kon voorzien 
werd uit verder weg gelegen gebieden gehaald (broodgraan, vijg, walnoot, kroosjespruim). De 
invloed van de stad nam af naarmate men verder van de stad verwijderd was. Bij de nederzettingen 
van Midden-Delfland werd dit zichtbaar. Rijswijk-De Bult was daarentegen direct op de stad 
georiënteerd. De staat van het landschap was echter nog zeer bepalend voor de landbouwkundige 
mogelijkheden. Hierin lagen ook de beperkingen (vernatting). Bovendien bleven agrarische bedrijfjes 
veelal gemengd van karakter omdat in eerste instantie in de eigen levensbehoefte moest worden 
voorzien. Van echte specialisatie, waardoor landgebruikszones zichtbaar worden, zal geen sprake zijn 
geweest. Bovendien hebben sommige bewoners weinig van de aanwezigheid van de stad of vicus 
‘gemerkt’. De nederzetting aan de Jan Willem Frisolaan laat zien dat er waarschijnlijk geen behoefte 
was aan contact. De (open) bosgebieden rondom de stad werden in ieder geval gebruikt voor bouw- 
en brandhout en zullen steeds verder in omvang zijn afgenomen (door het toenemende gebruik van 
bouw- en brandhout, beweiding en de realisatie van landbouwgronden). Zo werd vanaf ca. 160 
n.Chr. voor de steigers of kadewerken in het Forum Hadriani-gebied hout uit het Duitse gebied 
geïmporteerd. Ook voor de Woerden 7 werd rond dezelfde periode Duits hout geïmporteerd (zie 
paragraaf 5.2.1. en 5.6.1). Grote bomen die voor dergelijke grote werken nodig waren, zullen in het 
duingebied in de loop der tijd dus steeds schaarser zijn geworden. Het is daarom niet waarschijnlijk 
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dat een duurzame Thüniaanse ‘houtgebruikszone’ in stand werd gehouden, mogelijk was het aandeel 
bos hiervoor te gering of vond men dit niet belangrijk genoeg: import (over water) was mogelijk. 
 
Zoals in deze paragraaf reeds is aangegeven, werd het Romeinse rijk in de loop van de derde eeuw in 
toenemende mate geplaagd door economische terugval, politieke onrust, ziekte en invallen van 
vijandige stammen (De Hingh & van Ginkel, 2009, p. 107; Siemons & Lanzing, 2009, p. 377). Als 
dergelijke ontwikkelingen niet zijn intrede hadden gedaan, hadden waarschijnlijk meer en verder 
weg gelegen nederzettingen zich economisch beter kunnen ontwikkelen (factor tijd). Gestaag loopt 
de bewoning terug (Bazelmans et al., 2002,p, 45-46). Tussen 240 en ongeveer 270 n.Chr. lukte het, 
het  Romeinse leger het niet meer de grensverdediging voort te zetten en werden de forten langs de 
Rijn ontruimd. Na die tijd werden (bijna) alle sporen van bewoning uitgewist (De Hingh & van Ginkel, 
2009, p. 107; Van Ginkel & Waasdorp, 1993, p. 49). Het romanisatieproces werd tot stilstand 
gebracht. 
 

5.7 Het ‘vrije Germania’ 
 
Het is duidelijk dat de Romeinen invloed hebben gehad op de inheemse bevolking ten zuiden van de 
Rijn. Het bewijs voor vermenging van inheemse en Romeinse cultuuruitingen en de gevolgen van 
economische ontwikkeling is hiervoor gegeven. De invloeden boven de limes waren zijn veel minder 
uitgesproken. Hieronder wordt een algemene impressie gegeven van de ontwikkelingen boven de 
limes.  
 

5.7.1 Bewoning ten noorden van de limes 

 
Afgezien van een korte periode rond het begin van de jaartelling (Velzen), vielen de bewoners van 
boven de limes buiten de directe invloedsfeer van het Romeinse bestuur. Hier lagen geen vici, steden 
en castella (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 192). Directe invloed zal nog merkbaar zijn geweest in een 
strook van enkele kilometers aan de noordkant van de Rijn. Deze maakte nog onderdeel uit van de 
militaire zone en moest in theorie onbewoond blijven. Toch vestigden zich ook hier mensen, 
waarschijnlijk onder voorwaarde dat ze de Romeinen niet tegenwerkten. De Romeinen hadden er 
belang bij dat niet alleen deze zone maar ook het land daarachter politiek gezien rustig bleef. 
Hiervoor werden diplomatieke contacten gelegd en werden waarschijnlijk kostbaarheden 
geschonken in ruil voor het leveren van hulptroepen (Bazelmans et al., 2002, p. 42-43). Het volk waar 
het om draaide waren de Friezen. Zij woonden voornamelijk op de vruchtbare gronden langs de 
waddenkust, Texel, en langs het Oer-IJ in Noord-Holland. De bevolkingsdichtheid zou in de 2e eeuw 
vrij hoog zijn: 20 personen per km² (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 198-199). In meer of mindere 
mate zal er handel gedreven zijn door de bevolking boven de limes.  
 De bewoningscentra, zoals hierboven beschreven, lagen buiten het onderzoeksgebied. 
Vanuit de omgeving tussen Noordwijk - Haarlem zijn wel Romeinse vondsten bekend, maar deze zijn 
lang niet zo talrijk als ten zuiden van de limes. Voor zuidelijk Nederland heb ik over de grenzen van 
het duinlandschap heen moeten kijken. Ook hier geldt dat de zandgronden in verhouding tot de 
kleigronden weinig vruchtbaar waren, de keuze voor gronden langs het Oer-IJ ligt dan voor de hand. 
Echter, er is in het verleden ook veel duinzand afgegraven, waardoor mogelijke archeologische 
sporen verloren zijn gegaan. Uit het centrum van Haarlem (niet afgegraven) zijn bijvoorbeeld veel 
meer vondsten bekend (Blokzijl et al., 1995). Een voorbeeld van inheemse nederzettingen boven de 
limes, welke reeds aan de orde zijn gekomen in paragraaf 5.6.2.3., zijn de opgegraven nederzettingen 
bij Assendelft. Deze locatie is als voorbeeld genomen voor de Friese bewoning. 
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De Assendelverpolders beslaan ongeveer 27km² en ligt 15 
km ten noordwesten van Amsterdam en 10 km van de 
kust. De regio van de Assendelverpolders is in het verleden 
veelvuldig archeologisch onderzocht (Meffert, 1998, p. 3). 
Figuur 20 geeft een beeld van het gebied en de 
opgravingen. Meffert (1998) heeft voor de nederzetting de 
ruimtelijke relaties onderzocht. Het nederzettingspatroon 
van de Assendelverpolders kan worden onderverdeeld in 
drie fasen. Fase I (30 v.Chr. – 30 n.Chr.): In de late IJzertijd 
lagen de nederzettingen, bestaande uit één woonstalhuis 
(drieschepig) op de strandwalgronden, het 
binnendeltagebied en de rietveenzones. Het Oer-IJ 
estuarium is dan nog onbewoonbaar. Fase II (30 n.Chr. - 90 
n.Chr.): aan het begin van de Romeinse tijd werd het Oer-IJ 
estuarium bewoonbaar en de individuele woonstalhuizen 
liggen dan op de hoger gelegen oeverwallen. Fase 3 (90 
n.Chr.  - 150 n.Chr.): Het traditionele alleenstaande 
woonstalhuis verdween en hiervoor kwamen een 
woonstalhuis én een of meerdere plaggenhuizen in de 
plaats. Dit heeft mogelijk te maken met de opsplitsing van 
het gemengde bedrijf in een akkerbouwcomponent 
(permanente nederzetting) en veeteeltcomponent 
(seizoensgebonden nederzetting). Fase IV (150 n.Chr.- 270 
n.Chr.): het voormalige kweldergebied ofwel Oer-IJ 
estuarium werd wegens vernatting verlaten. De bewoners 
trokken zich terug op de strandwallen, het 
binnendeltagebied en de rietveenzones. De nederzettingen bestaan dan alleen uit alleenstaande 
woonstalhuizen of uit maximaal twee huizen (Meffert, 1998, p.73-74). De bedrijfsvoering was gericht 
op zelfvoorziening per familie. De woeste gronden werden waarschijnlijk gemeenschappelijk gebruikt 
(Meffert, 1998, p. 103). Er zijn in de regio zijn geen aanwijzingen van ingrijpende veranderingen in 
het maatschappelijke of economische systeem die kunnen wijzen op deelname aan het Romeinse 
marktsysteem. Een concentratie van bebouwing (clustering), die indicatief kan zijn voor een 
surplusproductie, heeft in deze regio niet bestaan. De huizen bleven alleenstaand en verspreid in het 
landschap liggen. Het aantal nederzettingen in de Romeinse tijd nam wel toe, maar niet explosief. De 
landschappelijke omstandigheden zullen het niet hebben toegelaten dat de bewoning zich naar het 
zuiden toe kon uitbreiden: veenbarrière (Meffert, 1998, p.106-107). In een dergelijke 
zelfvoorzienende situatie bleef het hortus-ager-saltus-silva-model gehandhaafd. 
 Ook aan de hand van het aangetroffen aardewerk kunnen geen aanwijzingen gevonden 
worden voor intensieve Romeinse contacten. In de eerste helft van de 1e eeuw n.Chr. was er sprake 
van directe militaire aanwezigheid (Velzen). In deze periode zijn echter geen sporen gevonden van 
economische of sociale invloed. Het aanwezige importaardewerk uit de eerste helft van de 1e eeuw 
bestond voornamelijk uit pick-ups. Voor de volgende 100 jaar lijken de importen helemaal te 
ontbreken. Voor de periode vanaf 150 n.Chr. is wel weer importmateriaal aangetroffen. Het aantal is 
echter zeer gering, waardoor volwaardige handel niet kan worden verondersteld. Hierbij zou gedacht 
kunnen worden aan enkele (handels)contacten met handelaren die op doortocht waren of mensen 
die persoonlijke contacten hadden met individuen (soldaten) uit het Romeinse rijk (Meffert, 1998, p. 
99). Intensieve handelscontacten zouden binnen de inheemse samenleving kunnen leiden tot 
veranderingen in machtsverhoudingen en daarmee de vorming van een bepaalde elite (Meffert, 
1998, p.104). Ten aanzien van de nederzettingen zijn geen verschillen gevonden in grootte en 
karakter en ook niet qua vondstenspectrum (Meffert, 1998, p. 103). Schaarse goederen die gewild 
zouden kunnen zijn geweest en de vorming van een sociale hiërarchie in de hand konden werken, 
waren er niet (Meffert, 1998, p.104). Sociale verschillen zullen zich hoofdzakelijk geuit hebben in de 

Figuur 20: Ligging nederzettingen Assendelverpolders (in 
Nederland) en de natuurlijke omstandigheden. Legenda: 1. 
Vindplaats, 2. Opgegraven site, 3. Oeverwalafzettingen, 4. 
Lagunaire- en komafzettingen, 5. Komafzettingen, 6. 
Rietveen. 7.Hoogveen, 8. Rietveen over kleiige afzettingen, 9. 
Maximale verspreiding van het hoogveen  (Meffert, 1998, 
figuur 1A; hier opgenomen als bijlage) 
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grootte van de veestapel. De toenmalige boerensamenleving lijkt hiermee een egalitair karakter te 
hebben gehad (Meffert, 1998, p. 103). Voor de aanwezigheid van een elite, die haar macht kon laten 
gelden, zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden (Meffert, 1998, p. 112). Het lijkt mij echter 
onterecht om machtsverhoudingen uit te sluiten. Waarom zouden deze alleen in materieel opzicht 
tot uiting moeten zijn gekomen. Zoals Bazelmans & De Jonge (2006) aangeven (zie paragraaf 5.2), 
zouden vee en zout statussymbolen kunnen zijn geweest. Mogelijk speelde ook grondbezit een rol 
zoals in de Beowulf naar voren komt. Het is echter wel duidelijk dat de bewoners een bescheiden 
leven leidden.  
 
Bij één onderzochte site (site F) binnen de Assendelverpolders is redelijk veel botmateriaal gevonden 
en bestond voornamelijk uit rund (75,4%) en schaap/geit (22,1%). Deze dieren moeten dus in de 
omgeving zijn geweid. Daarnaast was nog een klein percentage paarden- en hondenbotten 
aangetroffen. De consumptie van varkens speelde een marginale rol (0,7%). Ook Jachtwild speelde 
geen rol van betekenis in het dieet van de bewoners (Meffert, 1998, p. 35). Hierbij moet het open 
karakter van de omgeving een rol hebben gespeeld (zie hierna). De analyse van archeobotanische 
macroresten laat zien dat mogelijk gerst, vlas, huttentut en paardenboon werden verbouwd op de 
oeverwallen, maar harde bewijzen zijn er niet (Meffert, 1998, p. 83). Op basis van resten van hout en 
houtskool kan gesteld worden dat els, wilg en es in de omgeving aanwezig waren. Eik zal uit het 
duingebied zijn gehaald (Meffert, 1998, p. 35). Uit pollenmonsters van antropogene grond kon 
worden vastgesteld dat het aandeel kruidenpollen in de loop der tijd groter werd dan het aandeel 
boompollen. Van dat aandeel boompollen blijven dan alleen els, berk en wilg vertegenwoordigd. Es is 
slecht vertegenwoordigd in het aandeel pollen, maar uit de hout- en houtskoolresten mag verwacht 
worden dat deze boom wel aanwezig was (Meffert, 1998, p.34-35).  
 Aan het begin van de 2e eeuw trad vernatting van het estuariumgebied op. De kreken slibde 
dicht en de monding van het Oer-IJ was raakte verzand, waardoor water niet meer kon worden 
afgevoerd. Hierdoor steeg de grondwaterstand (Meffert, 1998, p. 88-89) en werd het areaal waar 
akkerbouw bedreven kon worden, verkleind. Dit leidde uiteindelijk tot uitputting van de 
overgebleven gronden. Aan het einde van de 2e begin 3e eeuw zal overexploitatie en daarmee 
gepaard gaande uitputting van de grond van de reeds kwetsbare akkergronden op de strandwallen, 
een rol hebben gespeeld in de bevolkingsafname. Doorzettende vernatting zal hebben betekend dat 
het vee meer op de strandwallen gehouden moest worden, waardoor het strandwallenlandschap 
degradeerde (zie boven) en landbouw en veeteelt in de regio in gevaar kwam (Meffert, 1998, p.107). 
Als specifiek gekeken wordt naar de strandwallen ten westen van de Assendelverpolders dan is in de 
1e eeuw een duidelijke afname van boompollen te zien, wat kan duiden op een toename van 
menselijke activiteiten. Op onderzochte akkerlagen in de regio (Santpoort - Spanjersberg, Velsen-
Hoogovens en Velsen - Hofgeest) zijn stuiflaagjes aangetroffen wat zou kunnen betekenen dat door 
ontbossing en verdroging degradatie optrad. Pas aan het einde van de 3e eeuw trad een toename van 
het aandeel boompollen op (Meffert, 1998, p. 89). Dit is indicatief voor het verdwijnen van de 
toenmalige bewoning. 
 

5.7.2 Religie ten noorden van de limes 

 
Bovenstaande beschouwing laat zien hoe de bewoners praktisch omgingen met hun landschap. Deze 
omgang lijkt daarbij (lokaal) zeer intensief te zijn geweest. Echter, welke religieuze handelingen men 
verrichtte, is moeilijker te achterhalen. In de Assendelverpolders is maar één offerplaats bekend die 
vanaf de IJzertijd tot in de 3e eeuw in gebruik was, de offergiften bestaan uit aardewerk en zijn vrij 
bescheiden van karakter (Meffert, 1998, p. 103). Verder zijn er geen sporen van religieuze 
handelingen gevonden.  
 Bovenstaande past in het algemene beeld dat religieuze sporen boven de Rijn niet zijn 
aangetroffen. Zo zijn ten noorden van de limes nergens altaren van inheemse goden gevonden, dit in 
tegenstelling tot de gevonden altaren ten zuiden van de Rijn. De namen van Friese goden en 
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godinnen komen wel voor op altaren uit Engeland die zijn gebruikt door Friezen in Romeinse dienst. 
Dergelijke heiligdommen zijn niet gevonden in het Friese gebied zelf of het Germaanse gebied 
daarbuiten. Aangenomen wordt dat het open terreinen waren in een bos of langs een water. Offers 
van allerlei aard zijn over het algemeen wel gevonden (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 203). Zoals in 
paragraaf 5.4.3 al aangegeven zijn terracotta godenbeeldjes niet (of incidenteel) aangetroffen boven 
de limes. De bevolking was hiermee dus niet bekend, of hebben er een eigen interpretatie aan 
gegeven. Bovendien zijn ‘rurale cultusplaatsen’ in Nederland teruggevonden in Noord-Brabant en in 
de regio Den Haag en niet in het bovenrijnse gebied. Dit geldt ook voor de altaren. De gebruiken die 
met godenbeelden, altaren en cultusplaatsen samenhangen zijn de rijksgrens dus niet overgestoken 
en zouden allen een bepaalde vorm van romanisatie met zich mee kunnen dragen. De invloed van de 
Romeinen was (in de Assendelverpolders) gering en zal in religieus opzicht nog geringer zijn geweest. 
Er is daarom geen reden om aan te nemen dat het Friese geloof werd beïnvloed door de Romeinen. 
Bomen en bos zullen in de inheemse cultus wel degelijk een rol hebben gespeeld. Juist het niet 
terugvinden van inheemse heiligdommen kan hiervan een teken zijn.  
 Of in het kustgebied boven de limes bepaalde bomen werden vereerd of dat er heilige 
bossen aanwezig waren, is wederom moeilijk antwoord te geven. Pollenanalytisch onderzoek laat 
een vergelijkbare situatie zien als de situatie onder de limes in de Romeinse tijd: aan de kust een 
afwisselend landschap met struweel, duinbos en grasland en meer bosvorming verder van de kust af 
(Jelgersma et al., 1970, p. 124; Zagwijn, 1998, p. 105). In deze paragraaf is duidelijk geworden dat 
lokaal intensief grondgebruik voorkwam en dat het aandeel boompollen in de 1e eeuw daalde. 
Mogelijk heeft het concentreren van de bewoning rondom het Oer-IJ ervoor gezorgd dat de arme 
gronden van het strandwallenlandschap ten zuiden hiervan minder intensief bewoond werden. Op 
de locatie Bloemendaal - Aelbertsberg (zie figuur 9, nr. 13) ten zuidwesten van de 
bewoningsconcentratie is bijvoorbeeld via pollenonderzoek aangetoond dat zich, vanuit een situatie 
van open landschap met struweel aan het begin van de Romeinse tijd al loofbos van eik en beuk 
ontwikkelde. Dit kan worden beschouwd als het begin van de ontwikkeling van de voormalige 
“Haarlemmerhout” (De Jong & Numan, 2001, p. 42-43). Op deze plek moet de menselijke invloed dus 
laag zijn geweest. Op de oudste strandwal van Haarlem-Hillegom-Lisse-Warmond zal ook al loofbos 
gelegen hebben. Hiervan zijn geen pollendiagrammen bekend, maar dit is een logische 
veronderstelling op basis van de aanname dat zich verder weg van de kust al in een vroeg stadium 
loofbos ontwikkelde (zie hoofdstuk 4). Als ervan wordt uitgegaan dat de Friese 
bewoningsconcentraties, in ieder geval tot ongeveer 150 n.Chr., in het vruchtbare kleigebied boven 
Haarlem lagen, dan is het niet uitgesloten dat (lokaal) in het duingebied boven de limes al in de 
Romeinse tijd meer bos heeft gelegen dan in het oude duingebied ten zuiden hiervan. Het gebied 
waar de stad Forum Hadriani lag. Het ligt voor de hand dat de bossen een rol speelden in de 
religieuze beleefwereld van de mensen. 

 

5.8 Conclusies 
 
Gedurende de Romeinse tijd heeft zich een aantal machtspolitieke en economische ontwikkelingen 
en ontwikkelingen in betekenisgeving voltrokken die invloed hebben gehad op het gebruik van 
bomen en bos in het kustgebied. De analyse heeft geleid tot de volgende conlusies. 
 
Machtsverhoudingen/zeggenschap 

 Vóór het begin van de jaartelling werd het zuidelijke deel van Nederland betrokken bij 
machtspolitieke en territoriale expansie van het Romeinse rijk. Hierdoor raakte de originele 
tribale relatie tussen krijger-volgeling en heer aangetast. Het gevolg van de Romeinse 
machtsovername was dat de wereldbeschouwing van de inheemse bevolking veranderde. 

 Voordat enige vorm van romanisatie (overname van Romeinse cultuuruitingen) of economische 
ontwikkeling in onze regio zichtbaar werd, was Nederland niet meer dan een grensregio waar 
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legioenen gestationeerd werden. Hiervoor moest een militaire infrastructuur worden aangelegd. 
De politiek-militaire noodzaak voor de Romeinen om castella en (water)wegen aan te leggen kan 
worden gezien als een voorbeeld van bosgebruik om machtspolitieke redenen. Het Romeinse 
houtgebruik lag vele malen hoger dan het inheemse houtgebruik. 

 Na de opstand (69-70 n.Chr.) brak een politiek en economisch gezien rustige periode aan. De 
inheemse bevolking (inclusief stamhoofden) geconformeerde zich aan het Romeinse gezag en 
nam elementen van Romeinse cultuuruitingen over (romanisatie). Men had geleerd zijn ‘tribale’ 
driften te beheersen. Politiek-militaire stabiliteit en dus de ontwikkeling van een gewelds- en 
belastingmonopolie, zorgde ervoor dat een dergelijke periode mogelijk werd. De (over)exploitatie 
van het landschap die uiteindelijk ontstond, kan mede worden gezien als een gevolg van het 
civilisatieproces (c.q. romanisatieproces). 

 
Betekenis van bomen en bos 

 Het Romeinse gebruik van bomen en bos was voornamelijk gericht op bedrijfsmatige exploitatie. 
Volgens de antieke filosofie stond de natuur voornamelijk in dienst van de mens. Een 
professioneel bosbeheersysteem lag hieraan ten grondslag. Naast het praktische gebruik speelden 
bomen en bos een rol in de religieuze beleefwereld van de Romeinen. In de antieke geschriften 
werd zij evenwel beschreven in termen van verleden tijd: het ‘economisch nut’ van bomen en bos 
stond centraal. 

 Ook de inheemse bevolking exploiteerde het landschap. De zelfvoorzienende levenswijze leidde 
niet tot grootschalige teelt of productie van bomen. De natuur (bomen en bos) had voor de 
inheemse bevolking ook een sacrale betekenis. De kans is klein dat heilige bomen en bossen in 
het kustgebied aanwezig waren, gezien het open karakter van het landschap. De strandwal waar 
Forum Hadriani lag, zal meer bebost zijn geweest. Stedelijke ontwikkeling heeft hier voor 
toenemende exploitatie gezorgd (zie onder). 

 De inheemse religie, waarbij bomen en bos een rol speelden, veranderde in de loop der tijd 
doordat bepaalde Romeinse gebruiken werden overgenomen. Er werden tempels gebouwd, 
altaren neergezet, goden- en dierenbeeldjes vervaardigd. Openlucht heiligdommen verplaatsten 
zich in de richting van de nederzettingen. Deze veranderingen hebben er waarschijnlijk toe 
bijgedragen dat de relatie met bomen en bos verminderde. Dergelijke veranderingen waren niet 
zichtbaar ten noorden van de limes. Bomen en bos hebben hier vermoedelijk een blijvende rol 
gespeeld in de religieze beleefwereld van de mensen. 

 
Economische ontwikkelingen 

 Karakteristiek voor de samenlevingen, voordat Romeinse soldaten voet zette op Nederlands 
grondgebied, was het agrarische karakter. Boeren leefden van wat het land hen bood. Hierbij 
werden geen surplussen gegenereerd. Landschappelijk gezien was hier het hortus-ager-saltus-
silva-model van toepassing, waarbij iedere nederzetting het omringende bos gebruikte voor zijn 
eigen levensonderhoud. De aanleg van een militaire infrastructuur maakte uiteindelijk de weg vrij 
voor economische ontwikkeling. 

 Gedurende rustige omstandigheden ontwikkelde Forum Hadriani zich als marktcentrum van de 
regio. De centrale overheid zorgde voor de ontwikkeling van een systematisch verkavelingsysteem 
rond de stad om deze geschikt te maken voor de landbouw. Het bos dat van nature op de 
strandwal aanwezig was, werd steeds verder geëxploiteerd: duurzaam in stand gehouden werd zij 
niet. Hier is waarschijnlijk sprake van een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een 
landschappelijke zonering volgens de uitgangspunten van Von Thünen.  

 Het hortus-ager-saltus-silva-model bleef functioneren in de samenleving naarmate men verder 
van de stad Forum Hadriani, een vicus of fort verwijderd was of als men om andere redenen geen 
contacten onderhield. Ook op de locatie Assendelverpolders ten noorden van de limes bleef dit 
model gehandhaafd. Het landschap werd hier slechts lokaal intensief gebruikt.   
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6. Vroege middeleeuwen: 700 - 900 
 

6.1 Inleiding        
 
De periode 700-900 kenmerkte zich door de aanwezigheid van de Franken in Nederland. De periode 
750-900 staat specifiek bekend als de Karolingische tijd (Barends, 2010, p. 10), een periode waarin de 
kerstening van onze regio centraal staat. Alvorens hierop in te gaan is het niet meer dan logisch kort 
een beeld te schetsen van de ontwikkelingen die aan deze periode vooraf gingen. 
 Aan het eind van de Romeinse tijd werd het rustig in het duinlandschap, zoals in hoofdstuk 4 
is aangegeven, is het aandeel archeologische vondsten voor deze periode dan nihil. Het intensief 
gebruikte landbouwlandschap raakte weer begroeid (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 109). 
Archeologisch gezien zijn er weinig vondsten gedaan voor de periode tussen 400 en 550 na Chr. 
Echter, mogelijk worden deze als zodanig nog niet herkend. Er is geen twijfel dat het 
bevolkingsaantal en de ontwikkeling van de economie en de infrastructuur op een laag pitje stonden 
(Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 214). Algemeen wordt dit gezien als de tijd van de volksverhuizingen. 
West-Europa werd ‘veroverd’ door vele Germaanse stammen uit Noordelijke richtingen (Bazelmans 
et al., 2002, p. 47). We weten echter niet wat er precies gaande was. Men moet dus voorzichtig zijn 
om van massale migratie te spreken (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 214). Wel is op basis van 
archeologische vondsten duidelijk dat mensen van elders in een hecht groepsverband verschenen 
(Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 214-215).  
 In het Hollandse kustgebied worden voor de periode vanaf de 6e eeuw weer archeologische 
vondsten gedaan (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 109; Bazelmans et al., 2002, p. 47). In deze 
periode vestigden zich hier de Friezen, deze Friezen waren niet gelijk aan de Frisii uit de Romeinse 
tijd. De nieuwe groep was mogelijk verwant aan de Angelen en de Saksen, migranten uit het Deense 
en Duitse Noordzeekustgebied. Zij heersten niet over één rijk, maar over kleinere machtsgebieden. 
Ze zouden zich verenigen om zich later te weren tegen de Franken (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 
109). In Noordwest-Europa was namelijk rond 500 n.Chr. echter een nieuw centraal geleid rijk 
ontstaan, het rijk van Clovis, beter bekend als het Merovingische rijk. Clovis heerste over een groot 
deel van het huidige België, Noord-Frankrijk en het Rijnland, maar nog niet over het kustgebied (De 
Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 109; Blok, 1974, p. 22-23).  
 De ontdekking van een vroeg middeleeuws wapengraf met veel krijgshaftige bijgiften en een 
bootvormig graf op de Haagse strandwal, laten twee kernwaarden van de Friese samenleving zien, 
een maritieme en een martiale. In deze samenleving was de scheepvaart van belang voor de handel 
(en plundering). De maritieme cultuur was onderdeel van een bredere zogenaamde 
Noordzeecultuur, ofwel de cultuur van de volken die leefden langs de kuststroken aan beide kanten 
van de Noordzee (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 115). Taalkundig gezien behoorde de gesproken 
taal tot het ‘Noordzee-Germaans’. Het Oudfries, Oudengels, de Hollandse, Zeeuwse en Vlaamse 
dialecten behoren hiertoe (Bazelmans et al., 2002, p. 48). De grafgiften laten zien dat krijgerschap 
centraal stond. De koning had een gevolg van edelen of krijgers had die gebaseerd was op 
wederzijdse hulp. De koning bezorgde de krijgers een bepaalde status en rijkdom en de krijgers 
stonden de koning bij in tijden van oorlog. Via de uitwisseling van geschenken werd de relatie 
bestendigd (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 115). Het model van Bazelmans (1996), afgeleid van het 
Oudengelse Beowulf, laat goed de relatie tussen krijger-volgeling en heer zien (zie paragraaf 2.2.). 
 

6.2 Frankische machtsovername 
 
Eerste aanwijzingen voor de Merovingische aandacht voor het Nederlandse gebied is de stichting van 
een kerkje in Utrecht rond 630 n.Chr. door koning Dagobert. De koning die de verschillende 
Merovingische koninkrijken tijdelijk bijeenbracht (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 225; Bazelmans et 
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al., 2002, p. 49). Sinds het verdwijnen van de Romeinen in West-Europa waren overal koninkrijkjes 
ontstaan, waarbij nieuwe koningen hun macht probeerden te vergroten door daarbij de afkomst van 
zichzelf en die hun onderdanen groots af te beelden. De Franken vereenzelvigden zich graag met de 
oude Romeinse beschaving en zagen zichzelf als opvolgers van het Romeinse gezag (Van der Toolen, 
2011, p. 59-60; Bazelmans et al., 2002, p. 49). De Merovingische vorsten eigenden zich alles toe wat 
vroeger Romeins bezit was geweest: villa’s, steden en ook forten (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 224) 
Herstelwerkzaamheden aan de beschoeiingen van het kanaal van Corbulo bij het voormalige 
castellum Roomburg (Bazelmans et al., 2002, p. 49) laten dit zien. De Frankische opmars was 
waarschijnlijk tweeledig. De Franken zagen de machtspositie van de Friezen, die de strategische 
handelsroutes vanaf de riviermondingen met de Noordzee in handen hadden, en de daarmee 
gepaard gaande rijkdom, met argusogen aan. Daarnaast was het Friese gebied een heidens bolwerk 
dat onderworpen moest worden aan het christendom (De Jonge, 2006a, p. 171). Pogingen tot 
uitbreiding van macht resulteerden verschillende malen in een machtstrijd tussen Frankische en 
Friese elitegroepen. Tussen 688 en 695 n.Chr. lukte het de Franken onder leiding van hofmeijer 
Pippijn het Friese handelscentrum Dorestad, dicht bij het huidige Wijk bij Duurstede, en Utrecht in 
handen te krijgen. De Friese koning Radbod werd verslagen en Pippijn en zijn volgelingen hadden 
daarmee de macht over het Friese gebied tot aan de Oude Rijn in handen (Mostert, 2009, p. 105-108; 
Koene et al., 2003, p. 59; Bazelmans et al., 2002, p. 50). In 714 n.Chr. ontstond chaos binnen het 
Frankische rijk over de troonopvolging, door de dood van Pippijn, en door binnenvallende Saksen in 
het noordoosten. Radbod zag zijn kans schoon en heroverde Utrecht en Dorestad. In 718 n.Chr. 
waren de rollen weer omgedraaid en veroverde Pippijns zoon Karel Martel en zijn volgelingen 
(Karolingen) Utrecht en Dorestad weer. Met de dood van Radbod stoomden de Franken door en 
namen de macht over in West-Nederland tot aan het Vlie, de provincie Utrecht en mogelijk ook de 
Veluwe tot aan de IJssel (De Jonge, 2006a, p. 173). 
 In het dagelijks leven zal de Frankische machtsovername zelf weinig gevolgen hebben gehad. 
Met de komst van de Karolingen werd echter serieus werk gemaakt van de kerstening van de 
heidense Friezen; met de verovering van de gebieden kwamen missionarissen mee. Daarnaast 
hadden de Franken de Romeinse organisatiestructuur overgenomen waarbij regionale en lokale 
machthebbers de dienst uitmaakten. In het Frankische rijk werden administratieve centra opgezet en 
landgoederen opgebouwd die vanuit centrale hoven werden geëxploiteerd wat ook gevolgen had 
voor de bewoners van het kustgebied (Bazelmans et al., 2002, p. 50; Hendrikx, 1998, p. 15). 
 

6.3 Kerstening 
 
De kerstening kan worden gezien als een proces van zowel spirituele bekering alsook de introductie 
van Frankische zeden en gewoonten (met daarbij de komst van belastinginners en soldaten). De 
machtsovername van de Franken is niet los te zien van deze kerstening ofwel frankisering. Waar de 
kerk op het vaste land van Noordwest Europa verscheen, daar was de Frankische vorst en omgekeerd 
(De Jonge, 2006a, p. 172-173). Het was de Frankische koning Clovis (461-511) die koos zichzelf 
omstreeks 498 n.Chr. te laten bekeren tot het christendom, en wel de door Rome erkende variant 
van het christendom. Twee jaar later volgde zijn doop door Remigius, de bisschop van Reims. Dit 
besluit moet namelijk in het verlengde worden gezien van de wil de Romeinse ‘beschaving’ voort te 
zetten of beter gezegd nieuw leven in te blazen na de val van het oude imperium in 476 n.Chr. (De 
Monté ver Loren & Spruit, 2000, p. 41; Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 46). In 394 n.Chr. werd het 
Christendom in het gehele Romeinse rijk de officiële staatsgodsdienst, de religie die in de loop van de 
3e eeuw populair was geworden. Enerzijds door de belofte op persoonlijke verlossing van zonden en 
een eeuwig leven. Anderzijds door een verklaring te bieden voor het ontstaan van de wereld en de 
mensheid; de hemel en aarde als zijnde door God geschapen. Er zijn echter geen archeologische 
aanwijzingen dat het christendom zich in Nederland al vóór 270 n.Chr. had verspreid. Alleen uit de 4e 
eeuw zijn enkele schaarse aanwijzingen voor de aanwezigheid van het Christelijk geloof in Nijmegen 
en Limburg (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 45, Van Dockum & Van Ginkel, 1993, p. 130). Clovis 
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smeedde door zijn bekering tot het Christelijk geloof in ieder geval (opnieuw) een band tussen 
wereldlijk en kerkelijk gezag (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 46). De vermoedelijke berekenende 
bekering verzekerde hem van de steun van de machtigste bisschop in Gallië waardoor zijn macht kon 
worden uitgebreid (De Monté ver Loren & Spruit, 2000, p. 41). Uitbreiding van politieke en religieuze 
macht gingen in vroeger tijden namelijk altijd hand in hand, de huidige scheiding van kerk en staat 
bestond nog niet (Mostert, 2009, p 119; Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 46).  
 In het zuiden van Nederland werd de kerstening geleid door op Gallië georiënteerde 
missionarissen. In het noorden (en dus ook westen) werd de kerstening geleid door missionarissen 
uit Engeland. Dit moet verband houden met het feit dat deze zendelingen de Friezen konden 
verstaan. Het Oudengels en Oudfries ontliepen elkaar niet veel, maar ook wegens culturele 
overeenkomsten (zie paragraaf 6.1) (Mostert, 2009, p. 119). Het eerste missiewerk in het Friese 
gebied had echter weinig succes. Het in 630 n.Chr. gestichte kerkje in Utrecht ging rond 650 n.Chr. in 
vlammen op en de inspanning van de Engelse bisschoppen Wilfried (in 678-679) en Withbert (in 688) 
hadden geen blijvend resultaat. Willibrord (658-739), die samen met elf andere zendelingen, in 690 
n.Chr.  het Friese grondgebied betrad, had meer succes. Gesteund en beschermd door Pippijn kreeg 
Willibrord in 695 Utrecht als zetel aangewezen. Deze uitzending houdt vermoedelijk verband met het 
verdrijven van koning Radbod uit het Friese gebied (De Jonge, 2006a, p. 173; Koene, 2003, p. 57; De 
Monté ver Loren & Spruit, 2000, p. 46). Willibrord herbouwde het verwoeste kerkje, dat wederom 
werd gewijd aan de Frankische heilige St. Maarten. Pippijn schonk Willibrord het tiende deel van al 
het koninklijk bezit en van alle koninklijke inkomsten die het verzorgingsgebied van de Utrechtse kerk 
omvatte om zo de missionarissen te onderhouden. Daarbij zal het ook zijn gegaan om voormalig land 
van de Friese adel en om voormalig Fries koningsgoed (De Jonge, 2006a, p. 173). Onder Frankisch 
bewind is Fries koningsgoed mogelijk Frankisch eigendom geworden. In bezit name van onroerend 
goed door de nieuwe heerser gold namelijk voor zowel voor woeste gronden als voor eigen goed van 
de verdreven machthebber en zijn volgelingen. Velzen en omstreken zullen in de periode 719 n.Chr. 
(na de dood van Radbod) domeingoed zijn geworden waarop al gauw een missiepost werd gesticht. 
In deze periode werd Karel Martel door de Merovingische koning als hofmeier voor het hele 
Frankische rijk erkend (Koch, 1970, p. 7; Koene, 2003, p. 56, 59). Zo is van Bonifatius (672-754) (De 
Monté ver Loren & Spruit, 2000, p. 46) uit een levensbeschrijving van de kerkvader Luidger bekend 
dat hij kort in Velzen verbleef. Waarschijnlijk tussen de zomer van 720 en het najaar van 721 n.Chr. 
(Koene et al., 2003, p. 60). Daarnaast blijkt uit twee schenkingsoorkonden, gedateerd 12 mei in de 
periode 719-739 n.Chr. (resp. dood van Radbod en dood van Willibrord), dat een villa, villa Adrichem, 
en de Kerk van Velzen aan Willibrord werden geschonken, zie figuur 21 (OB H.Z. ed. Koch 3 en 4) 
(Koch, 1970, p. 6, 7; Koene et al., 2003, p. 59, 62). Velzen was eigendom van Karel Martel of mogelijk 
koningsgoed. De oorkonde waarin Karel Martel de kerk aan Willibrord schonk, is zeker vals, ook al 
kan de inhoud wel waar zijn. Adrichem werd in ieder geval zeker door Karel Martel aan Willibrord 
geschonken (Koch, 1970, p. 6-9; Blok, 1974, p. 59). De schenking (al dan niet door Karel) van de kerk 
Velzen is echter ook af te leiden uit een oorkonde van 1063, zie onder. Volgens Koene et al. (2003) 
gaat het bij villa Adrichem niet om een ‘gewoon’ dorp. Het zou gaan om een nederzetting van horige 
boeren rond een herenhof, aangezien de villa in zijn geheel  aan Willibrord geschonken kon worden. 
De exacte locatie is niet bekend, maar ze zou volgens de onderzoekers binnen het grondgebied van 
Velzen liggen, mogelijk zich uitstrekkend in een boog rondom het dorp (Koene, 2003, p. 60-62, 68, 
72).  
 Voor de uitbreiding en bestendiging van de macht was naast samenwerking met de kerk van 
Rome ook de binding met lokale machthebbers van belang. Van de oorspronkelijke bevolking in het 
midden en zuiden was de bovenlaag, de adel, het eerst bereid tot samenwerking met de Frankische 
heersers (Koene, 2003, p. 56; Hendrikx, 1998, p. 15). Zij zullen hierbij het nieuwe geloof hebben 
geaccepteerd. Met de doop van een stamhoofd veranderde officieel de religie van zijn volk. Met de 
instemming van de adel stond niets de officiële kerstening in de weg, de missionarissen konden dan 
ongestoord de boerenbevolking tot het christendom bekeren (De Monté ver Loren & Spruit, 2000, p. 
47; Weiler, 1989, p. 25-26, 146). Wat een geslacht bij de Germanen edel maakte, is niet precies 
bekend. Uit de Lex Frisionum, het gewoonterecht van de Friezen dat Karel de Grote heeft laten 
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Figuur 21: Kerkelijk goederenbezit 
kustgebied (Weiler, 1989, p, 145) 

 
 

optekenen (zie hierna), is op te maken dat de Friezen een stand van edelen (en horigen) kende. De 
adelstand zou samen zijn gegaan met een bepaalde mate van grondbezit en misschien ook 
krijgsdaden (Koene et al., 2003, p.39, 51; Post, 2000, p. 23 e.v.). Het is dan aannemelijk dat edelen 
bereid waren tot samenwerking omdat zij hiermee hun grondbezit konden uitbreiden (Blok, 1974, p. 
99). Voor de Franken was het in ieder geval van belang een heersende klasse te vormen van 
betrouwbare lokale Christenen. Wie het Christelijke geloof aanvaarde werd begiftigd met goederen. 
Deze konden bestaan uit woeste gronden die voor ontginning werden uitgegeven, maar ook Fries 
(konings)goed want van degenen die zich niet bekeerden werd grond afgenomen en herverdeeld 
onder betrouwbare lieden. Zo kon de Frankische macht, waar de kerstening onderdeel van 
uitmaakte, worden uitgebreid (De Jonge, 2006a, p. 173; Koene, 2003, p. 56; Tebrake, 1985, p. 127).  
 Van vijf kerken is zeker bekend dat ze teruggaan op de beginperiode van de kerstening. Ze 
werden door Karel Martel en anderen gesticht, en vervolgens 
aan Willibrord geschonken. De kerken kwamen na zijn dood in 
739 in het bezit van de abdij van Echternach, gelegen in het 
huidige Luxemburg. Het gaat om de kerken in Vlaardingen, 
Kerkwerve (Oegstgeest), Velzen, Petten en Heiloo, waarbij die 
van Velzen waarschijnlijk door Karel zelf aan Willibrord 
geschonken werd (ervan uitgaande dat de inhoud van de valse 
oorkonde waar is). Later zouden de kerken in de handen vallen 
van graaf Dirk III en zijn zonen Dirk IV en Floris I gevolgd door 
de bisschop van Utrecht, waarna de helft uiteindelijk 
teruggegeven werd aan de abdij van Echternach. Dit alles is 
bekend uit een oorkonde uit 1063 (OB H.Z. ed. Koch 84). 
Daarnaast kwamen aan het begin van de 11e eeuw nog een 
aantal andere oude kerken in bezit van Echternach, zoals 
Voorhout en Noordwijk aan de kust, de herkomst van dit bezit 
is echter onbekend (Koch, 1970, p. 156; Blok, 1974, p. 50-53, 
59; Bazelmans et al. 2002, p. 64; Mostert, 2002, p. 161). De 
locatie voor de oude kerken is niet toevallig. Zij zullen gesticht 
zijn in woonkernen (niet in onbewoonde wildernissen) of op 
heidense religieuze plaatsen (Bazelmans, 2002, p. 64; De 
Ridder, 1995, p. 27; Tebrake, 1985, p. 112). Figuur 21 geeft de 
locaties van de vroege kerken (excl. Petten) en villa Adrichem 
weer (Weiler, 1989, p. 145) inclusief de kerk in de duinen bij 
Egmond, die boven het graf van de vroege missionaris 
Adalbert (ca. 690?-740 n.Chr.) was gesticht. Hier werd in de 
loop van de locatie de 10e eeuw een klooster gebouwd, 
allereerst door graaf Dirk I en vervolgens door zijn zoon Dirk II. De laatste liet hier een stenen 
gebouw verreizen, een van de eerste stenen godshuizen in Holland. De stenen kerk te Utrecht was 
waarschijnlijk ouder. Al met al zou Egmond het huisklooster van de graven van Holland worden 
(Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 75; Mostert, 2002, p. 153; Mostert, 1993, p. 145). 
  
