IJstijden

Ice Ages

In de Oude Steentijd (het Paleolithicum, 300.000-9600 jaar geleden) vormen
extreme klimaatswisselingen en landschapsveranderingen het decor waar
tegen het menselijk leven zich afspeelt. Gedurende duizenden jaren wisselen ijstijden en warmere perioden af. In de koude fasen is het landschap een
gure steppe, met vlechtende rivieren en weinig begroeiing. IJskappen breiden zich uit naar het zuiden. De Noordzee ligt droog en Nederland is door
een wijd dal verbonden met Groot-Brittannië. 200.000 jaar geleden komen
meer dan 200 meter hoge gletsjers van ijs tot stilstand in Midden-Nederland
en vormen de stuwwallen. Mammoeten en wolharige neushoorns zwerven
over de vlakten, maar ook grote kuddes paarden en rendieren.

In the Palaeolithic (Old Stone Age, 300,000-9600 years ago), extreme climate
shifts and landscape change form the backdrop to human life. For thousands of years ice ages alternate with warmer periods. During the cold
phases the landscape is a bleak tundra with braided rivers and sparse vegetation. Ice sheets advance southward. The North Sea basin is dry land and
the Low Countries are connected to Britain by a wide valley. 200,000 years
ago, glaciers rising to over 200 meters in height grind to a halt in the Middle
Netherlands creating large ridges (push moraines). Mammoth and woolly
rhinoceros roam the plains, as do large herds of horses and reindeer.

In de warmere fasen lijkt het klimaat op het huidige, is het land begroeid
en zwemmen er nijlpaarden in de Maas. De vroege bewoners van deze streken, de robuuste Neanderthalers, verschillen van de huidige mens, maar
zijn eraan verwant. Hun bestaan is zwervend, in kleine familiegroepen en
uitstekend aangepast aan de omstandigheden. Men leeft van jacht en verzamelen. De restanten van hun kampementen zijn op verschillende plekken
teruggevonden. Onlangs leverde de Noordzeebodem het eerste Nederlandse
fragment van een Neanderthaler op. 40.000 jaar geleden slaat de koude een
laatste maal genadeloos toe. Na een lange, ijzige stilte verschijnen 15.000
jaar geleden nieuwe spelers op het toneel: wij…

During the warmer phases the climate is similar to that of modern times;
the land is covered with vegetation and hippopotamuses swim in the
river Maas. The early inhabitants of these parts, the robust Neanderthals,
differ from modern man, but are distinctly related. They live as nomadic
hunter-gatherers in small family groups and they are well adapted to the
prevailing conditions. The remains of their encampments have been found
in various places. Recently the North Sea bed yielded the first fragment of
a Neanderthal skull. About 40,000 years ago, the merciless cold strikes one
last, relentless blow. Then, 15,000 years ago, after a prolonged, icebound
silence, new arrivals appear on the scene: us….

Jagers en verzamelaars

Hunters and Gatherers

Het klimaat warmt 10.000 jaar geleden definitief op. De kuddes rendieren,
die zo belangrijk zijn voor onze vroege voorouders, trekken voorgoed noordwaarts en het open landschap met kruiden en struiken maakt langzaam
plaats voor uitgestrekte naald- en loofbossen. Door de temperatuurstijging
smelt het ijs en vanaf ongeveer 8000 v. Chr. stijgt de zeespiegel, aanvankelijk
maar liefst twee meter per eeuw. In 2000 jaar rukt de kustlijn vele kilometers
landinwaarts op. De laagliggende delen van West- en Noord-Nederland over
stromen en er ontstaat een uitgestrekte kustdelta met s trandwallen, getij
dengebieden, kwelders en veenmoerassen. In die natte gebieden vormen
oude rivierenduinen, zogenaamde donken, spaarzame droge eilanden.

About 10,000 years ago the climate settled into a pattern of stable higher
temperatures. The reindeer herds that were of such crucial importance to our
early ancestors migrate north for good and the open landscape of shrubs and
herbs is gradually replaced by vast forests of coniferous and deciduous trees.
Increasing temperatures cause the ice to melt and from about 8000 BC, sea
level rises, initially by as much as two metres per century. Over the next 2000
years the sea reclaims many kilometres of land. The lower lying western and
northern parts of the Netherlands are flooded and a vast coastal delta develops with beach barriers, tidal flats, salt marshes and peat swamps. In these
wetlands old river dunes, named ‘donken’, formed occasional islands of dry
land.

