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Deel 4: Walravenside in het zuidelijk Noordzeegebied

15 Walravenside en de andere vissersmilieus in het zuidelijk Noordzeegebied
In dit hoofdstuk wordt de informatie afkomstig uit het onderzoek naar de materiële 

bronnen van Walravenside samengevoegd met de data van andere archeologisch onderzochte 
vissersdorpen en gezamenlijk geconfronteerd met de informatie over deze milieus 
beschikbaar in toegankelijke geschreven bronnen. Om de vergelijking zeker in het geval van 
de archeologische bronnen zo goed mogelijk te stofferen zijn ook archeologisch onderzochte 
vissersmilieus die strikt genomen buiten het eigenlijke onderzoeksgebied liggen maar die 
uitgebreid archeologisch onderzocht zijn zoals Sandhagen2935 op Langeland (DK) ook bij de 
discussie betrokken.

Na een kort overzicht van de beschikbare vissersmilieus en de erop toegepaste 
onderzoeksmethodes brengen een aantal thematische paragrafen in een tweede luik een 
samenvatting van de voor Walravenside bekomen onderzoeksresultaten aangevuld met 
gegevens uit andere vissersmilieus. Het betreft een aantal van de thema’s die in detail zijn 
behandeld in deel 3 van de verhandeling. Deze informatie wordt vervolgens tegenover de 
gegevens afkomstig uit geschreven bronnen geplaatst. Voor van wal te steken wordt eerst een 
indruk gegeven van de beeldvorming in de literatuur omtrent vissersmilieus.

15.1 De beeldvorming omtrent vissersmilieus
Zeelui en in het bijzonder vissers worden overwegend negatief beoordeeld door het niet 

maritieme deel van de maatschappij. Reeds in het klassieke Griekenland krijgen vissers een 
negatief imago toebedeeld. Ze worden bestempeld als passief en vermits ze zich meestal ver 
van de vruchtbare grond en de agora bevinden, staan ze bovendien maatschappelijk buiten 
spel. Het risico om zonder graf en zonder epische gezangen op zee te sterven2936 ligt 
vermoedelijk mee aan de basis van deze houding. Ook in de moderne anthropologie wordt de 
bijdrage van de sedentaire maritieme maatschappijen aan de geschiedenis van de mens haast 
tot niets herleid, ondanks het feit dat deze sedentaire vissersmaatschappijen het agro-pastorale 
sedentaire Neolithicum voorafgaan. Vissersdorpen met vijfhonderd bewoners zijn in 
Zuidwest-Alaska bijvoorbeeld reeds gekend rond achtduizend voor onze tijdrekening2937. 
Deze gemeenschappen zouden gemeenschappen van overvloed geweest zijn. Deze overvloed 
hadden ze te danken aan de beschikbaarheid van een accumuleerbaar surplus: de zalm.

De gangbare opvatting omtrent middeleeuwse en vroeg-modeme vissersmilieus in het 
onderzoeksgebied is eveneens eerder negatief2938 en plaatst deze dan ook aan de rand van de 
samenleving, waar ze zich om begrijpelijke redenen ook fysisch reeds bevinden. De algemene 
opvatting omtrent middeleeuwse vissers op de Britse Eilanden bijvoorbeeld werd enkele jaren 
geleden als volgt samengevat door G. Hutchinson: 'Over de organisatie van de zeevisserij is in 
Engeland weinig geweten. Het lijkt uitgevoerd te zijn door kleine ondernemers, waarvan 
sommige dan nog in dienst van grote monastieke huizen werkten. In afgelegen 
vissersnederzettingen was vissen eigenlijk meer een overlevingsindustrie en het is zelfs 
onwaarschijnlijk dat vissers die belangrijke stedelijke markten voorzagen, rijkdom konden 
verwerven. Vermits vis een basisproduct was, werd het ook goedkoper naarmate er meer van 
geproduceerd werd. Nieuwe en verbeterde bewaarmethodes lieten vissers echter wel toe meer 
profijt te halen uit tijdelijke pieken in beschikbaarheid van vis en maakten het ook mogelijk

2935 Berg et al. 1981.
2936 Collet 1991, 483.
2937 Collet 1991,485-488.
2938 Hutchinson 1994, 129.



vis over grotere afstanden te vervoeren'2939. Permanent bewoonde vissersnederzettingen 
ontstaan bijvoorbeeld langs de zuidkust van Devon slechts vanaf de late 15de eeuw. Voorheen 
werd de zeevisserij enkel beoefend vanuit zgn. 'cellar settlements' - seizoensmatig gebruikt 
onderdak voor vissers en vistuig. Vissen was in Devonshire blijkbaar enkel een soort 
seizoensgebonden nevenactiviteit waarvan sommige facetten, als het verzamelen van 
schelpdieren bijvoorbeeld, vermoedelijk grotendeels door vrouwen werden uitgevoerd2940. De 
situatie op de Britse Eilanden, en zeker deze in Devonshire, verschilt van de situatie op het 
Europese vasteland en meer specifiek in Vlaanderen waar bijvoorbeeld minstens sinds het 
midden van de 13de eeuw permanent bewoonde vissersnederzettingen ontstaan. Hier dient 
echter wel aan toegevoegd dat niet is geweten welk belang de visserij op dat ogenblik in de 
tewerkstelling van de bewoners reeds vertegenwoordigde. Deze vastgestelde verschillen 
tussen Vlaanderen en Engeland met betrekking tot de visserij passen in elk geval in het meer 
globaal beeld waarin haast in elke ambachtelijke vaardigheid de Lage Landen de toon zetten 
en naderhand werden nagevolgd door Engeland2941.

De zopas vertolkte opvatting met betrekking tot de visserij op de Britse Eilanden ligt 
volkomen in de lijn van wat sommigen ook voor het Europees vasteland en meer specifiek 
voor de Lage Landen beweren, nl. dat het tot na WOU geduurd heeft alvorens de visser een 
menswaardig bestaan kreeg2942. Schamele venters worden voor de periode 16de-18de eeuw 
bijvoorbeeld socio-economisch regelmatig gelijkgesteld met vissers2943. Het beeld dat we 
krijgen van de Oostendse vissers in de 18de en vooral in de 19de eeuw is er inderdaad één van 
grote armoede. De 19de-eeuwse Oostendse vissersmilieus hadden veel kinderen, waren slecht 
behuisd, waren overwegend analfabeet en hadden nogal te kampen met alkoholisme2944. Het 
beeld van de visserij in Zeeland2945 in de 19de-20ste eeuw is op dit punt niet verschillend, 
namelijk dat van een onzeker en keihard beroep waarmee niet veel kon worden verdiend.

De vraag rijst nu in hoeverre deze situatie ook van toepassing is op de voorafgaande 
eeuwen. Desnerck is wel van mening dat de situatie van de Oostendse vissers fel verslechtte 
met het ontstaan van de grote rederijen2946. Ook de opkomst van Oostende als badstad deed de 
vraag naar huizen en kamers stijgen waardoor de huurlasten stegen en de vissers slechter 
behuisd raakten. Eenzelfde fenomeen had zich ook al eens voorgedaan in de 18de eeuw toen 
tengevolge van de groei van de Oostendse handelshaven een groot aantal vissers de stad 
diende te verlaten294 .

De bovenstaande informatie omtrent de socio-economische positie van vissers doet 
vermoeden dat indien van vissersnederzettingen de materiële en geschreven bronnen 
onderzocht worden, er weinig of geen tekenen van welstand kunnen verwacht worden. Op 
basis van onderzoek van het aardewerk aanwezig op in Nederland aangetroffen 
scheepswrakken uit de periode 1600-1900, wordt voor een aan de visserij verwante 
beroepsgroep - de binnenscheepvaart - geconcludeerd dat ze inderdaad een arm milieu 
vertegenwoordigde, echter niet het allerarmste2948. Algemeen wordt ten andere ook aanvaard 
dat de kustvaart een hogere status genoot dan de binnenvaart2949. Hierbij rijst dan
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onmiddellijk de vraag hoe de vissersmilieus zich verhouden ten opzichte van de 
binnenscheepvaart.

Niettegenstaande de visserij in termen van het verwerven van een inkomen zoals 
hierboven eerder negatief wordt geëvalueerd, wordt bijvoorbeeld toch haar monopolie op de 
haringhandel beschouwd als een van de oorzaken van de sterkte van de Hanze2950. Op het 
einde van de 14de eeuw verdeelde deze organisatie jaarlijks een 100.000 vaten haring over de 
havens van NW-Europa2951. Dit alles wijst op het niet te onderschatten belang van vis als 
handelswaar in de late middeleeuwen. In de Bourgondische Nederlanden bijvoorbeeld was de 
haringteelt een essentiële economische activiteit, vooral voor de kustbewoners maar ook voor 
de rest van de 'pays de par-de9a' . Kaakharing en andere vormen van verduurzaamde vis 
vertegenwoordigden belangrijke laatmiddeleeuwse exportproducten voor Vlaanderen die goed 
van pas kwamen bijvoorbeeld in de wijnhandel met Zuidwest-Frankrijk2953. Er dient echter 
wel te worden nagegaan in hoeverre de vissers zelf konden profijt halen uit deze situatie. Wel 
duidelijk is het feit dat kustbewoners en meer in het bijzonder vissers naast hun gewone 
inkomstenbronnen, tengevolge van het lagaanrecht, een bijkomende bron van inkomsten 
hadden. Wat aanspoelde op het strand kwam de graaf toe maar de vinder kreeg aanvankelijk 
de helft en vanaf 1445 een derde van de winst na verkoop. Dit is een bron van inkomsten die 
hoofdzakelijk kustbewoners en in het bijzonder vissers ten goede kon komt. Vissers visten 
immers ook op zee reeds regelmatig dingen uit het water. Dergelijke dingen ressorteerden ook 
onder het lagaanrecht. Het blijft evenwel de vraag hoe de controle op dingen die op zee 
aangetroffen werden, door de overheid werd uitgevoerd. Vaak hadden de aangespoelde 
goederen een grote waarde2954. Het lagaanrecht werkte echter soms ook in de omgekeerde 
richting vermits een visser tengevolge van het recht na averij soms zijn gestrande boot 
verloor2955.

Wat hiervoor gezegd is over de socio-economische positie van vissers is vooral 
gebaseerd op informatie uit de periode 16de-20ste eeuw. Alles dient echter te worden bekeken 
in het licht van het geleidelijk aan afhemen van het statuut en de sociale, legale en 
economische positie van zeelui sinds de late middeleeuwen. Volgens Richard Unger is de 
persoonlijke degradatie van zeelieden vooral het gevolg van de technische ontwikkelingen in 
de scheepvaart die in de eerste plaats ten goede kwamen aan de scheepskapitein en veel 
minder aan de doorsnee bemanning. De zeelieden evolueerden van vennoten in de 13de eeuw 
die participeerden aan de onderneming naar pure loonwerkers in de 18de eeuw. Deze evolutie 
zette zich niet overal tegelijkertijd door; ze manifesteerde zich blijkbaar eerst op de grotere 
schepen en in de visserij. Het proces kwam echter later op gang in de Nederlanden dan in het 
Middellands Zeegebied bijvoorbeeld2956.

Het beeld blijft gemengd en het archeologisch onderzoek van vissersmilieus kan 
wellicht het beeld verder invullen.

Behalve het feit dat vissersmilieus nogal negatief worden bekeken in termen van 
inkomen, wordt ook nogal vaak gezegd dat vissers speciale mensen zijn. Zo worden de 20ste- 
eeuwse ansjovisvissers uit Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld beschreven als mensen met een 
sterk ontwikkeld gevoel voor vrijheid en onafhankelijkheid, waardoor ze voor P. Korringa aan

/QS7de Watergeuzen deden denken . Vissersdorpen langs de Zuiderzee vormden hechte en 
tamelijk gesloten gemeenschappen met een onderling vaak sterk verschillend sociaal,

2950 Lewis, Runyan 1990, 128.
2951 Lewis, Runyan 1990, 135.
2952 Paviot 1995, 205.
2953 Craeybeckx 1958, 66, 73, 75, 137, 143-144, 241 & 272.
2954 Zie o.a. Coomaert 1974, 335-341; Egmond 1997, 37 en Bailey 1992, 108.
2955 Coomaert 1974, 336.
2956 Unger 1997, 66-74.
2957 Korringa 1963, 105.



cultureel en religieus leven. Vissers en vissersgezinnen verhuisden bijvoorbeeld maar 
zelden2958. Dergelijke opinies gaan blijkbaar ver in de tijd terug vermits in laatmiddeleeuwse 
bronnen Vlaamse vissers door tijdgenoten worden bestempeld als tiestus et de forte

■ ■ 2959oppmion
De conclusie van deze opvattingen is dat de vissers een aparte, nogal gesloten groep 

vormden die het wat het inkomen betrof globaal genomen niet zo goed deed, maar die 
anderzijds karakteriële en andere eigenschappen hadden die hen onderscheidden van de rest 
van de maatschappij. Blijft de vraag of dit ook geschreven staat in de materiële bronnen.

15.2 De andere landelijke zeevissersmilieus: bronnen en toepaste onderzoeksmethodes
15.2.1 Archeologische bronnen

In de hiernavolgende bladzijden wordt een eerste overzicht voorgesteld van de 
archeologisch gekende zeevissersmilieus aanwezig in het onderzoeksgebied. Dit overzicht is 
bedoeld als een eerste aanzet tot een verder doorgedreven inventarisatie en dient dus 
ongetwijfeld nog in belangrijke mate te worden aangevuld. Een aantal van de opgenomen 
sites dienen bovendien nog te worden geconfronteerd met de huidige terreinsituatie zoals de 
door Loppens vermelde sites nabij Dunkerque (F) bijvoorbeeld. De opname is dus 
hoofdzakelijk gebaseerd op de in publicaties vermelde informatie. Het overzicht toont in elk 
geval aan dat hoedanook slechts een kleine fractie van de landelijke zeevissersmilieus reeds 
archeologisch is onderzocht.

Wat de informatie over de Britse Eilanden betreft werd gestart met het doornemen van 
het 'Handbook for British and Irish Archaeology' samengesteld door C. Lavell2960. Daarnaast 
werd ook de kroniek 'Medieval Britain' in Medieval Archeology, systematisch onderzocht. 
Ook werd de bibliografie van elke geraadpleegde publicatie op zijn beurt doorgenomen. Voor 
het detecteren van archeologisch gekende vissersmilieus op de Britse Eilanden was vooral het 
door Fulford, Champion & Long uitgegeven werk een grote hulp2961. Hieruit bleek 
onmiddellijk hoe weinig Britse landelijke vissersmilieus archeologisch gekend zijn. Dit is 
gedeeltelijk te verklaren doordat de middeleeuwse kustlijn van de Britse oostkust voor een 
belangrijk stuk in zee is verdwenen. Ook voor het kustgebied van Noord-Frankrijk staan geen 
zuivere vissersmilieus ter beschikking die archeologisch op enige schaal zijn onderzocht. Er is 
slechts één landelijke site, nl. Coquelles, waarvan de bewoners blijkens de vondsten 
gedeeltelijk met visvangst begaan waren2962, dat in beperkte mate archeologisch is gekend. 
Voor het in kaart brengen van de Zeeuwse vissersmilieus kon beroep worden gedaan op het 
archief en de bibliotheek van de provinciaal archeoloog van Zeeland. Voor Zeeland stond ook 
de Encyclopedie van Zeeland ter beschikking die alle gepubliceerde informatie omtrent 
Zeeland tot en met 1982-1984 toegankelijk maakt2963. Voor de andere gebieden werd vooral 
gesteund op bibliografieën van individuele bijdragen over de middeleeuwse visserij. De 
gedetecteerde laatmiddeleeuwse of vroeg-modeme zeevissersmilieus die - zij het vaak slechts 
gedeeltelijk - archeologisch gekend zijn worden hieronder kort voorgesteld en wel in de 
volgende volgorde: Noord-Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Engeland. Duitsland is 
in dit overzicht bijzonder slecht bedeeld.

Coquelles (Pas-de-Calais, F)2964

2958 Dorleyn 1984, 189.
2959 Doehaerd 1962, 14.
2960 Lavell 1997.
2961 Fulford et al. 1997.
2962 Clavel 2001,54.
2963 Encyclopedie van Zeeland, 3 dln., 1982-1984, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
2964 Clavel 2001, 54-55.



Van een nederzetting met drie boerderijen uit het einde van de 14de eeuw en het begin 
van de 15de eeuw is ook een kleine collectie botmateriaal bestudeerd. De visresten van deze 
collectie bestaan enkel uit resten van zeevis zodat deze site op dit punt aansluit bij de gekende 
vissersmilieus. Het betreft echter vermoedelijk vooral een landbouwmilieu dat gezien zijn 
ligging ook gedeeltelijk op zee was gericht. Van deze site is slechts één zeefstaal bestudeerd 
zodat de informatie vrij beperkt is.