Rond 720 n.Chr. stichtte Willibrord de (houten) kerk in het huidige Heiloo. Tijdens opgravingen 
rondom het kerkterrein zijn echter geen archeologische vondsten gedaan die met zekerheid ouder 
zijn dan de 8e eeuw. Waarom zou Willibrord dan een kerk hebben gesticht in onbewoond gebied? De 
reden ligt vrijwel zeker verborgen in de plaatsnaam zelf. Plaatsnamen, zoals Heiloo, geven een 
indirecte kijk op een heidens verleden (Blok, 1974, p. 62). Het Noord-Hollandse Heiloo kan zeer 
waarschijnlijk in verband worden gebracht met een ‘heilig lo’, een heilig bos. Heiloo is in de bronnen 
terug te vinden als: Heilingloh (1e helft 11e eeuw), Heileginlo (1e helft 11e eeuw), Heilegenlo (1147-48, 
<1046>), Heilgalo (<1083>), Helichelo (1156), In Heylichloe (1182-1206), Lex. 171 en Heiliglo (1211) in 
Top. 465. De naam is verbonden met het Germaanse *lauha- dat ‘(heilig) bos’ betekent (Quak, 2002, 
p. 57-69). Het is daarom voorstelbaar dat Willibrord juist hier een van de oudste Hollandse kerken 
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stichtte (De Ridder, 1995, p. 26; Blok, 1974, p. 63). Het is bekend dat heidense religieuze plaatsen 
vaak buiten nederzettingen lagen en bestonden uit bomen, bos, open plekken in het bos, houten 
beelden of houten godentempels, welke moeilijk te traceren zijn (Schuyf, 1995, p. 38; De Ridder, 
1995, p. 26-27), zie ook paragraaf 5.4.3 en hierna. Naamkundig bekende Germaanse sacrale 
plaatsnamen of aanduidingen voor heiligdommen in Nederland zijn zeldzaam. Het is wellicht mogelijk 
dat sommige namen zonder een voor ons duidelijke heidense associatie toch een sacrale betekenis 
hebben. In Scandinavië zijn overgebleven sacrale namen in ieder geval talrijker dan in Nederland. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de laat middeleeuwse kerstening, in tegenstelling tot de vroeg 
middeleeuwse kerstening in Nederland die in de loop van 7e en 8e eeuw begon. Het is voorstelbaar 
dat na deze tijd geen nieuwe ‘heidense’ namen werden gegeven (Quak, 2002, p. 57-69). Van de in 
Heiloo aan de Heilige Willibrord gewijde bron, wordt  aangenomen dat hier van origine een heidense 
heilige bron aanwezig was. Uit archeologisch onderzoek in 1967 is dit geïnterpreteerd omdat volgens 
de archeoloog vóórchristelijke putresten aanwezig waren (Schuyf, 1995, p. 71). 
 De missionaris Bonifatius, met wie Willibrord had samengewerkt, schreef in een brief aan 
paus Stefanus II: “Willibrord heeft gedurende 50 jaar bij het genoemde volk der Friezen gepredikt en 
hen voor het grootste deel tot het geloof aan Christus bekeerd, tempels en afgodsbeelden verwoest” 
(De Ridder, 1995, p. 27). In een Vaticaans manuscript is een lijst van bijgelovige en heidense 
praktijken overgeleverd, waartegen Willibrord, Bonitatius en andere missionarissen in het geweer 
zullen zijn gekomen. Van deze lijst, de Indiculus superstitionum et paganiarum  is alleen een 
opsomming van hoofdstukken overgebleven dus kan niet geïnterpreteerd worden, één hoofdstuk 
gaat echter over “de heiligdommen in bossen, die ‘nimidas’ heetten”. De precieze betekenis van 
nimidas is echter niet bekend (Speet, 2007, p. 63; Schuyf, 1995, p. 39; Blok, 1974, p. 61). In ieder 
geval zou Bonifatius in 723 n.Chr. in Duitsland een oude aan Donar gewijde eik hebben omgehakt op 
de Büraberg bij Fritzlar (Moens & De Weerd, 2000, p. 55). Het is daarentegen niet zeker of dit 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, omdat een dergelijk voorval vaak jaren na dato werd 
opgeschreven en eerder een ideaalbeeld weerspiegelt (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 72). Een 
ideaaltypische weergave van de werkelijkheid zou ook van toepassing kunnen zijn voor 
bovenstaande passage uit de brief van Bonifatius. Echter, dat de Friezen hun religie en gewoonten 
niet zomaar opgaven werd duidelijk door de moord op Bonifatius in 754 n.Chr. bij Dokkum, die 
plaatsvond ondanks de bescherming van Frankische heersers (Mostert, 2009, p. 144).  
 Of het ‘heilige bos’ van Heiloo door Willibrord werd gekerstend of verwoest is niet te 
traceren. Pollenanalytisch onderzoek uit de regio Heiloo is niet voorhanden (Zagwijn, 1998, p. 98). 
Echter, meerdere locaties in Velzen/IJmuiden (waar ook al vroeg missionarissen aanwezig waren) zijn 
wel onderzocht en kunnen dienen als voorbeeld voor eventuele kap (zie ook hoofdstuk 4 en figuur 8). 
Het pollendiagram IJmuiden - Spuisluis II (nr. 6) laat bijvoorbeeld zien dat in periode 450-700 n.Chr. 
zich een Eiken-Beukenbos ontwikkelde en dat na 700 n.Chr. het aandeel bos daalde (Zagwijn, 1998, 
p. 102, 105). Voor de Velzen diagrammen lijkt de bosontwikkeling zelfs niet goed van de grond te zijn 
gekomen. Hier is archeologisch gezien al vroeg (7e - 8e eeuw) intensievere bewoning geweest; door 
(re)kolonisatie van het kustgebied vanuit de gebieden rondom riviermondingen. Het bos zal zich 
hierdoor niet goed hebben kunnen ontwikkelen (Zagwijn, 1997, p. 111; 1970, p. 126, 129, 144). 
Bewoning lijkt dus plaatselijk al vroeg intensief, maar op andere plaatsen lijkt vooral na 700 n.Chr. - 
met de komst van de missionarissen - het aandeel bos af te nemen. Kersteningactiviteiten zouden 
hier debet aan kunnen zijn aangezien zij de verering van bomen tegen wilde gaan, natuurlijk in 
combinatie met een toename van de bevolking en de landbouw. 
 
Van de Franken was het Karel de Grote die het kersteningproces drastisch doorvoerde en van de 
Franken politiek gezien de machtigste was (Lavèn, 2009, p. 44; Eijnatten & Lieburg, 2005, p. 61). Hij 
werd in 800 n.Chr. door de paus tot keizer van het Frankische rijk gekroond (Eijnatten & Lieburg, 
2005, p. 43). Zijn bestuur werd niet zozeer gekenmerkt door militaire overheersing. Zijn hogere doel 
was: ‘één Christelijke identiteit voor alle volkeren onder zijn bewind’ (Lavèn, 2009, p. 44). Zoals eerder 
aangegeven, waren voor de Germanen bossen, moerassen, meren, bronnen en rivieren heilige 
plaatsen (Speet, 2009, p. 120-121), wat ook blijkt uit de plaatsnaam ‘Heiloo’. Verering van dergelijke 
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zaken werd als afgoderij gezien en moest worden uitgeroeid (Moens & De Weerd, 2000, p. 35). 
Tussen 772 en 804 n.Chr. werden de Saksen hardhandig onderworpen en gekerstend (Henkdrikx, 
1998, p. 15). Karel vernietigde het Saksische heiligdom de Irminsul, afgodsbeelden sloeg hij kort en 
klein en de heilige boom stak hij in brand (Lavèn, 2009, p. 48). Vergelijk hierbij de plaatsnaam 
Ermelo, in 855 Irminlo, het aan de god Irmin (= Wodan) gewijde bos (Hendrikx, 1991, p. 19; Blok, 
1974, p. 63) of een plek in het bos. In 782 of 785 n.Chr. kondigde Karel de Grote een wet af die de 
Saksen moest onderwerpen:  de Capitulatio de Partibus Saxoniae, later gevolgd door de Capitulare 
Saxonicum. De wet laat de kracht en hardvochtigheid van het Frankische bewind en de verwevenheid 
met de Kerk zien: de heidense praktijken van de Saksen moesten worden tegengaan. Zo werd 
volgens de wet de verering van bomen, bossen en bronnen waar cultische maaltijden werden 
gehouden met een geldboete bestraft en moest men lijkverbranding en weigering van de doop met 
de dood bekopen. De wet zal in Oost-Nederland, waar de Saksen woonden, waarschijnlijk van kracht 
zijn geweest (De Monté ver Loren & Spruit, 2000, p. 47; Schubert, 1993, Loyn & Percival, 1975; p. 51-
53p. 26-28; Blok, 1974, p. 55). Een algemene verordening uit de Capitularia (verordeningen die 
uitgingen van het koninklijk of keizerlijk gezag (Ganshof, 1955, p. 9)) van Karel de Grote tegen de 
verering van o.a. bomen omvatte het volgende:  “Ten aanzien van bomen, stenen en bronnen, waar 
sommige dwaze personen kaarsen bij ontsteken en andere bijgelovige handelingen verrichten, 
gelasten wij, dat dit misbruik, dat zo misdadig en verachtelijk is in Gods ogen zal worden uitgeroeid” 
(Moens & De Weerd, 2000, p. 55).  
 Van de eerder genoemde Lex Frisionum, die waarschijnlijk rond 790 n.Chr. in opdracht van 
Karel de Grote werd uitgevaardigd, is alleen een gedrukte editie uit 1557 overgeleverd (Eijnatten & 
Van Lieburg, 2005; Post, 2000, p. 7). Karel wilde op basis van het Friese gewoonterecht een nieuwe 
Frankische wet opstellen, deze is echter niet aan ons overgeleverd. De kladversie is daarentegen juist 
waardevoller aangezien heidense elementen nog niet zijn geëlimineerd (Eijnatten & Van Lieburg, 
2005, p. 58). Het was van toepassing op het gebied tussen Sincval (het Zwin tussen Zeeuws-
Vlaanderen en Belgisch-Vlaanderen) en Wezer, dus ook het Nederlandse kustgebied (Koene et al., p. 
39). De lex kent één bepaling die heidense heiligdommen omvat (Koene et al. 2003, p. 39-40). In Cap. 
XXXVI staat over tempels: “Wie een heiligdom openbreekt en daar iets van de gewijde zaken 
wegneemt, wordt naar de zee geleid, en op het strand, waar de vloed overheen komt, worden zijn 
oren ingesneden, en wordt hij ontmand en aan die goden geofferd, waarvan hij de tempel heeft 
geschonden” (Post, 2000, p. 65). Daarnaast is in Cap. V het volgende opgenomen: wie een heiligdom 
openbreekt - “qui fanum effregit” - zonder boete te betalen kan worden gedood (Post, 2000, p. 33, 
75). Het Latijnse ‘effregit’ van het werkwoord ‘effringo’ zou ook ‘afbreken’ kunnen betekenen. Het 
onteren of ontheiligen van een heiligdom was voor de Friezen dus een doodzonde dat koste wat het 
kost voorkomen moest worden. Volgens Eijnatten & Van Lieburg (2005) is bovenstaande mogelijk in 
de wet opgenomen om de Christelijke kerken eenzelfde bescherming te kunnen geven als de 
heidense tempels voorheen (Eijnatten & Van Lieburg, 2005, p. 59). Dit zou aannemelijk kunnen zijn 
aangezien de Capitulatio de partibus Saxoniae bepaalde dat: “eenieder die in een kerk inbreekt, en 
iets met geweld of stiekem steelt, of een kerk in brand steekt, moet worden gedood” (Loyn & Percival, 
1975, p. 51). De Frankische optekening van het Friese recht had de bedoeling te komen tot een 
opgelegd Frankisch recht, waarbij het waarschijnlijk eenvoudiger was ‘barbaarse’ gebruiken in te 
kapselen in nieuw recht.  
 Zoals gezegd zijn archeologische bewijzen voor heidense heiligdommen moeilijk te vinden. 
Toch is er mogelijk vroeg middeleeuws bewijs voor een heidense heilige plek (in het bos) in Den 
Haag. In het boekje ui t 1789 wordt gesproken over een opgraving die rond 1750 heeft 
plaatsgevonden op het terrein van de Hofstede Valkenbosch aan de Loosduinseweg. In deze periode 
werd het terrein afgezand. Op de grens met Eikenduinen werd een grote hoop as, halfverbrande 
botten, hertengeweien, een doodskist en een sleutel gevonden. De ashoop, botten en geweien zijn 
geïnterpreteerd als zijnde een heidense offerplaats en plaats waar plechtigheden plaatsvonden. 
Volgens de 18e eeuwse schrijver zouden in een andere afzanderij ook hertengeweien zijn 
aangetroffen (Crèvecoeur, 1950, p. 132). De vondst van hertengeweien laat zien dat de vroeg 
middeleeuwse offers in een bosrijke omgeving, mogelijk in een open plek in het bos, moeten hebben 
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Figuur 22: De Elsberg (De Jonge, 2006b, p. 195) 

 
 

plaatsgehad. De kist en de sleutel zouden in verband moeten worden gebracht met een van de 
eerste missionarissen die op deze plaats het woord van God verkondigde en hier begraven was. In 
die tijd zou het gewoon zijn een overleden priester een sleutel mee te geven als teken van trouw aan 
de godsdienst. Ter nagedachtenis aan de priester zou vervolgens op Eikenduinen een kapelletje zijn 
gesticht (Crèvecoeur, 1950, p. 132). Echter, of hier een kapelletje gestaan heeft, is een tweede. In de 
periode 1247 - 1255 werd op Eikenduinen door de door de toenmalige graaf van Holland en rooms-
koning Willem van Holland een kapel gesticht. Over het waarom van de bouw lopen de meningen 
uiteen. Willem en zijn moeder Machteld zouden mogelijk de kroning tot rooms-koning in 1248 
levendig hebben willen houden door een memorie-kapel te stichtten. Voor de bouw werd precies het 
bosrijke gebied (Eikenduinen) gekozen, ongeveer halverwege de priorij (in 1250 verheven tot abdij) 
van Loosduinen en de grafelijke woning in Die Haghe. Men is mogelijk bekend geweest met het 
heidense verleden van deze plek, waar pas veel later de archeologische vondsten zijn gedaan (Broug, 
1979, p. 144-148). Het is in ieder geval niet ondenkbaar dat op deze plek reeds in de vroege 
middeleeuwen een houten kapelletje heeft gestaan. Het was natuurlijk gewoon om op voormalige 
heilige plekken een kapel te stichten. Maar schriftelijke bronnen zijn hiervan in ieder geval niet 
overgeleverd. Van de vroegste bekende kerken in Holland stond er geen in de Haagse regio (Mostert, 
2002, p. 152.) Eventuele archeologische resten zijn in ieder geval door afgraving verdwenen. Het is, 
gezien het ontbreken van bronnen, niet ondenkbaar dat een eventuele kapel al vroeg in onbruik is 
geraakt. In de Haagse regio zijn namelijk voor de 9e en 10e geen samenhangende archeologische 
vindplaatsen bekend. Mogelijk woonden er toen minder mensen (zie paragraaf 6.4). Het lijkt er in 
ieder geval op dat dit een vroeg gekerstende plek is geweest. 
 Een andere mogelijke heilige heidense plek was 
de Elsberg. Deze lag op de grens van Voorburg en Veur, 
de tegenwoordige gemeente Leidschendam-Voorburg 
(zie figuur 22). De Elsberg, een hoge met elzen 
begroeide heuvel, waarschijnlijk een oud duin, werd 
waarschijnlijk in of na 1628 afgegraven voor 
grondverbetering elders en voor de uitbreiding van de 
stad Delft. Op 30 april 1628 werd een grote partij elzen, 
iepen en populieren verkocht. Tot aan de Reformatie in 
1575 werd ieder jaar in het ambacht Voorburg een 
processie gehouden in naam van de heilige Martinus. 
Deze processie liep langs de Elsberg, waaromheen men 
een rondje liep. De vroegmiddeleeuwse heilige 
Martinus wordt vaak verbonden aan de door de 
Merovingische vorsten gesteunde kerstening. Een 
groot gedeelte van de gronden van het huidige 
Voorburg kwam tijdens de kersteningperiode in handen van de kerk. In de parochie lagen in de 
tweede helft van de 9e eeuw twee grote hoeven (zie ook paragraaf 6.4). De Elsberg is mogelijk een 
gekerstende heilige plek geweest waarbij de Elsberg werd ‘ingekapseld’ in het christendom. 
Processies werden vaak gehouden om de gekerstenden de gelegenheid te geven hun solidariteit aan 
het geloof te tonen. Mogelijk heeft hier ook een kapel op gestaan, om dezelfde reden als hierboven 
geschetst. Er zijn aanwijzingen dat de religieuze betekenis teruggaat tot de Romeinse tijd, zekerheid 
kan echter niet gegeven worden (De Jonge, 2006b, p. 195-201). Volgens Schuyf (1995) werden 
bergen en heuvels in veel godsdiensten gezien als woonplaatsen van goden. Waarschijnlijk hadden 
de West-Europese heuvels ook een dergelijke betekenis (Schuyf, 1995, p. 54). Naast de Elsberg zou 
de Aelbertsberg gelegen ten westen van Haarlem een dergelijke religieuze betekenis gehad kunnen 
hebben (Schuyf, 1995, p. 48). Omstreeks 1100 stichtte graaf Floris II hier het “Huis te Aelbertsberg”. 
De Aelbertsberg is waarschijnlijk vernoemd naar de eerder genoemde Adalbert, de missionaris die in 
de 8e eeuw in Kennemerland predikte (Post, 1992, p. 23). 
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Het christendom dat aan de Germanen gepredikt werd, moet niet worden gezien als de eenvoudige 
evangelieprediking uit de eerste eeuwen na Christus (Weiler, 1989, p. 36). Zij is gevormd door de 
Joodse cultuur waarin zij is ontstaan, evenals de Aziatische, Griekse en Romeinse culturen. Het 
christendom was in de vroege middeleeuwen ingebed geraakt in opvattingen over de sociale en 
politieke ordening waarin de missionering werd ondernomen: het Frankische, ofwel geromaniseerde 
christendom. Hierbij stonden de sociale, politieke, culturele en morele waarden van de Romeinse 
samenleving als beschaafde wereld centraal (Weiler, 1989, p. 17-18), had een eigen leer, cultus en 
wetssysteem (Weiler, 1989, p. 26) en een natuurbeeld waarbij de schepping als in dienst van de 
mens stond (Schouten, 2005, p. 241-242). Christen worden betekende het aanvaarden van een 
andere wereldbeschouwing, alsook een ander sociaal/cultureel systeem waardoor de manier van 
omgang met elkaar en met de natuur veranderde (Weiler, 1989, p. 26). 
 De Germaanse samenleving was van origine gestoeld op roem, krijgshaftigheid en 
vrijgevigheid (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 36), zie ook paragraaf 2.2. Daarbij had de natuur met 
haar planten en dieren een bovennatuurlijke of kosmologische betekenis (Eijnatten & Nieburg, 2005, 
p. 29, Schouten, 2005, p 13). Sinds mensenheugenis waren bergen, heuvels, bronnen, bossen, 
rivieren domeinen van hogere machten. Volgens Eijnatten & Nieburg (2005) had de confrontatie met 
de Grieks-Romeinse cultuur en godenwereld geen verregaande ingrijpende gevolgen voor de 
inheemse wereldbeschouwing. Er was culturele vermenging, maar bestaande cultusplaatsen werden 
gerespecteerd of overgenomen (waarbij tempels verrezen op oude cultusplaatsen), terwijl 
grafvelden gewoon in gebruik bleven (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 36). Ik heb echter in paragraaf 
5.4.3 beredeneerd dat wel degelijk veranderingen plaats hebben gehad, zoals de opkomende 
inheemse beeldenverering, waardoor de betekenis van bomen en bos mogelijk veranderde. 
Daarnaast hebben juist de economische ontwikkelingen, in deze periode een enorme impact gehad 
op de omgang met de natuurlijke omgeving, waar niet alleen Romeinen (met hun gebruiks-
natuurbeeld) debet aan zijn geweest, maar ook de (geromaniseerde) inheemse bevolking. Deze 
ontwikkeling werd echter abrupt afgebroken, maar dat terzijde.  
 Het christendom heeft wel grotere en ook blijvende consequenties gehad voor de relatie 
mens - natuur. De oorzaak ligt in het radicale onderscheid tussen goed en kwaad ofwel tussen God 
en duivel. Kosmologisch gezien, kwam dit tot uiting door sacrale ‘heidense’ plaatsen als slechte of 
duivelse plaatsen te beschouwen. De gekerstende ruimte kan geografisch worden omschreven in 
termen van een binnencirkel en een -buitencirkel. De binnencirkel bestond uit de kerk met 
begraafplaats en de huizen, boerderijen en weilanden hierom heen ofwel een gecultiveerd woon- en 
werkgebied voor mens en dier. De buitencirkel daarentegen bestond uit het ongecultiveerde, woeste 
landschap met de heidense cultusplaatsen en -elementen als domein van kwade machten en 
geesten. Voor de Germaanse goden was geen ruimte meer. Bossen, moerassen, rivieren e.d. werden 
bij uitstek gezien als plaatsen waar demonen huisden. Zo werd ontzag voor de omgeving vervangen 
door angst en de strijd tegen het kwaad (Eijnatten & Nieburg, 2005, p.71-73). Een anonieme biograaf 
van Bonifatius, waarschijnlijk Frederik, bisschop van Utrecht omstreeks 820-835 n.Chr., beschreef in 
zijn biografie het Friese volk van de Noordelijke kustregio. Hij beschreef ze als mensen die leefden als 
vissen in het water die hun directe omgeving niet verlieten, behalve als dat per boot kon geschieden. 
Hij vond dat mensen die zo afgelegen woonden niet anders als dom en barbaars konden zijn. 
Hiermee lijkt deze bisschop net zo bevooroordeeld te zijn als het volk dat beschreven werd door zijn 
Romeinse voorgangers (zoals Tacitus), zeker gezien de volgens hem brute moord op Bonifatius 
vijfenzeventig jaar eerder. Mogelijk impliceerde hij dat de Friezen alle beschaving en sociale 
omgangsvormen misten totdat zij tot het christendom waren bekeerd (Tebrake, 1985, p. 144). Een 
religieus civilisatieproces werd zichtbaar. 
 Politiek gezien, lijkt de kerstening rond 800 n.Chr. voltooid. Echter, in sociaal-cultureel 
opzicht moet de kerstening niet worden gezien als zijnde een snelle overgang, maar als een langdurig 
proces dat zich over eeuwen voltrok. Dit proces voltrok zich vooral in de laatste eeuwen van een 
eerste millennium (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 66; Bazelmans et al, 2002, p. 60). Een proces waarbij 
het christendom tevens werd beïnvloed door de Germaanse cultuur (Weiler, 1989, p. 17), 
bijvoorbeeld door het opnemen van heidense gebruiken in het christendom, zoals het ‘omdopen’ van 
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een heidense heilige bron of berg (Schuyf, 1995, p. 61, 71, 79). Vergelijk hierbij de heilige bron bij 
Heiloo of mogelijk de Elsberg/Aelbertsberg. Dergelijke praktijken zullen toentertijd als overwinning 
van het christendom op het heidendom zijn beschouwd (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 72). Het 
proces kende ook een tijdelijke dip door de invallen van de Noormannen - vooral tussen 834 en 885 
n.Chr. - en door interne onrust in het Karlolingische rijk. Dit leidde uiteindelijk tot de verbrokkeling 
van het rijk (Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 61, 64-65). Dat het christendom stand hield, had vooral te 
maken met de loyaliteit van lokale heersers (Hollandse graven) aan de Karolingische rijkskerk 
(Eijnatten & Nieburg, 2005, p. 66). In de twaalfde eeuw maakte Holland integraal deel uit van de 
westerse Christenwereld (Mostert, 2002, p. 149). Dit betekende niet dat de kerstening voltooid was, 
dit ging door tot in de late middeleeuwen. Het ontstaan van de vele stenen kerkgebouwen vanaf de 
11e eeuw kan als fysieke getuige worden beschouwd en lijkt samen te gaan met de grote 
ontginningen van die tijd. Vanaf deze eeuw, doorgaand tot in de 12e en 13e eeuw, ontstaan ook 
steeds meer plaatsnamen het element ‘kerk’ hierin verwerkt (Mostert, 2002, p. 159; Mostert, 1993, 
p. 145-146; Hendrikx, 1991, p. 26).  
 

6.4 Wonen in het kustgebied 
 
Op basis van archeologische gegevens is bekend dat de bewoning zich in de vroege middeleeuwen 
het kustgebied concentreerde op de hogere gedeelten in het landschap, de strandwallen en op de 
oeverwallen langs de Maas, Rijn en het Oer-IJ. Deze plekken komen globaal overeen met uit 
Merovingische/Karolingische of latere bronnen bekende bestuurlijke eenheden (graafschappen) of 
‘gouwen’ (Bazelmans et al., 2002, p. 50-52). In het kustgebied is dat bij de maasmonding Marsum en 
bij het Oer-IJ Kennem/Kinhem ofwel Kennemerland (Ganshof et al, 1981, p. 234, 250). Voor de 
monding van de Oude Rijn is pas later een eigen benaming overgeleverd die is ontstaan uit Holtland 
(zie hierna) (Bazelmans et al., 2002, p. 52). Ook via de goederenlijst van de Sint-Maartenskerk te 
Utrecht is bekend dat de strandwallen en de gebieden langs de rivieren bewoond waren, de 
uitgestrekte veengebieden waren onontgonnen terrein (Verhart & Van Ginkel, 2009, p. 122). Er zijn 
echter wel enkele plekken in het veen bekend die in de Karolingische tijd werden ontgonnen 
(Hoppenbrouwers, 2002, p. 103). De ontginning zal echter minimaal zijn geweest. 
 Bovengenoemde goederenlijst zou in opdracht van Bisschop Radboud rond de periode 900 -
917 n.Chr. zijn opgemaakt. Ze bevatte een inventaris van alle rechten en bezittingen die ooit aan de 
kerk van Utrecht waren geschonken door keizers, koningen, hofmeiers, grootgrondbezitters en 
eenvoudige lieden. Deze inventaris werd opgemaakt nadat het gevaar van de invallen van de 
Noormannen was geweken. In 857 n.Chr. moest de toenmalige bisschop Hungher, Utrecht nog 
ontvluchten om aan de plunderingen van de Noormannen te ontsnappen. De bisschoppen leefden 
vervolgens een halve eeuw in ballingschap (Speet, 2007, p. 104). Wat opvalt aan de lijst is de 
hoeveelheid ‘heem’ namen (Speet, 2007, p. 104). Dergelijke plaatsnamen, met varianten eindigend 
op –um, -chem, -egem, ikum, -inghem e.d. zijn in de vroege middeleeuwen (ca. 500-1000 n.Chr.) 
ontstaan (Hendrikx, 1991, p. 9) en duiden op een bepaalde bewoningscontinuïteit (Bazelmans et al., 
2002, p. 50). Veel van de ‘heem’-namen op de goederenlijst zijn helaas niet meer te traceren. Een 
bekende ‘heem’-naam in het kustgebied is Haarlem, op de goederenlijst bekend als Haralem (zie 
onder) (Speet, 2007, p. 104). De kerk bezat hier drie boerderijen (Speet, 2006, p. 8). Het toponiem 
Haralem is mogelijk afgeleid van haru-lo-haima, een woonplaats (haima of heem), gelegen bij of in 
een -  open plek in een -  bos (lo) op een zandige heuvelrug (haru/hari of haar). Dit toponiem geeft de 
plaatselijke situatie goed weer; een nederzetting die gesticht werd op een zandrug in het bos (Speet, 
2007, p. 104; Speet, 2006, p.8; Hendrikx, 1991, p. 17, 19; www.meertens.knaw.nl) dat door kap 
bomenvrij was gemaakt of op een natuurlijke manier vrij van bomen was (begrazing). Künzel et al. 
(1988) gaan uit van het Oudnederlandse hem “woonplaats” met *harula, het verkleinwoord van har 
“heuvelrug, hoogte” (Künzel et al., 1988). Deze verklaring is overgenomen door Van Berkel & 
Samplonius (2006) waarbij hem als heem wordt aangeduid en har als haar (Van Berkel & Samplonius, 
2006). Het verschil in interpretatie ligt dus in de verwijzing naar bos (ja of nee). Hoe het ook zei bos 
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Figuur  23: Goederenbezit Sint-Maartenskerk te 
Utrecht (Blok, 1957) 

 
 

heeft in ieder geval vlakbij gelegen: de Haarlemmerhout. In paragraaf 6.3 werd al vermeld dat lo is 
afgeleid van het Germaanse *lauha dat bos en mogelijk ook heilig bos betekent. Echter, niet ieder 
bos zal ‘an sich’ heilig zijn geweest. Of de Haarlemmerhout (of een gedeelte ervan) bij Haarlem heilig 
was zal dan ook een raadsel blijven. Echter, ‘heidense praktijken’ zullen wel hebben plaatsgevonden 
(net als bij Eikenduinen). Ook hier zullen door afgravingen offerplaatsen en mogelijk ook 
kersteningsactiviteiten zijn weggevaagd. Het is echter niet waarschijnlijk dat in het bos de kerstening 
een grote rol heeft gespeeld aangezien er in de vroege kersteningperiode (de tijd van Willibrord) 
tussen Noordwijk en Velzen nog geen kerkelijk goederenbezit aanwezig was (zie figuur 21). Rond 950 
n.Chr. zou in het tussenliggende Haarlem de eerst volgende kerk zijn gesticht (dochterkerk van 
Velzen) (Mostert, 2002, p. 152, 161). Ook de Utrechtse goederenlijst laat weinig activiteit zien tussen 
Haarlem (toen nog geen kerk aanwezig) en Noordwijk (zie onder). In ieder geval konden de boeren 
die werkten op de boerderijen van de kerk door de geestelijken worden gekerstend. Dit betekent 
niet de tussenregio niet bewoond was. Pollenanalyse laat dit zien voor locaties Ruigenhoek en 
Amsterdamse Waterleidingduinen (zie hierna). 
 Hiernaast is het goederenbezit van de Sint-
Maartenskerk weergegeven (zie figuur 23). Dit 
kaartje is opgesteld door D.P. Blok in 1957 op basis 
van de goederenlijst (Blok, 1957). Hierop worden 
de goederen getoond die volgens Blok (1957) met 
enige zekerheid traceerbaar waren. Hier kunnen 
dan ook ‘fouten’ in staan. De goederenlijst met 
vertaling is tevens digitaal beschikbaar (zie 
bronvermelding) en door Van Mieris (1753) 
vertaald opgenomen in het Groot Charterboek der 
Graaven van Holland (Van Mieris, 1753, p. 19). De 
goederen omvatten voornamelijk kerken, 
hereboerderijen, hoeven (mansa), landerijen c.q. 
akkerlanden, weiden en visserijen en in één geval 
worden zelfs de horigen bij naam genoemd. Enkele 
voorbeelden van bezittingen in het kustgebied zijn: 
in Fore (Veur) drie hoeven, in Foreburg (Voorburg) 
twee hoeven, in Forschate (Voorschoten) drie 
hoeven, in Haralem (Haarlem) drie hoeven, in 
Uuarmelde (Warmond) drie hoeven, in 
Osgeresgest (Oegstgeest) twee hoeven, in Polgest 
(Poelgeest? Oegstgeest) twee hoeven, in Norhtgo (Noordwijk Binnen) zeven hoeven, in Taglingi 
(Teilingen) behoort alles toe aan Sint Martinus. Voor het eerst wordt holtland genoemd, hier bezat 
de kerk vier hoeven (www.ijpelaan.nl), de exacte locatie is onbekend. De term ‘hoeve’ wordt als 
vertaling gegeven voor het in de goederenlijst gebruikte Latijnse woord mansum c.q. mansa. Een 
mansum of hoeve kan hier worden omschreven als een stuk land van een bepaalde grootte met of 
zonder woning (www.gtb.inl.nl). Wassenaar wordt niet genoemd, maar wel twee locaties die hier 
(mogelijk) vlakbij lagen Helnere (Hillenaer) en Suthrem (Zuidwijk) (www.ijpelaan.nl; Künzel et al., 
1988). Wassenaar als nederzetting grijpt ook al terug op de vroege middeleeuwen en is waarschijnlijk 
afgeleid uit het Ounederlandse hare “hoogte, heuvelrug” met het bijvoeglijk naamwoord wasn dat is 
terug te voeren op het Germaanse *hwassan “scherp” (Oudengels hwass en Oudnoors hvass ‘scherp, 
ook van wind’) (Künzel et al., 1988; Van Berkel & Samplonius, 2006). Oegstgeest en Poelgeest 
verwijzen naar ‘akker op de zandgronden’. Echter, van oorsprong duidt ‘geest‘ enkel op ‘zandgrond’ 
en is daarmee een natuurnaam. Kenmerkend voor de duinstreek is de betekenisverschuiving naar 
akkergronden (Hendrikx, 1991, p. 24), er is dus een cultuurvorm ontstaan. De locaties Veur, Voorburg 
en Voorschoten hebben allen hun oorsprong te danken aan de oude waternaam Fore (Künzel et al., 
1988). Ik wil niet alle namen hier verklaren, duidelijk is dat de natuurlijke gesteldheid van een plaats 
vaak terug te vinden is in de (tegenwoordige) plaatsnaam. De laatste vermeldenswaardige plaats is 

http://www.ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Vroeg-SintMaarten-Blok.html
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Noordwijk (Norhtgo), waarbij de verklaring in staatsrechtelijke zin moet worden gezocht. De oudste 
vermelding, Nordcha, gaat terug tot een oude oorkonde uit 889 n.Chr. (zie paragraaf 6.5) en is een 
samenstelling van noord ‘noordelijk gelegen’, wat slaat op de ligging aan de noordgrens van het 
Frankische rijk in het begin van de 8e eeuw, met –ga (–cha). In de oudste vermelding is dit de 
Oudfriese vorm van het Oudnederlandse go, de verbogen vorm van het woord ‘gouw’, en slaat hier 
volgens Van Berkel & Samplonius (2006) op een groot samenhangend koningsgoed boven de 
Rijnmonding (Van Berkel & Samplonius, 2006) (zie de interpretatie van Blok (1974) in paragraaf 6.5) 
Duidelijk is dat de kerkelijke bezittingen overeenkomen met de archeologisch bekende 
bewoningsconcentraties in de vroege middeleeuwen en dat vanuit dit bezit macht kon worden 
uitgeoefend op de lokale bevolking. 
 
Terugkomend op de archeologische vindplaatsen. In het kustgebied aan de monding van de Oude 
Rijn waren, in de buurt van de oude Romeinse vindplaatsen, al in de 6e en 7e eeuw kleine dorpen 
ontstaan. Dit zal geen toeval zijn geweest. De oude Romeinse sporen in het landschap waren er nog 
zichtbaar of het bestaan was van generatie op generatie overgedragen. In het Haagse duingebied 
vestigden de mensen zich in deze periode bij de vroegere Romeinse militaire wachtposten, waarbij 
oude bouwmaterialen werden gebruikt voor de eigen nederzettingen (Verhart & Van Ginkel, 2009, p. 
229). De bewoning in de omgeving van Den Haag concentreerde zich in deze periode op de oude 
strandwallen of op de grens van de strandwal en het veen (zie figuur 24) (Magendans & Waasdorp, 
1989, p. 13, 60). De droge, zandige 
ondergrond en goed drinkwater als ook 
vroegere Romeinse bewoning in de buurt 
(verbeterde vruchtbaarheid van de grond) 
moet de keuze ook voor de locatie bevorderd 
hebben (Magendans & Waasdorp, 1989, p. 
45). De door de archeologen Magendans en 
Waasdorp (1989) onderzochte site aan de J. 
van Oldenbarneveltlaan (zie figuur 24) in Den 
Haag laat de aanwezigheid van een gevarieerd 
open boslandschap (eik en hazelaar) zien met 
weidegebieden. De site ligt op de eerste 
strandwal, waar het bosgebied minder dicht 
begroeid was dan op de tweede strandwal 
waar het ‘Haagse bos’ lag: het bos tussen 
Loosduinen en Wassenaar (Magendans & 
Waasdorp, 1989, p. 13, 41). In de 
Karolingische periode kwam hier een Eiken-
Berkenbos voor. Recent onderzoek aan de 
Oude Waalsdorperweg in Den Haag heeft dit 
uitgewezen (Haaster, 2006, p. 16), zie ook hoofdstuk 4. Magendans en Waasdorp (1989) gingen 
ervan uit dat het hier om verspreide bewoning ging, over de grootte van de nederzettingen kon niet 
veel gezegd worden. Opgravingen bij Meer en Bosch en Wassenaar wijzen waarschijnlijk op de 
aanwezigheid van één boerderijplaats. De locatie aan de J. van Oldenbarneveltlaan kenmerkte zich 
door meer dan één boerderijplaats (Magendans & Waasdorp, 1989, p. 13). De grootste boerderij was 
éénschepig en 14m lang 5,5m breed. Zaden en stuifmeelresten lieten zien dat er waarschijnlijk rogge, 
gerst, broodtarwe en lijnzaad werd verbouwd. Van de veestapel werden resten gevonden van o.a. 
runderen en schapen/geiten, varkens en paarden. In percentages van het totaal aantal botten was 
dit resp. 45,1%, 39,8%, 7,1% en 1,7%. Daarnaast waren visvangst en jacht van belang. Er werd 
gejaagd op reeën, konijnen/hazen en edelherten, de percentages waren echter lager dan 0,5% (De 
Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 118-119; Magendans & Waasdorp, 1989, p. 19, 39, 44, 49). Naast de 
agrarische werkzaamheden verrichtten de bewoners ook ambachtelijke werkzaamheden, zoals 
spinnen en weven. Ook metaalbewerking vond hier plaats, de aanwezigheid van ijzerafval laat dit 

Figuur 24: Overzicht belangrijkste vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in de 
Haagse regio: (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 110) 
 

1: Uithofpolder  5: Van Dorpstraat 
2: Solleveld   6: Scheveningseweg 
3: Ockenburgh  7: Bronovo 
4: Johan van Oldenbarneveltlaan/ 8: Oude Waalsdorperweg 
    Frankenslag  
  
6: Han Stijkelplein    
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zien. Sommige aangetroffen producten, als kook- en voorraadpotten waren geïmporteerd uit het 
Duitse Rijn- en Eifelgebied en vondsten van Rijnlandse kookpotten (Dorestad) uit de 8e eeuw laten 
zien dat de locatie ook nog in gebruik was (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 120). De aandacht voor de 
jacht zal mede verband hebben gehouden met het feit dat de habitat voor een soort als edelhert, in 
tegenstelling tot de Romeinse tijd, meer geschikt was. Hetzelfde geldt voor het houden van varkens. 
Toch blijven de percentages voor varkens laag in vergelijking met sites elders in Nederland, waar 
percentages tussen de 10 en 20% voorkomen (Magendans & Waasdorp, 1989, p. 50). Dit houdt 
hoogstwaarschijnlijk verband met de redelijke openheid van de locatie zo vlak langs de kust. 
 In de loop van die 7e en 8e nam de bevolking toe. Voor het eerst sinds de Romeinse tijd 
ontstonden weer grotere bewoningsconcentraties. Het was de tijd dat er een bloeiende ‘Friese’ 
handel op gang kwam die voor de bewoners als ook voor de Frankische koningen van belang was. 
Zoals hiervoor aangegeven, werd de strijd om de handelsplaatsen en de mondingen van de rivieren 
gewonnen door de Franken (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 224). Echter, het zicht op bewoning in de 
Haagse regio raakt men kwijt. Samenhangende vindplaatsen op de strandwallen uit de 9e en 10e 
eeuw zijn niet bekend. Wel is er aardewerk aangetroffen (Van Ginkel & Verhart, 2009, p. 122-123). 
Verminderde bewoning zou veroorzaakt kunnen zijn door de invallen van de Noormannen en 
mogelijke verstuiving (zie ook hierna). Voor de locatie aan de J. van Oldenbarneveltlaan is 
aangetoond dat de cultuurlaag gedeeltelijk werd overstoven door een 60 cm dikke stuifzandlaag. Ook 
op andere plaatsen in de nabije regio is dit geconstateerd. Deze stuiffase heeft zich in de loop van de 
8e eeuw ontwikkeld, zie ook paragraaf 1.1 (Magendans & Waasdorp, 1989, p. 15). Natuurlijk moet 
men ook bedacht zijn op de mogelijkheid dat sporen door afgravingen zijn verdwenen (zie paragraaf 
5.6.2 en 6.3). Juist tijdens de afgravingen rond 1750 kwam bij Eikenduinen een mogelijke 
gekerstende plaats aan de oppervlakte, die daarna voorgoed verloren is gegaan. De aanwezigheid 
van offergaven en een doodskist, indiceren dat mensen hier geleefd hebben. Mogelijk stond hier al 
vroeg een kapelletje. Kapellen en kerken werden niet gesticht als er geen mensen waren om te 
bekeren (zie paragraaf 6.3), maar dit zal vóór de Noorse invallen zijn geweest. Ook de vroege 
middeleeuwse bewoninggeschiedenis van Rijswijk is in nevelen gehuld. Er zijn slechts enkele 
bewoningsplaatsen bekend, afzandingen zouden hiervan de oorzaak zijn (Koot, 2008, p. 82). Van de 
bewoningsgeschiedenis van Haarlem ontbreekt, afgezien van een aantal scherven, ook duidelijke 
informatie (Blokzijl et al., 1995). In de woonkern zelf is afzanding echter niet de oorzaak. Meer is 
bekend van de noordwestelijk van Haarlem gelegen locatie Bloemendaal – Aelbertsberg (zie figuur 9, 
nr.13). Aan de hand van pollenonderzoek is gebleken dat hier in de vroege middeleeuwen bewoning 
plaats vond. Vanaf ongeveer 700 n.Chr. nam de invloed van de landbouw toe wat samen ging met de 
start van het kappen van het bos; de Haarlemmerhout. Echter, de periode 800-1000 n.Chr. werd 
gekenmerkt door de afname van de landbouw waardoor regeneratie van het bos mogelijk werd. 
Vanaf ongeveer 1000 n.Chr. zette de definitieve kap door (De Jong & Numan, 2002, p. 42-43; 
Zagwijn, 1997, p. 111). De regeneratie had mogelijk verband met de invallen van de Noormannen en 
door verstuiving wegens de eerdere kap (De Jong, 1986, p.12). Ten zuidwesten van Haarlem zijn in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen onder de Jonge Duinen bovendien vroegmiddeleeuwse kapsporen 
teruggevonden. De betreffende stronken en stammen waren afkomstig van eiken en berken en 
konden worden gedateerd tussen 800 en 1150 n.Chr. (Zagwijn, 1997, p. 127). Pollenanalyse voor de 
Amsterdamse Waterleidingduinen – Droge Kom (nr. 16) en de Ruigenhoek (nr. 17) geven hetzelfde 
beeld. Vanaf ongeveer 700 n.Chr. nam het aandeel boompollen af, zie ook hoofdstuk 4 (Zagwijn, 
1997, p. 105; Jelgersma et al, 1970, p. 123-124, 130). Voor Haarlem zelf en de strandwal Rijswijk – 
Voorburg - Voorschoten, waar geen pollenonderzoek is uitgevoerd (Zagwijn, 1997, p. 98), laten de 
naamkundige gegevens en de Utrechtse goederenlijst in ieder geval zien dat bewoning plaats had. 
Zoals in paragraaf 6.3 al werd aangegeven, lag in de omgeving van Voorburg mogelijk een heidense 
heilige berg, dit zal de keuze van de kerk om zich hier te vestigen hebben beïnvloed. 
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6.5 Grondgebruik en economie 
 