Bij Hardinxveld is een tweetal kampementen op zulke donken opgegraven.
De rondtrekkende groepen jagers, vissers en verzamelaars uit de
Midden-Steentijd (het Mesolithicum, 8800-4900 v. Chr.) leven van wat land
en water hen bieden. Men jaagt op wild, zoals edelhert en wild zwijn en
vangt otters en bevers. Met fuiken en netten wordt vis gevangen en men
verzamelt k
 nollen, planten en hazelnoten. Van al die activiteiten in dat
rijke groene landschap vinden we vaak enkel vuursteenafval en -werktuigen terug, maar in de natte gebieden in het westen blijven onder de
grondwaterspiegel ook o
 rganische resten bewaard, zoals het mysterieuze
‘Mannetje van Willemstad’. Een vondst als deze werpt licht op de rijke
ideeënwereld van deze mensen.

Near Hardinxveld two encampments situated on such ‘donken’ have been
excavated. The mobile groups of hunters, fishers and gatherers of the Mesolithic (Middle Stone Age, 8800-4900 BC) live off what land and water offer.
They hunt game like red deer and wild boar and trap beavers and otters. Fish
weirs and nets are used to catch fish, and they gather edible tubers, plants
and hazelnuts. The meagre testimony to all these activities in that bountiful,
green landscape are often only lithic tools and debris. In the wetlands in the
west, however, organic remains such as the enigmatic Willemstad figurine
have been preserved below the groundwater table. Archaeological finds like
this allow a glimpse into the rich conceptual world of those who made them.

Een maakbare wereld

Creating a new World

Rond 5300 v. Chr. vestigen kleine groepjes kolonisten zich op de vruchtbare lössgronden van Zuid-Limburg. Het zijn boeren van de Lineaire Band
keramische cultuur, genoemd naar de bandvormige versiering op hun
aardewerk. Deze groepen boeren verspreiden zich in een aantal golven vanuit Midden-Europa op zoek naar goede gronden voor akkerbouw en veeteelt.
De wortels van deze nieuwe levenswijze moeten we duizenden jaren eerder
zoeken in het Nabije Oosten. 10.000 jaar geleden worden daar de wilde voorgangers van onze voedselgewassen en huisdieren gedomesticeerd. Door
overname en migratie verspreidt deze nieuwe wijze van bestaan zich snel
over Europa.

Around 5300 BC, small groups of colonists settle the fertile loess soils of
Southern Limburg. They are farmers of the Linearbandkeramik culture,
named after the band-shaped decoration on their pottery. These groups
of farmers migrate from Central Europe in a number of waves in search of
good land for husbandry and crop cultivation. The roots of this new way of
life can be traced back to the Near East, where the wild ancestors of our current food crops and livestock animals were domesticated, some 10,000 years
ago. As the farmers migrate and pass on their knowledge to others, this new
mode of existence rapidly spreads throughout Europe.

De leefwereld van de bandkeramische boeren uit de Nieuwe Steentijd
(het Neolithicum, 5300-2000 v. Chr.) vormt een enorm contrast met die van
de inheemse jager-verzamelaars. De nederzetting bij Elsloo is daar een
voorbeeld van. In plaats van een nomadisch bestaan woont men op één
plek, niet in tenten maar in zware boerderijen, tot wel 35 meter lang, met
dikke eikenhouten palen. Men kapt het bos open voor hout, woonruimte
en akkers, vervaardigt aardewerk, verbouwt graan en houdt er vee op na.
De maakbaarheid van de wereld in het Neolithicum duidt op een veranderde
relatie tussen mens en natuur die nog steeds actueel is. Een ander voorbeeld daarvan vormt de eerste ‘industrie’ van de Lage Landen, de vuursteenmijnen van Rijckholt-St.-Geertruid.

The world of the bandkeramik farmers of the Neolithic (New Stone Age,
5300-2000 BC) forms a stark contrast with that of the indigenous hunter-
gatherers. A good example is the settlement near Elsloo. Instead of a
nomadic existence, people live in one place, not in tents but rather in sturdy
farmhouses up to 35 meters in length and with a construction of thick oak
posts. The farmers cut clearings in the forest for timber, living-space and
agricultural fields, they manufacture pottery, cultivate crops and keep livestock. The ways in which people set out to shape their surroundings in the
Neolithic point to a changing relationship between Man and Nature that is
still topical to this day. Another example of this activity is the first ‘industry’
of the Low Countries, the flint mines of Rijckholt-St.-Geertruid.

Werelden van verschil?