Leffrinckhoucke2965-Yde2966 (Pas-de-Calais, F)
Te Leffrinckhoucke wordt een vindplaats vermeld in de duinen2967. Deze is niet zo ver 

van Zuydcoote gelegen en het is niet echt duidelijk of deze mogelijke site en de Yde nabij 
Zuydcoote wel twee verschillende sites zijn. Op het strand van Zuydcoote wordt door 
Loppens een begraven dorp gesignaleerd2968. Deze vindplaats dient nog verder te worden 
onderzocht zowel wat de juiste situering als de identificatie als vissersmilieu betreft.

Koksijde2969 (W.-Vl., België)
Ontdekt door Karei Loppens2970 in 1927 omtrent kilometerpaal 8 langs de Belgische 

kust. De nederzetting, ongeveer 200 m lang, is ingeplant ten westen van een kleine inham. 
Het weinige vondstenmateriaal wijst vooral op bewoning van de 13de tot de 14de eeuw en 
mogelijkerwijze zelfs tot de 15de eeuw. Deze nederzetting, vermoedelijk in oorsprong de 
aanlegplaats van de vissersvloot van de abdij Ter Duinen, verdween waarschijnlijk in de loop 
van de 14de eeuw. Het toponiem ging over op de nederzetting Simoenskapelle, gelegen in het 
huidige Koksijde-dorp297 . Deze in oorsprong laatmiddeleeuwse dorpskern werd op zijn beurt 
verlaten in de 18de eeuw en vervangen door de huidige.

Van het laatmiddeleeuwse en vroeg-modeme Koksijde is de lokalisatie dankzij 
archeologisch onderzoek goed gekend. Dit is echter zoals gezegd niet te identificeren met de 
vissersnederzetting Koksijde die ter hoogte van de huidige kustlijn ligt. In 1955 werden bij 
graafwerken langs de Helvetialaan graven en bouwresten van het laatmiddeleeuwse kerkje 
van Koksijde aangetroffen. In 1985 kwamen bij bouwwerken langs de Zeelaan opnieuw 
sporen van de begraafplaats rond de kerk vrij. Het betreft zowel kuil- als kistgraven die 
afgedekt werden door een 1,5 tot 2 m dik pakket stuifzand2972.

Nieuwe Yde of Vloedgat (gem. Oostduinkerke, W.-Vl, België)2973
Deze site gelegen in de wijk Duinpark beslaat een oppervlakte van ruim 9 ha. De kern 

van deze site bevindt zich vermoedelijk nabij het contact tussen de Spelleplekkeweg en de 
Duinparklaan. De 16de-eeuwse bewoning is geconcentreerd in het oostelijk en 
noordoostelijke deel van de site en beslaat een merkbaar kleinere oppervlakte. Het overgrote 
deel van de vondsten dateert uit de 2de helft 13de-begin 15de eeuw en omvat naast de 
gebruikelijke lokaal-regionale keramiek ook baksteenwaar (o.a. een grote bak met 
tussenschot, kandelaar en deksel) en een verscheidenheid aan importaardewerk (Rijnland, 
Maasvallei, Britse Eilanden en Frankrijk). Bij de lokaal-regionale producten zijn vooral 
braadpannen, kookkommen en kookpotten goed vertegenwoordigd. De nederzetting leverde

Degryse 1994, 101
2966 Termote 1992, 77.
2967 Van Gansbeke-Grothausen 1986, voetnoot 13.
2968 Loppens 1932, 115; Van Gansbeke-Grothausen 1986, voetnoot 10.
2969 Termote 1992, 80.
2970 Loppens 1932, 121.
2971 Termote 1988a, 73; Termote 1988b, 17-21.
2972 Termote 1986a, 79.
2973 Termote 1981, 106-107; Termote 1982, 57-58; Termote 1983, 54; Termote 1984a, 479-484; Termote 1984b, 
528-530; Termote & Van Oeteren 1984, 68-70.



o.a. ook enkele scherven van een kan of kruik uit het productiecentrum Scarborough op. Deze 
dateren waarschijnlijk uit de 13de eeuw, maar in elk geval uit de periode 1225-1350. De 
vindplaats is ook rijk aan kleine bronzen voorwerpen en duizenden spelden die het nu nog 
gebruikte toponiem Spelleplekke hebben doen ontstaan. De plaats krijgt sinds meer dan een 
eeuw allerlei aandacht waardoor de informatie over deze site ook enorm verspreid is geraakt 
zowel wat de materiële resten zelf betreft als de geschreven neerslag van de ter plaatse 
uitgevoerde activiteiten.

Pastoor Duclos van Pervijze gaf de naam Spelleplekke aan de plaats waar hij naast 
munten, vishaken en vaatwerk duizenden spelden had gevonden2974. Na Duclos bezochten 
nog een ganse reeks onderzoekers deze site waaronder Rahir, Chieux-Quaghebeur, Claerhout, 
De Loë, Maertens en dit allemaal nog voor WOI2975. Rahir vermeldt reeds onderzoek te 
Oostduinkerke door de Service des Fouilles de L’Etat in 190 62976 zonder echter verder te 
specificeren. In het Interbellum is vooral Loppens actief in Nieuwe Yde. Hij vermeldt in zijn 
publicatie over de duinen, vijftig haarden, zestien schelpenophopingen (één van Cardium 
edule en één van mosselen, de overige uit Mactra Subtruncata), vijf kleihopen (reserves voor 
de bevloering van de huizen) en een grote aslaag van 13 bij 7 m . Als visresten zijn te 
vermelden: kabeljauw, schelvis, stekelrog en platvissen. Losse bakstenen kwamen overal voor 
en een muurfragment toonde aan dat de bakstenen met kalk bepleisterd waren2977. De door 
Loppens gevonden mobilia omvatten: o.a. haken, grote nagels, sleutels, meslemetten, 
fragmenten van een maliënkolder, opgerolde loden plaatjes, lakenloodjes, vingerhoeden, 
hoekbeslag, meer dan 6000 naalden, rekenpenningen29 8, doorboorde bakstenen, doorboorde 
kleibollen, fragmenten van een benen kam, een dobbelsteen in been, een fluitje in ivoor, 
mesheften in bot. Grote braadpannen komen veelvuldig voor. Loppens merkt op dat ondanks 
het feit dat de inwoners van Nieuwe Yde vissers en eenvoudige lieden zijn, er toch heel wat 
luxevoorwerpen worden gevonden. Volgens hem zijn deze afkomstig van Nieuwpoort of 
Veume2979.

De muntencollectie van Loppens bevindt zich in het museum van de Duinenabdij. 
Hieronder bevinden zich 57 munten en penningen die afkomstig zijn van de Spelleplekke en 
van Nieuwe Yde2980. 46 Van deze munten zijn precies determineert)aar. De grote meerderheid 
hiervan (27 van de 46) dateert uit de periode 13de-14de eeuw. Van de resterende dateren er 
één uit de 12de eeuw, vijf uit de 15de eeuw en dertien uit de 16de eeuw. Wat de 15de eeuw 
betreft valt de afwezigheid van munten van Jan Zonder Vrees, Filips de Goede, Karei de 
Stoute en Maria van Bourgondië sterk op.

Na enkele decennia van archeologische stilte rond Nieuwe Yde komt de site weer 
onder de aandacht van beroepsarcheologen in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw. 
Langs de Konijnepijpstraat werd naar aanleiding van de bouw van een villa2981, een 
betrekkelijk grote hoeveelheid schervenmateriaal gevonden uit de 13de-14de eeuw. Daarnaast 
zijn resten van een tegelvloer aangetroffen over een oppervlakte van verschillende tientallen 
meters2982. Door de Werkgroep Archeologie voor Veume en Omstreken (WAVO) wordt de 
site van Nieuwe Yde vanaf de jaren ’80 regelmatig geprospecteerd. Bij deze prospecties 
duiken af en toe importstukken op zoals een fragment van een kan uit Saintonge2983.

2974 Dalle s.d., 33.
2975 Bijnens 1981, 10.
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2977 Loppens 1932, 105-106.
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2981 Bijnens 1981, 15.
2982 De Meulemeester 1977, 120.
2983 Termote 1986b, 28.



Daarnaast zijn door deze werkgroep ook een aantal sonderingen uitgevoerd op deze site. Bij 
een sondering uitgevoerd op perceel Koksijde, 4de afdeling, sectie G, 768, gelegen aan de A. 
Devoslaan, werd een 1 m dik archeologisch pakket doorsneden. Onder de aangetroffen resten 
w.o. baksteenpuin en aardewerk uit de 14de-15de eeuw bevonden zich ook opvallend veel 
pisulaschelpen2984. Bij een andere steekproef, uitgevoerd ten westen van de Duinparklaan 
(Koksijde, 5de afd., sectie A nr. 767), werd een 2 m dik lagenpakket aangesneden met 
materiaal uit de 14de-begin 15 de eeuw. Opvallend was de grote verscheidenheid aan 
importwaar: steengoed uit het Rijnland, producten uit de Maasvallei en Britse, Noord-Franse 
en Zuidwest-Franse producten298 .

De Spelleplekke genoot ook ruime bekendheid in Oostduinkerke en omgeving 
waardoor jeugdigen met interesse voor het verleden er vaak kwamen snuffelen. Dit blijkt o.a. 
uit een kleine collectie schervenmateriaal die ons door Dr. Konjev Desender werd 
toevertrouwd. Deze collectie werd door hem en een vriend verzameld langs de Duinparklaan 
in het begin van de jaren ’70 van de 20ste eeuw en bevatte naast het gebruikelijk rood en grijs 
aardewerk ook enkele stukken Andaloesische majolica en een wetsteen voorzien van een 
ganse reeks, diep uitgesleten groeven.

Op deze site is zoals uit het voorgaande blijkt, reeds heel wat werk verricht. Een 
synthese van de resultaten van al dit in verspreide slagorde uitgevoerde onderzoekswerk is 
echter niet voorhanden. De vermelde steekproef in de A. Devoslaan2986 is een stuk buiten de 
zone van het verdwenen vissersdorp gesitueerd. Ofwel is de straatnaam verkeerd in de 
vondstmelding, ofwel is deze steekproef in latere bijdragen over het hoofd gezien.

Blutsyde (gem. Oostende of Bredene, W.-VL, België)2987
Over dit gehucht is -  behalve dat het een yde-toponiem is - nagenoeg niets met 

zekerheid gekend. Omtrent de precieze ligging bestaat zelfs nog discussie. Alle auteurs zijn 
het er echter wel over eens dat Blutsyde ten oosten van Oostende gelegen was. K. Loppens 
en R. Verbanck2989 opteerden voor een lokalisatie op het grondgebied van Bredene, meer 
specifiek op de plaats op het strand waar eerstgenoemde reeds in 1920 archeologische sporen 
had waargenomen. In 1929 trof Loppens op dezelfde plaats, iets ten westen van Bredene-bad, 
meer bepaald ter hoogte van kilometerpaal 33, o.a. een tonput zonder bodemplaat (diameter: 
0,5 m, diepte: 0,8 m) en gevuld met ceramiek aan2990. D. Farasyn was samen met Jan Dreesen 
van oordeel dat Blutsyde dichter bij Oostende was gelegen, dicht tegen de oostkant van de 
Oostendse havengeul2 91.

Yde bij Wenduine (gem. De Haan, W.-VX, België)2992
Een fragment van een 'Knight Jug'2993 en twee fragmenten van baksteenwaar2994 zijn 

afkomstig van het strand van Wenduine. Verdere archeologische informatie is o.a. vervat in 
de private collectie van A. De Turcq. Deze werd in het kader van deze studie niet verder 
bestudeerd.

2984 Termote 1981, 107;Termote 1982, 57-58.
2985 Termote & Van Oeteren 1984.
2986 Termote 1982.
2987 Termote 1992, 77.
2988 Loppens 1936.
2989 Verbanck & Farasyn 1980, 3.
2990 Loppens 1932, 128.
2991 Verbanck & Farasyn 1980.
2992 Termote 1992, 77.
2993 Cools 1986, 59-60.
2994 Cools 1992, 89.



Heis (gem.: Knokke-Heist, W.-Vl., België)
Ook het middeleeuwse Heist is blijkbaar voor een deel door kusterosie aangetast zoals 

blijkt uit de melding dat Heistenaars tot vóór de laatste Wereldoorlog nog sporen van huizen 
gezien hebben op het strand2995. Een groot deel van deze site bevindt zich onder de huidige 
bebouwing van Heist.

In 1987 werden op twee bouwwerven2996 te Heist, archeologische waarnemingen 
verricht met betrekking tot het middeleeuwse Heis. Op een eerste bouwwerf gesitueerd langs 
de Kerkstraat (fig. 45: 1) werden dertien tonwaterputten, enkele waterputten in vlechtwerk en 
een vierkante houten waterput uit de periode eind 14de-begin 16de eeuw onderzocht. De 
tonwaterputten opgebouwd uit boven mekaar geplaatste tonnen zonder bodem of deksel 
werden na hun gebruik als waterput herbruikt als beerput. Sommige tonnen waren voorzien 
van merktekens. De vullingen van deze tonputten leverden naast wat glas vooral ceramiek op. 
Een bijzonder kenmerk van de ingezamelde ceramiek is de aanwezigheid van Spaanse 
lusterwaar. Een tweede bouwwerf (fïg. 45: 2) op de hoek van de Kerkstraat en de 
Vuurtorenstraat bracht vijf tonwaterputten aan het licht, eveneens uit de periode eind 14de- 
begin 16de eeuw. Een zesde tonwaterput dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw. In één van 
deze tonwaterputten werden naast textielfragmenten ook fragmenten van één of meerdere 
visnetten aangetroffen. In de vulling van de tonwaterputten werden verder o.a. een boetnaald 
en fragmenten van touwen aangetroffen2997. In januari 1988 werden op deze werf vier 
bijkomende tonwaterputten uit de 14de-15de eeuw onderzocht. Tot de vondsten behoorde o.a. 
beschilderd vensterglas en verschillende geprofileerde bakstenen2998.

Een eerste studie van de visresten uit de vulling van deze tonwaterputten bracht naast 
resten van haring, wijting en platvissen ook resten van leng en koolvis aan het licht2999. 
Verder toont de botcollectie een dominantie van schapenvlees in de vleesconsumptie aan3000.

Enkele jaren later, in 1992-1993 en 1994, werden op twee dicht bij mekaar gesitueerde 
vindplaatsen te Heist, Sint-Jozefstraat 20-22 (fig. 45: 3) en de zgn. weide Vyvey (fïg. 45: 4) 
door Yann Hollevoet een reeks ingegraven structuren waaronder een aantal tonwaterputten 
gedocumenteerd3001.

In het vooijaar van 2000 werden in functie van de aanleg van een ondergrondse 
parkeergarage tussen de Kerkstraat en de Vlamingstraat (fig. 45: 5) bijkomende 
archeologische waarnemingen verricht te Heist. Deze leverden naast kuilen, een greppel en 
een oven ook nog zeven tonwaterputten op. Deze laatste bestonden meestal uit twee op 
mekaar geplaatste tonnen. De vulling van de tonputten bevatten o.a. waterkannen en een 
bootshaak3 02.

De vijf vermelde vindplaatsen liggen dicht bij mekaar en houden ongetwijfeld verband 
met het grondgebied van het middeleeuwse Heis. De verschillende archeologische 
interventies te Heist tonen verder aan dat deze site bijzonder rijk was aan tonwaterputten zoals 
het geval te Walravenside.

Scharporde/Scharpoorde/Schaarte (gem. Knokke-Heist, W.-Vl., België)
In 1964 werd in de Meerlaan te Heist nabij de grens met Knokke een pot in grijs 

aardewerk gevonden. Deze gebarsten pot was gevuld met zoete teer die door de vissers 
gebruikt werd om er hun netten in te koken. De vindplaats situeert zich volgens Devliegher op

2995 Coomaert 1976, 72 voetnoot 45.
2996 Hillewaert 1987a, Hillewaert 1987b, Hillewaert 1988b, 77-78.
2997 Hillewaert 1989.
2998 Hillewaert 1988c.
2999 Van Neer, Ervynck 1993, 85.
3000 Ervynck & Van Neer 1993a, 20.
3001 Ongepubliceerde dossiers IAP.
3002 Dewilde M. & Wyffels F. 2001, 43.



het grondgebied van het vissersdorpje Scharporde/Scharpoord/Schaarte dat ca. 1400 door de 
duinen werd bedekt3003. Coomaert bespreekt diezelfde vondst maar stelt dat ze bij het 
Zuiduiteinde van de Eeuwfeestlaan werd aangetroffen bij de bouw van huis nr. 603004. 
Vermits het zuiduiteinde van de Eeuwfeestlaan aansluit bij de Meerlaan is het verschil in 
lokalisatie in beide publicaties vermoedelijk slechts schijn. Behalve deze pot zijn voor zover 
geweten geen andere archeologische bronnen gekend.