De vroege middeleeuwen kenmerkte zich door een agrarische samenleving waarbij men voor de 
eerste levensbehoeften zoveel mogelijk zelfvoorzienend was omdat verkeer en handel nog niet zo 
goed ontwikkeld waren. In een naturale economie was grondbezit de beste vorm van 
bestaanszekerheid (Barends, 2010, p. 12). De sociale status van een persoon werd hier dan ook door 
bepaald (Speet, 2007, p. 107). Volgens Bazelmans (1996) moet het bezit van land echter niet alleen in 
de betekenis van macht en status worden beschouwd maar als object van ‘tribale’ uitwisseling tussen 
koning en onderdanen zoals in de Beowulf naar voren komt (zie paragraaf 2.2.). De Germaanse 
samenleving kende een systeem van horigheid. Deze is terug te vinden in de Lex Frisionum, waarin 
het recht van horigen veelvuldig naar voren komt en daarmee ook het standsverschil tussen edelen, 
vrijen en horigen (Post, 2000, 23-65). Een vrije kleine boer bezat zijn eigen hoeve en grond die de 
persoon zelf of met de hulp van horigen exploiteerde (Blink, 1929, p. 25-26; Verhulst, 1981. p. 168), 
dit zal van toepassing zijn geweest voor het voorbeeld van de J. van Oldenbarneveltlaan. De woeste 
gronden die om de nederzettingen heen lagen zullen daarbij (door vrijen) vrij te gebruiken zijn 
geweest (Blink, 1929, p. 180). Mogelijk had iedere vrije Germaan het recht overal in het gebied van 
zijn stam te jagen. Dit is echter een veronderstelling, zeker is dit niet (Matthey, 2002, p. 141). Toch 
werd naast de zelfvoorzienende levenswijze, handel gedreven. Reeds eerder is de bloeiende ‘Friese 
handel’ genoemd. De aanwezigheid van Duitse en Rijnlandse potten aan de J. van 
Oldenbarneveltlaan wijst hierop. Echter, de uitwisseling van goederen moet niet alleen in ‘moderne’ 
economische termen worden uitgedrukt. Antropologen hebben gewezen op de geritualiseerde 
uitwisseling van niet-gebruiksgoederen. Bijvoorbeeld de uitwisseling van kostbare geschenken tussen 
o.a. verwanten, krijgers-volgelingen en politieke tegenstanders. Munten hadden dan bijvoorbeeld 
niet zozeer een economische maar een rituele waarde (Bazelmans et al., 2002, p. 58). De Beowulf 
moet hierbij in acht worden genomen, waarbij geschenken onderdeel vormen van de kosmologische 
levenscyclus van de mensen (zie paragraaf 2.2.). 
 Onder invloed van de Frankische heerschappij vinden er in ieder geval veranderingen plaats 
in de grondbezitsverhoudingen. Tijdens veroveringen eigende de koning zich in de nieuw veroverde 
gebieden de niet in cultuurgebrachte, woeste gronden, dus ook bossen toe (de bossen werden vaak 
koningsgoed, gebieden om de jacht uit te oefenen) (Blink, 1929, p. 24, 180). De grond kon vervolgens 
door de koning in leen worden uitgegeven, een onderdeel van het zogenaamde feodale of leenstelsel 
dat onder Frankische heerschappij in zwang raakte (Koene et al., 2003. P. 50-51). Aanzienlijken, maar 
ook horigen, konden zich als vazal in handen van de koning leggen, en daarmee, in ruil voor 
bescherming, een deel van de Koninklijke goederen als beneficium in leen kregen (Barends et al, 
2010, p.12; Koene et al, 2003, p. 51; Blok, 1974, p. 99; Henkdrikx, 1998, p. 15). De tegenprestatie van 
de vazal kon bestaan uit boerenwerk, ambachtelijke diensten en zeker ook krijgsdienst (Koene et al., 
2003, p. 51). Frankische koningen gebruikte de verbinding van vazalliteit en beneficium, ofwel het 
leenstelsel, voornamelijk om trouw van lokale machthebbers af te dwingen. De Hollandse graven 
hebben het voorbeeld van het leenstelsel later gevolgd (Blok, 1974, p. 93; Koene et al., 2003. p. 51). 
Waar mogelijk werden de graven, die waren benoemd door de koning om lokaal het Koninklijk gezag 
te vertegenwoordigen, opgenomen in de vazalliteit en beleende hen met een beneficium. Hierbij 
hoorde het overdragen van bestuurlijke en juridische bevoegdheden, de zogenaamde heerlijke 
rechten. De graven stonden aan het hoofd van de eerder genoemde bestuurlijke ‘gouwen’ (Ten 
Houte de Lange 2008, p. 13-14; Ganshof & Berings, 1981, p. 254). In de 7e en 8e eeuw komen we in 
Frankische oorkonden steeds vaker het begrip ‘forestis’ tegen. Zoals in paragraaf 1.2 reeds is 
aangegeven stond dit niet alleen voor eigendom van gronden maar tevens voor een verzameling 
koninklijke of landsheerlijke (bos)rechten zoals het recht op akeren, het recht op houtslaan, het recht 
op visvangst, het recht op ontginning van woeste gronden. De rechten waren in beginsel 
voorbehouden aan de koning, maar hij kon deze samen met de grond wegschenken (Buis, 1985, p, 
26-27) of in leen geven. In de loop der tijd werden de veelal woeste gronden uitgegeven aan kleine 
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wereldlijke heren (graven, ondergraven, hertogen), ambtenaren, getrouwen, kerken, bisschoppen en 
kloosters) (Blink, 1929, p. 25, 26). 
 Uit een oorkonde van 889 valt volgens Blok (1974) af te leiden dat boven Noordwijk een 
uitgestrekt kroondomein lag, dat ten bate van de koning werd geëxploiteerd (Blok, 1974, p. 72). In 
889 n.Chr. schonk de Frankische koning Arnulf aan graaf Gerulf een aantal bij naam genoemde 
koningsgoederen, gelegen tussen Rijn en Swithhardeshaga (Koch, 1970, p. 33). Laatstgenoemde zou 
de betekenis hebben van “omheind gebied, jachtterrein”  van ene Suithard (Künzel et al., 1988), 
hieruit kan worden opgemaakt dat voor dit gebied bepaalde bosrechten golden. De ligging van dit 
bos is echter onbekend. Volgens Koch (1970) zou ze onder Egmond gelegen hebben, in plaats van bij 
Schoorl wat voorheen werd aangenomen. Het was mogelijk een gouwgrens, dit is echter niet zeker. 
Deze zou dan op de zuidgrens van Kennemerland gezocht moeten worden, dichter bij Noordwijk 
(Koch, 1970, p. 35). Het ging om de volgende goederen: “in de plaats die Bodokenlo (Boekel; onder 
Heiloo) genoemd wordt, één hoeve, en in Alburch (Aalburg) twee hoeven, en in Hornum (?) één 
hoeve, en in de plaats Huvi (?) één hof, en in Theole (Tiel) één hof en in Aske (As?) één hof. En alles 
wat rechterlijk en wettelijk tot de hoeven en hoven behoorde; huizen, schuren, arbeiders, velden, 
akkers, graslanden, weiden, bossen, wateren … ” (Koene, 2008, p. 290; Koch, 1970, p. 35-36; Van 
Mieris, 1753, p. 27; Van Leeuwen, 1685 p. 1355). De ligging van de goederen blijft echter onzeker 
(Koch, 1970, p. 35). In de oorkonde werd verschil gemaakt tussen hoba* en mansa*, door Koene 
(2008) aangegeven met resp. hoeve en hof (Koene, 2008, p. 290). Het verschil is echter moeilijk te 
maken. Beide Latijnse termen worden verklaard vanuit de term hoeve (www.gtb.inl.nl). De 
verschillen lijken hiermee taalkundig van aard. Opvallend is de specifieke schenking van een bos en 
een akker te Noordwijk (Koene, 2008, p. 290; Blok, 1974, p.99; Koch, 1970, p. 36). Volgens Blok 
(1974) zou het suffix ‘go’ of ‘gouw’ (pagus) van Norhtgo niet alleen mogen worden geïnterpreteerd 
als bestuurlijke eenheid of graafschap, maar ook dat de term pagus gebruikt werd om een groot 
kroondomein aan te duiden dat niet door een graaf maar door eigen domeinambtenaren werd 
bestuurd (Blok, 1974, p. 76, 84). Op basis hiervan concludeert hij dat het bos en de akker, als zijnde 
behorende tot de hof van de heer en door deze werd geëxploiteerd, onderdeel was van een 
koninklijk domein (Blok, 1974, p. 99). Ook Tebrake (1985) neemt deze stelling over (Tebrake, 1985, p. 
113). Een dergelijk groot gebied wordt door Verhulst (1981), waarbij Blok tevens de eindredactie 
voert, niet als zodanig genoemd. Volgens Verhulst waren de ‘klassieke’ domeinen ofwel villae die 
gesticht werden door de koning en bestonden uit minstens enkele honderden tot duizenden 
hectaren, in Holland niet tot stand gekomen. Dergelijke domeinen werden door domeinambtenaren 
vanuit een centrale boerderij bestuurd waarbij het land door koningsvrijen c.q. militaire kolonisten 
werd geëxploiteerd (Hendrikx, 1998, p. 15; Verhulst, 1981. p. 169-170, 179). Zekerheid over het 
bestaan hiervan in Holland kan in ieder geval niet meer gegeven worden. Algemeen wordt 
aangenomen dat het domeinstelsel hier geen rol van betekenis heeft gespeeld. Het bezit van 
grootgrondbezitters lag te verspreid om op bovenstaande wijze geëxploiteerd te worden (Speet, 
2007, p. 113). De gegevens uit de oorkonde van 889 n.Chr. laten een dergelijke verspreide ligging van 
goederen zien; slechts enkele hoeven verspreid over de regio. Dit geldt ook voor het goederenbezit 
van de Sint-Maartenskerk (zie figuur 23). Uit deze lijst en de 11e eeuwse oorkonde blijkt dat in 
Noordwijk in ieder geval een kleine concentratie van zeven hoeven en een kerk lag, en dus een 
bewoningsconcentratie. Het bos te Noordwijk dat in 889 n.Chr. aan graaf Gerulf geschonken werd, 
zal hier niet ver vandaan gelegen hebben. Het ligt voor de hand dat het bos al in gebruik was, al dan 
niet door de graaf. Met de schenking kreeg hij ‘rechterlijk en wettelijk’ de bosrechten in eigendom. 
Hij zal deze echter zichzelf hiervoor al hebben toegeëigend. Hij kreeg nu officieel zeggenschap over 
mogelijke ontginning en/of wie en onder welke voorwaarden het bos mocht gebruiken. 
 Voor de domeinen was de Capitulare de Villis van toepassing, opgesteld door Karel de Grote 
omstreeks 800 n.Chr. Het was een soort handleiding voor degenen die de domeinen beheerden 
(Speet, 2007, p. 112). Ook al wordt ervan uitgegaan dat in Holland geen kroondomeinen zijn gesticht, 
geeft deze verordening wel een beeld van hoe er in deze tijd, in ieder geval op hoog niveau, over 
bossen gedacht werd. Artikel 36 spreekt over het beheer van bossen: ‘Bossen moeten goed 
beschermd worden; en als een gebied ontdaan moet worden van bos, zullen de beheerders deze taak 
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op zich moeten nemen, zij mogen akkerlanden niet overgroeid laten raken met bos. Op plaatsen waar 
bos haar plaats heeft, mag het bos niet excessief worden gekapt of beschadigd. De beheerders 
moeten goed zorgen worden voor ons jachtwild…. Als beheerders gebruik willen maken van het bos 
om hun varkens te weiden dan moeten hiervoor tienden worden betaald….‘ (Loyn & Percifal, 1975, p. 
69). Onder voorwaarden konden de beheerders, ofwel ‘gewone’ mensen, dus gebruik maken van het 
bos. Het beheer van bos lijkt tweeledig, zowel kap als behoud. De bescherming van het bos tegen 
onnodige kap had waarschijnlijk te maken met de functie van het bos. Kap betekende het verlies van 
jachtgebied als ook het verlies van varkensweiden. De passage is volgens Glacken (1967) door velen 
geïnterpreteerd als zijnde de eerste beschermingsmaatregel alsook als zijnde de eerste vrijbrief voor 
ontbossing. Glacken (1967) laat echter de mogelijkheid open dat gezocht werd naar een balans 
tussen bos en landbouw, tussen begrazing en landbouw, aangezien bossen onmisbaar waren voor de 
varkenshouderij (Glacken, 1967, p. 334-335). Hij legt hiermee het accent op de nuance in plaats van 
op de tegenstrijdigheid.  
 Ook de Capitulare Aquisgranese, uitgevaardigd door Karel de Grote in 802-803 n.Chr. en van 
toepassing op de taken van zijn onderdanen (bisschoppen, geestelijken, hertogen, graven en 
anderen), stelt dat ‘beheerders de bossen goed moeten onderhouden, en ook goed moeten zorgen 
voor het wild en de vissen’ (Artikel 18) en dat ‘waar geschikte mensen te vinden zijn, aan hen bos 
gegeven mag worden om te roden om zo onze bezittingen te verbeteren’ (Artikel 19) (Glacken, 1967, 
p. 334; Loyn & Percifal, 1975, p. 82, 84). De inhoud van de twee artikelen vertonen nauwe 
overeenkomsten met Artikel 36 van de Capitulare de Villis, waarbij de eerder genoemde 
tweeledigheid naar voren komt, maar waaruit mogelijk ook de nuance spreekt. Volgens Blink (1929) 
is het voorbeeld van Artikel 19 door de opvolgers van de keizer en door vele geestelijke 
grondeigenaren veelvuldig gevolgd. Zij lieten bos roden of gaven hun grond aan vrijen ter ontginning 
in leen zodat zij cijnzen en landhuur konden innen (Blink, 1929, p. 25-26). Hij vermeldt Artikel 18 van 
de verordening, waarin bossen een bepaalde waarde bezitten, niet. Het is in ieder geval te 
gemakkelijk om de Karolingische tijd als startperiode te zien grootschalige en wijdverbreide 
kolonisatie en daarmee gepaard gaande landschappelijke veranderingen. Dit zou overdreven zijn, de 
ontwikkelingen zouden een continuering zijn van tendensen die door de vroege missionarissen (6e 
tot 8e eeuw) al in gang waren gezet. De ‘beheersing van de natuur’ zou in de Karolingische periode 
echter wel zijn bevorderd door de oprichting van nieuwe geestelijke orden en verdere veroveringen 
(Glacken, 1967, p. 335). Hierbij zal het economisch belang van bos (beweiding, jachtwild en 
houtvoorziening) niet uit het oog verloren zijn geweest. Het functionele karakter van bossen zal met 
de komst van het grootgrondbezit en het Christelijke gedachtegoed de boventoon zijn gaan voeren 
ten opzichte van ook een spirituele waarde. 
 Vanaf de 9e en 10e eeuw zou een trend zichtbaar worden waarbij de koning land en schonk 
aan heren (graven), kloosters, kerken e.d. (Blink, 1929, p. 25-26). De betreffende elite van edelen en 
geestelijken leefden van wat het land opbracht en probeerden als grootgrondbezitters hun bezit zo 
veel mogelijk zelfvoorzienend te maken (Barends et al. 2010, p. 12; Koene et al., 2003, p. 51). 
Hiervoor werd het hofstelsel ontwikkeld. De grond van een grootgrondbezitter werd vaak in tweeën 
gedeeld. Een deel had de heer in eigen beheer via een centrale boerderij (hoeve, curtis of hof). Het 
andere deel werd bewerkt door horigen die in ruil hiervoor een deel van de opbrengsten aan hun 
landheer moesten afstaan en arbeidskracht moesten leveren (Barends et al, 2010, p. 12; Hendrikx, 
1998, p. 15). Een systeem dat overigens al in de Romeinse tijd bestond. Zoals in paragraaf 6.2 is 
aangegeven hadden de Franken veel Romeinse gebruiken overgenomen. Door de ontwikkeling van 
het hofstelsel daalde het aantal vrije boeren. Zij gingen meer en meer over tot de horigenstand. Door 
verarming verkochten of schonken zij hun bezit (Blink, 1929, p. 25-26; Verhulst, 1981, p. 168, 170). 
De Utrechtse goederenlijst laat bijvoorbeeld het wijdverbreide (geschonken) goederenbezit van de 
geestelijkheid zien waarbij de horigheid, op schrift vastgelegd, naar voren komt (zie paragraaf 6.4). In 
het kustgebied zou villa Adrichem volgens Koene et al. (2003) hier een voorbeeld van zijn (zie 
paragraaf 6.3). Er bestonden echter ook hoven die geen horigheid kenden en horigen die niet 
verbonden waren aan een hof. Hier moet worden gedacht aan simpele verspreide bewoning zoals bij 
de J. van Oldenbarneveltlaan, maar dan in latere perioden. De combinatie hof en horigheid was een 
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doelmatig antwoord op de grote schaarste aan geldmiddelen doordat West-Europa geïsoleerd was 
geraakt ten opzichte van het Byzantijnse en Mohammedaanse beschaving en daarmee de 
Middellandse zeehandel. De Friese en Frankische handel op Brittannië en de Oostzee kon hier geen 
verandering in brengen (Hendrikx, 1998, p. 16). Bovendien bleef de handelsactiviteit voornamelijk 
kleinschalig (Bazelmans et al., 2002, p. 60). In toenemende mate werden de landheren de 
economisch machtigen (Blink, 1929, p. 25-26). 
 

6.7 Conclusies 
 
In paragraaf 2.3 heb ik aangegeven dat het schetsen van de ontwikkelingen in de vroege 
middeleeuwen lastig is aangezien er weinig schriftelijke bronnen en beperkte archeologische 
gegevens beschikbaar zijn. Kenmerkend voor deze periode is echter de verandering van het wereld- 
c.q. natuurbeeld die plaatsvond door de introductie van het christendom. Een verandering die de 
omgang met natuur deels moet hebben beïnvloed. Hieronder worden de conclusies gegeven die uit 
dit hoofdstuk naar voren komen.  
 
Machtsverhoudingen: kerstening 

 In de loop van de 7e eeuw werd Nederland getroffen door de expansiedrift van de Franken; 
een volk dat zich profileerde als opvolgers van de Romeinen. De Frankische machtsovername 
werd niet zozeer gekenmerkt door militaire overheersing. Het volk werd onderworpen door 
het Christelijke gedachtegoed (dwangmatig) te verbreiden onder de heidense Friezen die in 
het kustgebied woonden. Kerstening was het ultieme doel van de Frankische vorsten en 
werd geleid door missionarissen. De inheemse wereldbeschouwing verdween. 

 Morfologisch gezien kwam de kerstening tot uiting door de stichting van kapellen en kerken. 
Binnen het Christelijke geloof was geen plaats voor heidense heiligdommen. Heidense heilige 
plaatsen (waar ook bomen en bos onderdeel van waren) werden door missionarissen 
verwoest of gekerstend. 

 Politieke en religieuze macht gingen hand in hand. Het civilisatieproces in deze periode werd 
gekenmerkt door het systematisch overbrengen van een nieuw religieus gedachtegoed 
waardoor een bepaalde machtsrelatie kon worden gecreëerd tussen volk en de Frankische 
vorsten. Na de bekering van de inheemse elite (waarbij de schenking van grond en dus de 
lokale uitbreiding van macht een rol speelde) stond niets de kerstening van het gewone volk 
in de weg. Grondbezit was verdeeld over een groot aantal personen waarbij gewapende 
macht, oorlogspotentieel en bezit nog direct van elkaar afhankelijk waren. 
 

Betekenis van bomen en bos 

 De onderzochte periode stond duidelijk in het teken van een wijzigende betekenis van 
bomen en bos. Naast een praktische betekenis (als bouw- en brandhout) hadden bomen en 
bos eeuwenlang een bovennatuurlijke betekenis vervuld (afgezien van een tijdelijke 
verandering door de focus op nuttig gebruik in de Romeinse tijd). Met de introductie van het 
Christendom wijzigde het natuurbeeld. 

 Kenmerkend voor het Christelijk geloof was het geromaniseerde karakter ervan. Het Grieks-
Romeinse natuurbeeld, waarbij het nuttig gebruik van de natuur centraal stond, werd door 
kerkvaders overgenomen. Bovendien maakten de kerkvaders een radicaal onderscheid 
tussen goed en kwaad. De wilde natuur (bomen en bos) werd hierdoor afgeschilderd als 
duivels. Een plek die in zijn ongerepte vorm vermeden moest worden of door de mens 
functioneel moest worden ingericht. 

 Een dergelijk wereldbeeld heeft de omgang met natuur sindsdien eeuwenlang beïnvloed en 
is deels de oorzaak geweest dat mensen het respect voor de natuur, zoals dat in de vóór 
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Christelijke periode bestond, kwijt raakten. Vooral het nuttig gebruik van de woeste gronden, 
zoals de bossen, kwam centraal te staan. 
 

Economische ontwikkelingen 

 Onder Frankische heerschappij wijzigden de grondbezitsverhoudingen langzaam en daarmee 
de sociale- en machtsverhoudingen tussen elite en het gewone volk. De Frankische vorsten 
eigenden zichzelf de niet in cultuurgebrachte ofwel woeste gronden (o.a. de bossen) toe die 
voorheen eeuwenlang gemeenschappelijk in gebruik waren. Zij waren als zodanig onderdeel 
van de ‘tribale’ uitwisseling van goederen en diensten tussen koning en onderdanen (zie de 
Beowulf). De vorsten gaven stukken land ter exploitatie aan elitegroepen die het Frankische 
gezag hadden aanvaard (o.a. door de bekering tot het Christelijk geloof). 

 In dit kader deed het zogenaamde hofstelsel zijn intrede waarbij een elite van edelen en 
geestelijken als (groot)grondbezitters leefde van wat het land opbracht. De exploitatie 
geschiedde door horige boeren. Het hofstelsel had een zelfvoorzienend karakter. Deze 
organisatievorm past goed binnen het hortus-ager-saltus-silva-model. Een bepaalde 
hoeveelheid bos was noodzakelijk voor de voorziening van brand- en bouwhout en voor het 
weiden van vee. 

 In de 9e eeuw vond er een tijdelijke dip plaats in de economische ontwikkeling van het 
kustgebied. Dit hield hoogstwaarschijnlijk verband met de invallen van de Noormannen. 
Hierdoor verlieten mensen hun woonplaatsen in het kustgebied en konden de bossen 
regenereren.  
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7. Late middeleeuwen: periode 1200 - 1500 
 

7.1 Inleiding 
 
De periode vanaf 1200 is grofweg de tijd dat de graven van Holland de macht in het kustgebied in 
handen hadden, daarbij hoorde de zeggenschap over de niet gecultiveerde, woeste gronden. De 
politieke geschiedenis van het graafschap begint echter al eerder. De periode tussen ongeveer 900 
en 1433 kan het beste worden beschouwd als de ontwikkeling van een middeleeuwse 
landsheerlijkheid (Janse, 2002, p. 69), ofwel een zelfstandige juridisch-bestuurlijke eenheid (Ten 
Houte de Lange, 2008, p 13). In 1433 werd het graafschap Holland officieel overgenomen door de 
Bourgondiërs. Philips de Goede (Philips van Bourgondië) werd formeel graaf van Holland (Janse, 
2002, p.69; Sicking, 2002, p. 261). Het is bovendien de tijd van verregaande economische 
ontwikkelingen die zijn weerslag hebben op het landschap. Al met al is aan het einde van de 
middeleeuwen weinig bos meer over. Hoe dit proces zich heeft voltrokken, is onderwerp van dit 
hoofdstuk. Echter, voordat hierop wordt ingegaan staan we nog even stil bij de bewoning vóór de 
vorming van de Jonge Duinen. 
 In de 11e eeuw vonden de al in paragraaf 1.1. genoemde zandverstuivingen plaats, ingegeven 
door kustafslag die veroorzaakt zou zijn door stormvloeden, en versterkt werden door droogte, 
ontbossing en beweiding. Dit leidde voornamelijk in de 12e eeuw tot de vorming van een 1 tot 3 km 
brede zandstrook (plaatselijk wel 5 km) langs de kust: de Jonge Duinen. Een ontwikkeling die ook na 
deze eeuw doorging en pas in de 17e eeuw tot stilstand kwam (Barends, 2010, p. 51-52; De Hingh & 
Van Ginkel, 2009, p. 125-126, Van Haaster, 2006, p. 17, Zagwijn, 1997, p. 111; Carmiggelt & Van 
Ginkel, 1993, p. 18). Op basis van archeologisch onderzoek op verschillende locaties aan de Oude 
Waalsdorperweg in Den Haag kon worden opgemaakt dat boeren in de 13e eeuw - en eerder - vlak 
langs de kust woonden. Er werd haver, gerst, rogge, raapzaad, erwt, paardenboon (voorloper 
tuinboon) en vlas geteeld. Het landschap had in deze periode een opener karakter dan gedurende de 
Karolingische tijd (zie paragraaf 6.4). In de 14e eeuw moesten zij hun (bootvormige) boerderijen en 
akkers verlaten, waarna het eeuwenlang werd bedekt door een laag zand (De Hingh & Van Ginkel, 
2009, p. 127-128; Van Haaster, 2006, p. 2, 17). In de late middeleeuwen stond de ontstane 
duinstrook beter bekend als ’s Graven wildernis (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 127). De 
ontwikkelingen die in de kuststrook plaatsvonden, worden hier niet meer beschouwd (zoals 
aangegeven in paragraaf 1.1.). Gezien de belangrijke rol die de graven van Holland hebben gehad ten 
aanzien van grondbezit en hun invloed op landschappelijke ontwikkelingen, zullen zij een centrale 
plaats innemen in dit hoofdstuk. Hieronder wordt de ontwikkeling van het graafschap nader 
beschouwd, gevolgd door de economische ontwikkeling van Haarlem en Den Haag. 
 

7.2 De grafelijke macht 
 
Rond 800 hebben in het gebied tussen de Maas en de Vlie waarschijnlijk al enkele graven 
gefunctioneerd. De graaf was een Karolingische ambtsdrager die de koning vertegenwoordigde (zie 
paragraaf 6.5). De graaf sprak recht, regelde de militaire organisatie en zag erop toe dat Koninklijke 
voorschriften werden nageleefd. In ruil hiervoor kregen de graven dan een deel van de Koninklijke 
gronden toegewezen. De bepaling van de grenzen van de graafschappen is echter moeilijk te 
reconstrueren. De graven werden waarschijnlijk goed in de gaten gehouden door het centrale gezag, 
door zogenaamde zendgraven. Echter, in de loop van de 9e eeuw, toen het centrale gezag van de 
Karolingische koningen verminderde door de invallen van de Noormannen, konden de graven vrijelijk 
de dienst uitmaken. Een van deze graven was Gerulf (Janse, 2002, p. 70). In het vorige hoofdstuk is 
de oorkonde uit 889 al aan de orde gekomen waarbij de Frankische koning Arnulf aan graaf Gerulf 
enkele goederen schonk, inclusief een bos en een akker te Noordwijk. Kort hierop schonk de 
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Frankische koning Karel III de Eenvoudige in 922 aan graaf Dirk I de kerk van Egmond met al haar 
goederen van, het eerder genoemde, Swithardeshaga tot Fortrapa en Kinnem (Janse, 2002, p. 71; 
Koch, 1970, p. 44; Van Mieris, 1753, p. 34). Grensaanduidingen blijven echter onduidelijk (Janse, 
2002, p. 71). Dirk (I) was hoogstwaarschijnlijk een zoon van Gerulf. Deze Gerulf wordt tegenwoordig 
gezien als de stamvader van het graafschap Holland (Janse, 2002, p. 70-71). Zoals gezegd waren de 
graven geen pionnen van de koningen. Aan het begin van de 10e eeuw viel het kustgebied definitief 
onder het Oost-Frankische (later Duitse rijk). De koningen konden echter het centrale gezag niet 
meer in handen houden. Het Koninklijke ambt van graaf werd vrijwel geheel zelfstandig uitgeoefend 
(Janse, 2002, p. 69). 
 Dat macht werd bepaald door de mate van grondbezit en rechten is reeds in het vorige 
hoofdstuk aan de orde gekomen. Door schenking of toe-eigening had de graaf in de loop van de 10e 
eeuw een aanzienlijk gedeelte van de Koninklijke gronden in de kuststreek in handen gekregen 
(Janse, 2002, p. 71-72). Ten aanzien van goederen waren de graven voornamelijk in bezit van ‘hoven’, 
de eerder genoemde landbouwbedrijven waar horigen aan verbonden waren die de grond 
bewerkten en andere diensten leverden. Deze hoven bestonden in Noordwijk, Haarlem, Rijswijk, 
Rijnsburg, Vlaardingen, Maasland, Pijnacker en Rodenrijs (Janse, 2002, p. 71-72). De graaf had geen 
vaste verblijfplaats, hij reisde heen en weer van hof naar hof. Bij afwezigheid werd een hof geleid 
door een rentmeester. Een van de rechten die de graaf zichzelf al vroeg zich toe-eigende was de 
rechtspraak en het recht tot muntslag. Belangrijker waren het tolrecht en de rechten op de wildernis. 
Het was Dirk III (993-1039) die de grootschalige veenontginningen tussen de Maas en Merwede 
trachtte te coördineren, zie verder paragraaf 7.4 (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 125; Janse, 2002, 
p. 72). Hiermee kwam hij voortdurend in conflict met de bisschop van Utrecht (Janse, 2002, p. 73). 
Zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk werd, was de graaf niet de enige met grondbezit. In 985 had 
de Duitse koning Otto III zowel de graaf van Holland als de bisschop van Utrecht bepaalde rechten op 
de venen in het gebied tussen Maas en Merwede gegeven. Consequente afbakening van rechten 
waren er blijkbaar niet. Net na 1000 kwam het tot een oorlog die door de graaf werd gewonnen 
(Hoppenbrouwers, 2002, p. 105). Het lukte Floris I zijn gezag uit te breiden waardoor het gebiedje 
holtlant in het graafschap kwam te liggen en later een rol ging spelen in de benaming van dat 
graafschap. Koning Hendrik IV wilde echter na de dood van Floris I het graafschap ‘ten westen van 
het Vlie en rond de oevers van de Rijn’ schenken aan de bisschop van Utrecht in plaats van aan de 
zoon van de graaf, Dirk V. Op de bisschop van Utrecht kon hij waarschijnlijk meer bouwen dan op 
Dirk V, die op dat moment nog minderjarig was, een graaf die waarschijnlijk, zoals zijn voorgangers, 
zijn eigen plan zou trekken. De schenkingsoorkonde is bewaard gebleven. Deze dateert van 30 april 
1064 (Janse, 2002, p. 73-74; Koch, 1970, p. 162). Hierin wordt voor het eerst een opsomming van de 
heerlijke rechten van de graaf gegeven. Het graafschap werd aan de bisschop geschonken met alle 
daarbij behorende zaken, het klooster van Egmond, horigen, akkers, gebouwen, weiden, bebouwde 
en onbebouwde gronden, wateren, visserijen, markten, munt, tollen en bosrechten (Janse, 2002, p. 
74). In 1076 werd met de bisschop een compromis gesloten waarbij Dirk V het graafschap Holland 
hoogstwaarschijnlijk in leen kreeg. Bewijzen zijn er echter niet (Janse, 2002, p. 74).  
 Vanaf die tijd traden de graven steeds meer op als vorsten, die hun heerlijke rechten officieel 
in leen hielden van de Duitse keizer en in naam het gezag erkenden, maar deze rechten zelfstandig 
uitoefenden. Zij hadden de rechtspraak in handen en inden zelfstandig belastingen en tollen (Janse, 
2002, p. 74; Monté ver Loren, 2000, p. 125; 74-75). Naarmate de graven vaster in het zadel kwamen 
te zitten, zullen zij zich de ‘wildernissen’ (bossen en duinen) toegeëigend hebben (Rentenaar, 1977; 
p. 369). De rechten lijken namelijk niet terug te voeren op de vroege schenkingen (Buis, 1985, p. 236; 
Gosses, 1915, p. 7). Wanneer dit precies is gebeurd is onduidelijk, maar dit zal in de loop van de 12e 
eeuw gebeurd zijn, hoogstwaarschijnlijk tot ongenoegen van bewoners van omliggende dorpen die 
van de bossen gebruik van wilden maken (Rentenaar, 1977; p. 369). Het hof in Haarlem werd één van 
de drie belangrijke grafelijke bestuurscentra, de anderen lagen in Leiden en Delft. De grafelijke 
residentie in Den Haag was toen nog niet in zicht. Den Haag werd pas na het midden van de 13e eeuw 
het bestuurlijk middelpunt van de graven, ook al bleven zij heen en weer reizen (Janse, 2002, p. 75, 
77; Kort, 1981, p. 25). Het uitvoerig in paragraaf 6.5 aan de orde gekomen hofstelsel, verdween in de 
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loop der tijd. Rond 1200 viel de economische noodzaak hiervan weg doordat de handel aantrok en er 
meer geld in omloop kwam. Het vroonland werden verkaveld in bedrijfseenheden (hofsteden) en 
verpacht. Daarmee verdween ook de horigheid; de horige boeren werden pachtboeren (Barends, 
2010, p. 12; Kort, 1981, p. 23).   
 
In de 12e eeuw werden de contouren van een zelfstandig graafschap dus duidelijk zichtbaar. Zowel 
intern als extern straalde de graaf gezag uit. In de loop van de 12e en 13e eeuw kon de koning de 
graaf zijn wil niet meer opleggen: het Hollandse gravenhuis had zijn politieke plaats verworven 
(Janse, 2002, p. 77). Volgens Coenen (1986) moet de grafelijke macht niet alleen worden beschouwd 
vanuit verworven eigendommen en rechten. Het waren wel belangrijke pijlers waarop de grafelijke 
macht gebaseerd was, waardoor zij veel te vergeven hadden, meer dan enig ander adellijk geslacht 
binnen het graafschap. Echter, hun prestige moet ook bezien worden vanuit een sociaal-psychische 
context. De graven behoorden tot de toplaag van de adel die graag ‘aantoonden’ dat zij verwant 
waren met enig koninklijk geslacht, waaronder de verwantschap met de Karolingers of een ander 
regerend koningshuis. In de Rijmkroniek van Holland wordt hoog opgegeven over de afkomst van het 
Hollandse gravengeslacht (Coenen, 1986, p. 45-46). Volgens Coenen (1986) laat Melis Stoke het 
gravengeslacht afstammen van de Karolingers (Coenen, 1986, p. 46). Echter, hier moet enige nuance 
in worden aangebracht. Stoke schrijft over graaf Dirk: “Dan hi gheboren was sonder waen, in 
manieren ende in ghelike, vant gheslacht van Vrankerike (dan dat hij werkelijk even hoog geboren 
was alsof hij was gesproten uit het Franse koningsgeslacht) ... Lodewijc, daar wi seiden af (= over wie 
wij hebben gesproken), was hem lichte na belanc (= was misschien nauw aan hem verwant). Stoke 
laat dus enige ruimte open in de daadwerkelijke afkomst. Dirk werd qua afkomst in ieder geval 
gelijkgeschakeld aan het Franse koningshuis. Het gezag van de graven zou echter ook zichtbaar zijn in 
het optreden van de graaf als vredestichter tussen twistende partijen, die hun conflicten uit eigen 
beweging aan de graaf ter beslechting voorlegde. Dit optreden van de graven wordt vooral in de 
tweede helft van de 13e eeuw zichtbaar in het oorkondemateriaal (Coenen, 1986, p. 47). 
 De graaf regeerde zeker niet alleen. Hij had steun van de adel nodig om zijn plaats te kunnen 
behouden. Een groep die met hun grootgrondbezit en burchten een machtsfactor van betekenis 
waren. De herkomst van deze oude Hollandse adel is moeilijk te achterhalen. Informatie van vóór de 
13e eeuw is schaars. Mogelijk waren de edelen nazaten van de (Friese of Frankische) aristocratie 
waarvan de positie gebaseerd was op grootgrondbezit. Mogelijk waren het verwanten van het 
grafelijk huis, die hun bezit dankten aan grafelijke schenkingen. Misschien waren het onvrije 
dienaren van de graaf die zich militair of bestuurlijk omhooggewerkt hadden, bijvoorbeeld als 
beheerders van grafelijke hoeven (meijers), als voogden van burchten, als bezitters van hofambten of 
in algemene militaire dienst. Hoe het ook zij de graven waren afhankelijk van adellijke steun (Janse, 
2002, p. 69-70, 82). Binnen de groep van edelen waren verschillen in status zichtbaar. Men maakt 
tegenwoordig het onderscheid tussen hoge, modale en lage adel. Dit verschil kwam tot uiting in het 
bezit van de heerlijkheden (Janse, 2002, p. 84-85), gebieden met eigen bestuurlijke en juridische 
rechten en plichten; eigen wetten, bestuur en rechtspraak (Ten Houte de Lange 2008, p. 13). Er 
bestonden naar gelang de adelstand hoge, middelbare en lage (ambachts)heerlijkheden. Aan een 
hoge heerlijkheid waren meer rechten verbonden dan aan een lage heerlijkheid. Een hoge 
heerlijkheid was bijvoorbeeld in het bezit van halsrecht, het opleggen van de doodstra. Middelbare 
en lage heerlijkheden waren dat niet (Ten Houte de Lange, 2008, p. 16-17). Enkele andere rechten 
die verbonden waren aan heerlijkheden waren: benoemingsrecht (van schout en leden van het 
gerecht), pachtgelden, tiendrecht, tolrecht, visrecht, het recht op turf steken of klei af te graven en 
marktrecht (Ten Houte de Lange, 2008, p. 29-32) en niet te vergeten de bosrechten (Buis, 1985, p. 
26). Niet alle heerlijkheden werden in leen gehouden door de graaf. De zogenaamde ‘vrije’ hoge 
heerlijkheden waren privébezit. Hierop kon de graaf geen aanspraak maken. Deze lagen vaak aan de 
rand van het graafschap. In het kerngebied waren zij niet aanwezig. Wel werden enkele hoge 
heerlijkheden in leen van de graaf gehouden. Zo bezat Willem van Egmond een groot aantal 
ambachten, landerijen en tienden en trad hij zelf op als leenheer. Meer wijdverbreid over het 
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kerngebied van het graafschap lagen de lage of ambachtsheerlijkheden. Ten tijde van Floris V (1256-
1296) was hiervan ongeveer de helft in erfleen uitgegeven aan edelen (Janse, 2002, p. 75, 85).  
 De graaf moest dus rekening houden met de adel als machtsfactor van betekenis. Een groep 
edelen die in de 13e eeuw als raadslieden en ambtenaren in dienst van de graaf stonden en invloed 
hadden op het bestuur, waren o.a. de heren van Egmond, Teilingen, Haarlem, Wassenaar en 
Brederode (Janse, 2002, p. 89-90). In de tweede helft van de 13e eeuw kwam er een machtsfactor bij, 
de stadsbesturen. De graaf was hierbij echter niet uit beeld. Hij verleende speciale privileges als het 
munt-, markt en tolrecht aan de steden (stadsrechten). Het stadsrecht maakte de steden echter niet 
geheel autonoom. Veelal bleef de graaf heer van de stad en in ruil voor het stadsrecht maakte de 
graaf aanspraak op bepaalde bijdragen van de stedelingen zoals de plicht van burgers hem te dienen 
op zijn heervaarten of van hen een bepaalde bede te verlangen. Bovendien bleef hij invloed 
uitoefenen op het stadsbestuur via zijn vertegenwoordiger. De stedelijke macht werd echter groter 
naarmate de stad, demografisch, financieel en militair gezien, groeide (Janse, 2002, p. 91-93; 
Hoppenbrouwers, 2002, p. 120). Vanaf 1345 telden de steden politiek gezien pas echt mee. Daarvoor 
maakten graaf en adel de dienst uit (Blockmans, 2002, p. 300). De steden hadden hun groeiende 
macht echter mede te danken aan opeenvolging van dynastieke crises, eigenlijk beginnend bij de 
moord op Floris de V in 1296. Vanaf 1345 werd Holland langdurig in een crisis gestort, die ruim 
anderhalve eeuw duurde. Door het kinderloze overlijden van Willem IV ontstond een partijstrijd om 
het grafelijk gezag. Twee pretendenten die beide aanspraak wilden maken op dit gezag zochten 
daarbij steun bij invloedrijke edelen. De strijd staat bekend als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De 
partijtwisten vonden hun oorsprong in de wijze van bestuur waarbij de graven hun eigen 
vertrouwelingen kozen. Bepaalde edelen werden hiermee buiten de grafelijke raad gehouden. Zij 
wilden hier iets aan veranderen. De concurrentiestrijd om grafelijke aandacht leidde tussen 1345 en 
1433, in perioden van grafelijke zwakheid, geregeld tot hevige politieke strijd tussen adellijke 
geslachten en op den duur ook met de steden. De conflicten werden beslecht door verzoeningen; de 
zogenaamde ‘zoenprocedures’ (Speet, 2008, p. 21-23; Blockmans, 2002, p. 301).  
 Laatmiddeleeuws Holland werd al met al gekenmerkt door een aanhoudende machtsstrijd 
tussen coalities van delen van de adel met bepaalde steden. Hierdoor was het centrale gezag relatief 
zwak en bleven adel en steden verdeeld (Blockmans, 2002, p.301-302). Onder het bewind van Philips 
de Goede (1433-1467) werd een begin gemaakt met centralisatie van het bestuur, de rechtspraak en 
de financiën, in een gewest waar tot dan toe de eigenbelangen de boventoon voerden; zo spraken 
bijvoorbeeld steden en platteland voor zichzelf (Sicking, 2002, p.262-263). Het Bourgondisch gezag, 
maar vooral het Habsburgse gezag bracht vanaf 1493 stabilisatie van bestuurlijke verhoudingen. Dit 
kon alleen bewerkstelligd worden door voortdurend in overleg te treden met de adellijke heren en 
de stedelijke elites en door daarbij concessies te doen (Blockmans, 2002 p. 302). Het civilisatieproces 
zoals Elias dat heeft beargumenteerd (zie paragraaf 2.2) lijkt in eerste instantie in de 13e eeuw tot 
stand te zijn gekomen. Echter, gedurende de dynastieke crises zal zij min of meer zijn afgebroken, om 
vervolgens onder het Bourgondische en Habsburgse huis weer op gang te komen. 
 