Worlds apart?

De latere fasen van de Nieuwe Steentijd, tussen 4000 en 2000 v. Chr., worden
gekenmerkt door verschillen in levenswijze en traditie, in tijd en ruimte.
Terwijl de kustlijn rond 4000 v. Chr. stabiliseert, blijven de natte gebieden
in de delta aantrekkelijke locaties voor jacht, visvangst en verzamelen. De
fuiken uit Bergschenhoek, en het belang van de jacht bij Hekelingen (een
vindplaats van de Vlaardingencultuur, ca. 2900 v. Chr.) wijzen daarop. Toch
neemt men ook in deze gebieden langzamerhand steeds meer elementen
van het boerenbestaan over, opeenvolgend: aardewerk, gedomesticeerde
dieren en tenslotte cultuurgewassen.

The later phases of the New Stone Age, between 4000 and 2000 BC, are characterized by differences in traditions and lifestyles, both in time and space.
While the coastline stabilizes around 4000 BC, the wet parts of the Delta
remain attractive locations for hunting, fishing and gathering. This is clear
from the discovery of fish weirs in Bergschenhoek and the importance of
hunting at Hekelingen (an archaeological site of the Vlaardingen culture,
c. 2900 BC). Still, elements of a farming way of life are also gradually adopted
in these parts, consecutively: pottery, domesticated animals and finally crop
plants.

Verder noordelijk en oostelijk, op de d
 rogere zand- en keileemgronden,
krijgt de landbouw vastere voet. B
 oeren van de Trechterbekercultuur
bouwen er nederzettingen en hunebedden, grote stenen grafkamers onder
een heuvel. Daarin worden, zoals bij Drouwen, gedurende vele jaren doden
bijgezet. De collectiviteit van de hunebedden contrasteert met de individualiteit van de Enkelgraf- en Klokbekercultuur. Vanaf 2900 v. Chr. zien
we graven van belangrijke personen onder grafheuvels met bijzondere
bijgiften, zoals vuursteen uit Frankrijk. Europese uitwisselingsnetwerken
worden belangrijk, net als status en persoonlijke identiteit. Vondsten van
wegen, wagens en wielen duiden op die netwerken, net als het eerste
koper dat van ver geïmporteerd moet worden.

Further to the north and east, on the dryer sand and boulder clay soils,
agriculture became more firmly rooted. Farmers of the Funnel Beaker Culture built settlements and ‘hunebedden’, large megalithic burial chambers,
covered by an earthen mound. The dead were interred in these tombs, such
as those at Drouwen, over a great many years. The communal character of
the ‘hunebedden’ contrasts with the individuality of the Single Grave and
Bell Beaker cultures. From 2900 BC onwards distinguished people are buried
beneath earthen mounds, accompanied by exceptional burial gifts, such as
flint from France. European exchange networks become important as do
status and personal identity. Evidence for these networks is provided by
archaeological discoveries of tracks, carts and wheels, as well as the first
copper, which had to be imported from afar.

Macht, magie en geweld

Might, Magic and Violence

De combinatie van koper en tin levert een nieuwe harde metaalsoort op:
brons. Deze technologische innovatie zal zorgen voor ingrijpende veranderingen in de samenleving. Het lagere smeltpunt, de vormbaarheid en het
hergebruik van het gietbare brons leiden tot een veelvoud aan p
 roducten,
zoals bijlen, zwaarden en sieraden. Echter, beide metalen komen alleen
ver buiten de grenzen van de Lage Landen voor. Koper komt bijvoorbeeld
uit Centraal-Europa, het Iberisch schiereiland, de Balkan en Ierland, tin uit
Cornwall en Devon (Engeland).

The combination of copper and tin results in a new, harder type of metal:
bronze. This technological innovation would have far-reaching repercussions for society. The lower melting point and malleability and the possibility of re-using and casting molten bronze, generated a multiplicity
of products, ranging from axes and swords to jewellery. But both copper
and tin had to be obtained from regions very far from the Low Countries.
Copper, for instance, is found in Central Europe, the Iberian peninsula,
the Balkans and Ireland, while tin deposits can be traced to Cornwall and
Devon (England).