Valkenisse (gem. Waarde, Zeeland, Nederland)3005
Van dit dorp werd zo goed en kwaad als mogelijk een grondplan opgesteld gebaseerd 

op stuk voor stuk bij laagtij vrijgekomen sporen en resten. Naast de kerk, het kerkhof en een 
weg die met veldkeien was geplaveid, werden ook de fundamenten van een bakstenen woning 
met beerput geregistreerd. Tot de geregistreerde sporen behoren verder ook een bakstenen 
waterput en een tonwaterput3006. Tot enkele van de meer in detail gepubliceerde vondsten 
behoort een voetschotel, een pelgrimsinsigne van Thomas Beckett en een zegelstempel3007. In 
de loop van 1995 werd bij toeval ook het kasteel van Valkenisse gelokaliseerd . Van dit 
kasteel werden aansluitend op de ontdekking een ronde toren, twee aansluitende muren en een 
beerput vrij gelegd. Uit de beerput werden een aantal stukken ceramiek, een weinig 
bouwpuin3009 en een kleine hoeveelheid botmateriaal gerecupereerd. Dit botmateriaal werd 
reeds bestudeerd en gepubliceerd3010.

Het is niet duidelijk of Valkenisse wel degelijk een vissersdorp was. Het komt ook niet 
tot uiting in de beschikbare geschreven bronnen. Wel is er een oude zeedijk3011 en geeft de 
lokalisatie als vooruitgeschoven stuk land in de Schelde aan dat sommige bewoners 
vermoedelijk vissers waren. De opname in dit overzicht is enkel op de twee laatst vermelde 
argumenten gebaseerd en is eventueel bij verder onderzoek te herzien.

Paalvoetsijde-Westenschouwen3012 (Schouwen-Duiveland, Zeeland, Nederland)
Paalvoetside was gelegen aan de mond van de Amer, een vrij grote getijdengeul. 

Paalvoetside is de voorloper van het landinwaarts verplaatste Westenschouwen. Deze 
verplaatsing vond plaats op het einde van de 13de eeuw en ging gepaard met de aanleg van 
een nieuwe dijk en nieuwe haven met spuikom (houwer). Ook dit verplaatste gedeelte bevindt 
zich nu grotendeels in zee. Op het strand waren tot voor enkele jaren nog resten van een 
schuur of boerderij, een geplaveid straatje, tonwaterputten en wat evenwijdig lopende 
greppels te zien. Deze resten behoorden waarschijnlijk tot de havenbuurt van 
Westenschouwen. De kerk van Westenschouwen gebouwd in de 14de eeuw ligt een halve km 
landinwaarts waardoor ze gespaard is gebleven.

Resten van deze nederzetting werden reeds door schoolmeester Hubregtse beschreven 
in 1911 na een storm die vermoedelijk heel wat zaken had bloot gespoeld. Hij trof er o.a. 
stenen fundamenten van woningen, tonwaterputten, talrijke lederresten, mosselschelpen, 
afVoergoten, ceramiek, spelden, gespen, ringen, loden ornamenten, pelgrimsinsignes, 
vishaken en spinsteentjes aan. Van deze site zijn ook nog heel wat andere vondsten gekend 
van latere archeologische observaties zoals deze uitgevoerd in 1994. In 1994 werd een

3003 Devliegher 1972, 19.
3004 Coomaert 1976, 72 voetnoot 24.
3005 Van Heeringen 1987, 32.
3006 Hendrikse & van Heeringen 1995.
3007 Hendrikse 1995.
3008 Oele 1996.
3009 Oele 1997.
3010 Lauwerier & Laarman 1996.
3011 Kuipers & Van Dierendonck 2001, 199.
3012 Beekman & Van Beuningen 1995.



constructie van palen -  een onderdeel van een wand met grote palen aan de buitenzijde en 
kleine palen aan de binnenzijde -  waarbinnen mest lag, gedocumenteerd. De ouderdom van 
het hout werd via een 14C-datering bepaald: 1450-1470. Tot de mobilia aangetroffen tijdens 
dit archeologisch noodonderzoek behoren o.a. ook spinkruikjes. De vroegste munten dateren 
van omstreeks 1300. Typisch voor dit vissersmilieus is verder de aanwezigheid van een 
natuurstenen paadje met stenen uit Scandinavië, van drie wetsteenfragmenten en twee 
netverzwaarders in natuursteen waarvan één met huismerk. Tot de minder typische mobilia 
behoort: een hoofdje in ceramiek, heel wat gave stukken schoenleer, een vingerhoed, een 
spatel, een schrijfstift, een mondharp, mantelhaken, lakenloodjes, rekenpenningen en 341 
religieuze en profane insignes. Niet toevallig zijn er tien afkomstig van Amersfoort. De 
Amerfoortse Mariaverering had blijkbaar een bijzondere plaats ingenomen bij zeevarenden.

Ooltgensplaat3013 (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland, Nederland)
Tussen 1979 en 1987 kon aan de oevers van het Volkerak onder Ooltgensplaat een 

laatmiddeleeuwse nederzetting gedeeltelijk worden onderzocht. Op de oevers van een 
ongeveer tien m brede geul werden twee huisplattegronden en een overdekte stookplaats 
geregistreerd. Het betreft twee 13de-eeuwse tweeschepige, rechthoekige gebouwen van 10-11 
m bij 5-6 m met een centrale haard. Rond één van de gebouwen was een afwateringsgeul 
zichtbaar. De wanden waren opgebouwd met plaggen versterkt met vlechtwerk. Op het erf 
achter één van de gebouwen zijn ingegraven kuipen aangetroffen. De functie van deze is 
onduidelijk. Het vondstenmateriaal dateert globaal uit de periode 2de helft 13de eeuw-eerste 
kwart 15de eeuw. Vermoedelijk maakte de St.-Elisabethsvloed verder wonen op deze plaats 
onmogelijk.

Onder de talrijke vondsten bevinden zich heel wat mobilia die naar de visserij 
verwijzen zoals houten netdrijvers3014 en loden netverzwaringen3015. Deze vindplaats leverde 
ook verschillende spinsteentjes en spinhoutjes3016 op die met het productieproces van draad 
(voor visnetten?) kunnen verband houden en dus eventueel ook naar de visserij verwijzen.

Scheveningen (Zuid-Holland, Nederland)
Het 14de-eeuwse vissersdorp in door kustafslag grotendeels verdwenen en vervangen 

door bebouwing die zich ontwikkelde rond een nieuwere, 15de-eeuwse kerk3017. Meer 
archeologische informatie staat echter niet ter beschikking. Scheveningen is echter iets beter 
af wat de geschreven bronnen betreft dankzij het Visboek3 18 van Adriaan Coenen.

List (Sylt, Duitsland)3019
Er zijn omtrent deze plaats materiële bronnen bestudeerd. De publicaties in kwestie 

hebben we niet kunnen consulteren.

Dungeness (Lydd, Kent, Engeland)3020
Van deze seizoensmatig gebruikte vissersnederzetting is wat de archeologische 

bronnen betreft enkel de ligging bij benadering gekend. Er wordt gevreesd dat de 
veronderstelde lichte structuren weinig resten en sporen hebben achtergelaten. Enkel een 
archeologisch onderzoek kan hier echter uitsluitsel over brengen. Ondanks het veronderstelde

3013 Olivier 1994, 37-41.
3014 Olivier 1994, 204-205.
3015 Olivier 1994, 205.
30,6 Olivier 1994, 207, 209-210.
3017 Van Veen & Waasdorp 2000, 27.
3018 Egmond 1997.
3019 Holm 1993,119.
3020 Gardiner 1996.



seizoensmatig gebruik van deze site blijft ze toch zeer lang in gebruik, volgens geschreven 
bronnen van de 11de tot de 20ste eeuw.

Townwall Street (Dover, Kent, Engeland)3021
In 1996 werd door de Canterbury Archaeological Trust langs de Townwall Street te 

Dover een zone opgegraven met hoofdzakelijk sporen van een buiten de stad gelegen 
vissersmilieu uit de 12de-13de eeuw, preciezer te dateren tussen 1150 en 1275. Deze 
vissersnederzetting is naderhand wel geïntegreerd in de stad maar kan eigenlijk geografisch 
best wel beschouwd worden als een rurale nederzetting die zeer dicht tegen een stad lag maar 
er eigenlijk niet toe behoorde. In de onderzochte zone met een oppervlakte van ongeveer 1200 
m2 werden een groot aantal fasen van 41 hoofdzakelijk rechthoekige houten gebouwen 
onderzocht die vooral herkenbaar waren aan hun bevloeringen van aangestampte kalk of klei. 
De lengte van de gebouwen was meestal ongeveer twee maal zo groot als de breedte maar 
was nergens langer dan tien m. De gebouwen waren met de lengteas zowel noordoost als 
noordwest georiënteerd en bij twee ervan is de aanwezigheid van een oven vastgesteld. Deze 
gebouwen waren ingeplant op vijf percelen en zijn geassocieerd met grote hoeveelheden 
mobilia waaronder 40.000 potscherven. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet 
gepubliceerd maar een tussentijds rapport is de auteur van deze verhandeling wel ter 
beschikking gesteld. Dit rapport laat toe een aantal resultaten te verwerken in onderhavige 
studie. Dit tussentijds archeologisch rapport is het enige dat een vissersmilieu uit het 
studiegebied en waarvan een behoorlijk stuk is opgegraven, uitvoerig behandelt. Het spreekt 
voor zich dat de informatie uit dit onderzoek waar mogelijk in detail vergeleken is met de 
gegevens over Walravenside. De informatie over de visresten is echter nog niet beschikbaar.

Covehithe (Suffolk, Engeland)3022
Over deze site is geen noemenswaardige archeologische informatie beschikbaar. Enkel 

is geweten dat er ook tonnen zijn aangetroffen3023. Het wordt wel geciteerd als vissersmilieu.

Shipden (Cromer, Norfolk, Engeland)3024
Over deze site staat nog minder archeologische informatie ter beschikking. Het wordt 

enkel geciteerd als vissersmilieu.

Fuller's Hill (Great Yarmouth, Norfolk, Engeland)
De opgravingen op Fuller’s Hill te Great Yarmouth leverden vooral sporen en resten 

op uit de 11 de-12de eeuw. Visserij was de basis van de economie van de toenmalige 
bewoners . Great Yarmouth dankt zijn ontstaan wellicht aan de haringvisserij en is 
vermoedelijk ontstaan als een tijdelijke vissersnederzetting, o.a. gebruikt door bewoners van 
Gorleston3 21. Deze gespecialiseerde vissersnederzetting klimt vermoedelijk zelfs op tot de 
10de eeuw . Onder de mobilia te Fuller's Hill bevonden zich naast 45 ijzeren vishaken ook 
twintig ijzeren messen en dertien wetstenen. Deze laatste kunnen verband houden met het ver
en bewerken van vis. Over het algemeen zijn de teruggevonden vishaken nogal groot. Grote 
vishaken moeten verhinderen dat de vis de haak volledig inslikt en de draad doorbijt3029.

3021 Parfïtt et al. 2001.
3022 Fulford et al. 1997,153.
3023 Morris 2000, 2241.
3024 Fulford et al. 1997,153.
3025 Rogerson 1976,131.
3026 Saul 1981,40.
3027 Rogerson 1976, 133.
3028 Rippon 2000, 224.
3029 Hutchinson 1994, 130, 139.



15.2.2 Geschreven bronnen
15.2.2.1 Algemene bemerkingen

Algemeen beschouwd is er relatief weinig geschreven bronnenmateriaal over 
vissersmilieus voorhanden en bestudeerd. Voor Vlaanderen valt dat door de talrijke bijdragen 
van Roger Degryse eigenlijk niet echt op. Het is des te duidelijker voor de andere regio’s van 
het onderzoeksgebied zoals de Engelse Oostkust bijvoorbeeld3030. Ook voor regio’s buiten het 
onderzoeksgebied zoals West-Jutland bijvoorbeeld zijn de geschreven bronnen over 
vissersmilieus schaars, ondanks het feit dat vis één van de belangrijkste exportproducten van 
deze regio’s was3031. Ondanks de schaarste aan geschreven bronnenmateriaal bevatten de 
beschikbare bronnen toch heel wat precieze informatie vooral omtrent de concrete organisatie 
van het visserijbedrijf, informatie die vanuit de archeologische bronnen moeilijk of niet te 
bereiken is. De geschreven bronnen bevatten daarnaast ook waardevolle informatie omtrent 
de demografie van vissersmilieus, eveneens informatie die moeilijk vanuit de archeologische 
bronnen is te vergaren. Wat Vlaanderen betreft, hebben de beschikbare geschreven bronnen 
vooral betrekking op de Bourgondische en Habsburgse periode. Het vissersmilieu Wenduine 
neemt hierin vanwege de beschikbaarheid van bronnen een zeer geprivilegieerde plaats in. 
Eerst en vooral is er de geschreven neerslag over een conflict in verband met de verkoop van 
vis te Wenduine3032 en vervolgens is er de keure van de Proost van Sint-Donaas uit 1484 met 
een reeks latere aanpassingen . Andere documenten, die hoewel niet specifiek handelend 
over de visserij, toch informatie over deze laatste bevatten werden evenwel niet 
doorgenomen, zoals het befaamde Seebuch3034.

Wat Wenduine betreft is er eerst en vooral het voorval uit 1467. De Rekenkamer van 
Rijsel zond in 1467 een controleur naar Wenduine om te achterhalen wat de functie van 
‘houder van de Mijn en hostelage’ daar inhielden. Hij ondervraagt daarvoor zes vissers, twee 
vishandelaars uit Brugge en de bediende van de laatste die de Mijn en hostelage waarnam. 
Één van de vissers, de oudste, schetste de ontstaansgeschiedenis van het systeem. Hij 
vermeldde dat in het begin van de 15de eeuw enkele vissers aanklopten bij een rijke inwoner 
van Blankenberge met het verzoek hen geld te lenen, hun vis te verkopen, iedereen zijn 
rekeningen te maken, het geld bij de kopers van de vis te innen en de vissers elke zondag uit 
te betalen. In ruil boden de vissers 5 % van de verkoop van hun vis aan. De man in kwestie 
aan wie het voorstel werd gedaan, Comilles Vencle, ging volgens de getuige in op het 
verzoek en nam deze functie waar tot het einde van zijn dagen30 5. Na zijn dood nam Josse 
Duckerke uit Brugge dit over voor 18 tot 20 jaar. Toen de erfgenamen van Josse Duckerke dit 
niet wilden voortzetten zochten de vissers in groepjes van drie elk hun toevlucht tot een aantal 
rijke inwoners van Wenduine zelf die dit vervolgens 10 tot 12 jaar volhielden. Daama werd 
de functie uitgeoefend door twee personen die dit samen voor al de boten van Wenduine 
deden. Deze associatie hield 4 tot 6 jaar stand en werd vervangen door Josse van Bonem die 
dit weer alleen deed tot aan zijn dood in 1467. De mijn werd voortgezet door de erfgenaam 
van Josse van Bonem maar enkele boten kozen na zijn dood voor Charles Duckerke3036. Josse 
van Bonem had volgens de vissers steeds beweerd dat hij vanwege de hertog over een 
privilege beschikte om deze functie uit te oefenen. De vissers hadden dit document echter nog 
nooit te zien gekregen. Ze zien het in elk geval ook niet zitten dat deze functie nu zou worden

3030 Heath 1969.
3031 Holm 1993, 119.
3032 Doehaerd 1962.
3033 Deze keure werd in het kader van deze verhandeling niet opnieuw bestudeerd.
3034 Gepubliceerd door Koppman 1876, overgenomen uit Coomaert 1974, 87 voetnoot 7.
3035 Doehaerd 1962, 9.
3036 Doehaerd 1962, 11.



waargenomen door een hertogelijk functionaris. Tot zover de getuigenis van de 
ondervraagden.