7.3 De betekenis van bomen en bos 
 
Eeuwenlang zijn bomen en producten uit bossen gebruikt door de mens. Hout diende als constructie- 
en brandhout. Daarnaast ook voor de productie van houtskool en eikels. De eikels dienden als voer 
voor varkens (Weeda et al, 2005, p. 173). Het vetmesten van varkens in de herfstperiode werd 
akeren genoemd (Gosses, 1905, p. 8). Daarnaast hadden bomen en bos een bepaalde spirituele 
betekenis. In voorgaande hoofdstukken is het een en ander hiervan reeds aan de orde gekomen. In 
de Frankische periode treedt het fenomeen ‘bosrechten’ als onderdeel van andere landsheerlijke 
rechten op de voorgrond. De graven hebben zich de rechten , zoals reeds hiervoor aangegeven, in de 
loop der tijd toegeëigend. Zij konden vervolgens bepaalde rechten weer in leen geven. Voor de 
graven van Holland lijkt de betekenis van bos tweeledig te zijn geweest. Aan de ene kant voorzag het 
bos in hout en jachtwild en probeerden zij hun gezag te versterken door de houtvesterij als eigen 
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beheersvorm op te zetten. Aan de andere kant was er in de 11e eeuw een ontginningsbeweging 
opgekomen waardoor de graven bossen en venen, eventueel tegen betaling, ter ontginning uitgaven 
(zie verder paragraaf 7.4). Bovendien gingen omwonenden eigenhandig wel aan de slag (Rentenaar, 
1977, p. 369). Hieronder zal worden ingegaan op het praktische gebruik van bomen en bos. 
Vervolgens wordt beeld geschetst van hoe middeleeuwers tegen natuur aankeken.  
 

7.3.1 De houtvesterij  

 
Op enig moment in de geschiedenis werd door de graven de Houtvesterij, een college van houtvester 
en meesterknapen, opgericht. Zij werd belast met de jacht en het beheer van ’s Graven wildernissen. 
Het ging dus om het beheer van de eigendommen: de grafelijke bossen, duinen en andere ‘woeste 
gronden’, waarop de graven de rechten in bezit hadden. Dit betrof o.a. het recht op houtslaan (kap), 
de verkoop van groen en dor hout, het ontgronden en delven van turf, het verpachten van het 
jachtrecht, het weiden van vee en het in erfpacht geven van land (Buis, 1985, p. 241; Rendorp, 1777, 
p. 25; Breesnee, 1924, p. 7). Wanneer de Houtvesterij is opgericht is moeilijk te bepalen. De term 
houtvester komt voor het eerst voor in een oorkonde van 5 juli 1314. Graaf Willem spreekt hier van 
zijn ‘houtvoesters van onsen houte van Hairlem’ (Haarlemmerhout) (Breesnee, 1924, p. 7; Van Mieris, 
II, 1754, p. 143). De oorkonde van 24 juli 1404 geeft de oudste vermelding van de aanstelling van een 
meesterknaap (Breesnee, 1924, p. 7).  
 In de 13e en 14e eeuw werden de bossen met verschillende namen aangeduid. In de regio 
Den Haag, dus ten zuiden van de Oude Rijn, lag de Houte, de Myente, de Berkenrijs, het Oude bos, 
het Korte bos en het Schakenbos. Ten westen van Den Haag zou het Oude en het Korte Bos gelegen 
hebben, het Berkenrijs op de Waalsdorpervlakte en de Myente te Eikenduinen (Buis, 1985, p. 14). De 
Myente zal gemeenschappelijk gebruikt zijn geweest, gezien de naamkundige betekenis van ‘meent’ 
als gemeenschappelijk gebruikt stuk grond (Mond. med. J.A.J. Vervloet, d.d. 27-03-2012). In het geval 
van de Berkenrijs zou aan hakhoutbeheer gedacht kunnen worden. In Den Haag werd in 1343 “berc” 
uit de Berkenrijs gehaald om “ in den Coecamp te setten” (Sangers, 1952, p. 32). Het voorvoegsel 
‘rijs’ afkomstig van het Oudnederlandse ris ofwel ‘loot, twijg, tak, rijshout’ verwijst hier tevens naar 
(Van Berkel & Samplonius, 2006). Daarnaast werd het ‘Woud zonder genade’ [het Schakenbos?] 
genoemd. Ook dit bos zou volgens sommigen in de binnenduinrand gelegen moeten hebben, maar 
daar is geen zekerheid over. Het Schakenbos lag tussen Veur en Voorschoten (Blink, 1929; p. 174, 
195; Buis, 1985, p. 14, 16; Merula, 1605, p. 49). Het Schakenbos “Scadekansbosch” wordt in een 
oorkonde van 1261 zijdelings genoemd voor duiding van de kapel te Veur (Koch, 1970, p. 449). Aan 
de noordkant van de Oude Rijn lag natuurlijk de Haarlemmerhout. Ten zuiden van Aerdenhout het 
Vogelenzangse Bos en ten zuiden daarvan het Noordwijkerhout (Blink, 1929, p. 195), tezamen 
vormden zij eens het uitgestrekte geheel tussen Velzen en Noordwijk, eerder aangeduid als 
Haarlemmerhout. Volgens Rentenaar (1977) is het zoeken naar de precieze begrenzing van de 
Haarlemmerhout  - lees bossen - onbegonnen werk en zal daarom ook niet ter hand genomen 
worden. Er waren institutioneel, fiscaal en economisch gezien verschillende gebieden aan te wijzen 
die elkaar niet helemaal overlapten. Het terrein van rentmeesters was niet gelijk met die van de 
houtvesterij. Het gebied waar een bede over betaald werd, kwam niet overeen met het gebied 
waarin pacht geheven werd en het werkterrein van de houtvester kwam niet overeen met 
ambachtsgrenzen (Rentenaar, 1977, p. 369).  
 Er bestonden meerdere houtvesterijen, zoals die voor de Haarlemmerhout (zie boven) en het 
bos in de omgeving van Den Haag (Breesnee, 1924, p. 7). Zo werd in 1421 door Dirk IV, de Hertog van 
Brabant en echtgenoot van Jacoba van Beieren, nog Peter Jansz. van Heusden aangesteld tot 
houtvester en bewaarder van ‘onzen bossche van der Hage’ (Van Mieris, IV, 1657, p. 760; Mond. 
med. J.A.J. Vervloet, d.d. 27-03-2012). De verschillende houtvesterijen werden in de loop der tijd in 
één houtvesterij ondergebracht. De hele ontwikkeling, taken en bevoegdheden van de houtvesterij 
zelf zal hier niet uit de doeken worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar Buis (1985). De 
Houtvesterij heeft tot 1795 bestaan. In juli van dat jaar werden, tezamen met de afschaffing van de 
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jachtrechten, alle jachtgerechten opgeheven, zoals de Houtvesterij van Holland en het jachtgerecht 
van Brederode (Breesnee, 1924, p. 8).  
 

7.3.1.1  Beheer  

 
Een waardevolle bron die inzicht geeft in het beheer van ’s Graven wildernissen zijn de 
grafelijkheidsrekeningen van de houtvesters van Holland. Helaas zijn slechts enkele rekeningen door 
Smit (1929) gepubliceerd. Het betreft de rekeningen van de houtvesters van Holland 
(Haarlemmerhout) over de periode 1337 – 1345. Bij het doornemen van de rekeningen kon voor 
deze korte periode geen ‘trend’ ontwaard worden. Toch geeft dit een beeld van hoe men met het 
bos omging. Het betreft overigens wel de vroegst overgeleverde rekeningen van de Houtvesterij 
(Kort, 1981, p. 285). De rekeningen bevatten ontvangsten uit houtverkoop, veenpacht, camphuur  - 
de huur van een akker c.q. veld - en grashuur. Dit laatste hield in dat open plekken in het bos (gras) 
door de houtvester aan bewoners van omliggende dorpen werden verpacht voor het weiden van hun 
vee (Gosses, 1905, p. 8).  
 Het algemene beeld dat geschetst kan worden uit de rekeningen is dat hout van ‘windfal’ 
werd verkocht. Het ging hierbij om ‘stic’ ofwel ‘stukken’ hout. In 1337 werden ook enkele volledige 
beuken en eiken van ‘windfal’ verkocht (Smit, 1929, p. 88 e.v.). In de daarop volgende rekeningen 
werden verkopen niet meer afzonderlijk (per persoon) weergegeven, alleen nog totalen. Hierdoor 
kan niet met zekerheid worden gesteld dat Smit (1929) niets over het hoofd gezien heeft. Een aantal 
verkopen worden aangegeven als zijnde ontvangsten uit ‘houtcoep(e)’ en betekent mogelijk 
‘houtverkoop’ (van legaal gekapt hout?). Een keer wordt het woord ‘houtcaep’ gebruikt dat mogelijk 
verwijst naar ‘houtkap’, maar kan ook een verschrijving zijn. Er lijkt in ieder geval verschil te zijn 
gemaakt tussen houtcoep/caep en ‘windfal’. De houtverkoop vond plaats aan bewoners woonachtig 
in de plaatsen Haarlem, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Langevelt, 
Voorhout en Tetrode. In de rekening van 1337 - 1339 wordt als zodanig aangegeven waar de 
‘windfal’ plaatsvond ‘tvischen Harlem, Hilleghim, Tetroeden ende den bos doer’ (Smit, 1929, p.88). De 
verkopen geven in ieder geval aan dat er een bepaalde mate van bos van eiken en beuken in de 
omgeving van deze plaatsen aanwezig was. Daarentegen, moeten er in deze tijd heel wat open 
plekken zijn geweest, gezien de mate van grashuur in het bos voor het weiden van huisdieren. Het 
ging hierbij om het weiden van paarden, ‘vye’ (vee = runderen), schapen en in mindere mate om het 
weiden van varkens (Smit, 1929, p. 124 e.v.) door bewoners van de eerdergenoemde plaatsen. Dit 
fenomeen blijkt ook uit een oudere rekening van Enghebrecht, de rentmeester van Noord-Holland 
uit 1317. Hierin worden opbrengsten van grashuur ‘ghershure in den houte’  opgesomd, ook weer in 
plaatsen als Haarlem, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Langevelt, Noordwijkerhout,  
Tetrode en Aelbertsberg, Voorhout en Zandvoort. Tevens zijn de opbrengsten van camphuur van 
mensen ‘die wonen ten Houte’ weergegeven (Hamaker, 1878, p. 25, 47). Interessant zijn een aantal 
boetes die in de rekeningen van de houtvesters staan aangegeven. Zo werd een boete gegeven aan 
iemand die zijn land onrechtmatig had uitgebreid ‘die horen heemwerf ghebreet van mijns heren 
lande bi hemselven’ (Smit, 1929, p. 85). Ook werd een boete uitgedeeld aan iemand die onrechtmatig 
turf stak in ’s Graven Wildernissen: dat hi drifturf in de wildernessen dede bezetten ende anevench 
buten den hoetvoersters, went die turf des here(n) is’ (Smit, 1929, p. 159). Dit laat zien dat, zoals 
Rentenaar aangeeft, ‘mensen wel eigen handig aan de slag gingen’ met het ontginnen van land.  
 Naast de rekeningen kan het ‘gecontroleerde’ gebruik van de grafelijke bossen worden 
afgeleid uit de vele oorkonden die in de loop der tijd door de graven zijn uitgegeven. De strekking 
wijkt echter niet af van bovenstaande. Zo gaf Rooms-koning Willem in de periode 1247-1256 aan Dirk 
Brecaes o.a. het huis Rolland met land en weiderechten in leen. “Dieric Brecaes ... helt then rechten 
lene thuys van Rollant, zadelant ende madelant alsoe groet alst tot den huse voirseit toe behoirt, 
gelegen tusschen der Port van Herlem ende Tetrode, ende die weyde van allen beesten die met 
monde gras eten moghen jn den Houte tot Herlem, ende XX verken” (Koch, 1970, p. 772-773). Er 
mochten dus allerlei graseters en 20 varkens worden geweid in de Haarlemmerhout. Eenzelfde 
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strekking heeft de oorkonde uit 1261 waarin het convent en de abdij van Loosduinen het recht kreeg 
jaarlijks 15 (gedurende de mastperiode) varkens in de Haarlemmerhout te laten weiden zonder 
betaling van vademinghe: “concessimus abbatissae et conventui de Losdunen quod annuatim mittere 
possint in nemore nostro de Harlem quindecim porcos absque exactione quae dicitur vademinghe ” 
(Koch, 1970, p. 268-269). Vademinge was het betalen van belasting, een tiende, voor het gebruik van 
de grafelijke bossen voor het weiden van varkens. Hiervoor moest het elfde varken worden 
afgedragen (Van Loon, 1744, p. 227-228). In de rekening van Simon van Benthem, Houtvester van 
Holland, uit de periode 1337-1339, wordt tweemaal gesproken over opbrengsten van betaling van 
vademinge van varkens (Smit, 1929, p. 87, 107). De opbrengst was in geld uitgedrukt. Betaling in 
natura zal zijn vervangen door betaling in valuta. In 1383 gaf Hertog Aalbrecht aan Reinoud, heer van 
Brederode, zijn hofstede te Vogelenzang alsook de vrijheid koeien, paarden, schapen en varkens en 
andere dieren te weiden in de Haarlemmerhout (Van Mieris, 1755, p. 398). En in 1386 gaf Hertog 
Aalbrecht aan de weduwe van Gerrit Philips zoon en haar dochter het recht 12 stuks vee te weiden in 
de Haarlemmerhout, zo lang zij leefden (Van Mieris, 1956, p. 434). In 1389 gaf Hertog Aalbrecht aan 
Florens van Alkemade 8 morgen veenland gelegen in ‘onser wildernisse van den Haerlemerhout’ 
achter Lisse (Van Mieris, III, 1755, p. 547). De graaf trachtte echter al vroeg illegale houtkap en 
beweiding tegen te gaan. Dit blijkt uit een oorkonde van 1329 van graaf Willem III die zijn 
houtvesters beval ‘yemande daer in etten (beweiden) laet, jof eneghe bome daer in houwen, jof te 
Aelbrechtsberghe, jof alwaer daer wi hout hebben’ (Huizinga, 1948, p. 394). Daarnaast werd in de 
grafelijkheidsrekeningen van 1342-1343 en 1344-1345 melding gemaakt van uitbetaling van salaris 
aan meerdere personen die toezicht hadden gehouden op de Haarlemmerhout. Blijkbaar, en in lijn 
met bovenstaande, waren er mensen nodig die ongewenste personen uit de Hout moesten weren. 
Het ging in beide perioden om 2 personen die voor 39 weken loon ontvingen om ‘den houte te 
verwaren’ en om resp. 6 en 7 knechten die voor onbekende werktijd salaris ontvingen (Smit, 1929, p. 
145, 168). In de rekeningen over de jaren 1337-1339 wordt hier geen specifieke melding van 
gemaakt. Mogelijk doelt het volgende hierop: ‘[geld] uutghegheven enen knecht, die om den Houte 
loept van …’ (Smit, 1929, p. 117). De rest van de context ontbrak wegens onleesbaarheid van de 
originele documenten. Mogelijk had Geraert den Ever als Houtvester in de periode 1342-1343 voor 
het eerst ‘bewaarders’ aangesteld om de controle op het bos te versterken. Bovendien had zijn 
opvolger Simon van Teilingen dit gehandhaafd.  
 

7.3.1.2  Jacht 

 
Het beheer van de bossen ten aanzien van houtverkoop en weiderechten kan niet los gezien worden 
van het belang dat de graven hechtten aan de bossen voor de jacht op grofwild. Hierbij moet niet 
alleen het nuttige aspect van de jacht worden beschouwd. Het was een adellijke bezigheid bij uitstek 
dat een recreatief doel diende (Renes, 2005, p. 23; Smit, 2004, p. 43). Tegenwoordige rechtshistorici 
gaan ervan uit dat het jachtrecht ten aanzien van grofwild (herten, reeën en wilde zwijnen) geen 
exclusief recht was van de Frankische koningen en de eerste Duitse keizers; een recht dat zij 
vervolgens aan de graven in leen konden geven (Matthey, 2004, p. 142-143; Monté ver Loren, 2000, 
p. 159). De graven zouden het jachtrecht op grofwild eigenhandig naar zichzelf toegetrokken hebben, 
waarbij zij het vervolgens als exclusief recht zijn gaan zien (Matthey, 2004, p. 142-143; Monté ver 
Loren, 2000, p. 159; Bloemers, 1933, p. 13). In de tijd van Blink (1929) en Bloemers (1933) werd nog 
gedacht dat het jachtrecht alleen toebehoorde aan de koning (Bloemers, 1933, p. 8; Blink, 1929, p. 
180). Toen de graven zich het recht eigen hadden gemaakt, konden zij dit recht echter wel 
overdragen aan een heer van een hoge heerlijkheid of aan een ambachtsheer (Matthey, 2004, p. 
142-143).  
 De grafelijke jacht op grofwild is op basis van archeologisch onderzoek bewezen op het 
terrein van de voormalige grafelijke hof Aelbertsberg te Bloemendaal (eerder genoemd in paragraaf 
6.3). De hof werd gesticht door Floris II, waarvan de eerste schriftelijke vermelding dateert uit 1132 
(Besteman, 1986, p. 15,18; Van Wijngaarden-Bakker, 1968, p. 55). In twee 12e eeuwse waterputten 
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en één 14e eeuwse slootvulling zijn dierlijke resten gevonden van grofwild. Voor beide perioden 
werden fragmenten van edelhert en wild zwijn aangetroffen. Daarentegen werden bij 
stadskernonderzoek op twee locaties te Haarlem, het Brinkmann-complex (periode 13e - 15e eeuw) 
en het Gerechtsgebouw (periode 14e – 17e eeuw), geen botten van edelherten of wilde zwijnen 
gevonden. Terwijl hier grote hoeveelheden botten werden onderzocht resp. 750 en 2000. Hiermee 
wordt de adellijke status van de woonplaats en de jacht op grofwild als hoog adellijk recht dus 
bevestigd (Van Wijngaarden-Bakker, 1986, p. 55-56). Dat dit recht voorbehouden was aan de graven 
is ook op te maken uit een van de twee serie interviews, gehouden ter voorbereiding op de 
herziening van het belastingstelsel in Holland die inzicht geven in de de economische situatie van 
dorpen en steden; de Enqueste en Informacie van resp. 1494 en 1514 (Renes, 2010, p. 125; Bieleman, 
2008, p, 75). Uit de Informacie kan worden opgemaakt dat het voor de gewone burger rond 1500 
geen optie was grofwild te doden. In de Informacie doen de burgers van Velzen en Heemskerk hun 
beklag over de schade die zij leden aan hun gewassen doordat grofwild (herten en hinden) hun 
gewassen opaten en dat zij veel inspanning moesten leveren om ‘uyten koorn te jagen’ door middel 
van ‘hoornen’ (Ruin, 1866, p. 27, 30).  
 Er zijn redenen om aan te nemen dat de graven hun residentie in Den Haag omwille van de 
jacht hebben gesticht, zeker is dit echter niet. Over Den Haag ‘die Haga’ wordt in een oorkonde van 
graaf Willem II uit 1242 voor het eerst melding gemaakt. Men gaat ervan uit dat zijn vader, graaf 
Floris IV, die in 1234 gestorven is, hier al bezittingen had. Ter hoogte van het latere Binnenhof werd 
halverwege de 13e eeuw een grafelijk hof gebouwd, die pas aan het einde van de 13e eeuw belangrijk 
werd (Besteman, 1986, p. 41). Of het oorspronkelijk een jachtslot is geweest, is niet zeker. De graaf 
beschikte in ieder geval halverwege de 13e eeuw over een omvangrijk gebied dat naast 
cultuurgronden uit veel wildernis, bos en struikgewas bestond (Smit, 2004, p. 30-32). Het is dus niet 
ondenkbaar; de naam Den Haag zegt hierover veel. ‘s-Gravenhage wordt in de bronnen genoemd als 
Haga  (1242 kopie 1390), Hagen (1248) en ’s Gravenhage (1639), een samenstelling van het 
Middelnederlandse haga ‘omhaagd gebied’ of ‘jachtterrein’, en ’s-Graven, ontstaan uit des graven 
ofwel ‘van de graaf’ (Van Berkel & Samplonius, 2006; Künzel et al., 1988). 
 De graven besteedde de jacht [logischerwijs] uit aan jagers. Dit is op te maken uit de 
rekeningen van de houtvesters en het Groot Charterboek (Smit, 1929; p, 119; Van Mieris, IV, 1756, p. 
797). Daarbij kon jachtwild, zoals eerder aangegeven, worden verpacht. Zo beleende graaf Willem III 
in 1314 Ghisebrecht, Heer van IJsselstijn, jaarlijks met een hert uit de Haarlemmerhout. Hiervoor 
diende de houtvester ieder jaar een hert te leveren aan de Heer van IJsselstein (Van Mieris II, 1754, 
p. 143). Ook uit de rekening Geraert den Ever, Houtvester van Holland in de periode 1342 - 1344 
blijkt een dergelijke afspraak en hadden de jagers van de Houtvesterij voor de vrouw van Brederode 
een hert gevangen (Smit, 1929, p. 143).  
 

7.3.1.3  Bezorgdheid over de conditie van de bossen 

 
Ergens eind 14e eeuw of begin 15e eeuw moet er in grafelijke kringen serieuze bezorgdheid zijn 
ontstaan over de fysieke staat van de bossen. Zo beveelde Dirk IV (Hertog van Brabant en echtgenoot 
van Jacoba van Beieren) in april 1425 zijn rentmeester van Noordholland dat hij erop toeziet dat: 
‘nyemande sijne beesten in onse voirscreven wildernisse [van der Hage], off uptie Vijverberch en laet 
gaen in enigerwys’. De reden wordt ook duidelijk: ‘want ons getoont is, dat alrehande beesten gaen, 
ende geslagen worden in onser wildernisse van Hagehout, ende die boemen aldair van den menighen 
affgehouden, gequetst, ende gescent (=geschonden) worden, daer die selve onse wildernisse zeer 
mede teniete gemaect, ende verganckelic wordt’. Er werd een boetebedrag van 10 pond vastgesteld 
(Van Mieris, 1756, p. 777). Eerder dat jaar stelde de Hertog van Brabant, Peter Jansz. van Heusden 
aan tot houtvester en bewaarder van ‘onzen bossche van der Hage’ (Van Mieris, 1756, p. 760). 
Ongeveer eenzelfde bepaling werd uitgevaardigd in het verdrag tussen Hertog Philips van 
Bourgondië en Jacoba van Beieren van 24 januari 1429 (n.a.v. de Zoen van Delft ofwel de 
machtsovername van het graafschap door het Bourgondische huis). In dat verdrag werd bepaald dat: 
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‘voortaen geen beesten gaen en sullen om te weyden in dat Bosch, ende wildernisse van den Hage, en 
de Berckenrys, noch in die ander boschen, ende wildernissen der Graeffleycheydt van Hollandt op 
groote breucken, ende verbeurten (=boete) by den gheenen, die der contrarie deden’ (Van Mieries IV, 
1756, p. 942-943). Het lijkt erop dat het grafelijke gezag over de bossen in deze periode versterkt 
moest worden. De bossen werden blijkbaar onrechtmatig/illegaal gebruikt. Mogelijk was het gezag 
verzwakt geraakt gedurende de periode van dynastieke crises (zie paragraaf 7.2). 
 Een van de belangrijkste documenten die inzicht geven in het beheer na 1500 is het werk van 
Paulus Merula die in opdracht van Johan van Duvenvoirde (plaatsvervangend houtvester van prins 
Maurits) alle bekende placcaten en ordonnanties met betrekking tot de houtvesterij bij elkaar bracht 
in het werk Placaten ende Ordonnancyen op 't stuck van de wildernissen uit 1605 (Buis, 1985, p. 296).  
Het Placaet generael opt stuck vande Hout-vesterie uit 1517 laat zien dat men bijna 100 jaar later nog 
steeds of opnieuw bezorgd was over de staat van de bossen: ‘onse bosschen ende wildernissen in 
onse Landen van Hollandt en Vrieslandt hoe lancx soo meer vergaen, ende dat by crancke toesichte, 
ende andere diversche manieren van doen: so ist, dat wy willende in tijdts voorsien tot 
onderhoudenisse ende reparatie’ (Merula, 1605, p. 56). Het lijkt hier te gaan om alle bossen: ‘dat 
onse bosschen van onze voorschreven Landen, als onze Bosch in den Haghe, Duynschoten, 
Hillegommer ende Haarlemmer-Bosch … de andere Bosschen als, ‘s Gravenberger-hout, ’t Berckenrijs, 
den Voghelensanck, Aerdenhout’. Het was dan ook een generaal plakkaat. Al deze bossen moesten 
omheind en gesloten blijven zodat deze weer uit zichzelf begroeid konden raken (de laatste vier 
moesten nog gesloten worden). In het plakkaat werd verder een groot aantal bepalingen 
opgenomen. Zo werd bepaald dat er geen beesten als koeien, paarden, kalveren, schapen en varkens 
geweid mochten worden in de bossen (duinen en wildernissen) tussen Maas en Zijpe. Dor hout en 
hout van windval moest openbaar worden verkocht. Dor en groen hout mocht niet worden gekapt 
(op het stelen hiervan stond een boete). Er werd aangegeven wie mocht jagen en op welke wijze er 
gejaagd mocht worden. Er mocht niet op grofwild gejaagd worden. Het delven van turf of het 
ontgronden van land werd niet toegestaan. Tevens mocht er, omdat ‘onse bosschen seer vergaen’ 
waren, niet meer op snippen gejaagd worden (waarschijnlijk houtsnippen). Hiervoor werden netten 
opgehangen en onnodig bos gekapt. Bovendien mocht de Houtvester geen erven meer uitgeven en 
moesten de konijnen in bovengenoemde bossen uitgeroeid en gevangen worden (Merula, 1605, p. 
56-64). Het plakkaat werd uiteindelijk 17 keer vernieuwd (tot 1586). Echter, al in de eerste renovatie 
van 1524 en de daarop volgende werd geen melding meer gemaakt van uitroeiing van konijnen in de 
bossen. Was de konijnenpopulatie (tijdelijk) onder controle? Men vermelde nu juist dat er 
onbehoorlijk en overtallig veel konijnen (hazen en vogels) gevangen werden in de wildernissen. De 
groei van de konijnenpopulatie moest in stand gehouden worden. Men mocht geen konijnen uit 
konijnennesten roven of konijnen uitgraven. Er werden strikte regels gesteld wie mocht jagen alsook 
hoe er gejaagd mocht worden en wanneer men mocht jagen (Merula, 1605, p. 65). Een te hoge 
konijnenpopulatie werd later wel weer lokaal aangepakt in het Haagse bos, zie paragraaf 7.5 
Daarnaast werd het verbod op de uitgifte van erven niet meer herhaald. Hadden de graven geld 
nodig? Desalniettemin bleef het verbod op het kappen en omhakken van dor en groen hout 
gehandhaafd. Mensen met wagens of karren dienden nu verplicht de hekken/poorten na het 
passeren te sluiten. Over verkoop van hout (dor en van windval) werd niet meer gesproken. Het 
verbod op de snippenjacht bleef van kracht, maar het verbod op het weiden van vee in de bossen, 
duinen en wildernissen niet (Merula, 1605, p. 65-69). Mogelijk was het zinloos dit centraal te 
verordonneren en onmogelijk te controleren en werd het daarom na 1517 niet herhaald. In 1514 
leek ze nog algemeen geaccepteerd. In de Informacie van 1514 gaven de bewoners van Hillegom aan: 
‘beclagen hem mede, dat zy plagen in te scriven (in te driven?) in de wildernisse, dat zy niet doen en 
mogen, dairomme dat zy nu niet en weten, mits desen inbreek, waer zy haer beesten bergen sullen 
(Ruin, 1866, p. 320). In ieder geval werd de bepaling op lokaal niveau (ten aanzien van bos) wel 
gehandhaafd. In de plakkaten voor het Haagse bos werd deze bepaling opgenomen (zie paragraaf 
7.5). In een dergelijk omheind en gecontroleerd gebied kon illegale veeweiding waarschijnlijk 
makkelijker worden tegengegaan.  
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Volgens Buis (1985) was er geen algemeen plakkaat uitgevaardigd dat geldig was voor alle bossen in 
Holland (Buis, 1985, p. 241, 329). Hij stelde dat “een placcaat over bos en bosgebruik met 
algemene geldigheid in Holland nooit is uitgegaan, hoewel dit niet inhoudt, dat er geen grote 
complexen bossen en duinen onder konden vallen, zoals het Placcaat op de Houtvesterij van 1517 
getuigt” (Buis, 1985, p. 241). Mijns inziens was dit wel een algemeen geldend plakkaat (zie boven). 
Merula (1605) begon en resp. eindigde niet voor niets met: ‘sommige (placaten ende ordonnancien) 
gantsch generael, ende handelende van vele Saken gesamenlick, hare cracht uytstreckende over alle 
Bosschen ende Duynen van de geheele provincie’ en ‘Toch noch toe is by ons ghehandelt van alsulcke 
Placaten ende Ordonnantien, de welcke generael zijn,  ende op alle Bosschen ende Wildernissen deur 
geheel Hollant van verscheyden saken disponeren’  (Merula, 1605, p. 126). Volgens Buis (1985) was 
de belangrijkste taak van de Houtvesterij het in stand houden van de jachtmogelijkheden. Volgens 
hem was ongeveer 80% van de bepalingen in de plakkaten gericht op de jacht, waardoor de jacht 
boven bosbeheer zou gaan (Buis, 1985, p. 329). Het stimuleren van de konijnenpopulatie, zowel voor 
het bont als voor de vleesproductie (Van Dam, 2001, p. 322; Rentenaar, 1978, p. 11), was inderdaad 
een maatregel die de jacht in stand moest houden. En inderdaad vele andere bepalingen waren 
gerelateerd aan de jacht. Echter, tegelijkertijd werd aangegeven dat edelen en onedelen door hun 
jachtmethodieken ‘alderhande Gheboomte af houdende, brekende ende vernielende’ (Merula, 1605, 
p. 65). Het is niet voor niets dat de snippenjacht werd verboden. Volgens Buis (1993) moesten 
volgens het plakkaat van 1517 de genoemde bossen gesloten worden om de jachtmogelijkheden te 
behouden (Buis, 1993, p. 79). Dit klopt echter niet helemaal. Het plakkaat van 1517 geeft expliciet 
aan dat het sluiten van de bossen de regeneratie van het bos ten goede moest komen (Merula, 1605, 
p. 57). Het behoud van de jachtmogelijkheden, dus het tegengaan van illegale jacht, zal hier ook 
zeker onderdeel van zijn geweest. In het plakkaat voor het Haagse bos uit 1498 wordt het sluiten van 
de poorten in verband gebracht met illegale jacht (Merula, 1605, p. 134). Bos en jacht zijn 
tegenstrijdig aan elkaar (Buis, 1993, p. 79). Het is maar vanuit welke hoek het bekeken wordt. Men 
probeerde zeker de ‘verganckelickheyt vande wildernissen verhoeden’ (Merula, 1605, p. 65), ondanks 
of juist dankzij de importantie die door de graven aan de jacht werd gegeven. Tot en met de laatste 
renovatie in 1586 zijn bepalingen opgenomen om dit tegen te gaan (Merula, 1605, p. 100). Voor het 
Haagse bos lijkt echter door belangenscheiding de jacht meer op de voorgrond te treden (zie 
paragraaf 7.5). 
 Uiteindelijk lukte het niet of slechts deels de mensen te weerhouden het bos in te gaan om 
hout te kappen of te verzamelen of om illegaal te jagen, anders was het plakkaat niet iedere keer 
opnieuw bekrachtigd. Bovendien waren het de graven zelf die debet waren (geweest) aan het 
verdwijnen van de bossen en wildernissen via de uitgifte van gronden, bij een groeiende bevolking, 
stedelijke ontwikkeling en economische groei (zie verder paragraaf 7.4.2).  
 

7.3.2 De middeleeuwse kijk op bomen en bos 

 
Ten aanzien van bos vertoonde de middeleeuwer een duidelijk tweeslachtige houding. Overdag was 
zij een bron van voedsel en allerlei materialen en ’s nachts was zij het domein van boeven en boze 
geesten. In het Christelijk denken stonden mens en zijn verlossing centraal. De natuur diende alleen 
om de mens te helpen bij het bereiken van het doel van de schepping; zijn verlossing. De natuur was 
aan dit denken ondergeschikt gemaakt en had daarbij een functioneel karakter (Rentenaar, 1977, p. 
361). Schouten (2005) geeft aan dat middeleeuwers niet zo gecharmeerd waren van ongecultiveerde 
gebieden. In de kunst en in literatuur werd voornamelijk de gecultiveerde tuin gekoesterd (Schouten, 
2005, p. 112). Uit schriftelijke bronnen is op te maken dat dergelijke tuinen (voor fruitteelt) 
voornamelijk bij kloosters en kastelen lagen. Het waren de welgestelden die, door inkomsten uit 
bezittingen, duur voedsel als fruit voor eigen gebruik konden telen. Zo begiftigde graaf Floris in 1234 
het nonnenklooster te Loosduinen met een boomgaard. De latere stedelijke ontwikkeling zorgde 
voor het ontstaan van ‘burgertuinen’ (Sangers, 1952, p. 17, 18, 20-23). De grafelijke jachtbossen 
moeten ook als gecultiveerde gebieden worden gezien. Het waren afgeperkte terreinen die meer 
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leken op parken dan op bossen. Een gevarieerd landschap zorgde voor een zo groot mogelijke 
rijkdom en verscheidenheid aan wild. In deze omhaagde terreinen werd het jachtwild vaak bewust 
uitgezet zodat hierop gejaagd kon worden (Renes, 2005, p. 30; Mond. med. J.A.J. Vervloet d.d. 27-03-
2012). Dat natuurlijke bossen en moerassen het domein van duivels en demonen waren, zou deels 
teruggevoerd kunnen worden op de Christelijke kijk op de natuur. Reeds in paragraaf 6.3 is 
uitgebreid stilgestaan bij de kerstening en de veranderingen in denkbeelden die hierbij plaatsvonden, 
zoals het creëren van een ruimtelijke binnen- en buitencirkel. In de Christelijke tijd van Stoke werd de 
kerstening van de Friezen in ieder geval als rechtmatige daad gezien. Na het beschouwen van de in 
zijn ogen afschuwelijke moord op Bonifatius door de ‘wilde Vriessen’ schrijft hij in zijn Rijmkroniek: 
‘Wies in Vriesland die kerstijn wet, ende worden gethemt ende gheset (= de Friezen tot rust gebracht), 
bider Fransoyen moghenthede, ende bider predicacien (=prediking) mede, dat sie kerstijdom 
ontfingen, eer die Hollandsche graven op ghingen’ (burgers, 2004, p. p. 741-742).  
 Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant dient hier als voorbeeld voor het middeleeuwse 
kijk op natuur. Van Maerlant schreef de middeleeuwse natuurencyclopedie omstreeks 1266 en was 
bestemd voor de Zeeuwse edelman Nicolaas van Cats (Burger, 1995, p. 7, 124). Het natuurboek staat 
in de traditie van kerkvaders en klassieke schrijvers (o.a. Plinius de Oudere) en is een bewerking van 
de meeromvattende encyclopedie van de natuur, samengesteld door de dominicaan Thomas van 
Cantimpré (Burger, 1995, p. 127, 130). In deze traditie komt voornamelijk het nut van de natuur naar 
voren. In de proloog schrijft Van Maerlant: “want Got die boven al es vroet, dans te gheloevene meer 
no min, dat hi iet makede sonder sin”. Zo worden varianten van het woord ‘nuttig’ in de tekst vele 
malen gebruikt. Het zal geen toeval zijn dat de mens als eerste wordt beschreven, en daarna pas 
wordt gevolgd door de dieren, de bomen en de planten. In de proloog schrijft Van Maerlant : “Omme 
dat de mensce nader scrifturen coninc es der creaturen, es dus van hem mijn beghin”. Ook Plinius 
beschreef de mens als eerste (Van Gelder et al., 2004, p. 141). In de tekst komt veel (goddelijke) 
symboliek voor. Zo wordt de Bonasus, een dier met een stierenkop en het lichaam van een paard, 
gezien als het zinnebeeld van huichelaars en de eenhoorn als het zinnebeeld van Jezus (Burger, 1995, 
p. 29) en werden dieren bepaalde eigenschappen toegedicht die nu nog steeds bekend zijn. Zo geeft 
Van Maerlant aan dat een olifant bang is voor muizen “Siet hi de muus, hi es versaghet, hi vliet, of hi  
ware verjaghet” en wordt de vos als sluw en listig gezien “vulpes hetet de vos in Latijn, scalker beeste 
mach niet sijn”. Hij noemt hem Reinarde zoals in het gelijknamige dierenepos ‘Van den vos 
Reinaerde'.  
 Na het relaas over viervoeters, vogels, 
zeemonsters, vissen en slangen volgt de beschrijving van 
bomen. Van Maerlant benadrukt het nuttig gebruik 
hiervan “Nu suldi horen van den bomen, dar ghi an vint 
wildijs gomen, leringhe ende medicine, jeghen 
menegherande pine. Mar eeric spreke int ghemene, salic 
van elken segghen allene” (zie ook figuur 25). Iedere boom 
wordt dus apart beschreven. Zo schrijft hij over de es: 
“Fraxinus, alse Isidorus seget, es datmen die essche te 
heetene pleghet. Een boem es nuttelic te scachten. Sine 
asschen hebben vele crachten”. En over de eik: “Quercus es 
der eeken name, een scone boem ende bequame  (=nuttig), 
die beede groot wasset ende lanc. Sine nature die es stranc 
ende dat hi seere lange mach geduren”.  
 Het nuttig gebruik van de natuur is overduidelijk 
zichtbaar in der naturen bloeme. Moeilijker is, zoals 
Rentenaar aangeeft, de angst voor de natuur ofwel 
bossen te ontdekken. In enkele versregels lijken bossen in 
verband te worden gebracht met onguur gespuis, duivels en demonen. Zo schrijft Van Maerlant over 
de lama: “Lamia es .i. groet dier, vreselic ende onghier. Ute bossche comet bi nachte in der liede hove 
met crachte, met armen diere hevet twe, ende breect der liede bome ontwe” . Tevens schrijft Van 

Figuur 25: Uitsnede van der naturen bloeme van 
 J. van Maerlant, ca. 1266  (www.kb.nl) 
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Maerlant in de versregels over de Onocentaurus, een dier met een ezelskop en een mensenlichaam: 
“Sinte Jeronimus scrivet dat, dat sinte Anthonis in .i. stat, dat hi dat dier sach in .i. foreest,  mar hem 
twifelt alre meest, weder dat nature vant, soet selve makede de viant” ofwel in modern Nederlands: 
“Hieronymus schrijft dat de Heilige Antonius dit dier gezien heeft in een bos, maar hij twijfelt eraan of 
dit monster door de natuur was voortgebracht of dat het een drogbeeld was van de duivel” (Burger, 
1995, 54).  
 In de Renaissance (15e eeuw) veranderde het wereld- en natuurbeeld langzaam. Men richtte 
zich niet alleen op het hogere, maar ook op de aardse omgeving. De natuur werd niet meer alleen 
gezien als een door God geschreven boek waar de mens lering uit kan trekken. Men ging natuurlijke 
verschijnselen zelf bestuderen, gebruiksmogelijkheden werden onderzocht. Men begon zich de 
natuur letterlijk toe te eigenen om deze te kunnen beheersen. Men hield er echter nog wel angst 
voor (Schouten, 2005, p. 156, 159-160). Oude bosnamen als ‘het Woud zonder genade’ of het 
‘Scadekansbosch’ (Schakenbos) zou de angst voor het bos weergeven. Het Schakenbos zou 
schaduwbos betekenen, afgeleid van ‘schade’ of ‘scadeke’ (=schaduw) ofwel een bos vol met 
schaduwen, schimmen of geesten. Vanouds kleefde aan dit laatste bos een bepaalde voorchristelijke 
heiligheid (De Jonge, 2006b, p. 200). Echter, de betekenis zou ook minder beangstigend kunnen zijn 
geweest als het ‘schaduwbos’ wordt beschouwd als een bos waar weinig licht in doordrong (Mond. 
med. J.A.J. Vervloet, d.d. 27-03-2012). Als we kijken naar woorden die in de middeleeuwen gebruikt 
werden dan laten woorden als ‘woeste grond’ en ‘wildernis’ de tegenstelling zien tussen de in cultuur 
gebrachte gronden enerzijds en de niet in cultuur gebrachte gronden anderzijds, c.q. de binnen- en 
buitencirkel. De woeste gronden moesten ‘ten nutte gemaakt’ worden voor de mens. De Enqueste en 
Informacie van resp. 1494 en 1514 zijn belangrijke bronnen die inzicht geven in de economische 
situatie van dorpen en steden in Holland (Renes, 2010, p. 125). Deze bronnen geven enige kijk op hoe 
men dacht over het landschap. Enige voorbeelden: ‘daer zijn wel 500 mergen (land) die woest ende 
wilt leggen’ (Ruin, 1866, p. 290) en ‘ende tlandt woest hebben laten leggen, daermede dattet al 
verwildert ende mager geworden is, ende zij geen baet daeroff gecrijgen en connen’ (Ruin, 1876, p. 
155). De graven moeten dit toch echter iets anders gezien hebben. In enkele oorkonden van resp. 
1425 en 1434 werd het volgende meegedeeld: ‘daer … onse wildernisse zeer mede teniete gemaect 
(door beesten), ende verganckelic wordt’ en ‘dat ons bosch, ende wildernisse in die Hage wail 
bewaert syn’ (zie resp. paragraaf 7.3.1.3 en 7.5). Ook in het plakkaat van 1517 zijn dergelijke 
vermeldingen te lezen (zie paragraaf 7.3.1.3). Veel wildernissen werden omgevormd of waren al 
omgevormd tot cultuurgronden (jachtbossen) waar de graven zeker debet aan waren. 
 

7.4 Economische ontwikkeling 
 
Voor het eerste millennium hebben schriftelijke bronnen weinig kunnen vertellen over de 
(economische) situatie van het kustgebied. Hiervoor heeft vooral de archeologie en de geologie de 
lacunes in de toenmalige situatie kunnen opvullen, zie hiervoor het hoofdstuk over de Romeinse tijd. 
Landschappelijk gezien was Holland versnipperd, met enkele bewoningskernen. Economisch gezien 
liep Holland tot in de 13e eeuw achter op gebieden langs de Rijn, Maas, Vecht en Schelde. Holland 
was economisch gezien tot in de 13e eeuw eigenlijk een perifere regio. In de 12e en 13e eeuw 
verandert dat als de bevolking toeneemt, de steden groeien en er volop handel gedreven wordt met 
andere landen (Blockmans, 2002, p. 291-292). Over de economische ontwikkeling van Holland is veel 
te schrijven en is reeds veel geschreven. In de late middeleeuwen vindt een transitie plaats van een 
overwegend agrarische naar een geürbaniseerde economie waardoor Holland in de 17e eeuw 
uitgroeit tot het centrum van de wereld (Gubbels, 2010, p. 65; Van Zanden, 1991, p. 41), waarbij het 
Von Thünensysteem optimaal tot ontwikkeling kwam. Hier wordt volstaan met de ontwikkeling van 
Den Haag en Haarlem te schetsen en de gevolgen voor het landschap. De start en oorzaken van de 
economische en daarmee stedelijke ontwikkeling in Holland zijn echter moeilijk te bepalen 
(Hoppenbrouwers, 2002, p. 120). Gubbels (2010) geeft aan dat het debat over de laatmiddeleeuwse 
ontwikkeling van Holland nog lang niet is voltooid. Er zijn echter de afgelopen jaren wel een aantal 
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theorieën naar voren gebracht die verder onderzoek interessant maken (zie Gubbels, 2010). De basis 
voor de latere economische voorspoed, zou in ieder geval al zijn gelegd ten tijde van de grote 
ontginning van de veengebieden (Gubbels, 2010, p. 83). De ontginning van de veengronden vond 
grotendeels in de 11e t/m de 13e eeuw plaats. Het is ook de tijd dat veel bossen verdwenen (Barends 
et al, 2000, p. 66; Hoppenbrouwers, 2002, p. 120). Begrip van deze periode is echter van belang om 
het tot stand komen van het Von Thünensysteem te begrijpen. Enige achtergrondinformatie is te 
vinden in bijlage 1. 
 