De mogelijkheden en schaarste van brons maken het een gewild metaal.
In de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) zien we dan ook dat bestaande uitwisselings
netwerken verdwijnen of veranderen. Het is van belang om die nieuwe
contacten en bijbehorende ideologie te hebben en dat is niet voor iedereen
weggelegd. Brons kan worden gebruikt om sociale verhoudingen te vormen
en manipuleren: we zien het ontstaan van een maatschappelijke status,
verbonden met krijgersidealen, zwaarden, sieraden en lichaamsverzorging.
De keerzijde van deze veranderingen is de toename van onderling geweld.
Mysterieus is het deponeren van bronzen in rivieren en moerassen. Een
voorbeeld is het zwaard van Jutphaas. Blijkbaar speelt brons ook in rituelen
op bepaalde plekken in het landschap een belangrijke rol.

The versatile use and scarcity of bronze make it a valued and desirable
metal. In the Bronze Age (2000-800 BC) we therefore see existing exchange
networks changing or vanishing altogether. Making such contacts and
adopting the related ideology became important, but not everyone could
share in these advances. Bronze is used to forge and manipulate interpersonal relations: we witness the development of social status in relation
to martial values, swords, jewellery and body care. The corollary of these
changes is increasing violence between individuals as well as groups.
A mysterious phenomenon is the intentional deposition in rivers and
swamps of bronze objects, such as the Jutphaas sword. It seems that
bronzes also played a significant role in ritual activities associated with
specific places in the landscape.

Vorsten en volken

Rulers and Societies

Ook in de IJzertijd (800-12 v. Chr.) vormt het boerenbedrijf het centrum van
het bestaan. Gemeenschappen zijn grotendeels zelfvoorzienend en er is een
duidelijke balans tussen akkerbouw en veeteelt. IJzer wordt vanaf de achtste eeuw v. Chr. in toenemende mate gebruikt voor het maken van hardere
wapens en werktuigen. IJzererts kan lokaal uit moerassen en beekdalen
worden gewonnen. Naast lokale continuïteit zien we, grootschaliger, ook
verandering. Vanaf de Late Bronstijd maken de selectieve begravingen in
grafheuvels massaal plaats voor crematie. De resten van vrijwel iedereen
worden bijgezet in urnenvelden. Dit gebeurt in grote delen van Europa. 

In the Iron Age (800-12 BC) farming remains at the centre of daily existence.
Largely self-sufficient communities strike a keen balance between crop
cultivation and livestock farming. From the eighth century BC onwards,
iron is increasingly used to produce harder weapons and tools. Iron ore is
extracted locally from bogs and brook valleys. While local communities
display continuity, a wider view reveals changes. From the Late Bronze Age
onwards, the interment of certain individuals in burial mounds is extensively superseded by cremation; in much of Europe, the cremated remains
of almost all those who died were buried in urn fields.

Tegelijkertijd zien we in de Vroege IJzertijd dat sommige individuen een
belangrijke positie verwerven. Er ontstaat een lokale elite met leiders
die macht naar zich toetrekken en de spil zijn in uitwisselingsnetwerken.
Ze benadrukken hun status met luxe producten van verre, zoals zwaarden,
paardentuig, wagens en vaatwerk uit Zuid-Duitsland en het Alpengebied.
Daarmee worden ze ook begraven. Een voorbeeld vormen de vorstengraven
van Oss. Deze landelijke samenleving met lokale leiders zal de v
 olgende
eeuwen blijven voortbestaan. Wapens, gouden munten en sieraden d
 uiden
erop dat het zuiden van ons land in de Late IJzertijd tot de Keltische
invloedssfeer behoort. Met de komst van de Romeinen omstreeks 55 v. Chr.
zal dat alles veranderen.

At the same time we see that during the Early Iron Age certain i ndividuals
gain societal importance. A local elite comes into existence with leaders
who centralise power and become pivotal figures in exchange networks.
They express their status with luxury products obtained from afar – such as
swords, horse harnesses and straps, carts and large vessels from Southern
Germany and the Alpine region – which are frequently buried with them,
as in the chiefly burials at Oss. This rural society with local leaders will continue to exist during the ensuing centuries. Weapons, gold coins and jewellery indicate that the southern half of the Netherlands fell within the Celtic
sphere of influence during the Late Iron Age. With the arrival of the Romans
in these parts, around 55 BC, this would all change.

Nederland in tweeën

The Netherlands divided

Vanaf 50 v. Chr. maken de inwoners van de Lage Landen kennis met de
Romeinse legioenen. De Romeinen bouwen legerkampen in het binnenland
en militaire havens langs de kust ter voorbereiding op de verovering van
Germanië. Na de nederlaag bij het Teutoburgerwoud in 9 na Chr. verandert
de Romeinse uitbreidingsstrategie: de Rijn wordt definitief de noordgrens
van het rijk. Dwars door Nederland loopt voortaan een ‘ijzeren gordijn’:
een serie forten en wachttorens langs de grensrivier, de limes. De inperking
van vrijheden en het opleggen van belastingen leiden in de eerste eeuw
na Chr. tot verzet. Alle grensforten gaan in 69 na Chr. in vlammen op tijdens
de Bataafse Opstand. Het Romeinse gezag wordt met harde hand hersteld.