Dit geschreven document verschaft heel wat informatie over de organisatie van het 
vissersbedrijf te Wenduine en vooral over de rol van diegene die de mijn waarnam. Deze rol 
kan niet eenvoudigweg omschreven worden als deze van een makelaar die koper en verkoper 
met mekaar in contact brengt tegen een vergoeding . De vissers verwachten van deze 
persoon immers twee soorten voorschotten: dagelijkse op de verkoop van de vis en 
occasionele voor jonge vissers die niets bezaten en wilden starten. De terugbetaling van de 
dagelijkse voorschotten gebeurde wekelijks op zondag. Indien de vissers weinig of niets 
hadden gevangen, dienden ze hun voorschot echter niet terug te betalen. Dit had als logisch 
gevolg dat heel wat vissers met schulden werden beladen3038. Uit het voorgaande kan dus 
worden afgeleid dat de vissers niet alleen de 5 % op de verkoop van de vis dienden te betalen 
maar uiteraard ook interest op de geleende voorschotten. Met deze interesten dekte de houder 
van de mijn zich in tegen de risico’s van de zee, de risico’s van dalende vangsten en tegen 
commerciële risico’s. Deze risico’s verklaren ook waarom deze ondernemers dit liever voor 
zoveel mogelijk vissers gezamenlijk deden, nl. om zo de risico’s zo veel mogelijk te 
spreiden303 .

Bij de omschrijving van de functie van deze ondernemers wordt steeds mijn en 
hostelage samen vermeld. De term hostelage kan niet in de traditionele betekenis worden 
geïnterpreteerd als iemand die de vissers een verkoopzaal en/of logies en eten verschafte 
tegen betaling. Veeleer lijkt het erop dat de vissers deze persoon als de waard van hun boot 
beschouwden, deze die hen tegen betaling aan boord onderhield. Vermoedelijk verschafte hij 
hen de voorschotten zelfs in natura, m.a.w. in de vorm van zout, tonnen, netten, proviand. In 
dit opzicht lijkt deze figuur dus eerder op een reder. De job van reder/weerd was blijkbaar vrij 
winstgevend waardoor steden als Oostende dit voor hun eigen burgers reserveerden3040. Deze 
weerden/reders beheersten door het leveren van de benodigdheden aan de vissers en door de 
verkoop van hun producten volledig de visserij. Het gezamenlijk vermelden van mijn en 
hostelage zou ook kunnen het gevolg zijn van het feit dat deze reders inderdaad ook de 
weerden waren van de vishandelaars die naar Wenduine afzakten om hun vis te kopen. De 
verkoop van haring werd in Great Yarmouth in de 13de/14de eeuw ook geregeld door de 
vissersweerden. Voor deze is echter niet geweten of ze ook de rol van reder voor de vissers 
waarnamen3041. Het voorgaande zou er kunnen op wijzen dat het systeem van weerd/reder in 
twee tijden is ontstaan. Comille Vencle was vermoedelijk aanvankelijk weerd van de 
vishandelaars waarna hij in tweede instantie op vraag van de vissers ook hun reder is 
geworden.

Voor Wenduine is daarnaast ook de Keure van de Proost van Sint-Donaas van 1484 
bewaard gebleven3042. Met deze Keure van 1484 reglementeert de Proost van Sint-Donaas het 
vissersbedrijf binnen zijn gebied. Dit reglement was in feite bedoeld voor de inwoners van 
Wenduine daar dit de enige parochie was binnen zijn bevoegdheid die aan zee lag. Daar 
Wenduine ook onder het Brugse Vrije ressorteerde, mogen we aannemen dat de keure in grote 
trekken met het gewoonterecht van de vissers van de Vlaamse kust overeenstemde3043. Uit de 
negentien artikelen van deze keure is heel wat informatie te halen over diverse aspecten van

3037 Doehaerd 1962, 15.
3038 Doehaerd 1962, 16.
3039 Doehaerd 1962, 18.
3040 Doehaerd 1962, 20.
3041 Doehaerd 1962, 23.
3042 RAB, Inventaris van het archief van de Proosdij te Brugge, nr. 1511: 'Registre vanden ghedinghen vander 
vierschaer myns heeren sproost van sinte Donaes in Brugghe', 1481-1494, f° 112vo-l 13vo; Coomaert 1976,101- 
107.
3043 Coomaert 1976, 101.



de materiële cultuur in een laatmiddeleeuws vissersmilieu langs de Vlaamse kust zoals blijkt 
uit wat hierna volgt.

Binnen het vissersbedrijf werden drie (hoofd?)categorieën van personen 
onderscheiden: weerden3044, stuurmannen (stuurlieden) en vissers of vennoten. Een weerd te 
Wenduine moest proostlaat zijn, bekwaam zijn in het vissersbedrijf en te Wenduine wonen. 
Indien men niet genoeg proostlaten vond, mochten ook vreemden weerd worden als ze te 
Wenduine kwamen wonen, zich onderwierpen aan alle verplichtingen van de vissersnering, 
een borgsom van 50 pd. gr. betaalden en alle accijnzen en belastingen betaalden als de andere 
proostlaten. Een waard mocht ten hoogste drie stiermannen hebben en iedere stuurman kon 
zijn waard vrij kiezen. Hierboven zagen we reeds dat een weerd vermoedelijk zowel de 
functie van weerd voor de viskopers waarnam als deze van reder voor de vissers.

De vissers van Wenduine mochten hun vangst niet elders voeren en vóór de 
visverkoop aanving, moesten tenminste zes bekende vishandelaars aanwezig zijn. De 
stuurman mocht ook niet beginnen zijn vis te verkopen voor hij zijn vangst uit de boot op het 
strand gebracht had en een vishandelaar mocht niet proberen aan boord de vis te kopen. 
Wanneer een boot met vis uit zee aankwam dan moest de stuurman die eerst aankwam een 
scheepsjongen naar het dorp zenden om de kopers te verwittigen. Zodra de handelaars op het 
strand stonden moest de eerst aangekomen stuurman dadelijk zijn vangst verkopen, 
vervolgens de boot naast hem die als tweede gestrand was, enzovoort. De stuurman die op de 
verre haringvangst ging moest zijn vennoten betalen binnen de zes weken na de terugkomst 
en nadat hij met de weerd had afgerekend. De weerd was verplicht om elke week de rekening 
van de visverkoop voor te leggen. De stuurlieden werden telkens op het einde van de week 
betaald. Niemand mocht van het strand vis meenemen tenzij de weerd of zijn klerk. Om een 
vennoot te ontslaan had een stuurman een geldige reden nodig en anderzijds mocht een 
vennoot de stuurman niet verlaten zonder geldige reden. Vennoten die nog niet helemaal 
hadden afgerekend met hun vorige stuurman mochten niet in dienst genomen worden door 
andere stuurmannen.

Naast gewone vennoten zijn er ook vierlijnmannen en tweelijnknechten. Een 
vierlijnman moest een roeiriem, een baaklijn voorzien van een ton en legankers meebrengen. 
Daarnaast moest hij zijn deel betalen in de algemene kosten en bij de verkoop kreeg hij zijn 
deel zoals een andere vennoot. Een vierlijnman moest een jaar in dienst blijven: van Pasen tot 
Pasen. Wanneer op molenaars werd gevist, kreeg de vierlijnman een half deel tot de 
daaropvolgende 11 november. Tijdens de hoekvaart, wanneer de stuurman op zee met acht, 
tien of twaalf vislijnen aasde, mocht de vierlijnman slechts vier lijnen azen. Ook een 
tweelijnknecht moest zijn deel in de kosten betalen. Een stuurman kon zich tijdelijk laten 
vervangen door één van zijn vennoten doch dit had voor de betrokken vennoot geen 
verhoging van zijn deel tot gevolg.

Uit deze regelgeving is o.a. af te leiden dat er op het strand van Wenduine een 
overeengekomen plek was waar de vissers landden en hun vis verkochten en dat er in het 
visseizoen steeds enkele viskopers in het dorp verbleven. Te Wenduine werden volgens de 
keure ook de plaatsen op het strand verloot waar men visnetten mocht opstellen.

Deze reglementering werd in de volgende decennia voortdurend verder aangevuld en 
bijgewerkt o.a. aan de hand van ordonnanties. Hierna volgt een greep uit de aanvullingen. Een 
ordonnantie uit 1500 stipuleerde dat het de stuurlui van Wenduine strikt verboden was 
personen die hadden deelgenomen aan de haringteelt aan te werven na 11 november in de 
zgn. kleine nering. De bemanning van een boot werd ook beperkt tot twee vierlijnmannen en 
een tweelijnknecht. Sleepnetten mochten niet meer gebruikt worden. Een visser van de kleine

3044 Zijn uit teksten gekend voor Oostende vanaf 1443 en voor Damme vanaf 1440 (Coomaert 1976,91). Ze 
worden daarnaast ook aangetroffen in 15de-eeuwse documenten met betrekking tot Heist en Blankenberge 
(Larbouillat 1974, 7).



nering mocht het beroep van mandendrager niet uitvoeren. De visserskeure van 1484 werd 
vervolgens verder bijgewerkt in 1511, 15143045 en 152 63046. Indien een vennoot van stuurman 
wilde veranderen moest dit zes maand op voorhand, te Baemesse, geregeld worden. Wanneer 
een vierlijnman kuilen om molenaars te vangen die hem toebehoorden meebracht, dan zou hij 
een groter deel krijgen dan voorheen bepaald. Vier artikelen handelden over de netheid in het 
vissersdorp3047 en over de verkoop van drank in de herbergen. Hopen afVal moesten voortaan 
opgeruimd worden. As mocht niet in de omgeving van de huizen worden gestort maar op een 
speciaal daartoe voorziene plaats in de duinen. Dit laatste was gedeeltelijk ingegeven vanuit 
veiligheidsoverwegingen in verband met brandgevaar. De regeling in verband met wijn en 
bier was om erop toe te zien dat de belasting op deze producten niet werd ontdoken3048. Op 
het weerdschap stond voortaan geen beperking meer in woonplaats noch in het aantal 
stuurmannen of boten. Diegene die de vis verkocht, moest zo luid spreken dat de stuurman 
hem hoorde, de verkoper kon ook niet deel nemen aan de koop. De bemanning van een boot 
mocht voortaan bestaan uit zeven man: vijf deelheden (vennoten?) en twee zeslijnmannen.

Voor de 16de eeuw zijn reglementen bekend die gelden voor de ganse Nederlanden. 
Op 26 juli 1535 vaardigde Keizer Karei immers een ordonnantie uit voor de vissers van de 
Nederlanden3049.

Een visser die zijn netten moest inhalen, moest de anderen waarschuwen door drie 
seinvuren te ontsteken. Een visser die zijn haringnetten uitzette om te beginnen vissen, diende 
de anderen door seinlantaamen te verwittigen. Een visser die de netten van een ander 
doorsneed, zal ze herstellen of opzoeken. Wie een afgesneden net vond, moest een 
haringmand in de mast hijsen en moest de vondst als ze nog niet was opgehaald op zee 
melden aan de autoriteiten in de thuishaven. De vinder moest de netten bewaren tot de 
eigenaar kwam opdagen. Als deze na een jaar nog niet verschenen was, werden de netten 
verkocht en de helft van de opbrengst was voor de vinder.

Ook deze ordonnantie werd vernieuwd: o.a. met de ordonnantie van 4 augustus 1564 
over de zeevisserij3050. Dit reglement betrof vooral de grote haringboten met drie masten. 
Deze gebruikten lange netten die aan kabels hingen en door middel van breels werden 
drijvend gehouden. Deze tonnen moesten merktekens dragen. De stuurman was verplicht zijn 
manoeuvres door afgesproken signalen te kennen te geven. De bepalingen wat een visser 
moest doen wanneer hij iemand anders netten vond of doorsneed werden nog uitgebreid.

Niet alleen de weerden/reders maar ook de vissers zelf gaan zich zo goed en kwaad als 
ze dat kunnen verzekeren tegen de risico’s van de zee. Zo gingen de vissers in Scheveningen 
zich in de 16de eeuw twee aan twee verzekeren tegen de risico’s van de zee door 
maernootscappen of mackerscappen aan te gaan3051. Dit hield in dat indien één van beide 
schade leed, de andere die behouden aankomt deelt in de schade.

Behalve de informatie over de organisatie van het visserijbedrijf bevatten geschreven 
bronnen ook gegevens over de specifieke demografische kenmerken van vissersmilieus en dit 
zowel van stedelijke als van landelijke milieus. Niettegenstaande de bevolkingsaangroei en de 
inwijking, blijkt te Nieuwpoort, omstreeks 1314, het aantal vrouwen groter te zijn geweest 
dan het aantal mannen en dit wellicht wegens de vroegtijdige dood van veel zeelieden3 52. Een 
dorp of een stad waarvan een belangrijk gedeelte van de bewoners zijn brood op zee verdient 
blijkt dus procentueel meer vrouwen dan mannen te tellen. Ook te Nieuwe Yde

3045 Coomaert 1976, 110.
3046 Coomaert 1976, 111.
3047 Coomaert 1976, 110.
3048 Verduyn I960, 109.
3049 Coomaert 1976, 123-124.
3050 Coomaert 1976, 125-128.
3051 Egmond 1997, 128.
3052 Degryse 1994,39.



vertegenwoordigen vrouwen in 1314 meer dan de helft van de volwassenen3053. Naar analogie 
met Nieuwpoort en Nieuwe Yde kan dit ook in Walravenside het geval zijn. Het is echter 
zonder bronnenmateriaal voorlopig niet hard te maken. Uit geschreven bronnen over 19de- 
eeuwse Hollandse vissersmilieus is niet alleen geweten dat deze meer vrouwen telden maar 
ook dat deze vrouwen doorgaans gekenmerkt waren door een sterke persoonlijkheid. Zij 
moesten immers gedurende een groot deel van het j aar alleen zorgen voor de instandhouding 
van het huishouden en dienden dikwijls op eigen houtje ingrijpende beslissingen te nemen3054.

15.2.2.2 Specifieke middeleeuwse vissersmilieus in geschreven bronnen
Door Coomaert worden voor de Zwinstreek heel wat 'vissersdorpen' vermeld waarover 

buiten de vermelding zonder verder onderzoek niet zo veel geweten is: Taminge-Tamingedijk 
(later Haringdijke), Mosselinge3055, Volkaertsgote3056, Nieuwersluis en Kadzand3057, 
Crooxcoeke en Nieuwerhaven3058, Gatemesse en Hughevliet3059. Ook Vlietinck vermeldde 
enkele nederzettingen vooral op basis van het ide-toponiem zonder dat over deze localiteiten 
meer is geweten: Coude Hide3 60, Hide (bij Zwijndrecht, Zuid-Holland)3061, Ide (nabij Assen, 
Drenthe)3062. Henderikx vermeldde in 1991 voor Zeeuws-Vlaanderen o.a. Brouwershaven en 
Biezelinge als vissersdorpen of als landelijke havenplaatsen3063. In de 16de eeuw bestond er 
ook een florerende visserij langs de Zijde. Deze visserij was volgens Kramer reeds belangrijk 
in de late middeleeuwen3064. De meest gekende vissersdorpen van de Zijde zijn: Terheide, 
Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Wijk aan Zee, Petten, Zandvoort, Egmond en 
Huisduinen3065. Daarnaast wordt ook nog het Ooch vernoemd als vissersplaats langs de 
Zijde3066. De geschreven bronnen van deze dorpen aan de Zijde werden echter niet 
systematisch onderzocht om te achterhalen of deze dorpen ook reeds in de late middeleeuwen 
als vissersdorpen floreerden. Ze zijn derhalve evenmin opgenomen in de hiernavolgende lijst.

De hierboven zopas aangehaalde informatie duidt er in elk geval op dat er in het 
onderzoeksgebied wellicht veel meer vissersmilieus zijn dan op het eerste zicht uit de 
literatuur en uit het hierna volgende overzicht mag blijken. Gedetailleerd onderzoek van de 
geschreven bronnen van al deze vermelde plaatsen zal ongetwijfeld heel wat nieuwe 
informatie verschaffen omtrent middeleeuwse vissersmilieus. Dit valt echter buiten de 
opdracht van het hier voorgestelde onderzoek. Ook werden door Coomaert een aantal steden 
genoemd die ofwel ontstaan zijn uit een vissersdorp, ofwel in sterke mate betrokken waren bij 
de visserij zoals Biervliet, Waterduinen, Mude, Oostende, Nieuwpoort, Duinkerke, Mardijk 
en Grevelingen3067. Ook door Henderikx werd een lijst van steden opgesteld die ontstaan zijn 
als havenplaats en/of vissersplaats3068. De specifieke band van al deze steden met de visserij 
onderzoeken en dat vooral wat betreft hun ontstaan, valt echter eveneens buiten het kader van 
deze verhandeling zodat deze steden ook niet systematisch zijn opgenomen in het overzicht.