7.4.2 De opkomst van de steden: het voorbeeld van Haarlem en Den Haag 

 
In de 11e t/m de 13e eeuw vonden er, zoals hierboven aangegeven, belangrijke landschappelijke 
veranderingen plaats en gaat de mens zijn omgeving steeds verder naar zijn hand zetten. 
Tegelijkertijd nam de maatschappelijke diversiteit in de samenleving toe. Er verscheen een 
toenemend aantal kerken, kloosters en kastelen en er ontstonden steden (Carmiggelt & Van Ginkel, 
1993, p. 20-21). In de 12e eeuw waren er in Nederland een klein aantal steden te vinden (zoals 
Utrecht, Leiden, Maastricht, Dordrecht). In de schaduw van een burcht, hof of bisschoppelijke 
residentie ontwikkelden zij zich als bewoningsconcentraties waar niet-agrarische activiteiten 
plaatsvonden. Zij hadden als politiek of religieus centrum een regionaal verzorgende functie en 
speelden vaak een rol bij de doorvoer- c.q. langeafstandshandel (via de waterwegen) (Barends, 2010, 
p. 177). Het natuurlijk milieu had lange tijd een belemmering gevormd voor economische expansie, 
die in bijvoorbeeld Vlaanderen wel tot stand was gekomen. Hoge duingordels en brede strandwallen 
belemmerden de aanleg van kusthavens. Toen in de 12e eeuw het natuurlijk milieu zich stabiliseerde 
rond de Zuiderzee, konden kusthavens worden aangelegd en ook langs de grote rivieren ontstonden 
in die tijd havens. In de 13e eeuw was er economisch gezien sprake van een keerpunt. Er deden zich 
mogelijkheden voor om in te spelen op ontwikkelingen van omliggende regio’s. Vooral de 
rivierverbindingen van het Rijnland met Engeland en die van Vlaanderen met de Oostzee via de 
Hollandse binnenwateren stimuleerden de transport- en later exporteconomie (Blockmans, 2002, p. 
294-295). Langs de Zuiderzee en de IJssel kwamen dankzij de handel verschillende steden tot bloei en 
aan de Hollandse binnenwateren kwamen Haarlem, Delft, Leiden en Gouda tot ontwikkeling 
(Barends, 2010, p. 178). 
 Het is moeilijk na te gaan wat de definitieve omslag is geweest voor de verstedelijking van 
Holland en wanneer dit precies heeft plaatsgevonden. De structurele veranderingen in de landbouw 
(zie bijlage 1), dus de omschakeling van akkerbouw naar een in eerste instantie extensievere 
veeteelt, zorgde voor een arbeidsoverschot. Boeren trokken hierdoor naar de steden waar steeds 
meer werk in ambachtelijke beroepen te vinden was. De specialisatie werkte bovendien 
marktwerking en commercialisering in de hand. Doordat boeren niet meer volledig in eigen 
levensbehoeften voorzien, moesten zij goederen aan- en verkopen. De marginale opbrengst van de 
veehouderij zorgde er tevens voor dat zij marktgerichte nevenactiviteiten gingen verrichtten als 
turfgraverij, grondwerk ten behoeve van de waterhuishouding en huisnijverheid (spinnen en 
kaarden). Door toenemende productie van agrarische exportproducten kon de handel, industriële 
verwerking en organisatie in stedelijke handen komen (Hoppenbrouwers, 2002, p. 120, 293-294; Van 
Zanden, 1991, p. 43). Het gaat echter te ver om te stellen dat stedelijke ontwikkeling een afgeleide 
was van de ontwikkelingen op het platteland (Van Zanden, 1991, p. 46). Zojuist is al gesteld dat 
steden tot bloei kwamen door toenemende mogelijkheden voor de transport- en export economie, 
steden die zich ontwikkelden door de opkomst van exportindustrieën voor o.a. bier en textiel (zoals 
Haarlem) voor de markten in Vlaanderen en Brabant. Een arbeidsoverschot zal hier een rol bij 
gespeeld hebben (Van Zanden 1991, p. 46). Een ontwikkeling die niet los kan worden gezien van de 
gunstige ligging van Nederland en de aanleg van belangrijke rivier- en kusthavens. Hollandse 
schippers en kooplieden waren bovendien al vroeg betrokken bij het internationale handelsverkeer 
waardoor het makkelijk werd afzetmarkten te vinden voor Hollandse producten zoals boter en kaas 
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voor markten in Vlaanderen en het Rijnland (Hoppenbrouwers, 2002, p. 120, 293-294). Een 
wisselwerking tussen stad en platteland moet de verstedelijking in de hand hebben gewerkt.  
Naast de marktwerkende factoren speelden de graven van Holland ook een rol bij de economische 
ontwikkeling, welke natuurlijk begon bij de uitgifte van de veengebieden. De Hollandse graven 
hadden voordeel bij de internationale handel, zij bezaten het tolrecht. De tolheffing op de grote 
rivieren was tenminste vanaf de 11e eeuw al een goede bron van inkomsten en kon verder worden 
uitgebuit; een recht dat zij graag in eigen beheer hielden. Slechts enkele hoge ambachtsheren 
werden beperkte tolrechten verleend. Daarnaast kregen de steden van de graaf stadsrechten en 
bleef hij zelf betrokken (zie ook paragraaf 7.2). Hierbij is door historici veel gedebatteerd of het 
verlenen van stadsrechten door de graaf onderdeel was van gericht grafelijk beleid om de stedelijke 
ontwikkeling te stimuleren of dat de gemeenschappen hier zelf om vroegen. Op dit moment wordt 
de laatste optie gesteund (Hoppenbrouwers, 2002, p. 120). Zo is de Haarlemse stadsrechtoorkonde 
van 1245 waarschijnlijk door intensieve bemoeienissen van de stadsmagistraat tot stand gekomen, 
waarbij alleen voor de eindredactie grafelijke hulp is ingeroepen. Afschriften van de ontwerptekst, 
waar de originele oorkonde weinig van afwijkt, zijn juist in het Haarlemse stadsarchief aangetroffen 
(Kruisheer, 1988, p. 48-49). De meeste plaatsen die stadsrecht kregen, waren op het moment van 
stadsrechtverlening allang steden in de zin dat er sprake was van: een bepaalde bewoningsomvang 
en dichtheid, een overheersing van niet-agrarische activiteiten en het vervullen van een economische 
of bestuurlijke centrumfunctie. Voorbeelden van Hollandse steden die uit het niets, of vanuit een 
dorp, ineens zijn gecreëerd, zijn zeldzaam (Hoppenbrouwers, 2002, p. 120). 
 
De ontwikkeling van Haarlem 
De ontstaansgeschiedenis (zie paragraaf 6.4) en de ontwikkeling van Haarlem gaan ver terug. De 
plaatsnaam verraadt hierbij veel. Ze zal zich, net als eerdergenoemde plaatsen, ontwikkeld hebben 
uit een ‘geest’-nederzetting (Speet, 2006, p. 8; Hoppenbrouwers, 2002, p. 119). Omstreeks 1100 
moet Haarlem al enige omvang hebben gehad, wat archeologisch gezien is bevestigd. Van 
beslissende betekenis was de bouw van het versterkte grafelijke hof. De oudste vermelding van het 
hof dateert van 1214. Waar het hof precies gelegen heeft, is echter onbekend. De goede 
bereikbaarheid, zowel over land als over water, en de aanwezigheid van een militair versterkt 
grafelijk hof dat bescherming kon bieden, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Haarlem als 
stedelijke nederzetting nog voordat zij in 1245 stadsrechten kreeg (Speet, 2006, p. 9).  
 In de 13e eeuw was de afbakening tussen stad en platteland echter nog niet zo scherp 
bepaald. Op basis van stadsrechten en andere bronnen uit de 13e eeuw kan gesteld worden dat vóór 
de laatste kwart van de 13e eeuw in de steden nog geen tekenen zijn van grote nijverheid die ook 
gericht is op export en een uitgebreid handelsverkeer. Dit kwam pas in de 14e eeuw tot volle 
wasdom. In de 13e eeuwse steden zijn dan nog veel open terreinen. Zij werden nog gebruikt als 
akkerland, zoals de Krocht (akker) in Haarlem, moestuin of boomgaard (zie hierna) en voor loslopend 
vee. Echter, aan het eind van de 13e eeuw nam de betekenis van de industriële en commerciële 
activiteiten toe (Van Herwijnen, 1988, p. 21). Uit een accijnsbrief van 1274 is bekend dat Haarlem in 
die tijd een belangrijke regionale marktfunctie vervulde en nauwe handelscontacten onderhield met 
Vlaanderen, Brabant en het Duitse gebied. Drie belangrijke bedrijfstakken die Haarlem later (17e 
eeuw) tot grote bloei zouden brengen, waren al aanwezig: de lakennijverheid, de bierbrouwerij en de 
scheepsbouw (Speet, 2006, p. 10). De centrumfunctie zorgde ervoor dat de invloedsfeer en 
aantrekkingskracht op het omringende land zich steeds verder uitbreidde; de cirkels werden groter 
(Van Herwijnen, 1988, p. 22-23). Met andere woorden: het Von Thünensysteem ontwikkelde zich. 
Echter, bosgebieden hadden hierin geen structurele plaats, aangezien turf als brandstof hout kon 
vervangen (zie paragraaf 2.2.) en bouwhout wel kon worden aangevoerd. Het voorbeeld van Den 
Haag laat zien hoe stukjes woeste gronden (bos) in de loop der tijd werden omgezet in erven en 
tuinen (zie hierna). De stad raakte in ieder geval voor voedingsmiddelen steeds verder afhankelijk 
van het achterland. Boeren vonden hier hun afzetmarkt en ambachtslieden uit de stad konden op de 
markt hun koopwaar aanbieden aan bewoners van het land. Grondstoffen (hout) en eindproducten 
van elders kwamen steeds meer binnen handbereik (Van Herwijnen, 1988, p. 22-23). In de steden 
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verdwenen agrarische activiteiten naar de achtergrond. Waar in de 13e eeuw nog plaats was open 
ruimtes, zouden deze in de tijd van de grote stadsuitbreidingen steeds meer verdwijnen. Zo groeide 
in de 14e eeuw het inwonertal van Haarlem, door de aantrekkingskracht van de lakennijverheid, 
bierbrouwerij en scheepsbouw, zo sterk dat de binnenruimtes werden volgebouwd. Omstreeks 1350 
waren alle binnenruimtes benut en vond een grootschalige stadsuitbreiding in zuidelijke richting 
plaats om aan de vraag naar woonruimte te voldoen. Hierbij werd de aan het Spaarne gelegen Kamp, 
dat veld/akker betekend zal hebben, bij de stad getrokken en werd het terrein tussen de Kleine en 
Grote Houtstraat verkaveld (Speet, 2006, p. 12). De Grote en Kleine Houtstraat verwijzen hier naar 
de wegen die naar de Haarlemmerhout leidden (Rentenaar, 1988, p. 69). Waarschijnlijk lagen deze 
wegen vroeger in het bos, maar heeft het bos meer en meer moeten wijken voor de ontwikkeling 
van landbouwgronden. Daarna volgden meer stadsuitbreidingen (Speet, 2006, p. 13).  
 Op basis van archeobotanisch onderzoek in het centrum van Haarlem kan worden gesteld 
dat in de loop van de 14e eeuw de ontwikkeling van de tuinbouw op gang kwam. In paragraaf 7.3.2 is 
reeds aangegeven dat in vroege perioden voornamelijk welgestelden in bezit waren van fruittuinen. 
De toename van tuinbouwproducten binnen een bepaalde tijd na de stichting van een stad is echter 
algemeen. De meeste tuinbouwproducten zullen in en rond de stad zijn verbouwd (Van Haaster & 
Hänninen, 1998, p. 22). De verbouw van tuinbouwproducten zal, zoals al eerder naar voren kwam, 
echter in de loop van de tijd uit de stad zijn geweerd. Op verschillende 17e eeuwse kaarten zijn moes- 
en kruidentuinen en/of boomgaarden duidelijk zichtbaar, zoals op deze uitsnede van de kaart van 
Floris Balthasar uit 1615 (zie figuur 26). Het werden in de loop der tijd echter tuinen waarbij niet 
alleen economische factoren een rol speelden (zie verder paragraaf 2.8.1). Op de kaart is tevens een 
armzalig Haarlemmerhout zichtbaar (zie verder paragraaf 7.5). In de 15e eeuw hebben rond (en in) 
veel steden tuinen gelegen waarvan de producten zowel voor eigen gebruik als voor de handel 
geproduceerd werden. Schriftelijke bewijzen hiervoor zijn gevonden voor steden als Haarlem, 
Amsterdam, Delft, Rotterdam en Leiden (Sangers, 1952, p. 40, 45). Zoals eerder aangegeven zijn de 
Enqueste en Informacie van resp. 1494 en 1514 
belangrijke bronnen die inzicht geven in de 
economische situatie van dorpen en steden in 
Holland (Renes, 2010, p. 125). Deze bronnen 
geven echter weinig infomatie over de 
tuinbouw, waarschijnlijk omdat een groot deel 
nog voor eigen behoefte werd geteeld 
(Sangers, 1952, p. 37). Op basis van de 
Enqueste en Informacie is door Boerendonk 
(1939) een kaart opgesteld van het agrarische 
landschap van Holland (Boerendonk, 1939, p. 
12 e.v.). Hieruit is op te maken dat, net als in 
het veengebied, het weidebedrijf in de 
kuststrook domineerde. Daarnaast werd op de 
geesten gerst en rogge geteeld (Berendonk, 
1939, p. 128, 130). Over de aanwezigheid van 
(economisch gebruikte) bossen werd niet 
gesproken. De meesten waren dan ook al 
verdwenen (zie paragraaf 7.5). 
 
De ontwikkeling van Den Haag 
In de periode 1275-1280 ontwikkelde zich bij de grafelijke residentie het dorpje ‘Die Haghe’. Zij 
bestond toen nog uit onregelmatig verspreide woonkernen, bos, veen, zandige duinen en ontgonnen 
veen. Het was in het belang van de graaf de ontwikkeling te stimuleren, dit kwam o.a. zijn prestige en 
de financiën ten goede (uitgifte van gronden en inkomsten via erfhuur) (Smit, 2004, p. 27, 39, 48). 
Een typische groeikern was de Mient ofwel Myente van Eikenduinen, waarschijnlijk veroorzaakt door 
de vorming van een zelfstandige parochie in 1326 (Smit, 2004, p. 51). Hiervoor zal het in paragraaf 

Figuur 26: Tuinen rond Haarlem. Uitsnede van de kaart van  
Fl. Balthasar van 1615 (www.watwaswaar.nl) 



85 
 

7.3.1 genoemde bos ‘de Myente’ 
hebben moeten wijken. Het belang 
voor de graaf om dit bos in stand te 
houden was waarschijnlijk niet zo 
groot, aangezien het een 
gemeenschappelijk gebruikt bos was 
(geen jachtbos van de graaf). 
Economisch gezien kreeg het dorp 
een impuls door het graven van het 
Spui en de Trekvliet in 1345 waarbij 
een directe waterverbinding werd 
gecreëerd tussen het grafelijk kasteel 
en de Vliet bij Rijswijk (Smit, 2004, p. 
47). Omstreeks 1370 lag het dorp nog 
geheel in de schaduw van het grafelijk 
kasteel, maar kreeg al enige omvang. 
De bebouwing beperkte zich nog tot 
de hoofdwegen en waren er ruime 
kavels aanwezig. De grafelijke aanwezigheid zorgde voor welvaart, maar tegelijkertijd voor 
spanningen (Hoekse en Kabeljauwse twisten). Met de dood van graaf Aalbrecht in 1404 nam het 
belang van Den Haag als grafelijke residentie af. In navolging op andere steden kwam in de tweede 
helft van de 14e eeuw de lakenindustrie tot ontwikkeling. Het oude open stelsel van wegen en 
straten raakte in de loop der tijd verdicht (Smit, 2004, p. 55, 57, 61). Rond 1470 was Den Haag een 
klein stadje geworden. Het telde ongeveer 1500 percelen waarvoor aan de graaf erfhuur betaald 
moest worden (6000 à 7000 inwoners) (Smit, 2004, p. 57). Het agrarische karakter moet echter nog 
lange tijd zichtbaar zijn geweest. In de hofboeken van Den Haag over de periode 1458-1561 
(hofboeken van 1458 - ca. 1490, 1466, 1512 en 1561) worden geregeld melding gemaakt van erfhuur 
van “weylant”, “geest” , “tuyn” en een enkele “bogaert” (Pabon, 1937). In het laatste hofboek, het 
hofboek van 1561, liggen dergelijke stukken land aan de rand van Den Haag; bij het Kortenbos ofwel 
“Cortenbosch” (Pabon, 1937, o.a. p. 402, 405-407). Op één van de oudste plattegronden van Den 
Haag, een kopie uit 1658 van een schilderij uit 1570, is dan ook zichtbaar dat tuinen en weilanden 
niet meer in het centrum lagen (zie figuur 27). Het Cortenbosch ligt aan de rand van Den Haag, zie 
figuur 27 (nr. 1). De vermelding van de beroepen als “appelcoepster”, “appelcoper” in het hofboek 
van 1458 – ca. 1490 en “appelwijf” in het hofboek van 1466 geven aan dat er tevens in de 15e eeuw 
in fruit gehandeld werd (Pabon, 1937, p. 72, 125, 238). Waarschijnlijk werd fruit ingevoerd uit de 
regio. Uit 15e eeuwse bronnen is bekend dat in Den Haag voornamelijk groenten werden geteeld (en 
ingevoerd). Slechts enkele welgestelden teelden fruit. Fruit werd verhandeld, vervoerd of 
geconsumeerd (Sangers, 1952, p. 38). Dit zou overeen kunnen komen met de hofboeken waar slechts 
een enkele boomgaard vermeld werd tezamen met de vermelding van appelhandelaren in Den Haag.  
 Ook de Voorhout en de Vijverberg werden uiteindelijk (gedeeltelijk) bebouwd, maar zijn nog 
vrij lang wildernis gebleven (Pabon, 1937, p. XVII).  De Voorhout kon worden gezien als een 
grotendeels onbebouwde uitloper van het Haagse bos en strekte zich uit van de hofvijver tot de 
tegenwoordige Kazernestraat. De Vijverberg was een verhoging in het landschap, liggende naast de 
hofvijver, welke omstreeks 1345 werd gegraven. De Vijverberg werd ingericht als een soort park, 
beplant met linden, eiken en doornbomen. In 1374 werd het gebiedje afgesloten voor rijverkeer. 
Tien jaar later werd het geëgaliseerd en gedeeltelijk voor bebouwing geschikt gemaakt. Bewoners 
van de nieuwe, op royale kavels, gebouwde huizen hadden zo uitzicht op het grafelijk kasteel. Zij 
waren waarschijnlijk nauw verbonden aan het grafelijke hof (Smit, 2004, p. 44). Het werd in moderne 
termen een soort villawijk. In 1425 werd het verboden beesten te laten weiden op de Vijverberg 
alsook in het bos (zie hierna). De Vijverberg, de Voorhout en het Haagse bos werden als een soort 
achtertuin gezien van het hof en met maatregelen beschermd (Smit, 2004, p. 59). De ontwikkeling 
van het Haagse bos wordt voorts in paragraaf 7.5 beschouwd. In de 16e eeuw zou het Voorhout, net 

Figuur 27: Plattegrond van Den Haag in 1570. Anoniem schilderij uit 1658 
(Van Schuppen, 2006, voorblad) 

1 
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Figuur 28: Bouwland, weiland en tuinen rond Den Haag 
Uitsnede van de kaart van A. Hogenberg en G. Braun uit 1617  
(www.haagsebeeldbank.nl) 

als de Vijverberg, een rustig en statig woon- en wandelpark worden (Smit, 2004, p. 67). Het werd een 
gecultiveerde wildernis. In andere gebieden verliep het anders. Zo is op de plattegrond van 1570 nog 
iets van het Kortenbos zichtbaar, zie 
figuur 27 (nr. 1). In de hofboeken over de 
periode 1458-1561 wordt het 
“Cortenbosch” veelvuldig genoemd. Het 
land of de percelen lagen ‘totten’, 
‘neffens’, ‘after’, ‘an  twesteynde’, 
‘teynden/tenden’ en ‘bij’  het 
Cortenbosch (Pabon, 1937, p. 2, 4, 62-64, 
213, 275, 406, 471). Ze zal echter steeds 
verder zijn ingesloten en opgeslokt. Op de 
gedetailleerde ingekleurde plattegrond 
van Den Haag van A. Hogenberg en G. 
Braun uit 1617 (naar de kaart van Cornelis 
Bos en Jurifaes Jacobs van Harn uit 1616) 
is het Kortenbos verdwenen. Bouwland, 
weiland en tuinen zijn hiervoor in de 
plaats gekomen. Op een uitsnede van de 
kaart zijn deze rondom Den Haag goed 
zichtbaar (zie figuur 28). 
 
 
In de loop der tijd hebben bossen en wildernissen mede door de uitbreiding van de steden en hun 
uitstraling op de omliggende gebieden steeds meer plaats gemaakt voor gecultiveerde gebieden. De 
boeren in het kustgebied zullen zich daarbij hebben gericht op omliggende steden als Haarlem, Delft 
en Leiden. Zo konden boeren uit Hillegom ‘hueren turf te coop brengen te Haerlem’ (Ruin, 1866, p. 
320). Den Haag werd als bescheiden stad (zonder stadsrechten) hieraan toegevoegd. Gefaseerd in 
tijd en ruimte moet het Von Thünen systeem duidelijker vormen zijn gaan aannemen, beginnend met 
een zone van tuinen (moes-, kruidentuinen, boomgaarden) en een steeds intensiever wordend 
weidebedrijf, gevolgd door een zone van turfwinningsgebieden. Het in stand houden van een 
duurzame houtgebruikszone was door de aanwezigheid van turf in de regio geen noodzaak. Op de 
kaart van Floris Balthasar van 1615 (zie figuur 29) is de zone van tuinen rondom Den Haag goed te 
zien (zie ook figuur 
28) alsmede de 
intensief gebruikte 
weidegronden (de 
polders) voor de 
productie van 
zuivelproducten. Het 
Haagse bos dat ten 
noorden van Den 
Haag ligt, had geen 
specifieke 
‘Thüniaanse’ 
bosbouwkundige 
functie (zie paragraaf 
7.5). 
 Figuur 29: Kaart van van het Hoogheemraadschap van Rijnland van Fl. Balthasar uit 1615  

(www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 30: Landgebruikszones rond Amsterdam naar het model van Von Thünen  
(Renes, 2010, p. 34) 

Geograaf Nitz (zie paragraaf 2.2) maakte zichtbaar hoe in de 17e eeuw Amsterdam het centrum van 
de Europese handelsverbindingen werd (zie figuur 30) (Renes, 2010, p. 34). Hierbij wordt zichtbaar 
dat de intensief gebruikte landbouwgronden in het westelijk deel van Nederland lagen en de 
extensiever gebruikte gronden in het oostelijk deel van Nederland en verder.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.5 De bosresten 
 
Wanneer de bossen zijn verdwenen, kan niet precies worden nagegaan. Pollenanalytisch onderzoek 
zou uitwijzen dat rond 1100 de meeste bossen al zouden zijn gekapt. Echter, volgens Rentenaar 
(1977) was de ontbossing van de Haarlemmerhout in de 13e eeuw nog in volle gang, zie ook 
hoofdstuk 4. Via de Naamkunde heeft hij dit beargumenteerd. In de 13e eeuw ontstonden namelijk 
veel rode-namen. De oudste in oude bronnen te traceren rode-naam, is Brederode [1244], liggende 
aan uiterste noordrand van de Haarlemmerhout. Een aantal niet te lokaliseren rode-namen zijn 
Brackenrode [1338] en Darrode [1281-1284]. Keggenrode [1342 kopie ± 1489] lag bij Heemstede. 
Tetrode wordt voor het eerste vermeld in 1309 kopie ± 1489 en Rolland [1290] is een twijfelgeval (zie 
figuur 26 voor ligging). Allertsrode [1248] heeft waarschijnlijk op de grens van Hillegom en 
Bennebroek gelegen. Berkenrode zou stammen uit het midden van de 13e eeuw, maar wordt pas in 
1284 als zodanig genoemd (Rentenaar, 1977, p. 368-369). Daarnaast is in paragraaf 7.3.1. reeds 
aangegeven dat er in de 13e en 14e eeuw nog bossen aanwezig waren, die onder verschillende 
namen bekend stonden. Waaruit natuurlijk de versnippering is op te maken. Dat de hoeveelheid bos 
in deze periode nog redelijk moet zijn geweest, of in ieder geval genoeg om er geen zorgen over te 
maken, laat het officieel toestaan van beweiding zien. Die bezorgdheid ontstond waarschijnlijk later 
(zie resp. paragraaf 7.3.1.1. en 7.3.1.3).  
 Uit de Enqueste en Informacie is opgemaakt dat rond 1500 voornamelijk koeien werden 
geweid in de kuststrook en dat in mindere mate akkerbouw bedreven werd (zie paragraaf 7.4.1). Er 
wordt verder geen melding gemaakt van enige vorm van varkenshouderij dat een indicatie voor de 
aanwezigheid van bos zou kunnen zijn. Varkens worden wel genoemd in de opsomming van accijnzen 
in steden als Alkmaar, Amsterdam, Delft en Leiden (Ruin, 1866, p. 77, 180, 242). In steden zal vraag 
zijn geweest naar varkensvlees, maar blijkbaar niet op grote schaal. Economisch gezien zal de 
varkenshouderij van weinig belang zijn geweest. Mogelijk hielden boeren op graslanden in de nabije 
omgeving van hun boerderijen enige varkens. Hieruit kan worden opgemaakt dat er in het 
kustgebied aan het eind van de middeleeuwen al weinig (bos)gebieden beschikbaar waren om zulke 
dieren te weiden. De plaatsen die beschikbaar waren, waren mogelijk gesloten of verboden gebied 
voor de gewone man (zie paragraaf 7.3.1.3). Karakteristiek voor de teloorgang is toch wel het 
verdwijnen van het Schakenbos als één van de laatste stukken bos. In 1569 werd het nog op kaart 
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gezet door de eigenaar Philip van Ligne. Het bos zou nog een omvang hebben van ongeveer 40 ha, 
maar verdween kort hierop (Buis, 1985, p. 15). Uiteindelijk zijn het Haagse bos en de 
Haarlemmerhout (zoals we ze nu kennen) als enige restanten overgebleven. Deze bossen hebben 
echter een uitzonderlijke geschiedenis op zichzelf waarop hieronder kort wordt ingegaan. 
 
Haagse bos 
Het Haagse bos neemt een bijzondere positie in de 
geschiedenis (Buis, 1985; 14-15). In de loop der tijd is de 
omgeving van het Haagse bos grafelijk bezit geworden (zie 
paragraaf 7.2 en 7.3.1.2.). Het bos viel als grafelijk domein 
uiteindelijk onder jurisdictie van de Houtvesterij. Later 
werd zij hieraan onttrokken waarbij, met het van kracht 
worden van de Akte van Redemptie (1576), de burgerij het 
voor het zeggen kreeg (Buis, 1985, p. 329, 331). Het bos 
bestond in de 14e eeuw nog voor een groot gedeelte uit 
berken, ander hakhout en struiken (Blink, 1929, p. 195). 
Tot in de 16e eeuw stond dit gebied nog bekend als de 
‘wildernisse van den Hage’, in bezit van de graaf (Buis, 
1985, p. 14). Het Haagse bos “’t Haegebosch” wordt 
echter als zodanig pas genoemd in 1566 (Van Berkel & 
Samplonius, 2006). Op de stadsplattegrond van Den Haag 
van omstreeks 1560, gemaakt door Jacob van Deventer, is 
Het Haagse bos voor de eerste maal goed zichtbaar (zie 
figuur 31 en 29). Tot 1533 werd er in de lage delen nog turf gestoken ten behoeve van het grafelijk 
hof. Door het turfsteken werden sommige delen drassig en werden dan opgevuld met duinzand 
waarop men Els plantte. In de loop der tijd is daarmee het oorspronkelijke bos vervangen door een 
nieuw bos en ging men het ook als bos beheren (Buis, 1985, p. 15).   
 Het eerste (Franstalige) plakkaat voor het Haagse bos is opgesteld door Philips van 
Bourgondië en dateert van 1460. Hierin werd bevolen dat mensen die aangrenzend (ten zuidwesten) 
van het bos woonden een muur of omheining van een bepaalde hoogte moesten bouwen. Er moest 
toezicht gehouden worden op de grachten (dat niemand hierin puin zou dumpen of de kanten zou 
beschadigen of via planken het bos zou betreden). Er mochten in het bos geen beesten (paarden, 
schapen, koeien, kalveren, varkens) geweid worden. Er dienden jonge bomen aangeplant te worden. 
Niemand mocht bomen, takken e.d. uit het bos mocht halen. Bovendien mocht de rentmeester geen 
bomen kappen zonder medeweten van de Stadhouder-generaal en de Rekenkamer. Echter, bomen 
die geveld waren door windval, mochten wel verkocht worden (Merula, 1605, p. 127-128, 134). 
Helaas is de gehele Franse tekst niet vertaald, waardoor ze voor mij niet in detail leesbaar was. In 
ieder geval diende de rentmeester 3000 à 4000 eiken en andere bomen aan te planten (Buis, 1985, p. 
329; Merula, 1605, p. 128). Al met al werden in de 15e eeuw eiken en beuken geplant en eikels 
gezaaid. De boompjes werden aangevoerd vanuit Brabant, het Gooi, de Haarlemmerhout, Utrecht en 
ook Brugge. De aanplant ging in de 16e eeuw door. Er werden toen kwekerijen opgericht om zelf te 
kunnen zorgen voor geschikt plantmateriaal. Jacht(behoud) en stormschade zullen hier de oorzaak 
van zijn geweest (Buis, 1985, p. 15, 330; Blink, 1929, p. 195). De aanplant lijkt niet te indiceren dat 
hier sprake was van een omslag van jachtbos naar productiebos. Slechts onder voorwaarden mocht 
de rentmeester bomen kappen. Bovendien werd houtkap in 1498 geheel verboden (zie onder).  
 In 1461 werd het plakkaat door Philips van Bourgondië vernieuwd (Franstalig). De bepalingen 
uit 1460 bleven gehandhaafd. Er werd nu tevens verordonneerd konijnen te vangen en te weren uit 
het bos, aangezien deze dieren de jonge bomen beschadigden en er kwam een verbod op de 
snippenjacht (zie ook paragraaf 7.3.1.3) (Merula 1605, p. 129-130). In het jaar 1498 werd het 
plakkaat wederom vernieuwd (tweede renovatie). Nieuw hierin was dat werd verordonneerd dat het 
westeinde van het bos ommuurd diende te worden. Tevens mocht er geen schade toegebracht 
worden aan groen hout. De poorten van het bos moesten gesloten gehouden  worden wegens 

Figuur 31: Haagse Bos. Stadsplattegrond van 
Den Haag van J. van Deventer, ca. 1560 
(www.gahetna.nl) 
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illegale jachtpraktijken (zie ook paragraaf 7.3.1.3). Men mocht niet met karren, wagens en paarden 
door het bos rijden. Honden werden verboden. Men mocht niet met ‘boghen oft bussen’ het bos in 
gaan, ook niet met jachtvogels. Er mocht niet op grof en klein wild geschoten mocht. Bovendien 
dienden er elzen en andere bomen geplant te worden. Er kwamen dus steeds meer 
(verbods)bepalingen bij. In dit plakkaat valt ook te lezen dat de bewaarder van het bos, zelfs niet 
onder voorwaarden, gerechtigd was groen hout te kappen. Alleen hout van windval mocht worden 
verwijderd om als timmerhout gebruikt te worden of om dit te verkopen (Merula, 1605, p. 133-136). 
Een algeheel verbod op houtkap laat zien dat het bos geen productiedoel diende.  
 De derde renovatie (en laatste die hier behandeld wordt) is uit het jaar 1530. Qua inhoud lijkt 
dit plakkaat sterk op het eerder beschreven Placaet generael opt stuck vande Hout-vesterie uit 1517 
en 1524 (Buis, 1985, p, 330) (zie paragraaf 7.3.1.3). Wat hier, in tegenstelling tot het plakkaat van 
1524, blijft gehandhaafd, is dat men geen beesten mocht weiden in het bos. Conform het plakkaat 
van 1524 werd het toegestaan met wagens, karren door het bos te rijden mits men de 
poorten/hekken sloot. Het zoeken en maken van nieuwe wegen werd uitdrukkelijk verboden. Alleen 
de oude wagenweg mocht gebruikt worden (Merula, 1605, p. 138-139). Hiermee werd de bepaling 
van 1498 weer ongedaan gemaakt. In het plakkaat van 1530 werd geen aparte vermelding meer 
gemaakt van het controleren van de konijnenpopulatie. In een aparte ordonnantie van 1537 werd 
echter bevolen konijnen te vangen en te weren uit het bos (Merula, 1605, p. 140). Er werd tevens 
geen melding meer gemaakt van de verkoop van hout van windval. geen enkele vorm van hout (dor 
of groen) mocht nu uit het bos verwijderd worden (Merula, 1605, p. 138). In totaal is het plakkaat, 
tot aan de publicatie van Merula (1505), twaalf keer vernieuwd (tot 1602) (Merula, 1605, p. 166).  
Volgens Smit (2004) werd het bos in 1460 voor het verkeer afgesloten en kwamen er twee 
toegangspoorten; de Oostpoort en de Westpoort, ook wel bos- of voorpoort genoemd (Smit, 2004, p. 
59). Zoals hierboven reeds aangegeven werd verkeer pas vanaf 1498 geweerd (tot 1530). Bovendien 
zullen de poorten al eerder aanwezig zijn geweest. In een oorkonde van 1431/1432 draagt Jacoba 
van Beieren, volgens het verdrag dat met de Hertog van Bourgondië is opgetekend, ‘de officie van 
der portierscip, ende wachtinge (=bewaking) van der voirpoirten (=voorpoort) van onsen hout in den 
Hage’, over aan Bouden, Claes zoon. De reden moet de dood van de vorige poortwachter zijn; ‘by 
dode Brandekyns die laist bezitter daer off (van de poort) was’ (Van Mieries IV, 1756, p. 997). Het lijkt 
erop dat een poort al eerder dan 1430 geplaatst moet zijn, mogelijk was het bos nog niet voor het 
verkeer afgesloten, maar wel voor zaken als beweiding. In een oorkonde van 1434 wordt de poort 
weer genoemd. Philips, de Hertog van Bourgondië, geeft als graaf van Holland aan Floris van 
Kyffhoek en zijn vrouw zijn huis en enige grond gelegen aan de ‘houtpoirte (bospoort?) in den Hage’. 
Hij mag het huis en de grond zijn leven lang bezitten onder voorwaarde dat ‘dat zy geen eyken 
boomen daer binnen en sullen mogen of houden (=omhakken), die niet en verdorren’. Na hun dood 
zou het perceel en huis weer toekomen aan de grafelijkheid. Floris van Kyfhoek wordt bovendien 
voor zijn leven aangesteld als Houtvester van ‘onsen bosch’ ofwel het Haagse bos omdat ‘Floris 
groote beheerte heeft, dat ons bosch, ende wildernisse in die Hage wail bewaert syn’ (Van Mieris IV., 
1756, p. 1037). 
 Vermeldenswaardig is voorts nog het dreigende einde van het bos in 1576. In dat jaar nam 
prins Willem van Oranje met steun van de Staten van Holland het besluit het bos te laten kappen en 
de grond te verkopen, gezien de slechte financiële situatie van de stad Den Haag. Echter, de Haagse 
burgerij kwam hiertegen in verzet. Zij wilden het bos behouden voor recreatieve doeleinden. Voor 
sport en spel (balspelen en klootschieten) (Buis, 1993, p. 118; Buis, 1985, p. 15, 332). Dit leidde tot 
het opstellen van de Acte van Redemptie (zie ook hoofdstuk 1), maar hiervoor hebben de burgers 
een hoge geldprijs moeten betalen. De acte betekende de overdracht van een aantal rechten 
(behalve de jacht) van het graafschap naar het stadsbestuur van Den Haag. In 1579 begon men met 
het herstel van het bos voor recreatieve doeleinden. In 1583 werden eiken, iepen en linden 
aangekocht. Er ontstonden echter spanningen tussen stad (recreatie) en grafelijkheid (jacht). De 
laatste grafelijke plakkaten gaan steeds meer in de instandhouding van de jacht (Buis, 1985, p. 332) 
in plaats van op het bosbeheer/-herstel. Belangenscheiding zal hieraan ten grondslag hebben 
gelegen. In de Franse tijd werd het bos nog een keer bedreigd doordat Napoleon in financiële 
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problemen was geraakt. In 1795 haalde een voorstel om het bos te kappen, te gelde te maken, en er 
bouwland van te maken het op de valreep niet in de Nationale Conventie. De val van keizer Napoleon 
verhinderde de kap uiteindelijk (Buis, 1985, p. 15).  
 
Haarlemmerhout 
Ook de Haarlemmerhout kent een bijzondere geschiedenis 
waarbij zij zich in vroeger tijden over een groot gebied 
uitstrekte, vervolgens in de middeleeuwen grafelijk bezit werd 
en tegelijkertijd versnipperd raakte. In de 13e en 14e eeuw 
werden door de graven weiderechten uitgegeven, gras 
verhuurd en hout gecontroleerd verkocht (zie paragraaf 
7.3.1.1). Uit een oorkonde van 1329 wordt echter ook duidelijk 
dat men in die periode al trachtte illegale houtkap tegen te 
gaan (zie paragraaf 7.3.1.2.). Uit diezelfde oorkonde is op te 
maken dat in 1329 al een gedeelte van de Haarlemmerhout 
omheind en door een hek gesloten was om ongewenste lieden 
te weren: ’twisken der poirte van Haerlem ende dat hec in den 
houte, ende elwaer alzo verre alst hout gaet’ (Huizinga, 1948, 
349). Mogelijk was een gedeelte bestemd als jachtterrein. De 
oudste bekende rekening betreffende het beheer van de 
Haarlemmerhout (o.a. grashuur), is de rekening van de 
houtvester uit 1337 (zie paragraaf 7.3.1.1.). Hierin blijft het 
onduidelijk over welk gedeelte van het Haarlemmerhout 
gesproken wordt (Temminck, 1984, p. 10). Vanaf 1504 wordt 
pas duidelijk over welk bos precies gesproken wordt. Vanaf dat 
jaar zijn de rekeningen van de bewaarder van het bos te 
Haarlem bewaard gebleven en wordt gesproken van de hout 
zoals deze later bekend stond. Op de stadsplattegrond van 
Haarlem van omstreeks 1560, gemaakt door Jacob van 
Deventer, is de Haarlemmerhout voor de eerste maal goed zichtbaar (zie figuur 32). De rekeningen 
zijn tot 1568 bewaard gebleven. Uit de rekeningen is bekend dat er onderhoud werd gepleegd aan de 
hekken en wallen om het vee buiten te houden. Dor hout werd gekapt en op een veiling verkocht. 
Ook werd het door windval gevallen hout verkocht. Hieruit blijkt de duidelijke productiefunctie van 
het bos (in tegenstelling tot jachtfunctie die het Haagse bos lange tijd had). In 1337 was zij al geen 
typisch jachtbos (zie paragraaf 7.3.1.1.), zoals het Haagse bos zou worden. Na een storm, zoals in 
1524, moest al het gevallen hout zo snel mogelijk uit het bos worden gehaald om zo te voorkomen 
dat inwoners van Haarlem het gevallen hout gingen sprokkelen. Geregeld moesten de door storm en 
houtkap opengelegde plekken worden herbebost. Hiervoor werden veel bomen aangekocht van het 
klooster te Schoten en Heemstede. De Hout werd niet alleen na een storm bewaakt. Ook in 
economisch zwaardere tijden en op feestdagen moest extra opgelet worden. Zo werd het bos in het 
jaar 1530 ‘beschermd’ tegen arme mensen die hout wilden sprokkelen uit het bos en daarmee het 
bos beschadigden. En tijdens feestdagen was het blijkbaar gewoon de stad te verlaten en het bos in 
te gaan (Temminck, 1984, p. 10). 
 Voor Haarlem had de Haarlemmerhout als grafelijk domein voor- en nadelen. In 1516 had de 
stad hout nodig voor heipalen voor de stadsmuur. In ruil hiervoor werden 4000 elzen geplant. 
Daarentegen was de Hout een plek waar de vijand zich ongezien kon verschansen. In 1426 naderde 
het leger van Jacoba van Beieren de stad om haar te onderwerpen. Het stadsbestuur besloot daarom 
dat alle boomgaarden en bossen rond de stad moesten worden gerooid (Temminck, 1984, p. 10). In 
1428 ging het Haarlemmerhout daarom voor het eerst ten onder (Buis, 1985, p. 16), illegale kap als 
het ware. Na het verdwijnen van de vijand werd de Haarlemmerhout opnieuw op kosten van de stad 
bebost. In 1429 werden 2400 jonge eiken, 4000 beuken en 2000 elzen aangekocht (Temminck, 1984, 
p. 10). Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer (zie figuur 31) zijn geen boomgaarden (of 

Figuur 32: Haarlemmerhout. Uitsnede van de 
stadsplattegrond van Haarlem van J. van Deventer, 
ca. 1560 (Visser & Van der Krogt, 1993) 
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tuinen) te zien. Ze zullen zeker aanwezig zijn geweest (zie ook paragraaf 7.4.2.). Hetzelfde is het geval 
voor de stadsplattegrond van Den Haag (zie figuur 31). Van Deventer, legde als stadscartograaf de 
focus op de stad. Het weergeven van de boomgaarden of tuinen zal niet interessant genoeg zijn 
geweest. Dit laat zien dat kaarten vooral weergeven wat de cartograaf wil weergeven. In 1572-1573 
werd het bos tijdens de belegering van Haarlem door de Spanjaarden omgehakt ter versterking van 
hun legerkamp en verwarming van de troepen (zie ook paragraaf 8.1). Na het verdwijnen van de 
vijand, trachtte de stad Haarlem zeggenschap te krijgen over de (gerooide) Haarlemmerhout. In 1577 
besloten de Staten van Holland de Hout voor een aantal jaren aan Haarlem te verhuren. Een gedeelte 
werd toen gereed gemaakt voor het weiden van vee (Temminck, 1984, p. 10-11). In 1583 diende het 
Haarlemse stadsbestuur bij de Staten van Holland een aanvraag in voor herplant omdat zij ‘seer 
hoogh duynigh ende oock van rooden, kouden bodem’ (venig) was. De aanvraag werd gehonoreerd 
(Buis, 1985, p. 16; Temminck, 1984; p. 11). Op de kaart van Floris Balthasar uit 1615 wordt de tot dan 
toe nog steeds armzalige aanblik van het Haarlemmerhout zichtbaar (zie figuur 26). In december 
1583 werd de Haarlemmerhout dan officieel aan de stad Haarlem verpacht (Temminck, 1984; p. 11; 
Blink, 1929, p, 195). Na de herplant volgden vele aanpassingen, aanplantingen en nieuwe aanleg 
(Buis, 1985, p. 16) die naast economische ook recreatieve doelen dienden, zie hoofdstuk 8. 
 