From 50 BC onwards, the inhabitants of the Low Countries found themselves
confronting the Roman legions. The Romans built army encampments in
the interior and military harbours along the coast in preparation for the
conquest of Germania. After the defeat near Teutoburg Forest in AD 9, the
Romans changed their expansion strategy: the river Rhine was chosen defini
tively as the northern frontier of the Empire. From then on, the Netherlands
were divided by an ‘iron curtain’: a series of fortresses and watchtowers
along the frontier or limes. In the first century AD, the restrictions placed on
freedoms and the imposition of taxes provoked opposition. All the frontier
fortresses went up in flames in AD 69 in the Batavian Revolt. Rome re-established its authority with harsh repression.

In de tweede en derde eeuw na Chr. is het zuiden van Nederland geromaniseerd, met een wegenstelsel met mijlpalen, tempels en echte s teden als
Nijmegen, Maastricht en Voorburg. Het vrije noorden van Nederland profiteert van de handel met de Romeinen. Vooral in Friesland zijn veel Romeinse
vondsten gedaan. Vanuit Zeeland vertrekken schepen vol handelswaar naar
Engeland. In de derde eeuw na Chr. bezwijkt de limes en verdwijnt het centrale gezag. Romeins Nederland heeft in dit museum een eigen afdeling op
deze verdieping, maar hoort natuurlijk ook in het verhaal van de Archeologie van Nederland.

In the second and third centuries AD, the southern regions of the Nether
lands were romanized, creating a system of roads with milestones, and
building temples and real cities such as Nijmegen, Maastricht, and Voorburg.
The free north of the Netherlands benefited from the trade with the Romans.
In Friesland in particular, many Roman finds have been made. Ships loaded
with commercial merchandise set sail for England from Zeeland. In the third
century AD, the limes was breached, and Rome’s central authority collapsed.
This museum has a special section devoted to the Netherlands’ Roman
period on this floor, but this era is also, of course, part of the general archaeological story of the Netherlands.

Volken naast elkaar

Co-existing Peoples

De vierde en vijfde eeuw zijn lang gezien als een overgangstijd, aangeduid
met ‘Volksverhuizingstijd’ of ‘Dark Ages’. Steeds minder echter koppelen we
de vondst van ‘vreemde voorwerpen’ (Saksisch aardewerk, Merovingisch
geld) in nederzettingen en begraafplaatsen uit deze tijd aan een grootschalige verplaatsing van mensen. Er lijkt eerder sprake van hergroepering,
waarbij iemands bezit niet wordt bepaald door zijn identiteit maar door zijn
contacten. Bovendien blijken deze groepen in hun nieuwe verbanden steeds
weer te kiezen voor plekken waar al eerder was gewoond.

The fourth and fifth centuries AD have long been seen as a period of transition, dubbed ‘the Migration Period’ or ‘the Dark Ages’. But discoveries of
‘foreign objects’ (Saxon pottery, Merovingian coins) in the settlements and
burial places of this period are less and less connected with large-scale
migration. Instead, there seems to be regrouping, in which material culture
was determined not by ethnic identity but by contacts. What is more, these
groups, in their new constellations, appear to have chosen time and again
to settle in places that had been inhabited before.

Zowel op de terpen in het noorden als bij de Romeinse castella en villa’s
in het westen en zuiden is continuïteit van bewoning vanaf de Prehistorie
en/of Romeinse tijd tot in de Middeleeuwen. Typische vondstcomplexen uit
deze periode zijn schatten van goud en geld, die als offer of als spaarpot zijn
begraven. Die schatten tonen bij uitstek de verwerking van de Romeinse
erfenis, met vaak Romeinse gouden munten veranderd in sieraden met een
‘Merovingisch’ of ‘Fries’ karakter. De nederzettingen uit deze periode, zoals
Gennep met zijn grootschalige metaalbewerking, laten zien dat de transformatie van het oude nieuwe producten en ideeën oplevert.