Degryse 1994, 42.
3054 Van der Veen 1984, 164.
3055 Coomaert 1974, 22.
3056 Coomaert 1974, 40.
3057 Coomaert 1974, 52.
3058 Coomaert 1974, 59.
3059 Coomaert 1976, 25.
3060 Vlietinck 1936, 19.
3061 Vlietinck 1936, 19.
3062 Vlietinck 1936, 19.
3063 Henderikx 1991, 29-30.
3064 Kramer 1984, 175.
3065 Vermaas 1910, 114; Egmond 1997, 17 & 112.
3066 Vermaas 1910, 117.
3067 Coomaert 1976, 25-26.
3068 Henderikx 1991.



Ze zijn enkel opgenomen wanneer het ontstaan ervan een rechtstreekse en aantoonbare band 
heeft met een in geschreven bronnen gekend landelijk vissersmilieu zoals Lombardside 
bijvoorbeeld. Dit overzicht dient evenals dit van de vissersmilieus gekend via archeologische 
bronnen te worden bekeken als een eerste aanzet tot inventarisatie en niet als een voltooid 
werkstuk. Zo zijn een aantal vissersmilieus slechts gekend door één of enkele vermeldingen in 
geschreven bronnen, zoals Adinkerke bijvoorbeeld. De precieze lokalisaties van de 
vissersmilieus, indien bekend, zijn in vele gevallen gebaseerd op publicaties zoals de werken 
van M. Coomaert3069 en voor wat betreft de Zwinstreek ook op een historische atlas3070.

Ook voor Engeland worden door Mark Gardiner307 en Harold Fox3072 een aantal 
vissersmilieus vermeld waarover verder geen of geen gekend onderzoek is verricht maar die 
vermoedelijk als landelijke laatmiddeleeuws vissersmilieus kunnen worden geïnterpreteerd, 
zoals Winterton-on-Sea, Staithes, Robin Hood’s Bay, North Shields en Mousehole. Deze 
bevinden zich op Mousehole na, dat in Cornwall is gesitueerd, allemaal langs de oostkust van 
Engeland. Ze worden bij gebrek aan verdere gegevens enkel in deze inleiding vermeld en in 
afwachting niet opgenomen in het hierna volgende overzicht.

De volgorde van presentatie van de via geschreven bronnen gekende vissersmilieus is 
dezelfde als deze van de vissersmilieus gekend in archeologische bronnen: Noord-Frankrijk, 
België, Nederland, Duitsland en Engeland.

Yde bij Zuydcoote (Dunkerque, Frankrijk)
Deze plaats wordt in laatmiddeleeuwse teksten vermeld als 'le Heide, la Hyte en le 

Hedde'. De oudste vermelding dateert van 12653073. Afgaande op het toponiem betreft het ook 
een vissersmilieu.

Adinkerke (gem. De Panne, W.-Vl., België)
De vissers van Adinkerke worden vermeld in een document uit 14463074.

Koksijde (W.-Vl., België)
De vroegst gekende vermelding dateert van 122 53075.

Nieuwe Yde (gem. Oostduinkerke, Koksijde, W.-Vl., België)
Deze nederzetting, als Nova Hida een eerste keer vermeld in 1277, was ingeplant aan 

de rand van het Vloedgat, een getijdengeul die ter hoogte van het huidige Oostduinkerke-Bad 
in zee uitmondde. Enkele decennia eerder, nl. in 1246, had gravin Margareta van 
Constantinopel aan de baljuw van Veume de opdracht gegeven op deze plaats een 
nederzetting te stichten3076. Nieuwe Yde stond onder het bestuur van Nieuwpoort en behoorde 
kerkelijk bij de parochie Oostduinkerke3077. De bloeiperiode van de nederzetting is gesitueerd 
in de 14de eeuw. De kadastrale lijst van 1314 telde 140 percelen die gezamenlijk 1837 roeden 
of 2,687 hectaren vertegenwoordigden. Naar de archeologische oppervlaktevondsten te 
oordelen beslaat Nieuwe Yde echter een gebied van ongeveer 9 ha307 . Dit grote verschil in 
oppervlakte is te verklaren door het feit dat de kadastrale lijst van 1314 slechts een

JUW Coomaert 1974, 1976 & 1981.
3070 Clays et al. 1981.
3071 Gardiner 1996.
3072 Fox 2001, 177-191.
3073 Vlietinck 1936, 5.
3074 Coomaert 1976, 86.
3075 Vlietinck 1936, 7.
3076 Degryse 1994, 26.
3077 Termote 1984a, 481.
3078 Termote 1984a, 480.



momentopname is, terwijl de archeologische prospectie de totaliteit van het dorpsareaal 
bekijkt van de 13de tot de 16de eeuw. Daarnaast zitten waarschijnlijk in de 9 ha ook heel wat 
terreinen bevat die niet in de kadastrale lijst tot uiting komen zoals gemene gronden, wegen 
en onbebouwd duingebied (?) tussen de woningen. Het aantal inwoners wordt in 1314 
geraamd op een 450-tal3079. Vrouwen schijnen meer dan de helft van de volwassenen uit te 
maken wat kan worden toegeschreven aan de grotere sterfte van de mannen op zee3080. Dat de 
inwoners van Nieuwe Yde inderdaad overwegend vissers waren, wordt aangetoond door het
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feit dat ze 'haringtienden ' betaalden . Uit de lijst van gesneuvelden, wier goederen na de
slag bij Kassei werden aangeslagen, is af te leiden dat onder de veertien gesneuvelden uit 
Nieuwe Yde er drie in het bezit van landbouwgronden waren. In Nieuwe Yde woonden dus 
verschillende gegoede grondbezitters en feitelijk deden de meeste mannelijke inwoners van 
Nieuwe Yde zowel aan strand- en kustvisserij als aan land- en tuinbouw3083.

De behuizing was er blijkbaar voor een belangrijk gedeelte in baksteen uitgevoerd 
vermits er in het begin van de 15de eeuw heel wat bakstenen werden gerecupereerd uit 
afgedankte woningen o.a. voor de ommuring van de stad Nieuwpoort en de bouw van een 
tweede stenen 'Vierboete'3084. De woningen lagen er blijkbaar in kleine groepjes in de duinen 
verspreid en waren door zandwegels met elkaar verbonden. Behalve woningen is er ook 
sprake van een molen, een 'visschershuus', het huis van de dis, het huis van de 'kercke van 
Hijde en het 'huus van der steide' of wijkgebouw3085. De inwoners van Nieuwe Yde 
beschikten ook over een vijftal wegen3086. Vermoedelijk bevond zich ergens in de omgeving 
van Nieuwe Yde ook een 'kete des dunes', een zoutkeet?3087 De economische crisis op het 
einde van de 14de eeuw en de verzanding van het Vloedgat brachten een ontvolking teweeg. 
Nieuwe Yde had ook zwaar te lijden onder de regelmatige belegeringen van de stad 
Nieuwpoort3088, o.a. in 1383 toen de Engelsen en hun Gentse bondgenoten na hun mislukt 
beleg van leper, Nieuwpoort verwoestten3089. In 1440 worden dan ook nog slechts een 3-tal 
woningen vermeld. Na een heropleving in de 16de eeuw betekenden de godsdienstoorlogen in 
de 2de helft van de 16de eeuw het einde voor Nieuwe Yde dat definitief onder het zand 
verdween. In 1589-1590 zijn alle huizen, woonsten en plaatsen vervallen en verlaten3090.

Lombardie-Lombardsijde (gem. Middelkerke, W.-VL, België)
Lombardsijde is de enige nederzetting in Vlaanderen met een 'ide'-toponiem die ooit 

stadsrechten heeft gehad. Er dient wel op gewezen dat het toponiem op ‘ide’ volgens Dumon 
maar in 1408 geattesteerd is en de nederzetting voorheen Lombardie heette3091. Of hier veel 
belang moet aan gehecht worden is niet duidelijk. Dergelijke schrijfwijze komt immers ook 
nog bij andere ide-toponiemen zoals Blutsie bijvoorbeeld voor.

3Ü™ Degryse 1994,28.
3080 Degryse 1994, 39 & 42.
3081 Het tijdperk dat voor het heffen van de haringtienden in aanmerking kwam, was dit van de traditionele 
haringvangst, nl. van Sint-Michielsdag (29/09) tot de 8ste dag na Sint-Maartensdag (18/11). Wat voordien of 
nadien gevangen werd, was niet aan de tiendeheffing onderworpen (Degryse 1994, 46).
3082 Degryse 1994, 26.
3083 Degryse 1994, 67.
3084 Degryse 1982, 71; Degryse 1994, 25.
3085 Degryse 1994, 27.
3086 Degryse 1994, 27.
3087 Degryse 1994, 28.
3088 Termote 1992, 78.
3089 Degryse 1994, 8 & 28.
3090 Vlietinck 1936, 9.
3091 Dumon 1939.



In het schorren- en duinenlandschap nabij Westende bleef een getijdengeul open, waar 
plaatselijke vissers met hun boten aanlegden309 . Nabij deze aanlegplaats was er weldra ook 
een gehucht in wording. De nederzetting lag op een van de hoogste duinen en heette 
aanvankelijk 'Cnoc'3093 wat hoge duin betekent. In 1249 wordt deze toestand geregulariseerd 
door de baljuw van Veume in opdracht van Margareta van Constantinopel. De nieuwe 
nederzetting werd onmiddellijk tot rang van gemeente verheven met hetzelfde statuut en 
bevoorrechting als Nieuwpoort. De oprichting van dit nieuwe havenstadje, Lombardië 
geheten schijnt vlot te zijn verlopen. Voor deze stichting werden 61 gemeten grond, of bijna 
27 hectaren, in beslag genomen van de abdij van Oudenburg die hiervoor werd 
gecompenseerd met gronden te Aardenburg3094. In deze 27 hectaren zitten de reeds bestaande 
en bewoonde percelen niet vervat. Kort na de stichting werd ook een parochie opgericht door 
afscheiding van Westende. Kort na de oprichting van deze nederzetting wordt in teksten 
gewag gemaakt van Clais Lombard, de koster. Deze familie heeft vermoedelijk haar naam aan 
deze van de nederzetting gekoppeld3095.

Lombardië had dus stedelijke privileges wat zich uitte in het voorkomen van een dis, 
een hospitaal en een gijzelhuis en de nederzetting beschikte ook over een vuurtoren3096. Deze 
wordt voor het eerst vermeld in 14073097.

In 1314 telde Lombardië 220 behuisde of bebouwde percelen met een gezamenlijke 
oppervlakte van 21,4 hectaren. Het aantal inwoners wordt op dat ogenblik op 650 
geraamd3098. De vissersvloot van dit stadje telde soms tot 10 a 12 eenheden30 .

Één van de stuurmannen van Lombardsijde, actief in de vroege 15de eeuw, kennen we 
iets beter aan de hand van een bewaarde smeekbrief aan de hertog. Het betreft Meeus de 
Crooc die vermoedelijk betrokken was geweest bij het kapen van een kogge met o.a. Engelse 
vrouwen aan boord. Dit incident illustreert dat de corvers van Vlaanderen in de vroege 15de 
eeuw niet bevreesd waren om wanneer de gelegenheid zich voordeed aan piraterij te doen ten 
nadele van Engelsen. Meeus de Crooc, die was aangehouden te Scarborough, vermeldt ook 
terloops dat hij gewoon was vyvelo te vangen genoemd naar de haven Filey. Diezelfde 
stuurman voert ook kaakharing aan te Nieuwpoort in de jaren 1413-14143100.

Volgens de overlevering spoelde in 1596 een Mariabeeld aan op het strand te 
Lombardsijde. De vissers van Lombardsijde, Nieuwpoort en aanpalende kustzones werden 
vervolgens trouwe vereerders van O.L.V. van Lombardsijde, bijgenaamd 'Ster der Zee'3101. 
Dit bedevaartsoord was in de 18de eeuw bijzonder populair3102.

Tot en met WOI werden te Lombardsijde vooral ezels gebruikt door de gamaalkruiers 
en de hoveniers. Vissers gingen zelfs met de ezelkar op bedevaart naar O.L.V. van 
Lombardsijde. Deze ezels eindigden hun carrière als strandezels die badgasten vervoerden3103. 
De vraag hierbij is hoever dit gebruik van ezels als trekdier teruggaat in de tijd.

Blutsijde (gem. Oostende of Bredene, W.-Vl., België)

Degryse 1994, 101.
3093 Loppens was van mening dat Cnoc niet op dezelfde plaats als het latere Lombardsijde was gelegen maar 
ergens in de duinen in de omgeving van de Bamburg (Loppens 1937a). Degryse 1940b geeft wel degelijk aan dat 
Cnoc de eerste naam was van het latere Lombardië.
3094 Degryse 1994, 101
3095 Degryse 1940b, 92.
3096 Loppens 1937b.
3097 Degryse 1983a, 45.
3098 Degryse 1994, 103.
3099 Degryse 1994, 105.
3100 Degryse 1961a.
3101 Viaene 1995, 37.
3102 Filliaert 1938.
3103 Filliaert 1947.



Blutsijde wordt verschillende keren vermeld in teksten uit de 15de en 16de eeuw en dit 
reeds in 146 1 3104. Het is vermoedelijk volledig verdwenen in de 2de helft van de 16de 
eeuw3105. Blutsyde wordt in elk geval nog vermeld in een acte uit 1556.

Wenduine (gem. De Haan, W.-Vl., België)
Wenduine werd reeds uitvoerig behandeld in de inleidende paragraaf over de 

geschreven bronnen vanwege de specifieke rijkdom aan geschreven bronnen over dit 
vissersmilieu. Te Wenduine waren er in 1378, 307 huisgezinnen die 201 huizen bewoonden. 
178 Personen waren visser en ze beschikten allen samen over 42 sloepen3106. In de context 
van Wenduine is in de bronnen ook sprake van betalen van kaaigeld en van twee hoofden3107 
zodat aannemelijk is dat er een haventje was3108. Naar Wenduine wordt bovendien ook 
gerefereerd in termen van de ‘Yde van Wenduine’3109. In 1428 wordt er een kleine vuurbaken 
of ‘torrekin’ opgericht waarvan de lantaarn werd gebrand met bruinvisolie3110.

Uit de geschreven bronnen waarin deze plaats wordt vermeld is o.a. sprake van 
'stiermannen, veynoten, stiermansghelt, scutelien'3 Wenduinse vissers nemen in het begin 
van de 14de eeuw deel aan de haringcampagne en zijn alsdusdanig geregistreerd te
Scarborough. De vissers waren verenigd in een gilde. Het wapen van deze gilde is het latere

‘ï l l ' ïgemeentewapen geworden . Het opschrift luidde ‘Med harpoen sonder pardoen . Een 
belangrijke nevenactiviteit van de stiermans van Wenduine van het beloodsen van 
koopvaarders naar de Zwinmonding tot aan de rede van Sluis. Hiervoor kregen ze van de stad 
Brugge een kenteken3114. In de loop van de 16de eeuw gaat de vissersnering te Wenduine 
sterk achteruit. Te Wenduine wordt een op het strand aangetroffen of een in zee opgevist kruis 
vereerd dat tweemaal per jaar door de vissers uit Blankenberge wordt gedragen in de 
processie. Naar dit heilig kruis wordt reeds verwezen in een document uit 15133115.

Klemskerke en Vlissegem (gem. De Haan, W.-Vl., België)
Door de inwoners van deze dorpen werd in de eerste helft van de 15de eeuw aan 

strandvisserij gedaan op het stuk strand dat tot hun parochie behoorde. Ze kwamen hiermee in 
conflict met de vissers van Wenduine3116. In 1665-1666 worden voor Klemskerke vijf 
gezinshoofden vermeld die leefden van de strandvisserij en een stuk duingrond3117. Dit zijn 
dus vermoedelijk eerder landbouwmilieus die voor een deel aan strandvisserij doen. Beide 
dorpen kunnen dus niet gelijkgeschakeld worden met dorpen als Wenduine bijvoorbeeld.

Tamingdijke/Harendijke (gem. De Haan of Blankenberge, W.-Vl., België)
Dit vissersdorp was gelegen tussen Wenduine en Blankenberge en verdween 

omstreeks 14003118, meer specifiek ten westen van de sluis van Blankenberge naar Wenduine

3104 Loppens 1936, 35; Termote 1988b, 21 voetnoot 49.
3105 Desnerck 1974, 57.
3106 Vanhoutryve 1975, 23.
3107 Verduyn 1960, 114.
3,08 Loppens 1938, 292.
3109 Verduyn 1960, 100.
3110 Verduyn 1960, 98; Degryse 1983a, 54.
3111 Vlietinck 1936, 16-17.
3112 Lepeer 1974, 107.
3113 Verduyn 1960, 107.
3114 Lepeer 1974, 43.
3115 Lepeer 1974, 52 ev.
31,6 Coomaert 1985b, 210.
3117 Coomaert 1985b, 213.
3118 Coomaert 1976, 133 voetnoot 14.