7.6 Conclusies 
 
In de loop van de late middeleeuwen verdwenen de meeste bossen in de kustregio. Alleen door 
menselijk ingrijpen (in positieve zin) bleef het Haagse bos en de Haarlemmerhout bebost. Hieronder 
volgen de conclusies die uit de analyse naar voren kwamen. Voor een helder begrip wordt de context 
waarin de ontwikkeling heeft plaatsgevonden vermeld. 
 
Machtsverhoudingen/zeggenschap 

 De macht van de graven van Holland was gebaseerd op een aantal landsheerlijke rechten. De 
grafelijke macht die zich rond 1200 uitkristalliseerde, is te herleiden tot de Vroege middeleeuwen 
waarbij de Frankische koning Arnulf aan graaf Gerulf enkele goederen schonk, waaronder een bos 
en een akker te Noordwijk. De graven hadden allerlei heerlijke rechten naar zich toe getrokken, 
waaronder de bosrechten (het recht op akeren, houtslaan, visvangst en ontginning van woeste 
gronden) en jachtrechten.  

 De macht van de graven was niet absoluut. Zij hadden de steun van de adel nodig om hun positie 
te kunnen behouden (later ook van de steden). Zij waren dus afhankelijk van anderen. De 
interdependentie tussen de leidende groepen, zorgde voor een zekere mate van stabiliteit binnen 
het graafschap waarbij (binnen de hogere kringen) een civilisatieproces (zie Elias) op gang kwam. 
De grafelijke macht zal groot genoeg zijn geweest omdat de (bos)rechten zonder discussie konden 
worden gehandhaafd. Vanaf 1345 wijzigden de machtsverhoudingen zich als er crisis ontstaat 
over de grafelijke erfopvolging. Er ontsond een machtsstrijd tussen coalities van adel enerzijds en 
steden anderzijds. Afbrokkeling van het civilisatieproces was het gevolg. 

 Het Bourgondische gezag (v.a. 1433) en vooral het Habsburgse gezag (v.a.1493) zorgde voor 
hernieuwde stabiliteit en centralisatie. Het civilisatieproces, zoals geschetst door Elias, leek 
daarmee weer op gang te komen. De bestendiging van de bosgebruiks- en jachtrechten moet hier 
onderdeel van zijn geweest. 
 

Betekenis van bomen en bos 

 Voor de graven van Holland hadden bossen een tweeledige betekenis. Enerzijds werden bossen 
ter ontginning uitgegeven omdat dit geld opleverde. Anderzijds probeerden zij met het oprichten 
van de Houtvesterij het beheer van de bossen en het toezicht op de jacht in goede banen leiden. 
In de Haarlemmerhout werden veelvuldig stukken veld/akkerland en gras voor het weiden van 
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vee verhuurd aan derden. Het jachtrecht (op grofwild) daarentegen hield men exclusief in eigen 
hand. Het in stand houden van bos was hiervoor noodzakelijk. 

 Ergens eind 14eof begin 15e eeuw moet in grafelijke kringen serieuze bezorgdheid zijn ontstaan 
over de staat van de bossen. Opeenvolgende bronnen spreken hier veelvuldig over. Hierdoor 
werden allerlei maatregelen getroffen om mensen uit het bos te weren. Verdwijnende 
jachtmogelijkheden zullen hieraan ten grondslag hebben gelegen. 

  Uiteindelijk lukte het niet de mensen te weerhouden om in het bos hout te kappen of om illegaal 
te jagen; anders zouden de plakkaten en ordonnanties niet iedere keer opnieuw zijn bekrachtigd 
(tot eind 16e eeuw).  

 De middeleeuwse kijk op bomen en bos kwam voort uit het Christelijk denken van die tijd. De 
natuur had een functioneel karakter waarbij ze overdag werd gezien als een bron van allerlei 
materialen en ’s nachts als plek van boeven en boze geesten. Dit was een gedachtegang die zich in 
de vroege middeleeuwen had ontwikkeld. In der naturen bloeme van de middeleeuwse schrijver 
Maerlant wordt veelvuldig over het ‘nut’ van bomen gesproken en wordt bovendien de angst 
voor de natuur zichtbaar. Gedurende de renaissance verdiepte men zich meer en meer in de 
gebruiksmogelijkheden van de natuur om deze zichzelf toe te kunnen eigenen en te beheersen.  

 
Economische ontwikkelingen 

 In de late middeleeuwen kwam er een proces op gang waarbij een overwegend agrarische 
economie plaats maakte voor meer urbane economie. De basis voor deze ontwikkeling zou zijn 
gelegd in de veenontginningsperiode die vanaf de 11e eeuw op gang kwam. Vanaf de 12e eeuw 
kwam de stedelijke ontwikkeling op gang. De ontwikkeling van Haarlem en (later) Den Haag zijn 
belangrijke voorbeelden in het strandwallengebied. 

 Stadsuitbreiding en een toenemende stedelijke invloed op het buitengebied heeft er mede voor 
gezorgd dat bomen en bossen steeds meer plaats moesten maken voor landbouwgebieden om de 
omliggende steden als Haarlem, Den Haag maar ook Delft en Leiden van voedsel te voorzien.  

 Gefaseerd in tijd en ruimte is het Von Thünensysteem (rond de steden) steeds duidelijker 
zichtbaar geworden: beginnend met een zone van tuinen (moes-, kruidentuinen, boomgaarden) 
en een steeds intensiever wordend weidebedrijf, gevolgd door de turfwinningsgebieden. Het in 
stand houden van een duurzame ‘houtgebruikszone’ was minder van belang aangezien hout als 
brandstof kon worden vervangen door turf. Bouwhout kon worden aangevoerd. 
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8. Nieuw(st)e tijd: periode 1650 - 1850 
 

8.1 Inleiding 
 
De middeleeuwen kenmerkten zich door het verdwijnen van de bossen in het kustgebied. De periode 
vanaf ca. 1650 laat een nieuwe ontwikkeling zien die het bos heeft doen terugkomen: het ontstaan 
van buitenplaatsen en landgoederen in het oude strandwallenlandschap. Het begrip landgoed en 
buitenplaats worden vaak door elkaar gebruikt. Een landgoed kan worden omschreven als een 
samenhangend gebied van natuur, bos, tuin of park dat als een bedrijf wordt beheerd. Een 
buitenplaats bestaat uit een huis, met bijgebouwen en een tuin of park (Wellenberg & Pots, z.j., p. 3). 
De buitenplaats kan dus de kern van een landgoed vormen (Blok, 1006, p. 394). In eerste instantie 
zouden er vooral buitenplaatsen worden aangelegd. Zij werden later vergroot waardoor echte 
landgoederen ontstonden, zie verder in dit hoofdstuk.  
 De ontwikkeling van buitenplaatsen had alles te maken met opkomst van Holland vanaf 
ongeveer 1350 en de bloei in de 17e eeuw ofwel de Hollandse ‘Gouden eeuw’. Tussen 1550 en 1650 
tekende zich contouren af van een nieuwe politieke/bestuurlijke en financiële elite (Noordam, 2000, 
p. 17). Het was de tijd van het verzet tegen Filips II, heerser over het Spaans-Habsburgse rijk waar de 
Nederlanden deel van uitmaakten. De Nederlandse Opstand ofwel de Tachtigjarige Oorlog duurde 
van 1568-1648. Filips II kan worden gezien als de laatste graaf van Holland (Sicking, 2002, p. 282; 
Kooijmans & Misset, 2002, p. 9; Noordam, 2000, p. 17). In paragraaf 7.5 was reeds aangegeven dat 
tijdens de belegering van Haarlem in 1572-1573 door de Spanjaarden de Haarlemmerhout werd 
vernietigd. In 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten. Een aantal Noordelijke gewesten kwamen 
overeen de strijd tegen de Spanjaarden voort te zetten. De Noordelijke (Protestantse) en Zuidelijke 
(Katholieke) Nederlanden groeiden steeds verder uit elkaar. De Unie zou later de ‘grondwet’ van de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën worden (Kooijmans & Misset, 2002, p. 21; Schmidt, 1978, 
p. 434-435). Op 16 juni 1581 werden door middel van het “Plakkaat van Verlatinge” de rechten van 
Filips II als heer der Nederlanden nietig verklaard (Kooijmans & Misset, 2002, p. 22). Op 12 april 1588 
trokken de Staten de macht naar zichzelf toe en was de Republiek een feit. In 1648 werd de Vrede 
van Munster getekend waarmee de kleinzoon van Filips II de Republiek als zelfstandige staat erkende 
(Kooijmans & Misset, 2002, p. 11, 28, 48). 
 De Republiek werd naar buiten toe vertegenwoordigd door de Staten-Generaal. Binnen de 
Unie echter, kwam de feitelijke macht bij de Statenvergaderingen van de afzonderlijke gewesten te 
liggen. Hiermee werd de voormalige grafelijkheid, het autonome gezag binnen het graafschap 
Holland, overgenomen door de Staten van Holland (Kooijmans & Misset, 2002, p. 28). Holland droeg 
gemiddeld 58% van de totale begroting bij aan de Uniekas (Staten-Generaal) en had zo de 
belangrijkste stem binnen de Staten-Generaal (Kooijmans & Misset, 2002, p. 29; Schmidt, 1978, p. 
435). Formeel gezien had ieder gewest in de vergaderingen een even grote stem als er besluiten 
moesten worden genomen, maar Holland kon de gewesten gemakkelijk onder druk zetten door de 
geldstroom te stoppen. Ook de bureaucratie van de Republiek werd gedomineerd door Hollanders. 
Zowel de Staten-Generaal als de Staten van Holland vergaderden in Den Haag, de lijnen waren 
hierdoor kort. Binnen de Staten van Holland hadden de steden het voor het zeggen (in verhouding 
tot de adel). Het aantal stemhebbende steden was uitgebreid naar achttien. De stem van het 
machtige Amsterdam telde in de praktijk het zwaarst (Kooijmans & Misset, 2002, p. 29-31). De rol 
van de adel verslechterde ten tijde van de Republiek. Veel bezittingen werden in oorlogstijd 
aangetast en de meeste bestuurlijke ambten waren voorbehouden aan protestanten. De 
overwegend katholiek gebleven adel kwam hiervoor niet in aanmerking. Tevens bleven de 
adelsverheffingen uit. Binnen de Staten van Holland vertegenwoordigde de adel slechts één van de 
negentien stemmen wat laat zien dat de adel slechts van gering belang was. Iets van prestige had zij 
echter nog steeds doordat zij als eerste haar stem uitbracht. Ook de prestige van de stadhouder bleef 
bestaan (Noordam, 2000, p. 17; Schmidt, 1978, 443-444). De ontwikkelingen tijdens de Opstand 
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zorgden ervoor dat de regenten de macht over konden nemen (Noordam, 2000, p. 17). Het was een 
burgerbewind dat als regeringsvorm tussen monarchie en anarchie in zat. De laatste zou 
onvermijdelijk leiden tot democratie (Kooijmans & Misset, 2002, p. 29-31). De regenten waren als 
rijke kooplieden diep geworteld in de eigen stedelijke samenleving. Voor hen was het behalen van 
roem op het slagveld (zoals onder aristocratische bestuurders elders in Europa) geen doel. Eigen 
belangen werden nagestreefd, maar zij lieten zich bovenal leiden door bloei, welvaart en prestige 
van hun stad. Macht en gezag waren dus over een redelijk grote groep elitaire burgers gespreid 
waardoor men rekening moest gehouden met verschillende belangen en partijen. Eind 16e eeuw 
waren er meer (voorname) burgers betrokken bij het bestuur dan elders in Europa (Kooijmans & 
Misset, 2002, p. 31). Het civilisatieproces zoals Elias dat heeft beschreven (zie paragraaf 2.2) 
ontwikkelde zich daarom op een eigen Hollandse manier (zie verder paragraaf 8.2). Ondanks allerlei 
perikelen, o.a. de strijd om de macht tussen de stadhouder (Prins van Oranje) en de 
stadsbestuurders, bleven de regenten in de 18e eeuw de dienst uit maken. Het waren echter geen 
burgers meer die het bestuurswerk naast het dagelijks werk deden, besturen was hoofdzaak en -taak 
geworden (Kooijmans & Misset, 2002, p. 54-55, 67). Deze bestuurders konden het zich veroorloven 
een buitenplaats te bezitten (Noordam, 2000, p. 19; Wellenberg & Pots, z.j., p. 4). 
 Tijdens de periode van de Opstand raakten de Noordelijke Nederlanden, met Holland als 
centrum, in een versnelling qua urbanisatie, bevolkingsgroei en commercialisatie. De volgende 
ontwikkelingen moeten dit positief beïnvloed hebben: de val van Antwerpen (1585), een eigen 
handelsvloot, de toestroom van Zuid-Nederlandse koop- en ambachtslieden, een al vóór de Opstand 
op gang gekomen handel met de Oostzeelanden, voortgaande handel met Spanje, binnenlandse 
strubbelingen buiten de Nederlanden en de centrale ligging van Holland (Schmidt, 1979, p. 435). 
Tevens mag volgens Bieleman (2002) de landbouw als stimulerende factor (zeer vernieuwend) niet 
vergeten worden. Zij maakte de ‘gouden’ ontwikkelingen mede mogelijk door zich als de meest 
productieve en efficiënte (intensieve) landbouw van Noordwest-Europa te ontwikkelen (zie ook 
paragraaf 7.4.1) (Bieleman, 2002, p. 80). Daarmee stimuleerde de landbouw dus ook de Hollandse 
economie. In de periode 1585 – 1610 ontwikkelde Amsterdam zich tot de belangrijkste stapelmarkt 
van Europa (Schmidt, 1978, p. 435). Amsterdam werd daarmee een handelscentrum van 
wereldformaat. Door de gunstige economische ontwikkelingen ontstond er een bepaalde financiële 
elite van rijke kooplieden (naast de regentenelite) die door hun verdiensten in staat waren een 
buitenplaats te bezitten (Noordam, 2000, p. 20). 
 

8.2 De macht van de stedelijke elite 
 
De elite van de Republiek, die het zich konden veroorloven een buitenplaats te bezitten, bestond 
voornamelijk uit de groep van regenten en rijke kooplieden (bestuurlijke/politieke en financiële 
elite), zie boven. Door historici worden verschillende redenen gegeven voor het ontstaan van de 
buitenplaatsen. De voornaamste redenen zouden het verlangen naar rust en ontspanning zijn en het 
verlangen de adel de loef af te steken. Tevens wordt het beleggingsmotief vaak genoemd om de 
oorzaak van de ontwikkeling te geven: ofwel het zou winstgevend zijn te beleggen in land en 
boerderijen omdat de vraag naar agrarische producten in de 17e eeuw toenam en de grond schaars 
werd. Volgens Schmidt (1978) is dit laatste motief maar gedeeltelijk op waarheid gestoeld (zie 
hierna). Hij zoekt de oorzaken van de ontwikkeling van buitens bij een toenemende interdependentie 
en elitevorming (aristocratisering) waarbij de theorie van Elias betrokken wordt (zie paragraaf 2.2.) 
(Schmidt, 1978, p. 437, 440). Aan het einde van de 18e eeuw breekt een nieuw tijdperk aan. In de 
Bataafs-Franse tijd (1795-1813) veranderen de machtsverhoudingen waar buitenplaatsen onder te 
lijden hadden. Na deze periode volgt een periode van herstel (zie hierna). De politieke 
ontwikkelingen worden hieronder beschouwd. 
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8.2.1 Interdependentie en de zoektocht naar ontspanning 

 
Door de urbanisering en commercialisering die zich in de 16e en 17e eeuw voltrok, werden mensen in 
toenemende mate van elkaar afhankelijk. De middeleeuwse steden die nog ruimte boden voor 
akkertjes en tuintjes binnen de stadsmuren waren verdwenen. De moes- en kruidentuinen van de 
welgestelden waren door stadsverdichting verplaatst naar de buitenzijde van de stadsmuren (zie ook 
paragraaf 7.4.2) (Schmidt, 1978, p. 438). Sommige hiervan werden al snel recreatieve ‘speeltuinen’ 
met o.a. prieeltjes, die echter vaak moesten wijken voor stadsuitleg wat natuurlijk op verzet stuitte 
(Schmidt, 1978, p. 438; Harten, 1978, p. 115-116). In het Den Haag van 1616 (zie figuur 28) zijn 
bijvoorbeeld strak aangelegde tuinen goed zichtbaar. De ontwikkeling van buitentjes rondom de 
steden werd mede bevorderd door toenemende veiligheid op het platteland, dat wil zeggen de 
ontwikkeling van een bepaalde mate van geweldsmonopolisering (zie Elias, paragraaf 2.2.) (Schmidt, 
1978 p. 447). In de 17e en 18e eeuw bezaten veel gegoede burgers de genoemde ‘speeltuinen’ bij de 
stad. Deze hadden vaak een orangerie, theekoepel, boomgaard, een broeikas, een vijver met fontein, 
maar geen huis (Schmidt, 2002, p. 460; Blok, 2006, p. 395). Het bezit van volwaardige buitenplaatsen 
was voorbehouden aan de allerrijksten (regenten en kooplieden) (Schmidt, 2002, p. 460) die deze 
rijkdom bovendien graag toonden. Er bestond namelijk ook een groep mensen die het geld wel had, 
maar slechts een ‘speeltuin’ nabij de stad bezaten, de zogenaamde ‘Mennistenhemels’. Het gaat 
hierbij om de mensen die tot de Doopsgezinde gemeente behoorden. In hun denkwereld was het 
niet gepast rijkdom openlijk te tonen. Daarnaast hadden zij een achtergestelde maatschappelijke 
positie. Zij waren niet gerechtigd bestuurlijke functies te vervullen. Toch worden bepaalde 
buitenplaatsconcentraties ook Mennistenhemels genoemd. Of de speeltuinen hier zijn uitgegroeid 
tot volwaardige buitenplaatsen of dat het begrip zelf is opgerekt, is niet duidelijk (Mond. med. J.A.J. 
Vervloet, d.d. 27-03-2012 en 05-04-2012). Volgens Schmidt (1978) was geweldsmonopolisering 
samen met de opeenstapeling van rijkdom van enkelen een vereiste voor het ontstaan van 
volwaardige buitens (Schmidt, 1978 p. 447). Hierbij moet in acht worden genomen dat men tot de 
juiste maatschappelijke klasse diende te behoren en dat men bepaalde denkbeelden moest hebben 
over het tonen van rijkdom (zie boven). Het vervullen van hoge functies, een leven in complexe 
sociale netwerken, vereiste een actieve en duurzame zelfbeheersing. Mensen in dergelijke functies 
zouden volgens Elias vooruit moeten denken en hun driften moeten uitstellen. Door een 
toenemende mate van afhankelijkheid waren coördinatiemiddelen nodig om handelingen van 
mensen op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld hiervan is het toenemende aantal openbare 
uurwerken in de steden (Schmidt, 1978 p. 438). Volgens Schmidt (1978) zorgde de veeleisendheid 
van de hoge functies, vervuld door de regenten en de toplaag van de kooplieden, voor een verlangen 
naar ontspanning. Men wilde weg uit de drukker wordende steden (Schmidt, 1978, p. 439). De van 
oorsprong voor commerciële doeleinden (zie hierna) aangekochte boerderij met productiegronden 
(hofstede) vormde men dan om tot buitenplaats. In eerste instantie richtte men in de boerderij 
enkele kamers in om daar met de familie de zomer door te brengen. Dit veranderde in de loop der 
tijd (zie hierna) of men stichtte een hele nieuwe buitenplaats (Blok, 2006, p. 394; Harten, 1998, p. 
178; Schmidt, 1978, p. 439-440). 
 Volgens Schmidt (1978) ligt het commerciële of beleggingsmotief maar deels aan de 
ontwikkeling van buitens ten grondslag. Het klopt dat rijke burgers geld investeerden in land om 
commerciële redenen: het was winstgevend om in landerijen te investeren gezien de toenemende 
vraag naar en de stijgende prijs van agrarische producten. Tevens was het niet verstandig al het 
verdiende geld in ondernemingen te steken. Het was veiliger om in land of landaanwinnings-
projecten dan in de scheepvaart (schepen) of in effecten van de VOC of VWC te beleggen (Harten, 
1998, p. 179; Schmidt, 1978). Het kan echter niet verklaren waarom men er in de zomermaanden 
verbleef. De van oorsprong voor commerciële doeleinden gekochte landerijen werden al snel 
gebruikt om te recreëren. Over de niet-economische functie werd juist in de tijd zelf veel geschreven. 
Hofdichten spreken veel van de “soeticheydt des buyten-levens” (Schmidt, 1978, p. 440). Jacob Cats 
(1577-1660), dichter, staatsman en eigenaar van de buitenplaats Zorgvliet (Immerseel, 2000, p. 18) in 
de duinen bij Den Haag, schreef in zijn Ouderdom, buyten-leven en hof-gedachten (1656): ‘Is ’t niet 
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een zoet vermaak, in ’t groen te mogen treden. Daar ons geen rook en kweld, geen dampen van de 
Steden (Cats, 1656, p.88). Cats (1656) combineert bovendien sterk de niet-economische en 
economische functie van zijn buiten: ‘Myn Tuyn is tot gebruyk en tot een zoet vermaak’ (zie ook 
paragraaf 8.3.1.1.) (Cats, 1656, p. 36). Een ander voorbeeld is het werk van Frans Ryk die voor de 
buitenplaats Westermeer bij Heemstede, eigendom van Jacob Fruyt, in 1721 een hofdicht schreef. 
De volgende zinsnede laat het verlangen naar rust en ontspanning zien: ô! Landvermaak! wat zyt gy 
schoon! Indien ’t myn lot was, zoo te leeven, ‘k Zou d’open lucht hier voor geen kroon, Noch ’t groen 
voor ’t Vorst’lyk purper geeven. Hier woont geen felle Nyd, noch Haat, als in de woekerende Steden, 
Noch Gierighyd noch Eygenbaat. Maar elk is met zyn lot te vreden (Ryk, 1721, p. 14-15). Ook de 
namen van de buitenplaatsen, zoals Vredenhof, Kommerrust, Tijdverdrijff en natuurlijk Sorghvliet, 
getuigen van meer dan alleen een economische functie (Schmidt, 1978, p. 440). Het verwerken van 
een term als ‘lusthof’ door Cats (Cats, 1556, p. 48) en ook door Ryk (voorpagina) geeft dit eveneens 
weer (Ryk, 1721, voorpagina).  
 Het beleggingsmotief zou ook de architectonische ontwikkeling van de hofsteden niet 
kunnen verklaren (Schmidt, 1978, p. 440). Veel buitenplaatsen hadden een boerderij met 
productiegronden (hofstede) als uitgangspunt. De grond werd gebruikt om de kosten van het 
buitenleven te bekostigen: een surplus van groenten, fruit of vlees werd op de markt gebracht. De 
was teelt van hakhout was lucratief (Van Immerseel et al., 2000, p. 44-45). Echter, de boerderijen 
ontwikkelden zich in de tweede helft van de 17e eeuw tot ware ‘stadshuizen’. De commerciële 
functie werd in die periode definitief van de ontspannings- en statusfunctie (zie hierna) gescheiden 
(Schmidt, 1978, p. 440). Dit betekende letterlijk dat het stadshuis fysiek niet meer gekoppeld was aan 
de boerderij (die gerund werd door een in dienst zijnde boer). Zoals hiervoor aangegeven, hadden de 
verblijven aanvankelijk de vorm van een boerderij met een aantal mooi ingerichte ‘herenkamers’ 
voor de landheer. Voornamelijk in de 18e eeuw werd de fysieke koppeling door de eigenaren niet 
meer op prijs gesteld. Het stadshuis of herenhuis kwam los te staan van de boerderij (Schmidt, 2002, 
p. 460; Van Immerseel et al., 2000, p. 44; Harten, 1998, p. 178; Albers, 1997, p. 81). 
 

8.2.2 Aristocratisering van de regentenelite 

  
In de tweede helft van de 17e eeuw neemt het aantal buitenplaatsen toe waarbij tuinen en parken 
steeds indrukwekkender werden ingericht. Eind 17e eeuw en begin 18e eeuw is de buitenplaats een 
trend geworden (Schmidt, 1978, p. 441). De tuinen en parken zijn dan strak aangelegd en met o.a. 
strak aangelegde bossen. De ontwikkeling naar meer natuurlijk bos volgt later als gevolg van een 
veranderend natuurbeeld en zal worden beschouwd in paragraaf 8.3. Niet alleen boerderijen werden 
omgevormd tot ‘stadshuis’. De allerrijksten kochten ook kastelen van de verarmde adel op en 
vormden deze om tot buitenverblijven (Schmidt, 1978, p. 441). Volgens Schmidt (1978) waren dit 
allen symptomen van een toenemende aristocratisering van de burgerlijke elite van de Republiek; 
onlosmakelijk verbonden met oligarcheringstendenzen binnen de stadsbesturen, waarbij een kleine 
groep zich probeerde te distantiëren van de rest van de burgerij (Schmidt, 1978, p. 442). Zoals in 
paragraaf 8.1 reeds is aangegeven, ontwikkelde zich eind 16e eeuw een bepaalde stedelijke elite 
(kooplieden) die zich in toenemende mate met bestuurstaken bezig hield en uiteindelijk de 
bestuurstaken als hoofdtaak ging zien. In toenemende mate probeerde deze groep zich te 
distantiëren (af te sluiten) van andere welgestelde burgers door zich in hun levensstijl steeds verder 
te onderscheiden (Kooijmans & Misset, 2002, p. 57; Schmidt, 1978, p. 443). Concreet gezien was de 
politieke status voor regenten het enige onderscheid tussen hen en de rest van de burgerij. Zij legden 
daarom de nadruk op de regeringstraditie van hun geslacht (Kooijmans & Misset, 2002, p. 57). 
Regentenfamilies bedreven een huwelijkspolitiek om de groep besloten te houden. Wilde een 
ambitieuze burger toetreden tot de regentenelite, dan moest hij trouwen met een regentendochter 
(Kooijmans & Misset, 2002, p. 57; Noordam, 2000, p. 19). Het hebben van kapitaal en een 
academische studie waren een belangrijke voorwaarde voor het regentschap. Ook het tonen van hun 
rijkdom was van belang. De machts- en prestigestrijd tussen de welgestelde burgers en 
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regentenfamilies zou o.a. tot uiting komen door het toenemend aantal buitenplaatsen van regenten 
en kooplieden (Schmidt, 1978, p. 437, 443). Echter, lang niet alle regenten waren in het bezit van een 
buitenplaats. In het midden van de 18e eeuw waren van de 23 leden van het vroedschap in Den Haag 
slechts 10 in het bezit van een buiten. In Leiden 17 op 68 en in Gouda 7 op 23 (Noordam, 2000, p. 
19).  
 De ontwikkeling van ‘distantiëring van de burgerij’ moet volgens Schmidt (1978) geplaatst 
worden in het licht van de verhoofsing van de burgerlijke samenleving. In Europa waren stedelingen 
door staatsvormings- en commercialiseringsprocessen er steeds meer erin geslaagd invloedrijke 
posities aan het hof te verwerven, ze namen hierbij de cultuur van de adel over en distantieerden 
zich van hun nederige afkomst. De Republiek was echter het resultaat van een opstand tegen een 
centralistisch aristocratisch regime (het Bourgondische en later Habsburgse rijk) waar de adel de 
dienst uitmaakte. Ze was daarmee een burgerlijke enclave temidden van hofsamenlevingen. Doordat 
regenten veel contact hadden met vorsten van omringende landen (en door hen als burgerlijke 
rebellenclub werden gezien), probeerden zij hun levensstijl zoveel mogelijk in overeenstemming te 
brengen met die van de buitenlandse adel. In de eerste helft van de 18e eeuw bereikte de 
aristocratisering van de burgerlijke elite haar hoogtepunt; de buitenplaatsen waren statussymbolen 
geworden (Schmidt, 1978, p. 443-445). Mijns inziens stelt Schmidt (1978) niet dat de Republiek een 
‘aristocratische republiek’ was waarbij regenten letterlijk de adellijke levensstijl overnamen. Volgens 
Schmidt (1978) verschilden historici in zijn tijd van mening over de mate waarin het 
aristocratiseringsproces tot stand was gekomen (Schmidt, 1978, p. 442). Tegenwoordig stellen 
Kooijmans & Misset (2002) en Immerseel et al. (2000) dat de theorie van de ‘aristocratisering’, dus 
het overnemen van de adellijke levensstijl, geen recht zou doen aan de Republiek. Regenten leefden 
niet van het land, zoals de adel dat van oudsher deed. Het waren geen typische grootgrondbezitters. 
Ze hadden zeker grond en buitenplaatsen (status), maar staken voornamelijk geld in 
overheidsleningen en rentenierden vanuit hun vermogen; werken hoorde daar niet meer bij. Dit 
laatste deed zeker denken aan een adellijke levensstijl (zie ook hierna). Ze streefden echter niet naar 
adellijke status; geen aanschaf van adellijke titels of huwelijken met adellijke personen. Zij waren een 
stedelijke elite die zich op de eerste plaats wilde onderscheiden van de burgerlijke elite. Echte 
aristocratisering beperkte zich vrijwel alleen tot de Haagse ambtenaren (ook zij bezaten buitens) en 
hovelingen en mensen die om verschillende redenen uitgesloten waren van de bestuurlijke oligarchie 
(Kooijmans & Misset, 2002, p. 57; Noordam, 2000, p. 19-20). 
 
Bovenstaande beschouwende, heeft het civilisatieproces zoals Elias dat tussen adel en burger heeft 
geschetst (zie paragraaf 2.2.), zich in Holland niet op de klassieke manier voltrokken. In Holland 
waren het (ten tijde en na de Opstand) de burgers die zichzelf trachtten te meten met andere 
burgers. Er zal een bepaalde wedijver zijn ontstaan tussen rijke kooplieden en ondernemers en 
regenten, waarbij de laatste in gedrag adellijke trekken vertoonden om zich te onderscheiden (zie 
onder). De iets minder gefortuneerden zullen op hun beurt geprobeerd hebben het voorbeeld van de 
rijke kooplieden te volgen. Zoals gezegd kwam dit o.a. tot uiting in het rijkelijk aankleden van 
buitenplaatsen (zie ook paragraaf 2.2.). Op een lager niveau zal dat gegolden hebben voor de 
aankleding van de meer bescheiden buitentjes of ‘speeltuinen’: voor mensen met minder aanzien, 
macht en geld die toch wilden meedoen in de trend van het buitenleven. Daarnaast waren er 
mensen die bewust een bescheiden buitentje bezaten (doopsgezinden). Zij hadden voldoende geld, 
maar toonde hun rijkdom niet (zie paragraaf 8.2.1). Wedijver speelde hier geen rol. Over beschaafd 
gedrag is in 1733 een heel boekje gewijd met de titel “Nieuwe verhandeling van de hoofsche 
welgemanierdheyd”. De schrijver hiervan is onbekend. Dit boekje, met regels voor beschaafd gedrag, 
werd in eerste instantie geschreven in opdracht van een edelman bedoeld voor zijn zoon die hij naar 
’t Hof wilde sturen (van Oranje?). Vervolgens werd het boekje door “verscheide aanzienlyke 
Personen” (waarschijnlijk regenten) belangrijk geacht voor een breed publiek: “niet alleen voor 
Ouders die Kinderen op te brengen hebben, Voogden, Schoolmeesters, Meesteressen, en andere, die 
de opvoedinge der Kinderen aanbevolen is; ja zelfs voor die, schoon tot hare jaren gekomen, nochtans 
niet genoegsaam in de manierlykheid en betaamlykheid zyn onderwezen” (Anoniem, 1733, p. V-VI). 



98 
 

De ‘doorsijpeling’ naar de ‘gewone man’ wordt ook duidelijk in het eerste hoofdstuk door te wijzen 
op hoe “Christenen onder malkander behooren te betragten’ . Ze werd gekoppeld aan “de wyze op 
welke zy in 't Hof word geoeffent” (Anoniem, 1733, p. 3). Dat lijkt logisch aangezien het boekje in 
eerste instantie voor de zoon van een edelman geschreven was en de adel van origine het toonbeeld 
van beschaafd gedrag was. Men moest “In ’t gemeen … leeren hoe men (de gewone man) zig 
gedragen moet in Gezantschappen, in Ampten van Overigheid, in openbare Plegtigheden, en in 't 
handelen en omgaan met Vreemdelingen” (Anoniem, 1733, p. 4). Bovenstaande laat enerzijds zien 
hoe gewone burgers onder elkaar zich netjes dienden te gedragen: doorwerking van hoofs gedrag 
naar lagere niveaus. Aan de andere kant kan dit boekje worden gezien als voorbeeld hoe 
‘aanzienlyken’ getracht hebben gedragingen van gewone burgers te beïnvloeden door te stellen hoe 
zij bejegend dienden te worden en dus hiermee getracht hebben hun aanzien te vergroten. De 
beschavingsregels laten bijvoorbeeld veelvuldig zien hoe een gewone man zich moest gedragen ten 
opzichte van ‘een Persoon van aanzien’ (Anoniem, 1733, p. 60 e.v.). Dit markeert juist het behoud 
van standsverschillen. De regentenelite hield het standsverschil graag in stand. Dit kwam tevens tot 
uiting in de aankleding van hun huizen en parken. 
 

8.2.3 Afbraak en herstel van machtsverhoudingen 

 
In de Republiek stapelde zich in het laatste kwart van de 18e eeuw allerlei problemen op. De bloei 
van de Gouden Eeuw was voorbij. De Republiek werd in de 18e eeuw technologisch gezien voorbij 
gestreefd door Engeland. Holland had een hoge staatsschuld door oorlogsuitgaven in de 17e eeuw. 
Hierdoor werden hoge accijnzen op eerste levensbehoeften geheven met als gevolg dat de 
loonkosten en het levensonderhoud hoog waren (Arnoldus, 2003, p. 188; De Nijs, 2003, p. 7). Politiek 
gezien was Holland hopeloos verdeeld (Kooijmans & Misset, 2002, p. 70, 72-73). In samenhang met 
de algehele economische teruggang ontstond er een democratische beweging. De burgerij eiste 
meer invloed op de samenstelling van besturen en er moest een einde komen aan de voorrechten 
van regentengeslachten (en de adel). Er ontstond een machtsstrijd tussen twee groepen: de burgerij 
(de Patriotten) en de stadhouder en zijn volgelingen (de Orangisten). De meeste oude 
regentenfamilies kozen de kant van de stadhouder. Hiermee dachten zei hun macht eerder te 
kunnen behouden dan door steun te geven aan de geradicaliseerde patriotten die ‘een 
regeeringsvorm bij repraesentatie’ voorstonden (Kooijmans & Misset, 2002, p. 74; Van der Aar & 
Rolle, 1993, p. 85). De inval van de Franse revolutionaire legers in de winter van 1794-1795 maakte 
een einde aan het politieke bestel dat zich in Holland na 1572 had ontwikkeld (waarin een 
machtsevenwicht tussen steden, Staten en stadhouder bestond), de soevereiniteit van Holland en de 
autonome positie van de Hollandse steden. Het machtsvacuüm dat vòòr 1795 was ontstaan had 
ervoor gezorgd dat financiële en economische problemen, niet konden worden opgelost. De lokale 
belangen waren te groot (Kooijmans & Misset, 2002, p. 76-77). De Franse legers en voornamelijk 
Napoleon zorgden voor centralisatie; de stadhouder verdween. Hierdoor kon later een centraal 
bestuurd koninkrijk ontstaan (Kooijmans & Misset, 2002, p. 76-77; Noordam, 2000, p. 21). De 
financiële en economische problemen werden echter in de Bataafse-Franse tijd niet opgelost (zie 
paragraaf 8.4). De door inwoners opgezette revolutionaire comités in 1795 dwongen de zittende 
regenten de macht over te dragen. Deze macht werd echter feitelijk niet overgedragen aan de 
gewone burger, maar aan gegoede burgers die vòòr 1795 niet in aanmerking waren gekomen voor 
hoge bestuurlijke functies (De Nijs, 2003, p. 9). De omwenteling zorgde ervoor dat het voormalig 
zittende regentenpatriciaat veel rechten en geld verloor (Van der Aar & Rolle, 1993, p. 85). Door de 
veranderingen in het politieke bestel in 1795 verloor ook de adel zijn macht. De revolutionairen 
hadden met hun opvattingen over vrijheid, gelijkheid en broederschap kritiek op de oude 
standsverschillen. Adellijke rechten werden ontnomen, bezittingen geconfisqueerd (zoals het Slot 
Teylingen dat in verval raakte) en verkocht en sommige buitenplaatsen werden gesloopt (Wellenberg 
& Pots, z.j., p. 9). Toch zal het aantal kastelen en andere adellijke bezittingen dat hierdoor verdween 
niet zo groot zijn geweest. De adel was rond 1800 al bijna geheel verdwenen, slechts vijf adellijke 
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Figuur 33: Buitenplaats Duin en Daal  
(Loosjes, 1804, p. 287) 

families waren in Holland overgebleven (Noordam, 2000, p. 21). Wie van de oude periode 
overbleven, waren de ambtenaren en de financiële elite. In de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) 
verminderde de inkomsten van de welgestelden en dus het aantal buitenplaatsen (sloop). De 
eigenaren van buitenplaatsen, veelal renteniers die van hun investeringen leefden (regenten en rijke 
kooplieden), hadden het financieel moeilijk door de hoge staatsschuld van het landsbestuur. 
Hierdoor werd nog maar een gedeelte van de rente op staatsleningen uitgekeerd (Schmidt, 2002, p. 
461-462; Noordam, 2000, p. 21; Wellenberg & Pots, z.j. p. 10). Het verval van buitenplaatsen zou 
echter ook te maken gehad kunnen hebben met de onwil om geld te steken in woningen die zo ver 
buiten de stad gelegen waren: mogelijk had de nieuwe bestuurlijke elite een afkeer tegen de 
levensstijl van de mensen van wie zij de macht hadden overgenomen, omdat eigendom en 
exploitatie van buitenplaatsen kenmerkend was voor de ‘oude elite’(Noordam, 2000, p. 21). Onder 
het bewind van Napoleon (v.a. 1801) waren echter ook oude bestuurders teruggekeerd. Zo werd 
bijvoorbeeld Dirck Cornelis Gevers, die tijdens de Bataafse periode uit zijn functies was ontheven, 
onder Napoleon burgermeester van Leiden. Nog voor zijn terugkeer als bestuurder kocht hij in 1800 
kasteel Endegeest te Oegstgeest met bijbehorende landerijen (Rijken, 2000, p. 121). Er was blijkbaar 
nog voldoende kapitaal over en daarmee dus continuïteit in bewoning (Noordam, 2000, p. 21).  
 Van grootschalig verval lijkt (in 1804) geen sprake te zijn geweest. De wandelbeschrijvingen 
van Loosjes (1804) in het strandwallengebied bij Haarlem laten hierover niets blijken. De vele 
buitenplaatsen worden beschreven en bewonderd (zie verder paragraaf 8.3.1.3). Ook de kaart uit 
1805 die bij deze beschrijving hoorde (zie bijlage 2) laat hier weinig van zien. Over de omwenteling 
wordt wel gesproken, maar niet in relatie tot het landschap en niet ten nadele van Napoleon 
(Loosjes, 1804, p. 208-209). Dit laatste zal ook 
niet getolereerd zijn geweest. Persvrijheid 
(alsook volksinvloed) was onder zijn bewind 
flink ingeperkt (De Nijs, 2003, p. 14). Zo werd 
het beboste landschap bij de buitenplaats Duin 
en Daal (zie nr. 51 op bijlage 2) met de hoge 
duinen op de achtergrond als prent 
weergegeven (waarschijnlijk ietwat 
geïdealiseerd) (zie figuur 33) (Loosjes, 1804, p. 
287).  
 Na de Bataafs-Franse tijd ontstond er 
een hernieuwde interesse in het buitengebied. 
Met de komst van de monarchie in 1813 
werden de oude machtsverhoudingen deels 
hersteld (Noordam, 2000, p. 21; Wellenberg & 
Pots z.j., 10). Door Koning Willem I (1815-
1840) werd een nieuwe adel gecreëerd door 
burgers (in bestuursfuncties) in de adelstand te verheffen. In het begin waren dit vooral 
vertegenwoordigers van het regentenpatriciaat van vóór 1795 [onder Napoleon vonden op kleine 
schaal ook al adelstandverheffingen plaats]. De nieuwe hofadel zocht de oude buitenplaatsen weer 
op. Ook de leden van de Koninklijke familie vestigden zich op de buitenplaatsen (Noordam, 2000, p. 
21). Tot in ieder geval 1850 was er sprake van een rijk buitenleven. Er waren genoeg 
kapitaalkrachtigen die een leven op het platteland ambieerden (Van Immerseel et al., 2000, p. 59).  
 

8.3 De betekenis van bomen en bos 
 
In de voorgaande paragraaf is reeds uitvoerig ingegaan op de sociaal- en politieke context van de 
stichting van buitenplaatsen, zowel door regenten als door zeer rijke kooplieden. In deze paragraaf 
zal de betekenis van bomen en bos van deze buitenplaatsen aan de orde komen waarbij de 
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Figuur 34: Tuinen omgeving Den Haag. Uitsnede  
van de kaart van het Hoogheemraadschap van  
Delfland van Nicolaas en Jacobus Cruqius uit 1712  
(www.gahetna.nl) 

betreffende tuin-/landschapsstijl een belangrijk 
onderdeel vormt. De buitenplaatsen die in de 17e eeuw 
gesticht waren, lagen voornamelijk op de grens van 
droge en natte gronden van de strandwallen. De 
hogere gronden werden gebruikt voor de aanleg van 
kleine sier- en moestuinen, terwijl de boomgaarden op 
de lagere gronden werden aangelegd (Albers, 1997, p. 
82). Dit is logisch aangezien de meeste (Zuid-Hollandse) 
buitenplaatsen een hoeve als uitgangspunt hadden die 
op deze grenszone lag. Van oorsprong gebruikte men 
de droge gronden voor akkerbouw en de lagere nattere 
gronden voor het weiden van vee (Van Immerseel et 
al., 2000, p. 43-45). In beginsel waren het echte tuinen 
die temidden van een boomloos landschap lagen. De 
kaart van Cruquius van het Hoogheemraadschap van 
Delfland (1712) laat dit zien, van ‘echte’ bossen was 
nog geen sprake (zie figuur 34). De strandwallen 
kleurden echter al wel groen. Pas in de loop van de 18e 
eeuw begint hier verandering in te komen (Raad, 2000, 
p. 70). Voor de aanleg van de vroege buitenplaatsen 
werd de zandgrond afgevlakt. De afvlakking en 
ontzanding voor stadsuitbreidingen (o.a. Amsterdam en 
Haarlem) leverde geld op voor tuinaanleg, wat in lijn lag  
met de gangbare tuinstijl van die tijd. In de 17e eeuw en  
de eerste helft van de 18e eeuw was deze geometrisch van aard en hiervoor was een vlak stuk land 
noodzakelijk (Albers, 1997, p 90; Jol, 1977, p. 33). Vanaf ca. 1700 was de rijkdom van regenten en 
kooplieden zo toegenomen dat zij zich meer konden veroorloven. In de loop van de 18e eeuw werden 
dan ook veel buitenplaatsen vergroot waarbij een uitgebreide tuin werd aangelegd (Albers, 1997, p 
90). In de formele tuinstijl was de aanleg van sterrebossen in trek (Raad, 2000, p. 70). Deze bossen 
gaven de buitenplaatsen een bepaalde mate van status en waren vanwege houtwinning nuttige 
investeringsobjecten (Jol, 1977, p. 33). Omstreeks 1760 deed de Engelse landschapsstijl zijn intrede. 
Hierbij stond het nabootsen van een geïdealiseerd natuurlijk landschap centraal met heuvels, dalen, 
slingerpaden, eilandjes en bruggetjes. Waar het reliëf voorheen was afgevlakt, werd zij nu benut. De 
oude duingronden waren hiervoor uitermate geschikt en in trek (Albers, 1997, p. 82, 84, 91). Het 
waren parkbossen waarbij periodieke houtverkoop nodig was om het bos in stand te kunnen houden 
(Raad, 2000, p. 70).  
 