Both on the artificial mounds of the north and near the Roman fortresses
and villas of the west and south, there was continuous habitation from
prehistoric or Roman times to the Middle Ages. Typical find assemblages
from this period include hoards of gold and coins, which were buried either
as offerings or for safe keeping. These treasures pre-eminently provide a
demonstration of the way the Roman heritage was absorbed; we often find
Roman gold coins worked into items of jewellery in Merovingian or Frisian
style. The settlements from this period, such as Gennep with its large-scale
metalworking industry, show that the transformation of the ‘old’ helped to
generate new products and ideas.

Krijgers en koningen

Warriors and Kings

In de zesde en zevende eeuw worden de diverse groepen in Nederland
langzaamaan onderdeel van grotere machtsstructuren. Het zuiden is deel
van het grote Merovingische koninkrijk met haar kern in Noord-Frankrijk,
maar in het noorden behoren de nederzettingen tot kleine Friese koninkrijken. Het is niet zeker dat mensen zich sterk bewust waren van dit ‘horen
bij’, maar de eenvormigheid van de materiële cultuur in een groot deel van
Noordwest-Europa in deze tijd is opvallend. Ook binnen de samenlevingen
zelf ontstaat meer hiërarchie en een herkenbare elite met paarden en
zwaarden. Hun machtsvertoon is herkenbaar in de sieraden en wapens die
ze in hun graf meekregen.

In the sixth and seventh centuries, the various communities around the
Netherlands gradually became part of large power structures. The south
was part of the large Merovingian kingdom, the heart of which was in
northern France, but the settlements in the north belonged to small Frisian
kingdoms. It is not clear whether people had a strong sense of ‘belonging’
to such realms, but the uniformity of the material culture in much of Northwestern Europe in this period is striking. Within societies, a more differentiated hierarchy arose as well, along with an identifiable elite with horses and
swords. Their displays of power are reflected in the items of jewellery and
weapons deposited with them in their graves.

Men heeft de doden vaak begraven op andere plaatsen dan waar men
woonde. De meeste informatie over deze periode danken we aan de Merovingische grafvelden in de duinen of op de stuwwallen. Deze grote graf
velden, zoals dat van Rhenen, tonen een relatieve rust in de samenleving
en gehechtheid aan een plaats, die eeuwenlang is gebruikt. Vanuit die basis
staan de nederzettingen in contact met elkaar en vormen Europese net
werken. In die netwerken worden niet alleen goederen maar ook ideeën
uitgewisseld en Nederland komt in deze periode op grote schaal in aan
raking met het christendom.

The dead were often buried in places other than those where people
lived. Most of our information about this period derives from the Mero
vingian burial grounds in the dunes or on the lateral moraines. These large
burial grounds, like the one in Rhenen, point to relatively peaceful times
and attachment to a location that was used for centuries. They served as
a basis from which settlements maintained ties and built up European
networks, in which ideas as well as goods were exchanged. The era also
witnessed the Netherlands’ first large-scale contacts with Christianity.

Deel van Europa

Part of Europe

De Frankische koningen en Karolingische keizers gebruiken in de achtste
en negende eeuw zowel bestaande netwerken als het christendom om
hun rijk te vormen en te besturen. Zij stichten kerken en burchten bij de
oude Romeinse bebouwing, die zij als hun eigendom zien omdat ze hun rijk
beschouwen als opvolger van het Romeinse. Ook in hun administratie, geldeconomie, kunst en wetenschap grijpen ze terug op antieke voorbeelden.
Deze ‘Karolingische Renaissance’ maakt een vroegmiddeleeuws Europa
mogelijk. In een periode van relatieve rust worden boeken geschreven en
versierd, en bereiken glaskunst en edelsmeedwerk een hoogtepunt.

In the eighth and ninth centuries, Frankish kings and Carolingian emperors
used existing networks and Christianity to shape and govern their empires.
They founded churches and strongholds near old Roman buildings, which
they saw as their property because they regarded their realm as the successor to the Roman Empire. In their administration, cash economy, arts and
sciences, they likewise used Antiquity as their frame of reference. It was this
‘Carolingian Renaissance’ that made an early-medieval Europe possible. In a
period of relative tranquillity, books were written and decorated, and work
in glass and precious metals reached unprecedented heights.