Scharphout/Blankenberge (W.-Vl., België)
Volgens vader en zoon Desnerck kan Scharphout inderdaad worden geïdentificeerd 

met Blankenberge3120. Zij baseren zich hiervoor op een oorkonde van 1348. Te Blankenberge 
wordt reeds in 1337 een vierboete vermeld3121. Deze stond er vermoedelijk reeds rond

3122  •1300 . Uit diverse uitgavenposten van de stadsrekeningen weten we dat de toren in de 2de
helft van de 15de eeuw in baksteen was met onder de dakkap een stenen zolder waarop stro
werd gebrand. Vanwege de specifieke activiteiten in dit bouwwerk diende het vaak hersteld te
worden tengevolge van brandschade . In 1419 werd de ceramieken lamp in de vierboete
vervangen door een lamp in lood3124.

Het visserstadje telde op het einde van de 14de eeuw ongeveer 200 gezinnen. In 1429
heeft de stad zijn eigen merk om zijn eigen haringtonnen te merken en in 1448 werd er een

• • • 11loods gebouwd voor het inpakken van haring in tonnen

Heist (gem. Knokke-Heist, W.-Vl., België)
Het vissersdorp Heist volgt in feite Koudekerke op. Het besloeg aanvankelijk

vermoedelijk ongeveer 3,5 ha maar breidde snel uit in oostelijke richting tot een oppervlakte
van 6 tot 8 ha312 . Coomaert schat dat er omstreeks 1300, twintig tot dertig huizen stonden3127.

• 1 /  8  Rond 1310 wordt een deel van Heist door de zee verzwolgen . Deze zone bevindt zich nu
ter hoogte van de nummers 139-156 van de Zeedijk. Omstreeks 1400 was het aantal
woningen waarschijnlijk aangegroeid tot 50. Er is echter geen enkele geschreven bron ouder
dan 1300 die de bewoners zelf van Heist beschrijft of vermeldt3129. Heist zelf krijgt pas in de
19de eeuw een kerk. De kerk van Koudekerke wordt dus na verloop de parochiekerk van
Heist en wordt alsdusdanig ook vermeld in de bronnen. Er wordt te Heist in de 14de eeuw een
smidse, een brouwerij, een herberg en een vierboete3130 vermeld. In 1405 wordt Heisti l i i
geplunderd door Engelsen . Het inrichten van een kustwacht wordt vermeld in 1465 in het 
conflict met Frankrijk3132. In 1483 werd Heist beschouwd als een belangrijke aanvoerhaven

1  1 H  T l * }  x
van kaakharing . Ook worden in de bronnen een kabelmaker en een aantal 
mandendragers vermeld3135. In 1525 telde Heist volgens berekeningen gebaseerd op een
inventaris van het kerkbezit ongeveer 350 inwoners 136. De inventaris vermeldt o.a. een11
tonnepitte tussen twee gebouwen , een mooi detail in het licht van de archeologische 
waarnemingen. In het midden van de 16de eeuw (1548) beschikte Heist over negen 
haringbuizen en in 1548 namen 126 schippers en 30 scheepsjongens uit Heist deel aan het

3119 Verduyn 1960, 116.
3120 Desnerck 1974,43.
3121 Boterberge 1981,260.
3122 Degryse 1983a, 55.
3123 Boterberge 1981.
3124 Verduyn 1960, 98.
3125 Desnerck 1974, 44.
3126 Coomaert 1976, 31.
3127 Coomaert 1976, 32.
3128 Coomaert 1992, 44.
3129 Coomaert 1976, 26.
3130 Coomaert 1974, 53-54.
3131 Coomaert 1974, 217.
3132 Coomaert 1976, 42.
3133 Desnerck 1974, 58.
3134 Coomaert 1976, 73 voetnoot 93.
3135 Coomaert 1976, 47.
3136 Coomaert 1976, 50-51.
3,37 Coomaert 1976, 48.



• • 3138 •haringseizoen . Enkele inwoners bezaten een paard, vermoedelijk voor de strandvisserij. 
De kerk van Heist was evenals de kapel van Walravenside driebeukig en rond 1600 bedekt 
met schaliën3139.

In de geschiedenis van de visserij te Heist zit wel een duidelijke onderbreking vermits 
er in de 17de-eeuwse documenten geen enkele verwijzing naar de visserij is aangetroffen en 
er in het midden van de 18de eeuw onder de bevolking geen enkele visser wordt vermeld in 
een lijst met de beroepen van de inwoners. In 1762 zijn er bovendien slechts 2 vaartuigen in 
gebruik3140. In het begin van de 20ste eeuw bakte ieder vissershuisgezin zijn brood en 
kweekte het zwijnen314 .

Koudekerke (Heist, gem. Knokke-Heist, W.-Vl., België)
Koudekerke gaat volgens Coomaert terug op het vissersdorp Rugge3142. De kapel van 

Rugge wordt reeds vermeld in de late 12de eeuw en wordt vermoedelijk de latere 
parochiekerk van Koudekerke3143. Deze gaat zelf later over naar Heist.

Windgat (Heist, gem. Knokke-Heist, W.-Vl., België)
Volgens Coomaert bestond daar in 1288 een vissersdorpje. De plaats ligt nabij de 

grens met Knokke op het contact tussen de pannendijk en de groene dijk3 44, circa 200 m ten 
zuiden van de huidige kerk van Duinbergen3145.

Schaarte/Scharporde/Scharpoord/Scharpinge (Knokke, gem. Knokke-Heist, W.-Vl., België)
Is 800 m ten noordoosten van Knokke gesitueerd, even binnen de Groene Dijk en was 

vooral bewoond door vissers3146. Het kan in zijn bloeitijd een 10-tal huizen hebben geteld3147. 
Scharpinge raakte op het einde van de 14de eeuw overstoven met zand3148. De bewoners 
verhuisden in deze periode vermoedelijk naar Heist of Knokke.

Sint-Katheleyne ten cnocke (Knokke, gem. Knokke-Heist, W.-VL, België)
Knokke beschikt in 1227 over een Sint-Katharina-kapel en een hospitaal3149. De

parochie wordt gesticht in 125 3 3150. Het dorp wordt zowel bewoond door vissers als
boeren3151. De vissers van Knokke worden o.a. vermeld in het toltarief van 13683152. Knokke

• 1 ^  • werd in 1405 geplunderd door Engelsen . Het dorp Knokke telde volgens Coomaert in het
midden van de 14de eeuw 10 tot 15 huizen maar geen molen3154. Het dorp moest in het begin
van de 15de eeuw zuidwaarts opschuiven onder druk van het zand3155 en evolueerde blijkbaar
eerder in de richting van een landbouwersdorp.

3138 Coomaert 1976, 56 & 63.
3139 Coomaert 1976, 67.
3140 Larbouillat 1974, 8.
3141 Desnerck 1974, 59.
3142 Coomaert 1976, 22.
3143 Coomaert 1976, 21.
3144 Coomaert 1976, 28.
3145 Coomaert 1992, 43.
3146 Coomaert 1974, 28, 42
3147 Coomaert 1974, 290.
3148 Coomaert 1974, 52.
3149 Coomaert 1974, 288.
3150 Coomaert 1974, 290.
3151 Coomaert 1974, 28
3152 Coomaert 1974, 52.
3153 Coomaert 1974, 217.
3154 Coomaert 1974, 290.
3,55 Coomaert 1974, 291.



Vijfhuizen nabij de monding van de Reigersvliet (gem. Knokke-Heist, W.-VL, België)
Van de nederzetting is behalve dat ze bewoond werd door vissers en verlaten werd naar 
aanleiding van de Elizabethvloed (1404) niet veel geweten3156. Deze nederzetting wordt ook 
vermeld in het toltarief van 13 6 83157. Vermoedelijk kan de nederzetting gelokaliseerd worden 
op basis van de bodemkaart3158. De bewoners van Vijfhuizen werden de vissers van 
Reigersvliet genoemd3159. Hier stonden voor de grote stormvloeden vermoedelijk 5 tot 10 
visserswoningen.

Muide (Zeeland, Nederland)
Ontstond volgens Coomaert als vissersdorp Ter Muden maar kreeg in 1242 als Sint- 

Anna-ter-Muide stadsrechten3160. Deze parochie is in de 2de helft van de 13de eeuw uit 
Westkapelle afgescheiden3161.

Boekhoute (gem. Assenede, O.-VI., België)
De geschiedenis van het vissersdorp Boekhoute is verbonden met deze van de 

Braakman. In de 15de eeuw werd Boekhoute een belangrijke doorvoerhaven voor kaakharing. 
Boekhoute was in die periode als het ware een voorhaven van Gent3162. De haven was echter 
het zorgenkind van de vissers vermits het voortbestaan ervan door aanslibbing in gevaar 
kwam. Het einde van de rol van Boekhoute als vissershaven kwam er in 1952 met de 
afsluiting van de Braakman3163.

Slepeldamme en Koksijde3164 (nabij Sluis, Zeeland, Nederland)
Slepeldamme lag stroomopwaarts en oostelijk van Sluis aan de Zwinarm3165 ter hoogte 

van de sluis waar de Ee in het Zwin uitwaterde. Reeds in 1275 kregen de inwoners van 
Slepeldamme deel aan de handelsprivileges van Aardenburg3166. Slepeldamme beschikte in de 
15de eeuw over drie haringbuizen en zes vissersboten. In 1498 zijn er nog slechts drie boten.

Koksijde lag eveneens stroomopwaarts en oostelijk van Sluis aan de rechterarm van 
het Zwin en kan beschouwd worden als een voorhaven van Oostburg . Het vissersdorp 
dat zich op ongeveer drie km van Sluis bevond, werd in 1387 door Engelsen in brand 
gestoken31 9. Op het einde van de 14de eeuw werden een aantal vissers van Koksijde 
gevangen genomen door de baljuw van Aardenburg als gevolg van een weigering tot betaling 
van een recht aan de baljuw. De baljuw lijkt in dit geschil aan het langste eind getrokken te 
hebben3170. Koksijde werd op 17 september 1477 overstroomd, alsook op 2 november 1570 
en verdween definitief omtrent het einde van de 16de eeuw3171. Koksijde beschikte in 1498

3,56 Coomaert 1974, 42, 291, 406 en 417.
3157 Coomaert 1974, 52.
3158 Coomaert 1974, 35.
3159 Coomaert 1974, 290.
3160 Coomaert 1974, 29.
3161 Coomaert 1981, 34.
3162 Stockman 1993, 244.
3163 Stockman 1993, 248-249.
3164 Termote 1992, 77.
3165 Mertens 1997, 48.
3166 Mertens 1997,48.
3167 Vlietinck 1936, 17.
3168 Mertens 1997, 48.
3169 Paviot 1995, 49.
3170 Mertens 1997, 49.
3171 Vlietinck 1936, 19.



over twee vissersboten. Vroeger in de 15de eeuw waren er twee buizen en zes boten. In 1485 
is er sprake van het casteel van Wyt de Vischs3112.

In functie van een geschil wordt op het einde van de 15de eeuw een onderzoek 
gevoerd te Slepeldamme en te Koksijde. Dit verschaft heel wat informatie omtrent beide 
vissersdorpen. Beide dorpen bevonden zich aan de voet van de zeedijk3173 en zowel 
Slepeldamme als Koksijde worden in de late 15de eeuw door tijdgenoten als vissersdorpen 
ervaren. Er zijn volgens de zegslieden in beide dorpen vier vissers voor één landbouwer en de 
visvangst is volgens diezelfde lieden dubbel zo belangrijk als de landbouw3174. Er waren op 
het moment van de bevraging ook slechts tien boerderijen. Beide dorpen konden beschikken

• • 7Sover één gemeenschappelijke kapelaan . Er waren op het ogenblik van de bevraging 400 
inwoners in beide dorpen samen. Vroeger bedroeg dit aantal 1400 tot 1500. Ook uit de 
belastingsgegevens valt in de late 15de eeuw een scherpe daling af te leiden van 328 
belastingbetalers in 1479 tot slechts 70 in 1498.

De vissers van Slepeldamme en Koksijde waren mede het slachtoffer van de 
teloorgang van Sluis. De oorlogen tegen Maximiliaan hebben wellicht ook meer dan een 
bijkomstige rol gespeeld in de teloorgang van beide dorpen. Het octrooi dat aan Sluis werd 
verleend heeft verder meegeholpen het herstel te Slepeldamme en Koksijde voorgoed uit te 
sluiten3176. Dit octrooi stipuleerde dat elke boot die het Zwin opvaarde zijn vis of andere waar 
op straf van boete te Sluis moest uitladen of doorvoeren naar een andere vrije haven. Van 
activiteiten te Slepeldamme en Koksijde was op die manier geen sprake meer.

De baljuw van Vlissingen lokte op het einde van de 15de eeuw ook vissers uit 
Slepeldamme en Koksijde aan door hen te Vlissingen een aantal woningen ter beschikking te 
stellen. Dit was een techniek die vroeger ook reeds was toegepast door een zeker Guy de 
Baenst om vissers uit Sluis naar Slepeldamme te lokken3177.

Lamminsvliet (Sluis, Zeeland, Nederland)
Lamminsvliet wordt later Sluis317 .

Cadzand (Zeeland, Nederland)
• • • ê 1 1  -yq

De vissers van Cadzand komen in de bronnen voor in verband met de staakvisserij 
op de Molenaarsbank of Stijlenoord. Cadzand werd in 1405 geplunderd door de Engelsen3180. 
In 1437 verbrandden de Engelsen de oogst te Cadzand3181.

Valkenisse (gem. Waarde, Zeeland, Nederland)
De kerk van Valkenisse werd in gebruik genomen in 1233 met Johannes de Doper als 

patroon3182. In 1682 loopt het dorp definitief onder water. De kerktoren stort als laatste in 
1750 in3183. Hoewel uit geschreven of archeologische bronnen niet echt geweten is dat het een 
echt vissersdorp is, maakt vooral de gunstige ligging dit zeer plausibel.

3172 Coomaert 1974, 221.
3173 Mertens 1997, 55.
3174 Mertens 1997,51.
3175 Mertens 1997,51.
3,76 Mertens 1997, 56.
3177 Mertens 1997, 53.
3178 Coomaert 1976, 26.
3179 Coomaert 1974, 57.
3,80 Coomaert 1974,217.
3181 Coomaert 1974, 219.
3182 Kuipers 1995, 13.
3183 Van Heeringen & Kuipers 1995, 16.



Paalvoetside (gem. Westenschouwen, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Nederland)
De oudste vermelding Taleboitseyde is aangetroffen in een document van 1296. 

Paalvoetside is de voorloper van het latere Westenschouwen. De bloeiperiode van deze 
nederzetting is gesitueerd in de 15de eeuw. Vanaf 1500 is er een snelle verzanding van de 
omgeving vast te stellen. Er ontstaat zelfs om deze tegenslag te verklaren een plaatselijke 
legende met een meerman die zodanig boos was op de mensen van Westenschouwen omdat 
ze zijn meermin hadden ontvoerd, dat hij de haven liet verzanden. De schippers van 
Westenschouwen wijken in de 16de eeuw uit naar Zierikzee.

Scheveningen (Noord-Holland, Nederland)
Over Scheveningen in de 16de eeuw krijgen we heel wat informatie via Adriaen 

Coenen, een inwoner van Scheveningen3184. Deze inwoner van Scheveningen die sterk in de 
natuur en dan vooral in zeevissen was geïnteresseerd, geeft in zijn visboek van 1578 heel wat 
informatie over het reilen en zeilen in het 16de-eeuwse vissersdorp Scheveningen. Het is voor 
zover geweten het enige boek uit die tijd dat handelt over vissen en de visserij en bovendien 
geschreven is door een inwoner van een vissersdorp die, eerst als strandvonder en later als
• 11 oc

visafslager goed vertrouwd was met de visserij. Vermaas heeft zich in een artikel 
geconcentreerd op de aspecten uit het boek van Coenenzoon die handelen over de visserij3186. 
Hij beschrijft niet alleen de jaarlijkse visserij cyclus maar geeft ook nu en dan informatie over 
de appreciatie van de vissen m.a.w. of ze bestemd waren voor de rijcke weeldige luyde of 
voor den ghemeenen man.