8.3.1 Tuin- en bosgedachten 

 
De genoemde tuin-/landschapsstijl kan niet los worden gezien van de heersende gedachten over 
natuur en landschap. In paragraaf 2.2 is reeds stil gestaan bij het natuurbeeld van de 17e eeuw (en 
begin 18e eeuw), waarbij orde, systematisering en beheersing van de natuur een dominante plaats 
had. De droogmakerijen waren hier o.a. een uiting van zijn (zie paragraaf 8.1). Orde, regelmaat en 
beheersing van de natuur is in de geometrische tuinstijl terug te vinden. In de loop van de 18e eeuw 
verandert het natuurbeeld (zie paragraf 2.2.). De hang naar orde en regelmaat in de tuinstijl wordt 
verlaten als voorbode op de latere Romantiek (Schouten, 2005, p. 179). Over het daadwerkelijke 
ontwerp, gebruik of beplanting van tuinen en bos is in de loop der tijd veel geschreven en zal weinig 
nieuws opleveren. Daarom worden hieronder de gedachten over bomen en bos geschetst aan de 
hand van enkele lofdichten, lofzangen, reis-/wandelverslagen en een handleiding voor tuinaanleg in 
chronologische tijdsvolgorde. Ook de Haarlemmerhout en het Haagsche bos worden hierin 
meegenomen.  
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8.3.1.1  Orde en regelmaat  

 
Een van de vroege buitenplaatsen waarover door de eigenaar veel is geschreven, is Zorgvliet (zie ook 
paragraaf 8.2.1. in de duinen bij Den Haag (zie figuur 33 uiterst links ten westen van Den Haag). Jacob 
Cats beschreef zijn buitenplaats in zijn Ouderdom, buyten-leven en hof-gedachten (1656). Cats (1656) 
laat doorschemeren dat hij niet gecharmeerd van de armzalige duinen, zij moesten ten nutte worden 
gemaakt van de mens:  “Nu wie van lichten duyn wil maken nutte landen … zand wit … na den esch 
bereyd ... geeft vruchten als het word met reden aangeleyd … zo maakt de tyd van duyn een lustig 
woud … ziet daar een nutte vond, waar door men schraalen, veranderd door de Kunst in Zegenryke 
Landen” (Cats, 1656, p. 49). “Gebruykt dit, lieve ziel, God heeft het ons gegeven. Eerst was ’t een 
schraale duyn, nu vind ik groene dreven (Cats, 1656, p. 80). Twee tekeningen uit het gedeelte ‘hof-
gedachten’ zeggen soms meer dan woorden ook al zullen ze zijn een geïdealiseerd. De eerste 
tekening (figuur 35) komt uit hoofdstuk 29 ‘Op ’t Uytroeyen van Onkruyt’ en laat zien hoe een tuin, 
zonder onkruid, eruit moest zien. De tweede tekening (figuur 36) komt uit hoofdstuk 30 ‘Op 
Bloeyende Boomen’ en laat de ordelijke wijze zien waarop bomen geplant dienden te worden. 
 

 
Figuur 35: De onkruidloze tuin (Cats, 1656, p.43)            Figuur 36: De bomenteelt (Cats, 1656, p.47) 

 
Hoofdstuk 3 gaat in ‘Op ongeînte Boomen’. Juist de meest nuttige (fruit)bomen kwamen op door te 
enten: ‘Die uyt een gulle schoot, ook van de beste Boomen, bekwame planten wacht, die boud op 
losse droomen. Kiest vrij een keestig hout, ook in zijn byste jeugd. De Boom, daar uyt gekweekt, is van 
geringe deugd. De stamme dient vernieuwd, met Inten op te zetten, en daar op moet voor al een 
geestig Planter letten. En wie dat aan een Boom zyn eigen takken laat, die maakt dat het Gewas en 
Meester niet en baat’ (Cats, 1656, p. 9). 
 In één passage van zijn werk rept Cats (1656) over het Haagsche bos: “Wanneer ik in het 
Haagze bos … of in de naaste Velden dwaal, zo vind ik Eyken boven kaal. Toch elders groen en 
welgesteld, gelyk de gaaffte van het Veld. Dit vind ik vreemd, dies vraag ik dan. Ik vraag hier grond en 
reden van. En ’t gund tot antwoord, word gezeyd, heeft na myn oordeel goed bescheyd. Men houd 
dat als de Wortel raakt, daar zy een derry (venig) Grond genaakt. Dat straks een deel daarvan 
vergaat, en dat ook na de juyste maat. Dan Boom ontrent den hoogsten Top, vertoond een dorr’ en 
kalen Kop” (Cats, 1656, p. 29). Hieruit valt enerzijds op te maken dat het met de kwaliteit van de 
bomen niet goed gesteld was en anderzijds dat dit verschijnsel gewaardeerd werd. In Cats’ woorden 
zijn dergelijke bomen ‘van geringe deugd’, waarschijnlijk ook voor de rustzoekende ziel. Vervolgens 
vergelijkt hij slechte gesteldheid van de bomen in het Haagse bos met zijn eigen ouderdom en met 
de dood (Cats, 1656, p. 29) die op dat moment niet meer ver weg is. De rol van de natuur die Cats 
schetst past goed in het 17e en begin 18e eeuwse beeld van beheersing en ordening. 
 
Omstreeks 1709 schreef Jan Babtista Wellekens een hofdicht over de buitenplaats Endenhout bij de 
Haarlemmerhout (Van Veen, 1960, p. 60). Hij beschreef de buitenplaats in termen van een ‘vrolyk 
landgezicht! met bosch en duin omzet’ (Wellekens, 1709, p.73). Het bos is de Haarlemmerhout. De 



102 
 

Figuur 38: Doorkijkje UIttenbosch (De Leth & Broërius 
van Nidek, 1729) 

Figuur 37: Plattegrond Uittenbosch (De Leth & Broërius 
van Nidek, 1729) 
 

tuin (gecultiveerd) werd gezien als sieraad temidden van het omliggende landschap: ‘wyl geen 
natuurlijk schoon by dit sieraad kan winnen (Wellekens, 1709, p.75) en ‘Nu lokt de Tuin myn oog met 
syne pronksieraden … zorgvuldig aangekweekt, ten blijke dat de kuns, hier ook gekoestert wert, door 
agting en door gunst (Wellekens, 1709, p. 76). De tuin was strak ingericht: ‘Wat pronkt (Taxis) gy 
deftig by de bloemen, uw gebuuren. Gy zyt met voordacht in ’t gebloemt te zyn geplant … Plant, 
hovenier! Plant toch meer Taxis langs de haagen’ (Wellekens, 1709, p. 76). De buitenplaats diende 
zowel voor vermaak als voor het voortbrengen van (landbouw)producten (het nut van de natuur): ‘O 
Endenhout, uw grond schenkt, by het oogvermaak, ook voedsel voor den mond. Gy levert vrucht en 
moes voor hongerige gasten. Wyl zich die geest verheugt, laat gy de maag niet vasten’ (Wellekens, 
1735, p. 77) en “ginds treedt de traage koei al snoeiende op haar pas, en schenkt de Landheer room 
en boter voor zyn gras’ (Wellekens, 1735, p.79) en ‘alleen geen eigen vrucht noodt hier die graage 
monden, maar vele ons toegebracht van verre en vreemde gronden. De Palestynse Vijg, de Moerby 
fris en vers. En, die haar landnaam voert, de malssche en geurige Pers’ (Wellekens, 1709, p. 77).  
 Zoals eerder aan de orde gekomen, hadden de meeste (Zuid-Hollandse) buitenplaatsen een 
hoeve als uitgangspunt. Het boerenbedrijf werd gerund door een in dienst zijnde boer. De 
landbouwproducten zorgde voor inkomsten voor de eigenaar. Hierdoor kon het ‘buyten-leven’ van 
de eigenaar worden bekostigd (Immerseel et al., 2000, p. 43-44). De Endenhout past goed in dit 
algemene beeld. De tuin was een ‘lusthof’ waar bomen nuttig moesten zijn en een functie hadden als 
strakke verfraaiing wat wederom past binnen de 17e en begin 18e eeuwse denkwijze over orde en 
regelmaat. Afbeeldingen van de lustplaats Uittenbosch, die hier vlakbij heeft gelegen, geeft goed 
weer hoe een tuin rond diezelfde tijd eruit moest zien. Deze lustplaats was eigendom van Mattheus 
Brouërius van Nidek en is door hem beschreven als ‘aenlokkelyke en vergenoegende uytspanning’ in 
het boekwerk ‘Het zegepralent Kennemerlant’ uit 1729 (De Leth & Broërius van Nidek, 1729, p. 17). 
De buitenplaats is als plattegrond opgenomen en met een doorkijkje (zie figuur 37 en 38). Het geeft 
de strakke lijnen van de formele tuinstijl goed weer alsook hoe men het (elitaire) vermaak in de tuin 
graag zag. 
 

 
 
In een lofzang op de Haarlemmerhout uit 1713 wordt duidelijk hoe de Hout als recreatief object 
wordt beleefd en geeft enig inzicht in de staat van het bos en de verschillende beplantingstadia van 
Noord naar Zuid en de omgeving (tuinen en buitenplaatsen): ‘De poort (van Haarlem) uit langst de 
Baan, de Borger Tuynen die man siet ... wat tong zou zulk vermaak niet roemen. De Hout. Voort 
gaande doed den ouden Hout, zig op, seer digt beplant met boomen. Omringd met velden nat 
bedoud, … hofsteede … gebouwen, Pragtig, stark en hoog, en alderhande pronk Zieraaden. Den 
ouden hout nu wel verspiet … tot in den nieuwen daar men ziet … als in een tweede Lusthof Eden. 
Wanneer men ziet de groote Laan, beplant met duyzende van boomen. Voorts … daar lag een 
hobb’lig veld ... een derde Bos of Hout geplant. Zoo schoon als d’and’re kunnen weezen. Zo dat men 
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ziet nog jaar op jaar, den Hout vergrooten en vermeeren, tot vreugd der Borgery aan ’t Spaer. De 
boomen synder sonder tal, Ype, Abeelen, Linden, Eyken, soo dat ons Haarlem zoetendal, is by geen 
Steeden te gelyken. En tot vermaak der Borgery, staan alom bankjes om te rusten. En veel Herbergen 
aan de zy, daar heeft men ... wyn ... bier. (De Hout) de Kroon spand … van al ’t vermaak der 
Nederlanden (voor altijd) (Van Gysen, 1713, p. 5-7). Naast de Hout wordt tevens Haarlem 
verheerlijkt. In deze tijd is de Hout strak volgens de mode beplant. Het beplantingsplan van het 
Hobbelende Veld (zoals hierboven genoemd) uit 1703 bestond uit de aanleg van een sterrebos 
(Temminck, 1984, p. 12-13).  
 
Claas Bruin gaf in 1716 in zijn boekwerk ‘Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia’ een beschrijving van 
zijn reizen (met een reisgezelschap). Volgens Bruin kon reizen naar verre oorden schadelijk zijn voor 
de gezondheid als men bijvoorbeeld ‘naare bosschen’ moest doorkruisen waar wilde dieren en 
struikrovers huisden (Bruin, 1716, zonder paginanr.). Maar in de eigen landstreek lag dat anders, hier 
lagen de frisgroene lieflijke velden met sierlijke bloemen, gouden zeeën van korenaren door God 
geschapen en aan de mens gegeven (Bruin, 1716, z.p.). Met Arkadia werd hier gedoeld op de 
landstreek Peloponnesos in Griekenland, een aangename landstreek met grazige weiden waar 
herders verbleven, met beboste bergen en rivieren op de achtergrond (Bruin, 1716, z.p.). 
Waarschijnlijk werd hier gedoeld op de vruchtbare akkerlanden, wijn- en olijfgaarden van 
Griekenland, waar de Oude Grieken hun schoonheid in vonden (zie ook paragraaf 2.2.) (Schouten, 
2005, p. 106). De Hollandse Arkadische landschappen betroffen de ‘schoone gezichten’ rond het 
‘wydberoemde’ Haarlem en verder (Bruin, 1716, z.p.). Via de trekvaart van Leiden reisde men 
richting Den Haag. Men verwondert zich over het gemak van de trekvaart en de wegen die in de 
regio door ‘konst natuur’ zijn aangelegd (Bruin, 1716, p. 66). Men passeerde Voorschoten, een 
landsreek rijk aan hoven door renteniers bewoond, gevolgd door Voorburg met zijn velden en 
plantagieën en de lustplaats Hofwyck. Het Haagse bos, bezien vanuit de verte, werd kort omschreven 
als ‘schoone lustbosschagie’. Men beschrijft de huizen op de Vyverberg en het Voorhout als 
genoeglijke paleizen. Den Haag werd gezien als een mooie stad om te wonen ‘nabuurschap van uw 
zee, met uw bos, uw duin en uw hagen’ (Bruin, 1716, p. 68). Behalve Den Haag werden door het 
gehele werk heen ook de steden als het ‘wydberoemde’ Haarlem en ‘weareldstad’ Amsterdam 
bezongen die Holland groot hebben gemaakt (zie ook Van Gysen, p. 6). Bruin (1716) schreef over 
Zorgvliet: ’t is Zorgvliet, ’t welk hy (Cats) met eigen hand, gegraaven heeft uit duin, ja uit het dorre 
zand. Een lusthof heeft geschept, indien ik zo mag spreeken, het beste dat ik weet in deez’ beroemde 
streeken’… (Bruin, 1716, p. 70) Vervolgens is men daadwerkelijk in het Haagse bos aangekomen: 
‘Hier zyn we in ’t Haagse woud, daar ’t wel zo veilig is, als in een Libiaanse of Noordse wildernis. Daar 
wilde dieren met hun’ wreeden aard verkeren, hier zal geen tiger, beer of wolf ons kunnen deeren’ 
(Bruin, 1716, p. 74). Hiermee een typisch voorbeeld van de lof voor de beheerste natuur. Men 
bereikte het lusthof Clingendael (bij Den Haag) ‘met haar verheven muuren van net geschoren groen’ 
alsook de omgeving met weilanden en koeien en vruchtbare akkers (Bruin, 1716, p. 74). Clingendael 
werd bezongen met: ‘O Haagse bosschagie, wie zou deez’ plantagie, niet kiezen voor steden’ (Bruin, 
1716, p. 159). Over het algemeen werd over de hoven (buitenplaatsen) gezegd: “Roosendaal en 
Klaarenbeek, en ’t Heerlyk Zorgvliet, elk een Paradys te noemen. Den trits van hoven, daar ons 
Holland op kan roemen. Door konst en vlyt bewerkt, verzelt met wys beleid, dit alles baarde in ons 
een schat van vrolykheid.” (Bruin, 1716, p. 90). De gecultiveerde, gecreëerde, veilige en dus ordelijke 
tuinen en bossen lijken hier gewaardeerd te zijn, maar ook de ‘kunst natuur’, het gemaakte 
landschap van (water)wegen en steden. 
 
Pieter de la Court van der Voort schreef in 1737 over de mogelijkheden voor tuinaanleg in zijn 
‘Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, 
plantagien en aenklevende cieraden’. Naast het vermaak dat de aanleg van een tuin geeft, komt 
voornamelijk de praktische kant aan de orde, ook ten aanzien van het gebruik van bomen en bos. 
Pieter de la Court van der Voort was lakenkoopman en miljonair en bezat onder meer de 
buitenplaats Allemansgeest, het latere Berbice bij Voorschoten (Immerseel et al. 2000, p. 20). Op een 
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van de eerste pagina’s van het boek beschrijft De la Court van de Voort hoe lusthoven ofwel 
buitenplaatsen eruit moesten zien: “laeningen van wel behandelde hooge opgaende en uitgekroonde 
boomen, scheerheggen, bosjes, digte Berzeaux, vrugt-heiningen, veelerlei hooge en laege vrugt-
boomen” (De la Court van de Voort, 1737, p. 2). De schrijver gaat bij de tuinaanleg in op de teelt van 
zowel ‘tamme als wilde boomen’ waarbij de tamme of vruchtbomen bijzondere aandacht krijgen. 
Maar over wilde bomen wordt geschreven: ‘De wilde hout-gewassen volgen hier de tamme of 
vruchtboomen, alhoewel dien billyk den voorrang toekomt, want, zonder der zelver wind-schutting, 
kan geen boomgaard, moes, of bloemhof bestaan’. Over het algemeen kan uit de tekst worden 
opgemaakt dat men wilde bomen gebruikte als ‘werk- of brandhout’ of voor ‘wind-keer, 
belommering, cieraed of scheer-heiningen’ (De la Court van der Voort, 1737, p. 184). Iedere boom 
diende afzonderlijk  geplant te worden, ‘zulks zal niet alleen het oog best voldoen, maer men kan dan 
ook de boomen, die niet na genoegen groeyen of onaengenaem van groen zyn, zonder enige 
misstand uitroyen (De la Court van de Voort, 1737, p. 10). Hij dacht bij de aanleg in ‘vierkanten’ en 
‘gelyk-beenige driehoeken’ (De la Court van de Voort, 1737, p. 3-4) Bovenstaande laat zien dat orde 
en netheid, strakke vormen de boventoon voeren “want dat zyn regte vermaekplaetzen … om door 
konst alom de natuur na te bootsen” (De la Court van de Voort, 1737, p. 1).  
 

8.3.1.2  Orde en regelmaat of een idyllisch landschap 

 
Ongeveer 40 jaar na Wellekens (zie paragraaf 8.3.1.1) schreef Jan van der Marre zijn hofdicht over 
het ‘lusthof’ De Dageraad, een buitenplaats bij Bennebroek (1746). In het hofdicht wordt de 
hofnatuur geroemd om haar onschuld: ‘Het needrig landvermaak … behoeft geen ydle pronksieraden, 
de welige natuur kan ons alleen verzaden. Haar levend schildery van bosschen en gebloemt, bekoort 
meer dan tapyt waarop de Hoogmoet roemt’ (Van der Marre, 1746, p. 2). Het buiten wordt gezien als 
een schuilplaats, toevluchtsoord, ook voor de ziel, van de ‘gruwlykheên’ van de mensheid (Van der 
Marre, 1749, p. 10). Een plaats waar ‘de Kunst de planten ’t leven geeft’ (Van der Marre, 1746, p. 25). 
De omgeving wordt beschreven als “zie verder ’t sneeuwit duin, en heuvels groen bewassen, 
gezonken dalen, bosch en velden eeuwig groen, gehuchten, boomgaards ... ’t Gewoel der Akkerliên 
die wondre bloemen kweeken, der Maagden troep die op de Kenmerlandsche bleeken …‘t Vermaak 
des stedelings, die, wandlend’ langs de dreven, het heuglyk goed beschouwt van ’t vreedzaam 
buitenleven” (Van der Marre, 1749, p. 5). “Zie hoe, ter rechterhand, Natuur door sombre Bosschen, 
door woeste heuvelen, door dalen, groen bewossen. Daar niets de stilte breekt dan t‘ galmend 
pluimgediert, den kreits (omtrek) van ’t Lustpriëel als ’t Grieks Arkaadje siert. Maar kieft ge een 
vergezicht met meer veranderingen … beklim de bygelegen klingen. Daar zie ge … ’s Lands Zeevaart, 
daar de staat zyn heil aan is verpligt … en hoofdgebouwen van onze Amstelweareldstad, de 
poldersloten half gedoken in het nat (Van der Marre, 1749, p. 17). Het landschap was een plek waar 
God zijn goedheid liet zien: ‘Dan zoude ik, als het licht vervuld des aardrijks kimmen, op ’t groen der 
velden treeên, of op de duinen klimmen. Het oog doen weiden in een weergaloos verschiet, daar ’t 
over ’t weemlend nat, en bosch en akkers ziet. Om, (daar my dit alles tot verwondring wekken), de 
oneindige Oorzaak in de Schepselen te ontdekken’ (Van der Marre, 1746, p. p.10-11) en ‘Dat, in 't 
beschouwen van bosschaadje, velden, klingen, onze eindpaal God moet zyn als de oorzaak dezer 
dingen’ (Van der Marre, 1746, p. 16).  
 Echter, welk soort natuur en landschap wordt hier geroemd: de orde en regelmaat van ‘’t 
Grieks Arkaadje’ of ook het meer natuurlijke landschap? Er lijken tegenstrijdigheden te bestaan. 
Enerzijds wordt gesproken over ‘sombre bosschen en woeste heuvelen’ and anderzijds worden 
bossen en klingen (duinen) weer bejubeld, ook als Gods werk. Schouten (2005) geeft aan dat men in 
de loop van de 18e eeuw gaat men verlangen naar minder orde en regelmaat; de hang naar een meer 
natuurlijk landschap. Volgens Schouten (2005) denkt men dan nog niet aan wilde natuur, maar aan 
het arcadische of idyllische dat bekend was uit de 17e eeuwse Nederlandse landschapsschilderkunst; 
de weidse, niet bedreigende landschappen. De vroege Engelse landschapsstijl laat het idyllische in de 
tuin tot leven komen (zie ook paragraaf 8.3) en is een voorbode op de eind 18e eeuwse Romantiek 
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Figuur 39: De Kolk bij Overveen (Loosjes, 1804, p. 121) 

(Schouten, 2005, p. 173, 178-179). De hang naar het arcadische of idyllische komt in het hofdicht 
zeker naar voren (maar was al zichtbaar in Bruin (1716)). Het hofdicht zegt echter weinig over de 
betreffende tuinstijl. Ze zal echter formeel van aard zijn geweest, aangezien het ‘lustprieel’ werd 
afgezet tegen de sombere bossen en woeste heuvelen en een plek was waar de ‘kunst de planten ’t 
leven geeft’. Tevens werd in het hofdicht de stad bejubeld, waarschijnlijk een typisch fenomeen voor 
die tijd, zie ook Bruin (1716). In de loop van de Romantiek zou dit laatste veranderen (zie ook 
paragraaf 2.2) (Schouten, 2005, p. 180). Landschappelijke veranderingen bleven in beginsel (na 
omstreeks 1760) veelal beperkt, ze werden toegevoegd of verwerkt in de formele tuinstijl. De eerste 
landschapstuinen ontstonden aan de rand van de duinen bij Haarlem (en aan de Veluwe-zoom). In de 
jaren 1780-1790 werd het landgoed Elswout te Overveen in landschappelijke stijl omgevormd 
(Koolhaas-Grosveld, 1997, p. 66). Tussen 1780 en 1850 werden vrijwel alle (Zuid-Hollandse) 
buitenplaatsen op de schop genomen (Immerseel et al., 2000, p. 56). 
 

8.3.1.3  Een idyllisch landschap 

 
Rond 1800 zijn de landschappelijke veranderingen goed zichtbaar. De buitenplaatsen zijn omgeven 
door bossen en zijn daarmee echte landgoederen geworden. Op de kaart van G.F. van der Paauw uit 
1805 zijn alle bossen en buitenplaatsen rond Haarlem zichtbaar (zie bijlage 2). In 1804 heeft Adriaan 
Loosjes de gesprekken van een Haarlems wandelgezelschap (waar hij zelf deel van uitmaakt) 
opgetekend. Hollands Arkadia geeft een beeld van de landschapsbeleving van de wandelaars. Loosjes 
(1804) heeft het woord Arkadia gebruikt omdat er ‘algemeen erkend’ tussen Hillegom en Velzen ‘zo 
groote verscheidenheid van uitmuntende en fraaie Toneelen van vereenigde Natuur en Kunst’ 
aanwezig zijn (Loosjes, 1804, p. V-VI). De eerste wandeling liep naar Aardenhout en terug via 
Overveen. Tijdens de wandeling snijdt men het onderwerp buitenplaatsen aan. Een wandelaar geeft 
aan dat het fijn is dat de rechte lanen en stijve geschoren hagen zijn verdwenen. Volgens een tweede 
persoon worden nu zelfs zeer kleine tuintjes omgevormd in Engelse landschapsstijl. Dat wordt 
overdreven gevonden. Een derde persoon laat blijken dat als degenen hier plezier aan beleven, zij in 
hun waarde gelaten moeten worden (Loosjes, 1804, p. 25). Als het gezelschap de duinen ten westen 
van Haarlem heeft bereikt en op de toppen hiervan over het landschap overziet (bij het Middenduin) 
dan geeft een wandelaar aan hoe mooi het uitzicht is, over van de duinen zelf, alsook over de stad en 
de omliggende plaatsen: ‘de scharkering van bosschen en beemden is overheerlijk. Hoe fraai ligt ter 
regterzijde Overveen in geboomte weggedoken, daar men nauwelijks eenige huizen kan 
onderscheiden; hoe schoon vertoonen zich de 
Landerijen die zich tot de Stad uitstrekken ... ô Als 
ik zo op een hooge duin ben en een ruimer uitzigt 
heb, dan is het waarlijk, als of alles, zelfs mijn 
geest, levendiger en vrolijker word’ (Loosjes, 1804, 
p. 102-103). Het gezelschap loopt het duin af 
richting De Kolk (zie nr. 59/60 op bijlage 2), welke 
van oorsprong was aangelegd om gebruikt te 
worden voor de bierbrouwerijen van Haarlem. 
Hiernaast een geïdealiseerde prent van hetgeen zij 
zagen met de ‘hooge duinen’ op de achtergrond 
(zie figuur 39) (Loosjes, 1804, p. 120). Het 
gezelschap loopt langs Overveen om vervolgens 
naar Haarlem terug te keren: ‘Ziet hoe fraai langs 
dezen bocht het geboomte waaronder zich 
Overveen verbergt, opdoet’ (Loosjes, 1804, p.122). De tweede wandeling (zelfde groep) ging richting 
Hillegom en terug. Via de Hout gaat het gezelschap langs de buitenplaats Leeuwenhooft. Wederom 
komt de tuinstijl ter sprake en heeft dezelfde strekking als tijdens de eerste wandeling. Een van de 
aanwezigen vindt dat in veel opzichten de smaak van de landgoederen zijn verbeterd. Zowel een 
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muur van bomen alsook een kaal weiland worden niet gewaardeerd, maar het afwisselende 
landschap van veld en bomen; ‘’t Het is niet te ontkennen, of de Engelschen hebben een zeer fraaijen 
smaak in het aanleggen van hunne-landgoederen, en ’t is, mijns achtens, gelukkig, dat men die 
natuurlijke manier voor den stijven ouden Franschen stijl smaakt, met die vierkanten en geschoren 
hagen verwisseld heeft’. Een tweede persoon antwoordt hierop dat hij het hiermee eens is, mits het 
om grote buitenplaatsen gaat (Loosjes, 1804, p. 149). Zij komen langs de ‘schoone Buitenplaatsen’ 
Westermeer en Bosbeek en Groenendaal (Loosjes, 1804, p. 184). Staand op de Hillegommer duinen, 
beschouwt het gezelschap het landschap: “ten oosten het Meir … ten zuiden verliest men zich in al 
het fraai geboomte van Hillegom, en ten Noorden ziet men de heerlijke plantagiën van Bennebroek ... 
de torenspits van Haarlem boven het geboomte uitsteeken…” (Loosjes, 1804, p. 241). Onderweg 
verwonderen enkelen zich over een bloembed: ‘die voortreffende voortbrengsels der Natuur met een 
oog van eerbiedige oplettendheid, en denkt daarbij altijd, hoe groot de goedheid, wijsheid, magt van 
Hem moet zijn, die met zoveele duizende schoone en nuttige planten de aarde vercierd heeft’ 
(Loosjes, 1804, p. 267). Het idyllische wat typisch zou zijn voor het vroege Romantische 
gedachtegoed komen in de beschrijvingen van Loosjes (1804) naar voren. ‘Natuur en Kunst’ worden 
nu als één beschouwd in plaats van gescheiden van elkaar.  
 
In de loop van de 18e eeuw was in de kunst een onderscheid tussen het ‘schone’ of 
zachte/gecultiveerde (beautiful) en het ‘verhevene’ of dramatische/ongecultiveerde (sublime) 
ontstaan, gebaseerd op de ideeën van Edmund Burke (1757) (Schouten, 2005, p. 182; Koolhaas-
Grosveld, 1997, p. 65). Het verlangen naar het laatste, de wilde natuur, zou gedurende de Romantiek 
een steeds belangrijker plaats gaan innemen. God was in deze wilde natuur te vinden (Schouten, 
2005, p. 182). De Engelse Landschapsstijl was al een uiting van een verlangen om een idyllisch 
landschap na te bootsen. Volgens Schouten (2005) probeerde men in de landschapsstijl van de hoge 
Romantiek (1830 – 1850) ook het ‘sublieme’ ofwel het dramatische c.q. ongecultiveerde na te 
bootsen. Dit werd bereikt door o.a. door elementen zoals watervallen en grillige rotspartijen en 
knoestig, met mos bedekte boomstronken te verwerken die typisch waren voor de wilde natuur 
(Schouten, 2005, p. 182-183). Koolhaas-Grosveld (1997) geeft aan dat het ‘schone’ tezamen met het 
‘verhevene’ al zichtbaar was in de tuinen die rond 1790 ontstonden (Koolhaas-Grosveld, 1997, p. 65-
66). Het gaat te ver om hier dieper op deze materie in te gaan. Echter, het verlangen naar de grootse, 
verheven natuur is zeker niet zichtbaar in Loosjes (1804). Hier wordt mijns inziens een verlangen naar 
een lieflijke (idyllische) natuur geschetst, niet de hang naar een woeste, grillige natuur. Het 
onderscheid tussen het ‘schone’ en het ‘verhevene’ zou (dus later) een rol gaan spelen in de beleving 
van natuur. Er wordt dan niet meer gezocht naar het lieflijk Arcadië, maar men trekt de bergen in om 
de huiveringwekkende schoonheid van de natuur te ervaren. Tevens worden parallellen getrokken 
met de dood. De mens is nietig en staat alleen in de grootse vergoddelijkte natuur, zie hierna 
(Schouten, 2005, p. 183).  
 

8.3.1.4  De grootse, verheven natuur 

 
In hoeverre werd de grootse, verheven natuur in Nederland beleefd? Nederland werd niet 
gekenmerkt door woeste berglandschappen waar de mens slechts een nietig verschijnsel was. Toch is 
deze beleving terug te vinden in een lofzang over de Haarlemmerhout van Helmers (1844). De Hout 
wordt verheven tot een, groots, vergoddelijkt landschap: ‘ik stap in ’t eeuwig woud! Hoe klein, hoe 
nietig wordt de mens hier in mijn oog, hij groeit, en bloeit, en dort’ (Helmers, 1844, p. 213). ‘Kom, 
volg me! Ik treê erin, en voel, bij t’binnentreden, een heilige huivering, die mij boeit op al mijn 
schreven. Dees boomen, waar de tijd zich vruchtloos op vermoeit, dees grond waarop het bloed des 
Spanjaards heeft gevloeid. Dees stilte, de eenzaamheid, waardoor ‘k mij zie omringen. Dit somber 
daglicht, en die flauwe schemeringen. De forsche takken van dit hemelhoog geboomt’, Hier dor en 
saploos, ginds met grauwend sap omzoomd. Het draagt hier alles, o Natuur! uw’ grootschen stempel, 
ik ben hier in geen laan! o neen! Ik ben hier in God’s tempel! ‘ (Helmers, 1844, p. 217). Dit is een heel 
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andere beleving dan die van 1713 (zie paragraaf 8.3.1.1). Toch zal de Haarlemmerhout vooral zijn 
gezien als een plek van (volks)vermaak zoals in 1713, waar geen verhevenheid aan te pas komt. Zo 
laat een beschrijving van het vermaak in Haagse bos zien van J.L. van Vliet (alias Boudewijn), als 
zuidelijke tegenhanger het Haarlemmerhout. Het bos wordt gezien als ‘eigen’ tuin om in te 
wandelen, de mogelijkheid om te ‘verpoozen onder het statige lommer van dat woud’ (Boudewijn, 
1843, p. 2). Een ‘wandelplaats’ waar ‘geen nijdige slagboom u den weg ontzegt’, geen norsche 
boschwachter u het lastig maakt … het lusthof is vriendelijk somber, altoos vol poëzij, altoos 
uitnodigend om binnen te treden’ (Boudewijn, 1843, p. 2). Een plek van ‘zoetste genietingen’, om ‘te 
mijmeren en te droomen’ of ‘iemand te ontmoeten’ (Boudewijn, 1843, p. 3). Van vergoddelijking is 
geen sprake, van Romantische gedachten zeker wel. Belevingen zijn echter voor iedereen anders. 
Volgens Schouten (2005) was de natuuraanbidding (vergoddelijking) vooral een zaak van de culturele 
elite (Schouten, 2005, p. 185). Zij was geografisch vertaald in de landschappelijk aangelegde 
landgoederen. Het goddelijke van de wilde natuur zou in de tweede helft van de 19e eeuw echter 
verdwijnen om weer plaats te maken voor de materialistische benadering van de natuur (de rede). 
Dit hing samen met de groeiende industrialisatie. Tegelijkertijd wordt de bezorgdheid groter. Dat zou 
leiden tot de opkomst van de milieubeweging (Schouten, 2005, p. 187, 194-195). 
 

8.4 Economische ontwikkelingen 
 
Inmiddels is in dit hoofdstuk duidelijk geworden dat de economische bloei van Holland, door de 
ontwikkeling van Amsterdam als wereldstapelmarkt in de 16 e en 17e eeuw, ervoor zorgde dat er een 
grote groep rijke burgers ontstond. Deze burgers konden het zich veroorloven een buitenplaats te 
bezitten. Daarbij zagen welgestelde burgers ten tijde van de Opstand hun kans schoon om als regent 
de macht van de adel over te nemen (Noordam, 2002, p. 17). Het was in de periode 1550-1650 dat 
zich een nieuwe bestuurlijke/politieke en financiële elite kon vormen. Rond 1650 zijn de 
ontwikkelingen in de machtsverhoudingen en materiële cultuur pas duidelijk zichtbaar (Noordam, 
2002, p. 17). De economische en politieke ontwikkelingen zijn dan ook moeilijk te scheiden van 
elkaar. Veel zaken die te maken hebben met financiën/economie zijn in voorgaande paragrafen 
reeds aan de orde gekomen. Toch wil ik hier de economische situatie beknopt verder uitdiepen.  
 
Door de ontwikkeling van Amsterdam als wereldmarkt, kon volgens de Duitse geograaf Nitz het 
model van Von Thünen zich in de 17e eeuw zich tot ver buiten de huidige Nederlandse landsgrenzen 
ontwikkelen: intensief landgebruik in het westen van Nederland en extensief op Holland gericht 
landgebruik reikend tot aan Polen (zie paragraaf 2.2). Door de stijgende invoer van graan in de 
16e/17e eeuw konden de boeren zich gaan toeleggen op veeteelt en tuinbouw om aan de 
toenemende vraag van de steden te voldoen (Schmidt, 1978, p. 435). Echter, de basis hiervoor was al 
in de middeleeuwen gelegd. In bijlage 1 valt te lezen dat veenboeren in de middeleeuwen door 
maaivelddaling noodgedwongen overgingen op (extensieve) veeteelt waardoor graan moest worden 
aangevoerd. Door de groei van de steden kon de in beginsel negatieve ontwikkeling van gedwongen 
omschakeling naar veeteelt, in positieve zin worden omgebogen. Ze was als ontwikkeling dus niet 
nieuw. De landbouw heeft in de 16e en 17e eeuw wel, geholpen door het economische tij en de 
natuurlijke omstandigheden, versneld kunnen intensiveren. De ontwikkelingen in de landbouw zelf 
moeten dus ook hebben bijgedragen aan het feit dat het model van Von Thünen zich tot steeds 
grotere afstanden kon uitbreiden. Ook het belang van turf als brandstof (i.p.v. hout) dat in grote 
hoeveelheden op geringe afstand aanwezig was, moet hierbij niet worden vergeten. De economische 
ontwikkeling werd verder versterkt door verbetering van de infrastructuur. In de loop van de 17e 
(met name 2e kwart) is een duidelijke ontwikkeling in het land- en waterwegennet zichtbaar. Deze 
ontwikkeling ging uit van de steden. Door de gedecentraliseerde politieke structuur van de Republiek 
is dit logisch te verklaren. In 1632 was de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem gereed en daarna 
volgden er meer. In 1657 werden twee lange trekschuitverbindingen voltooid, degene tussen 
Haarlem en Leiden en degene tussen Amsterdam en Gouda. De periode dat de trekvaarten werden 
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gegraven, betrof ongeveer 30 jaar. Hierdoor werden de verkeersmogelijkheden rond Amsterdam 
sterk verbeterd. Waren de trekvaarten in beginsel vooral voor personenvervoer bedoeld, 
vrachtvervoer kwam daar al snel bij. De trekvaart tussen Haarlem en Leiden stimuleerde de 
afzanding van de strandwallen voor stadsuitbreiding en de buitenplaatsontwikkeling (zie hierna). Ook 
zorgde zij voor de expansie van de tuinbouw in de daarlangs gelegen streek (Harten, 1978, p. 131-
133). De buitenplaatsen kunnen worden gezien als onderdeel van de stedelijke cultuur die zich 
uitbreidde over het aangrenzende platteland (Mond. med. J. Vervloet, d.d. 27-03-2012). Een 
ontwikkeling die gestimuleerd werd door een verbeterende infrastructuur. Bovendien vervulden zij 
een economische functie in de regio. Op de buitenplaats werden producten voor eigen gebruik 
geproduceerd en wat over was werd verkocht of weggegeven. Dit gold voor groenten, fruit, 
bloemen, hakhout, vis, vee etc. De buitenplaatsen/landgoederen waren tevens houtleveranciers voor 
de streek. Het hout werd gebruikt als bouwmateriaal en vervulde een functie als brandhout (er werd 
natuurlijk niet alleen turf gestookt). Dit gebeurde tot ver in de 19e eeuw (zie ook paragraaf 8.2.1.) 
(Aar & Rolle, 1993, p. 59, 62). De buitenplaatsen en landgoederen passen binnen het model van Von 
Thünen als zij worden gezien als onderdeel van de stadscultuur tesamen met de economische functie 
die zij vervulden. De ontwikkeling hiervan kan echter niet alleen op economische gronden (ligging ten 
opzichte van de markt) worden verklaard. Zij dienden ook een recreatief doel en hadden een 
representatieve functie (zie paragraaf 8.2.1). Om het buitenleven te kunnen bekostigen was het 
noodzakelijk de gronden te exploitereren. De buitenplaatsen en landgoederen nemen dan ook een 
bijzondere plaats in binnen het model van Von Thünen. In de discussie (hoofdstuk 9) wordt hier 
nader op ingegaan. 
 Zoals in paragraaf 8.2.2 al naar voren is gekomen, nam het aantal buitenplaatsen in de 
tweede helft van de 17e eeuw toe. Dit is nu juist de periode van economische stagnatie. De Gouden 
Eeuw was over zijn hoogtepunt heen. De welvaart bleef wel hoog, maar er vonden geen 
stadsuitbreidingen meer plaats en ook het aantal investeringen in landaanwinningsprojecten 
(droogmakerijen) liepen terug. Volgens Harten (1998) was de toename mogelijk een gevolg van een 
mentaliteitsverandering onder de gegoede burgerij. De sobere ondernemers van vroeger hadden 
plaats gemaakt voor een regentenklasse die de buitenplaats ook in termen van status ging zien 
(Harten, 1998, p. 178-179). De regenten waren in de loop der tijd zeer rijk geworden. Het waren 
echter niet alleen regenten die buitenplaatsen bezaten, maar ook rijke kooplieden die geen 
bestuurlijke taken vervulden. Qua economische ontwikkelingen zal de toename van het aantal 
buitens mede gestimuleerd zijn door dalende grondprijzen in de tweede helft van de 17e eeuw 
(Harten, 1998, p. 179). Bovendien bleef tijdens de periode van stagnatie (1650-1750) het gemiddelde 
inkomen hoog. Terugval van inkomen vond voor het laatste kwart van de 18e eeuw niet of minimaal 
plaats. Een relatief hoge levensstandaard bleef dus gehandhaafd (Tielhof, 2002, p. 176) en zou 
daarmee ook de groei van het aantal buitens kunnen verklaren. Een aantal regenten en kooplieden 
was inmiddels zo rijk geworden dat zij van de economische stagnatie geen extreme pijn gevoeld 
zullen hebben. Zij belegden hun geld in landen waar de economie wel explandeerde zoals Engeland 
(Mond. med. J.A.J. Vervloet, d.d. 27-03-2012). 
 In 1712 (zie figuur 34) waren de strandwallen al redelijk groen gekleurd, echter het waren 
nog geen bossen, dat volgt in de loop van de 18e eeuw. Zo doet in 1737 de extreem rijke 
lakenkoopman Pieter de la Court van der Voort in zijn omvangrijke werk over tuinaanleg (zie 
paragraaf 8.3.1.1) zijn beklag over het grondgebruik van zijn tijd. Volgens hem legde men in deze tijd 
meer boomgaarden aan dan bossen die konden dienen voor werk- of brandhout. Hij opperde of het 
niet voordeliger was meer van dergelijke bossen aan te leggen omdat er al zoveel boomgaarden 
dichtbij de steden lagen en er dus een overvloedige toevoer aan fruit was (De la Court van der Voort, 
1737, p. 182). In de loop van de 18e eeuw vond schaalvergroting plaats op een aantal Hollandse 
buitenplaatsen. Men kocht extra landerijen en het huis of de boerderij werd flink verbouwd. Van een 
klein optrekje veranderde het huis of boerderij in een echt herenhuis (zie boven) met meerdere 
woon- en slaapvertrekken. De tuin werd uitgebreid met lanen, moestuinen en boomgaarden, 
orangerieën, koetshuis en stallen, siertuinen met vijvers en sterrebossen (hakhout) met 
wandelpaden. In de tweede van de 18e eeuw volgt dan de landschappelijke aanleg (Schmidt, 2002, p. 
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Figuur 40: Bosresten omgeving Heemstede/Hillegom ca. 1905 (Wieberdink, 1989) 

462). De buitenplaats zelf (het huis en de tuin/het park) besloeg maar een deel van het goed. De 
productiegronden als weilanden, akkers, hakhoutbossen waren over het algemeen uitgestrekter (Van 
Immerseel et al., 2000, p. 44).  
 Het laatste kwart van het 18e eeuw was een periode dat economische en politieke 
problemen tot een hoogtepunt kwamen (zie paragraaf 8.2.3.). In de Bataafs-Franse tijd probeerden 
de opeenvolgende regeringen door hervormingen structurele economische problemen aan te 
pakken, zoals de afschaffing van de gilden die lokale markten afschermden. Vanaf 1798 werden 
pogingen ondernomen om de staatsschuld aan te pakken door een uniform belastingstelsel in te 
voeren. Maatregelen om de integratie van de economie te bevorderen waren de invoering van één 
munt, het metrieke stelsel voor maten en gewichten en de aanleg van verharde wegen. Het mocht 
allemaal niet baten. Door torenhoge rentebetalingen en de door de Fransen afgedwongen militaire 
uitgaven lukte het niet om de staatsschuld te verminderen. Accijnzen werden niet afgeschaft 
waardoor den lonen hoog bleven. De economie zakte verder weg. Ook stortte de handel en 
nijverheid in door de afkondiging van Continentaal Stelsel, een maatregel van Napoleon die alle 
handel met Engeland verbood (Arnoldus, 2003, p. 189) en zo waren er meer problemen. Deze 
problemen zorgen ervoor dat welgestelden moeilijke tijden tegemoet gingen waardoor sommige 
buitenplaatsen in verval raakten (zie paragraaf 8.3.2.). Onder koning Willem I herstelde de economie 
zich. In de periode 1815 – 1840 groeide de handel, landbouw en de nijverheid (Arnoldus, 2003, p. 
188, 190). Dit zal gezorgd hebben dat menig kapitaalkrachtige in staat was een buiten te kopen en/of 
te vergroten. Echter, de hoogtijdagen van de buitenplaatsen waren voorbij. 
 In de tweede helft van de 19e eeuw werden als gevolg van de aanleg van spoorwegen, 
industrialisatie en stadsuitbreiding veel buitenplaatsen gesloopt of gingen deels verloren (Bult, 2000, 
p. 59; Van der Aar en Rolle, 1993, p. 85). Ten zuiden van Bennebroek verdwenen buitenplaatsen ten 
gunste van de bollenteelt; bomen werden gekapt, gronden werden afgezand waarna bollenbedrijven 
zich konden vestigden (Rutte, 2002, p. 41). Mogelijk hebben een toenemende druk op de 
beschikbare ruimte en een stijging van de grondprijzen het moeilijk gemaakt buitenplaatsen in één 
hand te houden (Bult, 2000, p. 59). Ook overerving leidde tot splitsing; verarming van 
buitenplaatsbezitters (Mond. med. J.A.J. Vervloet, 27-03-2012). In ieder geval gingen vanaf 1890 
buitenplaatsbezitters ertoe over hun bezittingen te verkopen (Bult, 2000, p. 59). Sommige werden 
eigendom van bedrijven of instellingen. Zo werden Rhijngeest en Endegeest te Oegstgeest, 
Rosenburg te Loosduinen en Meerenberg te Bloemendaal omgevormd tot psychiatrische instellingen 
(Bult, 2000, p. 41; Van der Aar en Rolle, 1993, p, 88). Daarnaast werden dichtbij steden gelegen 
buitenplaatsen verkaveld om (mooi gelegen) nieuwe wijken te creëren. Anderen werden omgevormd 
tot villaparken. Zij werden hiervoor verkaveld en met villa’s en landhuizen bebouwd, zoals in 
Wassenaar, Oegstgeest en Noordwijk. Het was voor mensen een goedkoop alternatief voor een 
buitenplaats, hierdoor kon 
men toch genieten van het 
buitenleven (Niemeijer, 2003, 
p. 149; Bult, 2000, p. 59; Van 
der Aar en Rolle, 1993, p. 88-
89). Vooral aan het eind van 
de 19e eeuw vindt 
versnippering plaats. Dit wil 
overigens niet zeggen dat 
begin 20e eeuw een groot deel 
van de bossen is verdwenen. 
Dat laten twee uitsneden van 
de chromotopografische 
kaarten uit ca. 1905 zien (zie 
figuur 40). In de 20e eeuw ging 
dit proces gestaag verder. 
Tegelijkertijd ontstond in 
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deze periode een tegenbeweging (milieubeweging) waardoor het behoud van dergelijke plaatsen in 
de belangstelling kwam te staan (Bult, 2000, p. 59). De bosresten zijn tegenwoordig nog steeds 
zichtbaar. 
 