De noordelijkste handelspost (emporium) van het Karolingische rijk ligt
centraal in Nederland: Dorestad, bij het huidige Wijk bij Duurstede. Deze
havenstad groeit uit tot een knooppunt van internationale handel, uit
wisseling, confrontatie en bekering, goed beschermd door de Karolingische
keizers. Dat trekt ook de aandacht van de Vikingen, die vanaf 810 de k
 usten
van Nederland aanvallen, hun schepen de rivieren opsturen en Europa
terroriseren. Sommigen vestigen zich tijdelijk hier, zoals de vondst van twee
Vikingschatten op Wieringen aantoont. De Scandinaviërs treffen een christelijk Nederland aan. De kerkhoven uit deze tijd bevatten doden zonder
grafgiften met hun hoofd in het westen: met zicht op het paradijs.

The northernmost trading post or emporium of the Carolingian Empire
was at the heart of what is now the Netherlands: in Dorestad, near presentday Wijk bij Duurstede. This harbour became a hub of international commerce and exchange, confrontation and conversion, under the protection of
the Carolingian emperors. This also attracted the attention of the Vikings,
who, from AD 810 onwards, attacked the coasts of the Netherlands, directed
their ships upstream, and terrorized Europe. Some of them settled in these
regions temporarely, as proved by the discovery of two Viking hoards on the
island of Wieringen. When the Scandinavians arrived, they found a people
that had converted to Christianity. Cemeteries from this period contain
bodies buried without gifts, and oriented with the head in the west: providing a view of paradise.

Kloosters en kastelen

Monasteries and Castles

In de loop van de tiende, elfde en twaalfde eeuw hergroepeert de bewoning
zich steeds meer rondom centra van wereldlijke of kerkelijke macht, vanwege de bescherming en infrastructuur die men daar kan vinden. Kastelen,
kerken en kloosters worden middelpunt van machtseenheden, die vaak
een grote verscheidenheid aan mensen bevatten, elk met hun eigen taak:
ridders, m
 onniken, vissers, boerinnen, pelgrims en bedelaars. Het worden
ook centra van cultuur, van ridderromans en kloostergezang, waar onderwijs wordt verzorgd en handel gedreven. Het land rond belangrijke plaatsen
wordt ingedeeld en in cultuur gebracht.

In the tenth, eleventh and twelfth centuries, habitation increasingly
clustered around centres of secular or ecclesiastical power, because of
the protection and infrastructure these provided. Castles, churches, and
monasteries became centres of administrative districts, which often contained people from all works of life, from knights and monks to fishermen,
peasant women, pilgrims, and beggars. They also became centres of culture,
of chivalric romances and monastic chants, places where education was
provided and people did business. The land surrounding important population centres was partitioned and cultivated.

Uiteindelijk groeien deze eenheden uit tot dorpen en steden, waarbij
de eerdere landschappelijke indeling de basis vormt voor de nieuwe lappen
deken. De steden werken samen met machthebbers zoals de Hollandse
graven om officiële privileges te k
 rijgen voor bestuur, inrichting en concur
rentie, zowel van de stad zelf als van het gebied eromheen. Sommige centra
concentreren zich op productie, zoals de grootschalige pottenbakkers
industrie in het L imburgse Brunssum-Schinveld. Deze periode associëren wij
bij uitstek met de riddercultuur, maar is in Nederland zeker zo sterk bepaald
door landschappelijke factoren: in deze tijd zijn voor het eerst grote gebieden ingepolderd, maar ook nederzettingen zoals Kootwijk onherroepelijk
verdwenen onder stuifzand.

These places eventually grew into villages and towns, in which the
earlier division of the landscape formed the basis for the new patchwork.
The towns collaborated with rulers such as the counts of Holland to obtain
official privileges for government, structure and competition, not just for
the city itself but for the surrounding area as well. Some centres focused
on production, examples including the large-scale pottery industry in
Brunssum-Schinveld, Limburg. This period is associated most strongly with
chivalric culture, but in the Netherlands, landscape factors were at least as
important: this was when the first large-scale land reclamation took place,
while settlements such as Kootwijk vanished irrevocably beneath shifting
sands.

Leven in de stad

Life in the City

In de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw komen in Nederland
de steden en de bijbehorende burgerlijke samenleving tot volle bloei.
Steden en dorpen krijgen hun plaats in politieke, commerciële en
culturele netwerken. De bevolking groeit en er ontstaat een verregaande specialisatie en differentiatie, zowel tussen steden onderling
als b
 innen elke woonplaats. In de Hollandse stad Dordrecht bijvoorbeeld heeft elke orde haar klooster, elk gilde haar hoofdkwartier, elke
broederschap zijn kapel. Er worden verdedigingswerken gebouwd om
sommige zaken binnen en andere buiten te kunnen houden. Tussen
steden en groepen onderling wordt gevochten en worden geschillen
beslecht of berecht.