Dungeness (Lydd, Kent, Engeland)3187
Dungeness is een tijdelijke vissersnederzetting die ontstaan is in de 11de eeuw en 

alsdusdanig blijft bestaan tot het begin van de 20ste eeuw. De nederzetting was begaan met 
haring- en sprotvisserij. De nederzetting werd enkel seizoensmatig bewoond en bestond 
vermoedelijk uit weinig substantiële houten gebouwtjes die zowel door de vissers uit Lydd als 
door vissers uit Devonshire werden gebruikt. De vissers van Dungeness namen ook deel aan 
de visserij langs de Oostkust. De nederzetting beschikte over een aan Maria gewijde kapel die 
in gebruik bleef tot in de 16de eeuw3188. In verband met de testamentaire gebruiken van de 
vissers van Lydd en Folkestone in de 15de en 16de eeuw is recentelijk onderzoek verricht 
door Sheila Sweetinburgh. Dit onderzoek heeft o.a. aangetoond dat de vissers erover waakten 
dat de familie kon blijven voort werken in het visserijbedrijf door het vistuig via testamant bij 
overlijden door te geven aan de mannelijke lijn en dan vooral aan één van de zonen om zo 
fragmentatie tegen te gaan3189. De vrouwelijke erfgenamen kregen geld of huishoudelijke 
goederen.

Leigh-on-Sea (Essex, Engeland)3190
Het betreft vermoedelijk een kleine vissersnederzetting die reeds vermeld werd in het 

Domesday-boek. Leigh werd een belangrijke vissershaven in de late middeleeuwen en bleef 
dit tot vandaag.

Thorpe en Sizewell (Suffolk, Engeland)3191

3184 Egmond 1997.
3185 Vermaas 1910,115.
3186 Vermaas 1910.
3187 Gardiner 1996.
3188 Sweetinburgh 2000.
3189 Sweetinburgh 2000, 16.
3190 Fulford et al. 1997, 132.
3191 Bailey 1992.



Beide dorpen zonder haven zijn in geschreven bronnen gedocumenteerd voor de periode 
1378-1409. De vissers uit deze dorpen legden zich vooral toe op de vangst van haring en 
sprot, beide voor de kust van Suffolk. Aangespoelde goederen vormden een belangrijke 
bijdrage tot de inkomsten van de vissers uit beide plaatsjes evenals regelrechte piraterij. Beide 
dorpen kenden een toename van hun visserijactiviteiten in de jaren tachtig en negentig van de 
14de eeuw maar konden de toename niet doorzetten na 1400.

Dunwich (Suffolk, Engeland)3192
Een aantal vissers uit Dunwich bezaten in de vroege 15de eeuw hun eigen kleine 

bootjes met een tot zes man oplopende bemanning. Deze eigenaars waren wel beter af in 
termen van bezit en sociale positie dan de vissers die werkten op anderman’s boten maar ze 
geraakten echter zelden zeer hoog op de maatschappelijke ladder3193. De vrouwen van de 
vissers van Dunwich stonden in voor de productie van hennep voor de netten, de touwen en 
de zeilen3194.

Walberswick (Suffolk, Engeland)3195
Is als vissersplaats nauw verbonden met Dunwich vermits de vissers van beide plaatsen 

dezelfde haven deelden.

15.3 De vissersmilieus in het zuidelijk Noordzeegebied: geschreven versus archeologische 
bronnen

15.3.1 Permanent bewoonde middeleeuwse vissersdorpen
De vraag naar het bestaan van permanent bewoonde middeleeuwse vissersdorpen werd 

o.a. gesteld te Leuven in 1965 op een colloquium over de archeologie van het middeleeuwse 
dorp in de vorm van drie vragen: 'Certains habitats sont-ils déterminés par la présence d'eaux 
poissonneuses? Une partie de la population du village est-elle spécialisée dans la pêche 
(instruments de pêche, espèces de poissons disponibles)? Quel est le pourcentage de poisson 
dans I'alimentation du village (d'après l'examen des déchets de cuisine)?'3196. Op de kem van 
deze vragen dient in elk geval ‘ja ’ te worden geantwoord. Het antwoord dient echter 
chronologisch en geografisch genuanceerd te worden. Verder dient ook te worden beseft dat 
visserij een vlag is die vele ladingen dekt. Er is immers geen sprake van één of de visserij 
maar van talrijke vormen van visserij. In deze studie wordt de klemtoon gelegd op de 
zeevisserij die op zich ook verder kan worden onderverdeeld in verschillende soorten 
zeevisserij zoals de haringvisserij, de kabeljauwvisserij, de strandvisserij, de sprotvisserij 
enzovoort. Het gevolg hiervan is o.a. dat dorpen als Mariekerke langs de Schelde bij 
Dendermonde niet opgenomen zijn in de hierboven voorgestelde overzichten van 
vissersdorpen gekend in geschreven of archeologische bronnen. De informatie omtrent 
Mariekerke wordt zijdelings wel betrokken bij de algemene discussie.

Wat Vlaanderen en Zeeland betreft is in elk geval uit het overzicht van de gekende 
vissersmilieus zowel uit de archeologische als de geschreven bronnen duidelijk dat in de 
tweede helft van de 13de eeuw langs de kust een aantal rurale permanent bewoonde 
vissersnederzettingen zijn ontstaan. Nieuwe Yde in Oostduinkerke is hiervan het best in de 
geschreven bronnen gedocumenteerd. Eveneens volgens de geschreven bronnen gaan ook 
Walravenside, Lombardië, Slepeldamme, Paalvoetside en vermoedelijk ook Koksijde nabij 
Sluis in de tijd terug tot de 13de eeuw. Een aantal andere plaatsen zoals Wenduine en Heist

3192 Fulford et al. 1997, 153.
3193 Friel 1995, 27.
3194 Sweetinburgh 2000, 5.
3195 Bailey 1992.
3196 Genicot & D'haenens 1967, 19-20.



gaan vermoedelijk eveneens en dit ondanks het ontbreken van bewaarde en/of gekende 
geschreven bronnen terug tot de 13 de eeuw. Enkel voor Nieuwe Yde en Walravenside is 
aangetoond dat ze ook volgens de archeologische bronnen teruggaan tot de 13de eeuw. Voor 
de andere localiteiten ontbreekt dergelijke informatie. Deze uit de overzichten af te leiden 
tendens komt overeen met wat door Henderikx wordt vastgesteld voor de Zeeuwse Eilanden. 
Volgens deze auteur ontstonden in de 13de eeuw op de Zeeuwse eilanden een groot aantal 
havenplaatsen. Het betreft naast Middelburg en Zierikzee, vooral havenbuurten zonder 
stadsrecht. In de jaren tachtig en negentig van de 13de eeuw worden in Engelse havens, 
behalve uit Middelburg en Zierikzee, ook schippers vermeld uit Veere, Vlissingen, 
Westkapelle, Amemuiden, Kortgene, Kats, Goes, Wolfaartsdijk, Biezelinge en Burgh. De 
meeste van deze havenbuurten groeien in de loop van de 14de en 15de eeuw uit tot steden 
zoals Goes, Reimerswaal, Veere en Vlissingen. Een aantal van deze ontwikkelden zich echter 
ook tot flinke nederzettingen zonder dat ze zich kerkelijk en bestuurlijk losgemaakt hadden 
van het kerkdorp waaronder ze ressorteerden zoals Brijdorpe (het latere Brouwershaven) en 
Biezelinge. Hoewel er in deze havenplaatsen ook landbouw zal bedreven zijn, lag de nadruk 
op beroepen die met de scheepvaart te maken hebben: vooral visserij en daarnaast ook enige 
handel31 1. Geen van deze in geschreven bronnen te achterhalen landelijke vissers- en/of 
havenmilieus is echter archeologisch gekend. Maar het is aannemelijk dat ook Brouwershaven 
en Biezelinge bijvoorbeeld kunnen worden beschouwd als rurale vissersmilieus die 
ontstonden in de loop van de 13de eeuw.

Wat Engeland betreft is zowel de informatie aangereikt via geschreven als via 
archeologische bronnen minder sprekend waardoor de situatie minder duidelijk is. Afgaande 
op de beschikbare gegevens lijkt de visserij in Engeland vooral een zaak geweest te zijn van 
stedelijke centra, wat wordt aangetoond door het hierna vertolkte beeld geschetst door Steve 
Rippon. Het groeiende belang van zeevis in de voeding is op de Britse Eilanden volgens deze 
auteur gereflecteerd in het ontstaan van gespecialiseerde vissersnederzettingen en dit 
vermoedelijk reeds sinds de 10de eeuw, zoals Great Yarmouth. Dit toenemende belang van 
zeevis is vermoedelijk het gevolg van het feit dat het aanbod van zoetwatervis de vraag niet11 no t m
meer kon volgen . Sinds de 8ste eeuw kan ook een toegenomen investering worden 
vastgesteld in de constructie en het onderhoud van visweren31 9. Vanaf de 13 de/14de eeuw 
zijn vervolgens heel wat havenplaatsen zoals Hull, Kings Lynn, London, en specifiek voor 
Essex: Barking, Colchester, Harwich, Maldon en Manningtree begaan met de zeevisserij. 
Vanaf de 15de eeuw zijn in Essex ook bijvoorbeeld beroepsvissers actief met vaste visweren 
in de intergetijdenzone3200. Deze laatste zijn dus vermoedelijk in ruraal gebied gesitueerd 
terwijl de vermelde havenplaatsen vooral stedelijke centra vertegenwoordigen. Tot de 
stedelijke centra behoort ook Scarborough dat in de eerste helft van de 15de eeuw een 
vissersvloot van 50-70 vaartuigen telde. Scarborough behoorde ook bij de eersten die in 1412 
naar Ijsland trokken. Pestepidemieën zorgden er vermoedelijk in de jaren ’20 en ’30 van de 
15de eeuw voor dat Scarborough geleidelijk aan zijn positie verloor die ze blijkbaar later niet 
meer terug innam of kon innemen3201. Deze suprematie van stedelijke nederzettingen in 
verband met zeevisserij komt vermoedelijk ook tot uiting in de site Dover-Townwall Street, 
de énige Engelse vissersnederzetting die ook archeologisch is gekend. Deze nederzetting zou 
gezien zijn ligging buiten de stad3 02 wel als een ruraal milieu kunnen beschouwd worden 
maar sluit toch zeer dicht bij de stad Dover aan.

3197 Henderikx 1991,29-30.
3198 Rippon 2000, 240.
3,99 Rippon 2000, 240.
3200 Rippon 2000, 224.
3201 Heath 1969, 62-66.
3202 Parfïtt et al. 2001.



Over rurale nederzettingen begaan met zeevisserij op de Britse Eilanden blijft de 
informatie bijzonder schaars. Een uitzondering vormt de kust van Devonshire waarover door 
Harold Fox een uitstekende studie is gepubliceerd3203. Hieruit blijkt dat de zeevisserij vooral 
bedreven werd vanuit seizoensmatig gebruikte zogenaamde ‘cellar settlements De overgang 
van tijdelijk bewoonde tot permanent bewoonde nederzettingen en dus tot vissersdorpen in de 
zin van Nieuwe Yde en Walravenside, situeerde zich langs de kust van Devonshire slechts op 
het einde van de 15 de eeuw en in de 16de eeuw3204, ruim twee eeuwen later dan in 
Vlaanderen en Zeeland. De vraag of in Vlaanderen en Zeeland het ontstaan van permanent 
bewoonde nederzettingen ook vooraf werd gegaan door tijdelijk gebruikte nederzettingen 
blijft hierbij open. De conclusie van Fox in verband met het ontstaan van vissersdorpen is op 
zich voor Engeland een vernieuwend inzicht vermits tot voor enkele decennia nog werd 
aangenomen dat vissersdorpen niet vóór de 18de eeuw tot stand kwamen en dat dergelijke 
dorpen eigenlijk een product van de Industriële Revolutie waren3205. Fox is er tegelijkertijd 
ook van overtuigd dat de situatie van de kust van Devonshire niet noodzakelijk geldig is voor 
gans de Britse Eilanden. Er zijn inderdaad zones waar de ontwikkeling van vissersdorpen niet 
verder teruggaat dan de 18de eeuw, maar er zijn wel een aantal individuele voorbeelden die 
aantonen dat op sommige plaatsen wel degelijk vissersdorpen zijn ontstaan in de late 
middeleeuwen. Sommige van deze lijken bovendien ook op te klimmen tot de 13de eeuw 
zoals North Shields320 . Er is echter nog geen uitvoerig onderzoek gevoerd naar al deze 
plaatsen zodat het op dit ogenblik bij vermoedens blijft. De situatie in Engeland is dus 
blijkbaar sterk verschillend van streek tot streek. De reden voor de verschillen wordt voor 
Engeland voor een deel gezocht in de stabiliteit van de kustlijn of de afwezigheid ervan. De 
reden dat in Lincolnshire bijvoorbeeld geen vissersdorpen zijn ontwikkeld, heeft volgens 
Pawley3207 te maken met de instabiliteit van de kust. Op sommige plaatsen groeide ze snel 
aan, op andere plaatsen werd ze in een snel tempo geërodeerd, waardoor het zich volledig 
toeleggen op visserij en het volledig verlaten van agrarische activiteiten op termijn een 
riskante zaak was. Dit is volgens deze auteur dan ook de reden dat full-time vissers vooral in 
havensteden werden aangetroffen en niet in landelijke milieus. Naast deze havenplaatsen 
werd de visserij echter ook bedreven vanuit een eindje landinwaarts gelegen kustdorpen met 
een gemengde bezigheid, zowel landbouw als visserij, zoals ook gedocumenteerd door 
Ambler en Watkinson voor Clee . Een andere reden voor de bestaande evoluti eve 
verschillen tussen de verschillende streken in Engeland wordt gezocht in de verschillen in 
grootte van de boerderijen3209 waarbij in Devonshire de boerderijen duidelijk groter waren 
dan in Lincolnshire. Dit verschil vloeide voort uit de strategie waarbij bij overlijden de 
boerderij in Devonshire niet verdeeld werd onder al de erfgenamen maar in zijn geheel aan 
één van de erfgenamen werd overgedragen. Op die manier waren sommigen inderdaad sterk 
aan de grond gebonden maar werden er ook een aantal uit de landbouw gedreven ... 
bijvoorbeeld naar de visserij. In Lincolnshire daarentegen werd bij overlijden alles opgesplitst 
waardoor elke erfgenaam voor een stuk aan het land werd gekoppeld en op die manier een 
geringer aantal personen beschikbaar waren om vissersdorpen te bevolken. Voordat al deze 
argumenten ten gronde kunnen worden bekeken, dienen heel wat meer streken in Engeland en 
elders worden onderzocht op hun visserij verleden, zoals gedaan door Fox voor Devonshire.

Voor het Duitse kustgebied staat weinig of geen informatie ter beschikking. Tenslotte 
wordt hierna nog even ingezoomd op twee zones die aansluiten bij het onderzoeksgebied,

3203 Fox 2001.
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Schotland en Scandinavië. Beide gebieden lijken wel sterk te verschillen van het zuidelijk 
Noordzeegebied.

Een totaal andere soort archeologische vindplaats, o.a. gekend in Schotland en de 
Orkneys, zijn de zgn. middens, seizoensmatig gebruikte plaatsen waar vis werd bewerkt. 
Onderzoek van fish middens, ontstaan door het klaarmaken van kabeljauw en aanverwante 
soorten om ze te drogen, suggereert dat vissen in dit deel van het Noordzeegebied intensiever 
werd ergens in de periode llde-12de eeuw. De onderzoekers denken dat deze toename vooral 
in verband moet gebracht worden met een toenemende export, eerder dan met een toename 
van de lokale visconsumptie. Een toenemende lokale visconsumptie zou moeten blijken uit 
een toename van de mariene koolstof in de skeletpopulaties, wat helemaal niet het geval is. 
De exporttoename kan echter zowel zijn voortgevloeid uit een stijgende vraag van een 
gecentraliseerde elite als uit een bevolkingsgroei3210.

In Scandinavië wordt vissen vooral in verband gebracht met sites die omschreven 
worden als zgn. tomtning: - volgens de meest gangbare opvatting - rudimentaire, seizoenaal 
gebruikte bewoningsplaatsen van vissers. Deze zijn vooral gekend uit Zweden en Noorwegen. 
Door het feit dat slechts een klein aantal van deze sites in detail opgegraven zijn, is er 
archeologisch ook zeer weinig over geweten. De meeste Zweedse sites lijken te dateren uit de 
periode 13de-18de eeuw, hoewel sommige wel ouder zijn en eventueel zelfs teruggaan tot de 
Late Ijzertijd. De globaal genomen geringe hoeveelheid materiële resten en de weinig 
nagelvaste structuren in deze tomtning geven aan dat dit soort sites in elk geval totaal 
verschilt van een permanent bewoonde nederzetting als Walravenside bijvoorbeeld. Ook is 
nog niet helemaal duidelijk of alle tomtning wel degelijk met de visserij dienen te worden 
verbonden. Maar zelfs de o.a. archeologisch beter gekende gespecialiseerde 
vissersnederzettingen (fiskelage) gelegen te Skanor en Falsterbo (Zuid-Zweden) en daterend 
uit de late middeleeuwen werden enkel seizoensmatig gebruikt3211 ondanks de aldaar in die 
tijd gevestigde internationale haringmarkt die qua belang vergelijkbaar was met de 
jaarmarkten in de Champagne-streek. Vissersnederzettingen groeiden dus blijkbaar in 
middeleeuws Scandinavië zelden of nooit uit tot een permanent bewoond dorp3212. De 
vissersnederzettingen van Skanor en Falsterbo waren wel allebei vlakbij een permanent 
bewoonde stad gelegen, in samenhang waarmee ze ook functioneerden, maar het vissen 
gebeurde wel degelijk vanuit een aparte plaats, wat er volgens Ersgard op wijst dat vissen 
minstens vanaf 1300 beschouwd werd als een aparte economische activiteit3213. Voordien 
gedurende de 12de-13de eeuw was dit niet het geval en kan men via de archeologische 
bronnen het vissen niet onderscheiden van diverse andere marktactiviteiten3214.