8.5 Conclusies 
 
In de loop van de 18e eeuw ontwikkelden zich in het bosarme kustgebied nieuwe bossen. Deze 
ontwikkeling had zijn oorsprong in de tijd vóór en tijdens de Republiek. Geleidelijk ontstond er een 
rijke politiek/bestuurlijke en financiële elite die het zich kon veroorloven een buitenplaats te 
bezitten. Deze buitenplaatsen ontwikkelden zich in de loop der tijd tot ware landgoederen waar 
bossen onderdeel van uit maakten. De analyse maakt de volgende conclusies zichtbaar. 
 
Machtsverhoudingen/zeggenschap 

 De motieven voor de aanleg van buitenplaatsen door rijke burgers volgden opeenvolgende stadia. 
In eerste instantie was het voor rijken interessant om te beleggen in land gezien de toenemende 
vraag naar en de stijgende prijs van agrarische producten. Het verlangen naar het buitenleven als 
compensatie voor het drukke stadsleven trad echter al snel op de voorgrond. Daarbij ontwikkelde 
de buitenplaats zich tot een prestige-object: boerderijen werden omgevormd tot ‘stadshuizen’. 

 De hang naar ontspanning is volgens Schmidt (1978) te herleiden tot de toenemende mate van 
interdependentie (Elias) tussen mensen. De veeleisendheid van hoge functies zorgde voor het 
verlangen naar buiten. Aristocratisering van de regentenelite zou bovendien de oorzaak zijn van 
de toenemende statusfunctie van de buitenplaats. De regenten probeerden zich steeds meer te 
onderscheiden van gewone burgers, het tonen van rijkdom was hier onderdeel van. 

 Uit voorgaande kan worden afgeleid dat het civilisatieproces zich tussen burgers onderling heeft 
voltrokken (en niet tussen adel en burger). Het waren de burgers zelf die zich trachtten te meten 
met andere burgers waardoor een bepaalde wedijver ontstond tussen regenten, zeer rijke 
kooplieden en andere welgestelde burgers. Het bezitten en de aankleding van buitenplaatsen en 
landgoederen en ‘speeltuinen’ (van de gegoede burger) waren hier een uiting van.  

 
Betekenis van bomen en bos 

 De fysieke ontwikkeling van buitenplaatsen/landgoederen in het strandwallengebied (alleen door 
de allerrijksten) hangt nauw samen met de manier waarop men over natuur dacht in een 
bepaalde periode: het natuurbeeld van de tijd.  

 In de 17e en begin 18e werd de gecultiveerde natuur verheerlijkt. Dit kwam tot uiting in de strakke 
geometrische tuinstijl van die tijd. Bomen en bos moesten vooral nuttig en een ‘sieraad’ zijn voor 
het oog om het recreatieve doel te dienen. De aanleg van geschoren hagen, boomgaarden en 
moestuinen stond centraal, later ook de aanleg van sterrebossen. 

 In de loop van de 18e eeuw werd het verlangen naar een arcadisch of idyllisch landschap sterker 
als voorbode op de latere Romantiek. Dit kwam tot uiting door de intrede van de Engelse 
landschapsstijl (ca. 1760). In deze periode werden zowel gecultiveerde als geïdealiseerde 
natuurlijke landschappen gewaardeerd. Voor echte wilde natuur was hier geen plaats. 

 Het lijkt niet logisch dat men in de 19e eeuw in Nederland verlangde naar een wilde, grootse en 
verheven (vergoddelijkte) natuur. Het Nederlandse landschap werd niet gekenmerkt door woeste 
berglandschappen waarin de mens zich nietig kon voelen. De Haarlemmerhout werd door een 
dichter desalniettemin verheven tot een dergelijk landschap. De wilde natuur had een plek 
veroverd in de psyche van de mens. Toch zullen velen ‘vermaak’ boven ‘verheerlijking’ hebben 
geplaatst. Een recreatieve beschrijving van het Haagse bos laat dit zien.  
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Economische ontwikkelingen 

 De economische bloei van Holland en de ontwikkeling van Amsterdam als wereldstapelmarkt in 
de 16e en 17e eeuw kunnen als primaire oorzaak worden aangewezen voor de ontwikkeling van de 
buitenplaatsen; rijkdom als voorwaarde om een buiten te stichten. Hierbij speelden echter niet 
alleen economische motieven (belegging) een rol (zie voorgaande). 

 In deze periode ontwikkelde zich het model van Von Thünen optimaal (en reikte zo ver als Polen). 
De landgoederen en buitenplaatsen kunnen worden gezien als onderdeel van de stedelijke 
cultuur die zich over het platteland uitbreidde. Bovendien hadden zij een economische functie. Er 
werd voor eigen gebruik geproduceerd en wat over was werd verkocht. De landgoederen 
voorzagen in belangrijke mate in de behoefte aan bouw- en brandhout (naast turf) voor de regio. 
Hiermee passen zij binnen het model van Von Thünen.  

 De buitenplaatsen en landgoederen nemen echter een bijzondere plaats in binnen het model van 
Von Thünen. De ontwikkeling kan niet alleen op economische gronden worden verklaard. De 
buitenplaatsen en landgoederen hadden ook een recreatieve/representatieve functie. Zo kan de 
aanleg van een idyllisch boslandschap niet alleen op basis van de ligging ten opzichte van de 
markt worden verklaard. 

 
Het vervolg: 
In de tweede helft van de 19e eeuw gingen buitenplaatsen verloren als gevolg van de aanleg van 
spoorwegen, industrialisatie en stadsuitbreiding. Dit wil echter niet zeggen dat er aan het einde van 
deze eeuw geen bossen meer over waren. 
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9. Discussie 
 
In dit hoofdstuk wil ik een aantal zaken uit mijn onderzoek ter discussie stellen. Allereerst wordt 
ingegaan op de methodologische kant van het onderzoek. Vervolgens geef ik commentaar op het 
gebruik en de inhoud van de toegepaste theorieën. Hierbij is het model van Von Thünen uitgebreid 
bediscussieerd omdat ik heb willen laten zien waarom dit model een aanpassing verdient. 
 
Methodologie 
Met behulp van een conceptueel model heb ik geprobeerd de ontwikkelingen in het duinlandschap 
zichtbaar te maken in geselecteerde periodes tussen 0 en 1850. ‘Betekenis’, ‘macht/zeggenschap’ en 
‘economische ontwikkeling’ zijn geconcretiseerd door archeologische bronnen evenals primaire en 
secundaire schriftelijke bronnen met elkaar te combineren en aan de hand van voorbeelden het 
landschapsgebruik te reconstrueren. Het model gaf mij een handvat om de verschillende 
ontwikkelingen zichtbaar te maken. In het model heb ik door middel van wederzijdse pijlen 
aangegeven dat er sprake was van wederzijdse beïnvloeding. Het was moeilijk te bepalen welk 
aspect de belangrijkste rol speelde. In het model is een niet onbelangrijke factor als 
bevolkingssamenstelling en bevolkingsgroei weggelaten omdat hierover in de verschillende perioden 
te weinig gegevens voorhanden waren om een vergelijking mogelijk te maken. Toch heb ik getracht 
in bepaalde gevallen e.e.a. over bevolkingsgroei mee te nemen in het onderzoek. Aan een 
versimpeling van de werkelijkheid valt bij het verrichten van historisch onderzoek niet te ontkomen, 
zeker wanneer het onderzoek zich uitstrekt over een lange tijdspanne en ver terug gaat in de tijd. 
Toch bleven de drie aspecten waartoe ik mij heb beperkt nuttig genoeg om tenminste iets meer zicht 
te krijgen op het verloop van de bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap.  
 Interdisciplinariteit stond in mijn onderzoek centraal. Dit betekende een grondige verdieping 
in de kennis over verschillende disciplines. De breedte van het onderzoek hield het gevaar in dat de 
impact en de kwaliteit van de aangeboden informatie niet meer kon worden overzien. Dit rapport 
moet dan ook worden gezien als een aanzet voor het verhaal over de bosgeschiedenis van het Oude 
Duinlandschap. Het was in ieder geval geen streven naar volledigheid. Dit betekent ook dat ik niet 
ieder stukje van het Oude Duinlandschap heb behandeld. Dit was naar mijn mening niet wenselijk, 
niet haalbaar en voor de vroege geschiedenis niet mogelijk omdat informatie over grofweg het 
eerste millennium slechts fractioneel beschikbaar was. Mede hierdoor heb ik ook buiten de fysieke 
grenzen van het Oude Duinlandschap moeten kijken. Wat schriftelijke bronnen betreft, was ik 
bovendien niet in staat Latijnse of geschreven Middelnederlandse archiefstukken te lezen. 
Waarschijnlijk is ook hierdoor informatie blijven liggen. Ik ben mij er tevens van bewust dat sommige 
schriftelijke bronnen mogelijk niet geheel recht doen aan de werkelijkheid. Dit was bijvoorbeeld aan 
de orde als het gaat om de interpretatie van de 17e 18e en 19e eeuwse hofdichten en lofdichten 
waarin de omgeving werd verheerlijkt. Dit neemt niet weg dat juist deze bronnen een goed beeld 
gaven over de manier waarop men dacht over natuur.  
 
Toegepaste theorieën 
Ten aanzien van de gebruikte theorieën kan een aantal op- en aanmerkingen worden gegeven. De 
meest vruchtbare theorie die ik heb kunnen toepassen tijdens mijn onderzoek was de historische 
procesbeschrijving van de betekenis van bomen en bos: de theorie van Schouten (2005). Ik heb deze 
mijns inziens probleemloos kunnen toepassen. Met name de gedachtegangen in de hofdichten 
weerspiegelden de theorie van Schouten (2005): gedachtegangen die zichtbaar waren in de inrichting 
van het landschap. De theorie van Bazelmans (1996) gaf goed weer op welke (kosmologische) 
normen en waarden de samenlevingen in de Romeinse en vóórchristelijke tijden gebaseerd moeten 
zijn geweest. Zij is hiermee gekoppeld aan de theorie van Schouten inzake de spirituele relatie mens - 
natuur. De theorie van Bazelmans (1996) gaf voornamelijk een goed referentiekader voor de 
ontwikkelingen die hierop volgden (resp. de Romeinse en Frankische machtsovername). Tijdens het 
onderzoek is gebleken dat het gebruik van de theorie van Elias (1939) in de Romeinse periode, 
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waarin maar weinig of geen (voor mij leesbare) geschreven bronnen beschikbaar waren, vrij lastig 
was. Voor de Romeinse periode is het gebruik hiervan dan ook mogelijk gebaseerd geweest op te 
summiere bronnen. Tevens heb ik geconstateerd dat het civilisatieproces zoals Elias dat heeft 
getheoretiseerd in Holland een eigen wending heeft genomen. Door de afbrokkelende macht van de 
adel en de opkomende macht van de stedelijke elites heeft zij zich niet voltrokken tussen edellieden 
en burgers, maar tussen burgers onderling (zie paragraaf 8.2.2). De theorie was dus inhoudelijk 
gezien bruikbaar. De context echter waarin zij zich voltrok verschilde. 
 Als laatste wil ik commentaar geven op het model van Von Thünen (voor de Hollandse 
situatie). In Holland ontwikkelde zich in de 17e/18e eeuw een zone van buitenplaatsen en 
landgoederen (zie paragraaf 8.4). Het model van Von Thünen laat geen andere ruimtelijke 
ontwikkelingen zien dan het gebruik van gronden ten behoeve van de landbouw. In een intensief 
gebruikt landschap (als het westen van Nederland) zou in het model geen ruimte zijn voor de 
ontwikkeling van buitenplaatsen, anders dan op economische gronden (als veilige geldbelegging in 
boerderijen en productiegronden). De buitens werden echter niet alleen voor de landbouw gebruikt, 
zoals in het Von Thünen systeem wordt verondersteld met omvangrijke tuinbouwgronden/ 
boomgaarden of weidegronden (zuivel) of bosbouwgebieden. In eerste instantie waren de buitens 
niet meer dan een huis met een omvangrijke tuin (zie paragraaf 8.3 en figuur 33) die als eilanden in 
het landschap lagen. Zij werden later vergroot tot landgoed. Dergelijke tuinen hadden zowel een 
economische als een recreatieve/representatieve functie, anders zouden zij niet in een bepaalde 
tuinstijl zijn ingericht. De bewoordingen van Cats (1656) spreken voor zich: ‘Myn Tuyn is tot gebruyk 
en tot een zoet vermaak’ (Cats, 1656, p. 36). Ook de ‘speeltuinen’ passen niet volledig in het 
economische plaatje. De intensief gebruikte gronden voor de landbouw, zoals Von Thünen deze 
schetst, moeten dan ook met name gezocht worden in het veengebied en in de tuinbouwzones 
rondom de steden of langs de vaarten. De verbetering van de ontsluiting van het gebied 
(trekvaarten), een belangrijke voorwaarde voor de versterking van Von Thünensysteem, heeft wel 
gezorgd dat de zone van buitenplaatsen zich verder weg van de steden kon ontwikkelen. In paragraaf 
8.2 is duidelijk geworden dat de status- en recreatieve functie zeker zo belangrijk waren als de 
economische functie. Zoals Schmidt (1978) aangaf, waren de motieven voor de aankoop van gronden 
en boerderijen in eerste instantie commercieel van aard (zie paragraaf 8.2.1). Zij trad al snel op de 
achtergrond. Ook Harten (1998) en Koolhaas-Grosveld (1997) beamen een dergelijke ontwikkeling 
(Harten, 1998, p. 178-179; Koolhaas-Grosveld, 1997, p. 48). Buitenplaatsen die alleen waren 
aangelegd voor recreatieve doeleinden, kwamen echter weinig voor (in Zuid-Holland). De 
economische functie was vrijwel altijd aanwezig. Het voorbeeld van de buitenplaats Endenhout in 
paragraaf 8.3.1.1 laat dit goed zien. Een uitzondering hierop is o.a. de Hofwijck, het buiten van 
Constantijn Huygens. De boomgaard die hier aanwezig was, zal wel beperkte extra inkomsten 
hebben voortgebracht (Van Immerseel et al., 2000, p. 43-45). Van der Aar en Rolle (1993) 
omschrijven de buitenplaats als een ‘economisch zelfstandige eenheid’ waar voornamelijk voor eigen 
gebruik geproduceerd werd (Aar & Rolle, 1993, p. 59, 62). De buitenplaatsen/landgoederen kunnen 
zowel getypeerd worden als “economische zelfstandige eenheden” en als plaatsen waar het “nuttige 
met het aangename” werd gecombineerd (Aar & Rolle, 1993, p. 59).  
 Bovenstaande laat zien dat de gronden niet alleen economische doelen dienden en dat de 
opbrengsten van de gronden niet alleen bestemd waren voor de markt (hetgeen waarop het model 
van Von Thünen juist gebaseerd is). Gedeeltelijk kunnen de buitens daarom als reactie worden 
gezien op de economische ontwikkelingen die samenhangen met de ontwikkeling van Amsterdam als 
stapelmarkt en de algemene economische ontwikkelingen in Holland. De niet-economische waarde 
van gronden lijkt door Von Thünen (als landgoedeigenaar) te zijn onderschat. In de Hollandse situatie 
moet mijns inziens in het model van Von Thünen een recreatief-economische zone rondom de 
steden of als verlengstuk van de stedelijke cultuur in het buitengebied worden ingepast. 
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10. Synthese 
 
In de voorgaande hoofdstukken is per periode gekeken naar de ontwikkelingen die het gebruik en 
ook de ontwikkeling van bos hebben beïnvloed. Allereerst worden hieronder de conclusies 
samengevat, waarbij het conceptueel model als uitgangspunt is gebruikt (zie paragraaf 2.3).  
 
 Machtsverhoudingen/zeggenschap  Betekenis van bomen en bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Economische ontwikkelingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fysieke     landschap 
 
 
 
 
 

Periode 0-300 

 De Romeinse machtsovername zorgde voor aantasting van de 
inheemse wereldbeschouwing. Romeins houtverbruik was hoog 
door militaire infrastructuur. Na de Bataafse opstand voltrok zich 
civilisatieproces (driftbeheersing) t.a.v. het Romeinse gezag.  

Periode 700-900 

 De Frankische machtsovername zorgde d.m.v. kerstening ervoor 
dat de inheemse wereldbeschouwing verdween. Heidense 
heiligdommen werden verwoest of gekerstend. Er voltrok zich een 
religieus civilisatieproces. 

Periode 1200-1500 

 De grafelijke macht was o.a. gebaseerd op landsheerlijke (bos) 
rechten voortkomende uit de vroege ME. De graven hadden de 
steun van adel/steden nodig. Politieke stabiliteit (driftbeheersing) 
zorgde voor de ontwikkeling van het civilisatieproces: grafelijke 
bosrechten stonden niet ter discussie. Crisis zorgde voor  
afbrokkeling civilisatieproces. De Bourgondische machtsovername 
zorgde voor herstel: bestendiging bosgebruiks- en jachtrechten. 

Periode 1650-1850 

 De motieven voor de aanleg van buitenplaatsen door rijke burgers 
volgden opeenvolgende stadia. Van beleggingsobject naar 
recreatief gebruik (het verlangen naar ontspanning) naar prestige-
object (door Aristocratiering van de regentenelite). Het 
civilisatieproces voltrok zich tussen burgers onderling, er ontstond 
een wedijver tussen regenten, rijke kooplieden en andere 
welgestelden t.a.v. het bezit en de aankleding van de 
buitenplaatsen/landgoederen en de burger ‘speeltuinen’. 

 

Periode 0-300 

 Het Romeins houtgebruik was gericht op bedrijfsmatige exploitatie 
(Grieks-Romeinse gebruiksfilosofie). Het Niet-Romeinse houtgebruik 
was gericht op zelfvoorziening. Bomen en bos hadden echter ook een 
sacrale betekenis. Door de romanisatie veranderde de inheemse 
religie: de relatie met bomen en bos verminderde. 

Periode 700-900 

 Met de introductie van het Christendom wijzigde het natuurbeeld en 
het gebruik van bomen en bos. Binnen het Christendom stond de 
Griekse-Romeins gebruiksfilosofie en demonisering van de wilde 
natuur centraal. Het Christelijke wereldbeeld heeft de omgang met 
natuur sindsdien eeuwenlang beïnvloed. 

Periode 1200-1500 

 Voor de graven hadden bossen een tweeledige betekenis: uitgifte 
van gronden en toezicht op het gebruik door de oprichting van de 
Houtvesterij. Eind 15e/begin 16e eeuw ontstond er grafelijke 
bezorgdheid over de staat van de bossen. Anti-gebruiksmaatregelen 
hadden geen succes. De natuur had een functionele betekenis, 
voortkomende uit het Christelijke gedachtegoed. 

Periode 1650-1850 

 De fysieke ontwikkeling van de buitenplaatsen/landgoederen hing 
samen met het natuurbeeld van die tijd: verheerlijking gecultiveerde 
natuur tot begin 18e eeuw. In de loop van de 18e eeuw ging men 
verlangen naar een idyllisch/arcadisch landschap. De waardering van 
echte wilde natuur had hierin nog geen plaats. In de 19e eeuw 
ontstond een verlangen naar een grootse, verheven natuur 
(vergoddelijkt). 

Periode 0-300 

 Vòòr de Romeinse machtsovername produceerde inheemse bevolking voor eigen gebruik: het hortus-ager-saltus-silva-
model is hier van toepassing. De Romeinse infrastructuur en de ontwikkeling van Forum Hadriani zorgden voor 
economische ontwikkeling. De Grootschalige systematische verkaveling laat zien dat hier waarschijnlijk sprake was van een 
eerste aanzet tot de ontwikkeling van een landschappelijke zonering volgens de uitgangspunten van Von Thünen. Het 
Hortus-ager-saltus-silva-model bleef echter aanwezig naarmate men verder van de stad verwijderd was. Ten noorden van 
de limes was slechts lokale overexploitatie zichtbaar. 

Periode 700-900 

 Onder Frankische heerschappij wijzigden de grondbezitsverhoudingen. De Frankische vorsten eigenden zichzelf de woeste 
gronden toe (die eeuwenlang gemeenschappelijk gebruikt waren) en gaven delen hiervan in leen aan edelen en 
geestelijken. Het zelfvoorzienende hofstelsel doet zijn intrede. Hiermee bleef het hortus-ager-saltus-silva-model van 
toepassing. Bos was hierbij een noodzakelijk goed (brand- en bouwhout). Een economische dip (door de invallen van de 
Noormannen) zorgde ervoor dat mensen het gebied verlieten en dat bossen konden regenereren. 

Periode 1200-1500 

 De agrarische economie maakte plaats voor een urbane economie. In de 12e eeuw kwam de stedelijke ontwikkeling op 
gang. Haarlem en (later) Den Haag zijn hier voorbeelden van. Stadsuitbreiding zorgde voor toenemende stedelijke invloed. 
Bossen maakten plaats voor landbouwgronden. Het Von Thünensysteem werd zichtbaar. Hierbij was een duurzame 
houtgebruikszone minder van belang door de aanwezigheid van turf als brandstof. Bouwhout kon worden aangevoerd. 

Periode 1650-1850 

 Economische groei van Holland was de primaire oorzaak van de ontwikkeling van buitenplaatsen. Een optimale 
ontwikkeling van het model van Von Thünen wordt zichtbaar. De buitenplaatsen/landgoederen nemen echter een 
bijzondere plaats in binnen het model. De ontwikkeling kan namelijk niet alleen op economische gronden worden 
verklaard. De status- en recreatieve functie waren evenzo belangrijk.  

Periode 0-300 

 (Over)exploitatie in het kustgebied ten zuiden van de limes: bos verdwijnt 

 Slechts lokale (over)exploitatie in het kustgebied ten noorden van de limes: bos blijft aanwezig 
Periode 700-900  

 Exploitatie van het kustgebied: bos noodzakelijk (tevens tijdelijke regeneratieperiode)  
Periode 1200-1500 

 (Over)exploitatie van het kustgebied: bos verdwijnt 
Periode 1650-1850 

 Nieuwe ontwikkeling van bos door de aanleg van buitenplaatsen en landgoederen  
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Het ingevulde conceptueel model laat zien dat in de onderzochte perioden de invloed van de mens 
op het landschap groot was (afgezien van een dip in de vroege middeleeuwen). Natuurlijk was er een 
wisselwerking tussen landschap en de gebruiksmogelijkheden van het land. De mens was en is echter 
in staat zijn omgeving in hoge mate te beïnvloeden: hierdoor is het bos verdwenen, maar ook 
teruggekomen. Ik heb daarom de wederzijdse pijlen die gericht waren op het fysieke landschap 
vervangen door enkelzijdige pijlen. Hiermee heeft het onderzoek geleid tot een (eerste) aanpassing 
van het conceptueel model zoals dat is gepresenteerd in paragraaf 2.3. Het onderzoek heeft laten 
zien dat zich zowel in de Romeinse tijd als in de middeleeuwen bepaalde ontwikkelingen voltrokken 
die met elkaar te vergelijken zijn (ontwikkeling civilisatieproces en het model van Von Thünen, 
houding ten aanzien van natuur) en hierdoor hebben gezorgd voor de overexploitatie van het 
landschap. Ik wil hierbij niet stellen dat de geschiedenis zich heeft herhaald, dat is nooit het geval. 
Het laat wel zien dat in de geschiedenis een bepaald ontwikkelingspatroon te ontwaren is die met 
elkaar te vergelijken is. De ontwikkelingen kunnen echter niet als parallellen worden gezien omdat de 
ontwikkeling van onze westerse samenleving uitermate is geworteld in de Grieks-Romeinse traditie. 
De stelling van geograaf Meinig (zie paragraaf 2.1) is hier toepasselijk: ‘life must be lived amidst what 
was made before’ als deze stelling figuurlijk wordt opgevat: oude cultuuruitingen werken door in 
latere perioden. 
 
Nu het bronnenonderzoek is afgerond, is het mogelijk om met een antropologische blik (zie paragraaf 
2.3) de bosgeschiedenis door de eeuwen te beschouwen. Hiermee kan de grondhouding ten aanzien 
van de natuur en daarmee het gebruik van natuur door de tijd heen inzichtelijk en begrijpelijk 
worden gemaakt. Hieronder wordt de bosgeschiedenis op deze manier beschouwd.  
 
Romeinse tijd: De Romeinse samenleving was in allerlei opzichten complex, met kenmerken als 
centraal bestuur, verstedelijking, een professioneel leger, wetgeving, een elite en burgerij, het 
schrift, een ontwikkelde infrastructuur en een uitgebreid handelsnetwerk. Een samenleving waarbij 
volgens de klassieke filosofie de natuur in dienst stond van de mens, dus ook de exploitatie van 
bomen en bos. De sacrale betekenis van natuur lijkt daarbij te zijn verworden tot slechts een schim 
uit het verleden. Hiermee lijken de Romeinen de ‘glijdende schaal’ van wederzijdsheid naar 
beheersing volledig doorlopen te hebben. Dit strookte echter niet met de beleefwereld van de 
inheemse bevolking. De relatie met bomen en bos was naast functioneel ook sacraal van karakter. 
Dit moet betekend hebben dat er een bepaalde mate van respect voor was. Echter, de kennis op het 
gebied van landbouw en infrastructuur die de Romeinen brachten, hebben er al snel voor gezorgd 
dat het landschap (bomen en bos) systematisch werd geëxploiteerd. Een proces van romanisatie, 
waarbij de inheemse bevolking werd blootgesteld aan de kenmerken van de Romeinse beschaving, 
heeft ervoor gezorgd dat andere denkwijzen ingang konden vinden waardoor de sacrale relatie met 
bomen en bos verminderde. 
 
Vroege middeleeuwen: In de vroege middeleeuwen kwam de sacrale betekenis van bomen en bos 
terug in het kustgebied als de Friezen het gebied bewonen: dit is o.a. af te leiden aan een plaatsnaam 
als Heiloo. Echter, er kwam een nieuwe bevolkingsgroep die zijn invloed in het kustgebied liet gelden: 
de Franken. Het was een groep die vooral de Romeinse beschaving voort wilden zetten of beter 
gezegd nieuw leven wilde inblazen. Zij zagen zichzelf als directe afstammelingen van de Romeinen en 
hadden de Romeinse levensstijl, het normen- en waardesysteem en de Romeinse staatsgodsdienst 
overgenomen. Inmiddels was dit het christendom geworden. Hierin was de Grieks-Romeinse 
gebruiksfilosofie van de natuur sterk verweven. Zij moeten de glijdende schaal van wederzijdsheid 
naar beheersing in ieder geval deels hebben doorlopen. Beheersing van de natuur is in deze periode 
nog een groot woord, maar het nuttig gebruik ervan stond zeker centraal. De Franken hadden zich 
tot doel gesteld hun eigen normen- en waardensysteem op de heidense Friezen over te brengen om 
zo hun macht uit te breiden. Kerstening was hierbij een uitgesproken middel. Hierbij werd 
onderscheid gemaakt tussen goed en kwaad. Germaanse heilige plaatsen (o.a. bos) en wilde natuur 
werden als duivels beschouwd. De gecultiveerde (landbouw) gebieden representeerden het goede. 
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Ook hier kan worden gesteld dat een proces van in dit geval frankisering, waarbij de inheemse 
bevolking werd blootgesteld aan de kenmerken van de Frankische beschaving, ervoor heeft gezorgd 
dat andere denkwijzen ingang konden vinden waardoor de sacrale relatie met bomen en bos 
verminderde en in dit geval uiteindelijk verdween. 
 
Late middeleeuwen en nieuw(ste) tijd: In de late middeleeuwen vond consolidatie plaats van de 
houding ten aanzien van de natuur. Exploitatie en dus het nuttig gebruik van natuur stond centraal. 
Echter, er is een tendens zichtbaar die zich niet alleen richtte op het nuttig gebruik van bos. In 
adellijke kringen was het gewoon het bos te gebruiken voor recreatieve doeleinden, de jacht. Bos 
was hiervoor noodzaak. De graven trachtten de bossen te behouden om de jacht te kunnen blijven 
uitoefenen. De druk van schaalvergroting en verstedelijking moeten echter te groot zijn geweest, 
zodat het bos verdween. In de 17e eeuw stond dan ook de beheersing van natuur centraal. Echter, de 
behoefte aan recreatie zorgde ervoor dat de omgeving nu niet alleen ten nutte gemaakt diende te 
worden. Er werd nieuwe natuur gecreëerd om aan de recreatieve behoefte van de stedeling te 
voldoen. Het ging hierbij wel om de creatie van beheerste, niet bedreigende, natuur. In de 19e eeuw 
is een ontwikkeling te zien waarbij de sacrale betekenis van bos terug kwam. Men probeerde de 
wilde natuur na te maken in eigen tuin. In principe kan dit dan nog steeds geschaard worden binnen 
de categorie beheersing van de natuur, ze werd immers door de mens gecreëerd. Men probeerde 
echter expliciet terug te krijgen, wat men eens verloren had. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek heb ik aangegeven dat het vrijwel onmogelijk was één dominant 
aspect aan te wijzen die heeft geleid tot de kap of de ontwikkeling van bos. Dit is dan ook in het 
onderzoek niet nagestreefd. Toch lijkt de hierboven genoemde grondhouding ten aanzien van natuur 
(van wederzijdsheid naar beheersing) een bepalende rol te hebben gespeeld in de bosgeschiedenis 
van het Oude Duinlandschap. Beheersing moet hier echter niet primair een negatieve lading krijgen. 
Zij heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuw bos. Het principe van de grondhouding kan 
mijns inziens worden gezien als de basis voor de theorie van de natuurbeelden. Schouten (2005) 
geeft echter aan dat de houding ten aanzien van natuur niet gelijk te stellen is met het 
daadwerkelijke gebruik van de natuur (zie paragraaf 2.2) omdat economie, schaalvergroting, 
bevolkingsgroei e.d. ook een rol spelen. Grondhouding en natuurbeeld kunnen naar mijn mening als 
drijfveer worden gezien voor de ontwikkelingen die zich in de loop der tijd hebben afgespeeld 
(beïnvloedend aspect). De betekenis van bos wordt dan ontkoppeld van het gebruik van bos. Dit 
inzicht zorgt ervoor dat het conceptuele model (zie paragraaf 2.3) kan worden aangepast. 
 
Op de volgende pagina worden zowel het initiële als een nieuw conceptueel model gepresenteerd. 
Grondhouding en natuurbeeld zijn nu centraal in het model geplaatst. Tevens moet hierbij de inhoud 
van de term het ‘fysieke landschap’ worden aangepast. Het fysieke landschap is in het initiële model 
in de breedste zin van het woord opgenomen. Factoren zoals bodemvorming en klimaatverandering 
waren hierin opgenomen. Terugkijkend op het onderzoek heeft zij zich alleen toegespitst op 
elementen zoals bos, bodem en water. In het nieuwe model is de invulling van de term het ‘fysieke 
landschap’ daarom gewijzigd. In dit hoofdstuk is bovendien duidelijk geworden dat de wederzijdse 
pijlen in het model kunnen worden vervangen door enkelzijdige pijlen, omdat de menselijke invloed 
op bijvoorbeeld bossen, bodem en water hoog was. De hier genoemde wijzigingen zijn in het nieuwe 
model in de kleur groen weergegeven. 
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Conceptueel model bosgeschiedenis ‘nieuw’ 

 
 
Met mijn onderzoek heb ik geprobeerd met een sociale blik de bosgeschiedenis van het Oude 
Duinlandschap te benaderen. Zover ik weet, was de bosgeschiedenis op deze manier niet eerder 
onderzocht. Zij vult hiermee een gat in de wetenschappelijke kennis van dit gebied. Het moge 
duidelijk zijn dat de drie onderzochte aspecten ‘macht/zeggenschap’, ‘betekenisgeving’ en 
‘economische ontwikkeling’ uitermate met elkaar verweven waren. Echter, door de aspecten 
onderzoekstechnisch van elkaar te scheiden kon de samenhang, die zo logisch lijkt, beter zichtbaar 
worden gemaakt. Juist het in beeld brengen van deze aspecten heeft geleid tot de ontwikkeling van 
een nieuw model. Het nieuwe conceptuele model geeft naar mijn mening een beter beeld van de 
werkelijkheid zoals die voor het Oude Duinlandschap van toepassing is: grondhouding en 
natuurbeeld vormen de basis voor de maatschappelijke ontwikkelingen die plaats vonden in het 
Oude Duinlandschap. 
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Bijlage 1: De grote ontginningsperiode 
 

 

 

De grootschalige ontginning van de veengebieden vond min of meer plaats in de 11e t/m 13e eeuw. Zij werd 
waarschijnlijk in de hand gewerkt door een droger wordend klimaat (De Hingh & Van Ginkel, 2009, p. 125; 
Hoppenbrouwers, 2002, p. 103). De Grote Ontginning was een proces dat zich niet alleen in Holland en andere 
delen van Nederland voltrok. Overal in Europa werden in de 11e en 12e eeuw veen- en bosgronden ontgonnen en 
kleigebieden bedijkt om een groeiende bevolking van voedsel te voorzien (Barends et al, 2002, p. 66; 
Hoppenbrouwers, 2002, p. 120). Vanuit de plaatsen gelegen op de strandwallen, zoals Voorburg, Rijswijk, 
Wassenaar en Loosduinen (en plaatsen boven de Oude Rijn) werd het veen ontgonnen. Dergelijke plaatsen 
kenden voor de kuststrook een klassieke opzet, het waren ‘geest’-nederzettingen, wat in deze context een 
langwerpig stuk landbouwgrond op de strandwal betekende. De tussen de standwallen gelegen strandvlakten 
zullen waarschijnlijk als eerste zijn ontgonnen (Carmiggelt & Van Ginkel, 1993, p. 18,20). In de verderweg gelegen 
veengebieden vestigden boeren zich aan de oevers van bestaande waterlopen en groeven parallel lopende sloten 
ter ontwatering. De grond werd zo geschikt gemaakt voor akkerbouw. In de 12e eeuw bereikte dit proces zijn 
hoogtepunt. In de Haagse regio zijn in de Haagse Uithofpolder, de Escamppolder en het Wateringse Veld 
ontginningen van die tijd teruggevonden. Ook de middeleeuwse ontginning op het complex van de inheems-
Romeinse nederzetting Rijswijk- De Bult dateerde van (het eind van de ) de 12e eeuw. Hier werden sporen 
gevonden van een boerderij van 20 x 5,5m, sloten en ander vondstmateriaal. De graven van Holland (en bisschop 
van Utrecht) initieerden of stimuleerden het ontginningsproces. Dit was eigenbelang. Hun macht was o.a. 
gebaseerd op grondbezit en uitgifte van woeste gronden (veen) kon geld opbrengen via percentages van 
oogstopbrengsten (korentienden). Zij zullen aanvankelijk slechts vage rechten hebben gehad op de grotendeels 
onbewoonde veenmoerassen. Nadat duidelijk was dat het veen met succes kon worden ontgonnen, hebben zij 
hun rechten doen gelden en de gronden ter ontginning uitgegeven. Hierdoor ontstonden nederzettingen van vrije 
boeren die het land grotendeels zelf in cultuur brachten (Barends et al, 2010, p. 65; De Hingh & Van Ginkel, 2009, 
p. 125-126; Carmiggelt & Van Ginkel, 1993, p. 18,20; Van Zanden, 1991, p. 42). Het is echter moeilijk te bepalen of 
de ontginningen nodig waren wegens de groei van de bevolking of dat de bevolking groeide doordat er meer 
grond beschikbaar kwam. Het aantal inwoners groeide in ieder geval sterk in de 11e en 12e eeuw. Wel is het zeker 
dat de bewoners hun woonplaatsen die slechts een paar kilometer van de kust lagen, moesten verlaten (De Hingh 
& Van Ginkel, 2009, p. 126). De overstuivingen en kustafslag hadden een belangrijk deel het woon- en werkgebied 
doen verdwijnen (Carmiggelt & Van Ginkel, 1993, p. 20). Tot in de 13e eeuw was zij voornamelijk gericht om in de 
elementaire levensbehoeften te voorzien en daarbij droge voeten te behouden; de landbouwopbrengsten waren 
gering (Blockmans, 2002, p. 294). De veenboeren hadden een gemengde bedrijfsvoering. Het vee (runderen en 
schapen) werd gebruikt als mestleveranciers voor het weinig vruchtbare veen en de wol werd waarschijnlijk 
gebruikt in de commerciële textielnijverheid die toen ontstond. Er werd rogge (en tarwe) verbouwd. De 
verspreiding van rogge – aan het einde van de 12e eeuw – zou bovendien een indicatie zijn voor de eerste fase van 
verstedelijking (Hoppenbrouwers, 2002, p. 111). De groei van de steden verhoogde de behoefte aan broodgraan 
en vroeg om areaalvergroting (Mond. med. Vervloet, d.d. 27-03-12). Het in het najaar gezaaide rogge had een 
hogere opbrengst dan het in het voorjaar gezaaide emmer (dat vòòr die tijd geteeld werd). De verbouw van rogge 
zou een vorm van intensivering zijn om in de groeiende vraag van broodgraan te voorzien (Hoppenbrouwers, 
2002, p. 111). De ontwatering en bewerking van de gronden zorgde echter voor bodemdaling waardoor het 
bedrijven van akkerbouw steeds moeilijker werd en moest men langzamerhand overschakelen op de 
(rund)veehouderij. Dit proces werd versneld door het turfsteken. Turf dat als brandstof diende in het over het 
geheel gezien bosarme Holland. Ter bescherming van het land moesten kaden, dijken, sluizen worden aangelegd 
(Blockmans, 2002, 293; Carmiggelt & Van Ginkel, 1993, p. 20). Tegen de 13e eeuw werd de verbouw van 
broodgranen als rogge en tarwe steeds minder rendabel. Uit historische bronnen is bekend dat in de 14e eeuw 
vanuit Frankrijk, Noord-Duitsland en het Oostzeegebied graan werd aangevoerd (Carmiggelt & Van Ginkel, 1993, 
p. 20; Van Zanden, 1991, p. 43). Tot een crisis kwam het waarschijnlijk pas na 1400. Toen werd het vrijwel 
onmogelijk om wintergranen te telen. De boeren werden gedwongen om volledig over te gaan tot 
(rund)veehouderij en/of extensieve teelt van zomergranen. Buiten de klei- en duingronden was de teelt van 
broodgranen onmogelijk geworden. De ‘terugweg‘ naar zelfvoorziening was hiermee definitief afgesloten (Van 
Zanden, 1991, p. 42). De gedwongen toelegging op veehouderij zou later echter in het voordeel van de boeren 
uitpakken doordat de stedelijke ontwikkeling zich in de 16e eeuw doorzette (en door een relatieve gunstige 
prijsverhouding ten opzichte van graan). De landbouw zou zich transformeren tot één van de meest productieve, 
arbeidsintensieve, kapitaalsintensieve en commerciële van Noordwest Europa (Bieleman, 2002, p. 97). 
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Bijlage 2: Kaart buitenplaatsen omgeving Haarlem (1805) 
 

 

 
 
 

 

Kaart van “de omstreeken der stad Haarlem van de Beverwijk tot Hillegom” door G.F. de Paauw  
(Loosjes, 1804) 
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