In the thirteenth, fourteenth, and fifteenth centuries, the cities and
civic society in the Netherlands came into full bloom. Cities and villages all acquired a place of their own in political, commercial and
cultural networks. The population increased, and a process of farreaching specialization and differentiation unfolded, both within and
between population centres. In the city of Dordrecht in Holland, for
instance, each order had its own monastery, each guild its headquarters, each fraternity its chapel. Fortifications were built to keep some
things in, and others out. Fighting sometimes erupted between cities
and groups, and disputes were settled or resolved by courts of law.

Typerend is het uitkristalliseren van gespecialiseerde voorzieningen
voor mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, armen, zieken, wezen,
zelfs d
 ieren. Ook wijken en huizen krijgen hun eigen karakter. De
woonplaatsen worden ingewikkelder, straatnamen, huisnamen en
plattegronden zijn nodig om je weg te vinden. Er komen regels om
het leven steeds gedetailleerder te organiseren. De zestiende eeuw
is tweeledig: het staartje van de Middeleeuwen, maar ook de opmaat
van de Gouden Eeuw. Het is de eeuw waarin de Renaissance hier echt
voet aan de grond krijgt en Nederland zijn eigen verleden ontdekt.
Tegelijkertijd ontdekt Europa de rest van de wereld.

Typical is the development of specialized provisions for men,
women, children, the old, the poor, the sick, the orphaned, and even
animals. Districts and houses acquired distinctive characters. Towns
and cities became more complex, and street names, house names,
and maps became necessary to enable people to find their way
around. Rules were created to organize life in ever greater detail.
The sixteenth century was dualistic in nature: it was both the aftermath of the Middle Ages and the prelude to the Golden Age. This was
the century in which the Renaissance obtained a firm foothold in
these regions, and in which the Netherlands discovered its own past.
At the same time, Europe discovered the rest of the world.

De mens in de wereld

Man in the World

De Opstand of Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) vormt de overgang van
Middeleeuwen naar Moderne tijd. In deze tijd nemen de bronnen voor
geschiedschrijving sterk toe. Uit de zeventiende en achttiende eeuw is een
stijgende hoeveelheid aan geschriften en afbeeldingen bewaard gebleven.
Uit de negentiende en twintigste eeuw komen daar nog foto’s, film- en televisiebeelden en computerbestanden bij. Zoals men lang dacht dat archeologie alleen belangrijk was voor de periodes zonder geschreven bronnen, was
men lang van mening dat na de M
 iddeleeuwen het belang van archeologie
ophoudt.

In the Netherlands, the Dutch Revolt or Eighty Years’ War (1568-1648) marks
the transition between the Middle Ages and the Modern Era. This era saw a
sharp increase in the sources for historiography. Far more documents and
images have been preserved from the seventeenth and eighteenth c enturies
than from earlier periods. Moving on to the nineteenth and twentieth centuries, we also have the benefit of photographs, film and television images, and
computer files. Archaeology was long believed to be important only in helping us understand periods without written records, and in the same way it
was assumed that archaeology ceased to be relevant after the Middle Ages.

Maar bijvoorbeeld opgravingen in voormalige overzeese handelsplaat
sen van de VOC en de resten van verblijven van ontdekkingsreizigers
zoals op Nova Zembla tonen kanten van het verhaal die we uit de teksten
en afbeeldingen niet kennen. De inhoud van een beerput van een herberg,
de afvalberg van een vergane fabriek of een schuttersputje uit de Tweede
Wereldoorlog leveren een ongekend intiem kijkje in het dagelijks leven – een
directe confrontatie met de koffiekopjes en tandenborstels van het verleden.
Juist die materiële cultuur toont wie wij ooit waren en het opgraven daarvan
vertelt beeldend wat Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is. Archeologie
houdt dus, net als geschiedenis, nooit op. En u bent daar deel van.

But excavations of former overseas trading posts of the Dutch East India
Company and the remains of houses built by explorers, like the one on Nova
Zembla, reveal aspects of history that cannot be derived from documents
or images. The contents of a tavern’s cesspit, the rubbish dump of a disused
factory, and a foxhole from the Second World War all provide us with an
extraordinarily intimate view of everyday life – a direct confrontation with
the coffee cups and toothbrushes of the past. It is precisely through that
material culture that we discover who we once were, and its excavation
provides an expressive commentary on how the Netherlands became what
it is today. So archaeology, like history, never ends. And you are part of it.