Echt permanent bewoonde en gespecialiseerde vissersdorpen van het type 
Walravenside lijken in Zweden en Noorwegen in de middeleeuwen niet te bestaan. In 
Denemarken wordt het ontstaan van permanent bewoonde gespecialiseerde 
vissersnederzettingen in de aard van Walravenside gesitueerd tegen het einde van de 
middeleeuwen. Op het eiland Fyn zijn deze vooral te situeren op de kust van Storebaelt en te 
koppelen aan de haringvisserij. Ze maken een bloeiperiode door in de 16de eeuw en worden 
grotendeels verlaten in de loop van de 17de eeuw. Op Langeland is van een dergelijke site -  
Sandhagen -  een groot stuk opgegraven3215 waardoor dit type nederzetting meteen ook 
archeologisch gekend is. Daarnaast zijn op Fyn nog twee andere vormen van visserij te 
onderscheiden. Het betreft op het noordoosten van het eiland en in de streek rond de Helnaes

3210 Barrett et al. 2000, 16-19.
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3215 Berg et al. 1981.



Bugt een visserij die georganiseerd werd vanuit enkele kleine vissersdorpen maar vooral 
vanuit kleine boerderijen uit de dorpen op de kust. De vissers uit het noordoosten van Fyn en 
uit de streek rond Helnaes Bugt legden zich o.a. toe op de vangst van zeehonden. In de 
omgeving van Lillebaelt werd de visserij vooral georganiseerd vanuit de grotere boerderijen 
en de heerlijke centra. Vooral de vangst van paling en de jacht op bruinvis waren belangrijk in 
deze regio3216. De laatste twee vormen zijn voorbeelden van nederzettingen met gemengde 
activiteiten: zowel landbouw/veeteelt als visserij.

Dit overzicht toont aan dat in de middeleeuwen zowel in Scandinavië als in delen van 
Engeland zoals Devonshire bijvoorbeeld de zeevisserij er op een totaal andere manier 
georganiseerd was dan in Vlaanderen, meer specifiek vanuit seizoensmatig gebruikte 
nederzettingen, cellar settlements of tomtning. Dergelijke seizoensgebonden woonplaatsen 
zijn helemaal niet gekend en vermoedelijk zelfs onbestaande in laatmiddeleeuws Vlaanderen. 
Of ze vroeger niet bestaan hebben in Vlaanderen blijft een open vraag. Er bestaan voor zover 
geweten wel geen aanwijzingen in die zin. Permanent bewoonde gespecialiseerde 
vissersdorpen ontstaan in Scandinavië en in delen van Engeland dan weer pas tegen het einde 
van de middeleeuwen, terwijl deze in Vlaanderen en Zeeland reeds het licht zagen in de 2de 
helft van de 13de eeuw. Deze verschillende evoluties doorgronden kan het voorwerp 
uitmaken van verder doorgedreven onderzoek, waarbij het onderzoek van de materiële 
bronnen wellicht een cruciale rol kan spelen.

15.3.2 Wat is geweten over de visserscultuur?
Vissersmilieus zijn in het algemeen dus vrij specifiek en dit heeft ongetwijfeld zijn 

weerslag op aspecten van de visserscultuur. Vissers leefden immers voor een belangrijk17
gedeelte afgesloten van de gewone volkscultuur . De cultuur van zeelui en in iets mindere 
mate die van vissers was er tot op zekere hoogte één zonder vrouwen3218. Vissers worden door 
laatmiddeleeuwse tijdgenoten o.a. omschreven als tiestus et de forte oppinionm 9. De 
hierboven beschreven marginaliteit leidde volgens Fox vermoedelijk ook voor een deel tot 
hun stoere onafhankelijkheid en non-conformiteit3220 wat op zijn beurt een sterk 
gemeenschapsgevoel en interne solidariteit met zich meebracht.

In de visserij kunnen de dag van vandaag in de huidige West-Europese samenleving 
nog resten van culturele tradities van vroeger worden teruggevonden. Dit is het resultaat van 
een aantal feitelijkheden. Vissen wordt aangeleerd van vader op zoon en er bestaat zelden een 
officiële opleiding voor. De visser is verder gebonden door het natuurlijk 
voortplantingssysteem van de vissen dat doorgaans niet snel wijzigt. Bovendien is er weinig 
contact met andere beroepen. De visser maakt immers zelf zijn boetnaalden, zijn netten en 
zijn fuiken3221. Dat de vissers hun visserstuig zelf willen maken, heeft alles te maken met het 
feit dat ze enkel dan zeker zijn dat het tuig goed gemaakt is en geschikt is voor de vangst3222. 
De kwaliteit van het vistuig is immers al te belangrijk om het aan derden over te laten. Slecht 
vistuig betekent immers geen inkomsten. Dit alles zou ook kunnen als resultaat hebben dat 
allerlei andere tradities, ook culturele die niet specifiek met vissen vandoen hebben, langer 
stand houden in vissersgemeenschappen.

Tegenover dit behoudsgezinde aspect staat dan weer dat vissers jagers zijn op zee die 
in hoge mate onderworpen zijn aan de wisselvalligheden van de natuur. Dit brengt met zich 
mee dat zij zich voortdurend hebben moeten aanpassen aan ecologische veranderingen. Om te

3216 Christoffersen & Porsmose 1996, 164-169.
3217 Burke 1990, 54.
3218 Burke 1990, 54.
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3220 Fox 2001, 187.
3221 Brinkhuizen 1983, 8.
3222 Geistdorfer 1987, 151.



kunnen overleven hebben vissers eeuwenlang nieuwe visgronden en nieuwe markten moeten 
opsporen, nieuwe technieken en houdingen moeten aanleren. Hun strevingen zijn er steeds op 
gericht om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden of om die te leren 
beheersen3223. Een grote inventiviteit en een groot aanpassingsvermogen is volgens Fox o.a. 
ook het noodzakelijk gevolg van de grote kwetsbaarheid van vissersdorpen3224 ten opzichte 
van besmettelijke ziekten, kusterosie, invasies door vreemde mogendheden die vaak eerst met 
vissersmilieus in contact treden, het verdwijnen van de vis of de grote afhankelijkheid van de 
markt voor granen om maar enkele factoren te noemen.

Het blijft dus de vraag wat domineert: behoudsgezind of vemieuwingsgericht.
Over specifieke gebruiken bij vissers gedurende de laatste eeuwen circuleert allerlei 

informatie. De vraag is hoever dit soort gegevens teruggaan in de tijd en eventueel dus ook 
van toepassing zijn op de late middeleeuwen bijvoorbeeld.

Vissers hadden tot voor kort bijvoorbeeld allerlei eigen middeltjes om hun gezondheid 
en welzijn te verbeteren of in stand te houden. De meest gekende hiervan zijn het gebruik van 
pijlstaartolie en levertraan. Pijlstaartolie afkomstig uit de lever van de pijlstaartrog was een tot 
voor kort gekend bijproduct van de visserij. Het was bijvoorbeeld een algemeen bekend 
geneesmiddel in Amemuiden en omstreken in de 19de eeuw3225. Levertraan werd uit 
kabeljauwlevers bereid. Walschot werd gebruikt tegen bloedingen. Een doorgesneden zeelt of 
louw op de borst was een afdoend middel tegen geelzucht. Uit levers en hersenen van 
pietermannen gemengd met zeewier en nat zand werd zalf bereid, evenals uit amber3226. 
Vissers kenden ook allerlei krachten toe aan bepaalde dingen uit hun leefwereld. Sommige 
vissers zochten bijvoorbeeld hun geluk door de gedroogde gehoorsteentjes van een kabeljauw 
(Adam-en-Eva, Pier-en-Pol zoals ze in Vlaanderen genoemd werden) in hun geldbeugel te 
bewaren3227. Vissers meenden voor de afvaart de windrichting te kunnen bepalen door in zout 
water gekookte en daarna gedroogde zee-egels, zeenaaiden of zeepalingen aan de zoldering 
op te hangen of door een opgezette meeuw in de woning te plaatsen. Ze worden ook in 
verband gebracht met het gebruik van tatoeages. In het laten aanbrengen van tatoeages en het 
dragen van oorringen kan als onderliggende betekenis de bekommernis steken om niet als een 
onbekende te worden begraven. Amemuidse vissers hadden in regel alleen de initialen van 
hun naam op de handen getatoeëerd . Het dragen van een gouden oorring door vissers werd 
te Oostende soms verklaard vanuit de hoop dat bij een eventueel aanspoelen op een vreemd 
strand goede lieden met de opbrengst van de verkoop van de oorring de begrafenis zouden 
betalen 229. Vissers hadden nogal de neiging om een gesloten gemeenschap te vormen waarin 
veel onderling getrouwd werd. Daardoor groeiden grote groepen nakomelingen met dezelfde 
familienaam3 3 .

Vanuit het onderzoek van de volkscultuur in Europa tijdens de periode 1500 tot 1800 
komt Peter Burke tot het besluit dat vissers als subgroep van de zeelui zich als een subcultuur 
onderscheidden. Ze hadden eigen kledij, een eigen taaltje met nogal wat vreemde vaktermen, 
eigen rituelen, eigen folklore, eigen magie, eigen kunst, eigen vrijetijdsbesteding, eigen 
broederschappen en eigen heiligdommen3231. Rond al deze aspecten kan nog heel wat 
onderzoek worden verricht maar het is zeer de vraag of vanuit de materiële bronnen hiertoe

3223 Van Ginkel 1991, 10.
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3230 Van Beylen 1993, 106,
3231 Burke 1990, 55-57.



een substantiële bijdrage mag verwacht worden, in elk geval niet omtrent alle zopas 
aangehaalde aspecten.

De materiële bronnen verschaffen echter wel gegevens over bepaalde aspecten van de 
volkscultuur van vissers, o.a. over de graad van geletterdheid. Dat vissers voor een gedeelte 
geletterd waren kan wat Walravenside betreft worden afgeleid uit de aanwezigheid van onder 
meer schrijfstiften, een fragment van een notitieboekje, onderdelen van boeken en brillen. Het 
blijft voorlopig bij gebrek aan grote hoeveelheden kwalitatieve en vergelijkbare informatie 
moeilijk om dit aspect vanuit de materiële bronnen te kwantificeren en te vergelijken met 
dergelijke gegevens voor andere milieus. De graad van geletterdheid afmeten aan de hand van 
de aanwezigheid van schrijf- en leesgerei moet op termijn wel mogelijk zijn vanuit een 
analyse van de materiële bronnen.

Hierbij dient men wel te bedenken dat geletterd zijn in de middeleeuwen betekende 
dat men het Latijn meester was3232. Het is echter duidelijk dat de materiële bronnen niet zo 
makkelijk inzicht zullen kunnen geven in het aantal talen en welke talen men precies kende. 
Het is in dit opzicht wel merkwaardig dat op een aantal pelgrimsinsignes en andere metalen 
voorwerpen zoals gordelonderdelen, die toch wel een ruime verspreiding kenden in de 
laatmiddeleeuwse maatschappij, toch teksten in het Latijn staan. Dergelijke formuleringen 
staan bijvoorbeeld ook op een aantal van de borden in Spaanse majolica. Dit zijn weliswaar 
steeds terugkerende algemene formuleringen zoals ave Maria gratia plena bijvoorbeeld. Op 
het bord in rood aardewerk met een afbeelding van het hoofd van Johannes-de-Doper (B3 fig. 
81: 5) staat dan toch wel een vermoedelijk iets langere tekst in het Latijn. De vraag blijft wel 
in hoeverre de vissers dergelijke teksten ook daadwerkelijk begrepen. Bovendien is er wel een 
verschil tussen het begrijpen van één of enkele zinnetjes van een taal en die taal ook 
daadwerkelijk machtig te zijn. In elk geval blijkt dat in de 18de eeuw zeelui in Marseille 
bijvoorbeeld beduidend meer geletterd waren dan boeren (vijftig procent tegenover twintig 
procent)3233.

Dat vissers en zeelui in het algemeen gekenmerkt zijn door een eigen kunst kan voor 
Walravenside blijken uit het kunstig op een boetnaald ingekraste motief van drie door mekaar 
gestrengelde vissen (B3 fig. 248: 1). Een dergelijk motief zonder missers inkrassen in een 
houten boetnaald veronderstelt een zeer grote vaardigheid op dit vlak. Het feit dat dit motief 
op een alledaags en typisch voorwerp uit een vissersmilieu was ingekerfd, toont terloops ook 
aan dat de vissers van Walravenside in elk geval dit motief van ergens kenden. Of ze ook de 
betekenis ervan kenden is niet af te leiden uit het materieel archief. Een gelijkaardig 
voorbeeld dat de artistieke vaardigheid van zeelui illustreert is de vondst op Nova Zembla in 
een context uit de late 16de eeuw van een uit een musketkogel gesneden ijsbeertje3234. In 
dezelfde zin zijn ook beschilderde matrozenkisten te interpreteren. Scheepjes in flessen gaan 
dan weer niet verder dan de 19de eeuw terug3235.

Het bestaan van eigen heiligdommen en eigen heiligen zou kunnen blijken uit de 
aanwezigheid te Walravenside bijvoorbeeld van een insigne gewijd aan Maria van 
Amersfoort. Volgens Van Beuningen mag worden aangenomen dat Maria van Amersfoort een 
belangrijke plaats had ingenomen bij de gebeden van schippers en hun bemanningen. Heel 
wat van de mirakelen die zijn opgetekend in een mirakelboek hebben immers betrekking op 
het weer tot leven wekken van verdronken personen en het veilig aan land brengen van 
schipbreukelingen . In het mirakelboek wordt ook verschillende malen met nadruk 
verwezen naar het beeld dat in het water gevonden was, wat de relatie beklemtoont tussen de

3232 Demurger 1989 (2), 75.
3233 Burke 1990, 56.
3234 Braat et al. 1998, 307 nr. 10.5.2.
3235 Burke 1990, 56.
3236 Van Beuningen 2001, 54-57.



vondstomstandigheden van het beeldje en het patroon van de verering3237. Wellicht niet 
toevallig duikt dit insigne ook in grote getale op te Westenschouwen-Paalvoetside, één van de 
andere in archeologische bronnen gekende vissersmilieus. De meeste van de andere 
vindplaatsen van het insigne van Maria van Amersfoort zijn eveneens op zee of op het water 
gericht zoals Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Sluis, Kampen en Den Brielle3 .

Ook stelden we vast dat bij de overige te Walravenside aangetroffen pelgrimsinsignes 
er heel wat waren gewijd aan heiligen die één of andere band met het water hadden tijdens 
hun heiligenleven.

Uit dit overzicht is duidelijk dat wat betreft de visserscultuur nog heel wat onderzoek 
dient te worden verricht vanuit de materiële bronnen.

15.3.3 Werken in een vissersdorp
15.3.3.1 Informatie uit de geschreven bronnen

Vissers hadden een speciale relatie tot werken vermits zij in de 12de eeuw van Paus 
Alexander III, de toelating hadden gekregen om ook op zondag te werken3239. Uit de 
geschreven bronnen over de visserij kan over de organisatie van de visserij heel wat worden 
afgeleid zoals aangetoond in een vorige paragraaf, vooral in relatie tot een aantal 
uitzonderlijke documenten voor Wenduine. Over de vissersboten en het vistuig zelf komt in 
geschreven bronnen ook allerlei informatie voor. Het probleem bij dergelijke bronnen is vaak 
de zeer specifieke terminologie die uiteraard zelden of nooit wordt verklaard en waarbij men 
zich meestal op algemene zaken na niet kan voorstellen wat er eigenlijk precies mee bedoeld 
werd. Zo werden bijvoorbeeld de vissersboten en het vistuig van Jacob Rijcquaerts, visser te 
Wenduine, beschreven wanneer ze in 1476 als waarborg werden gesteld voor zijn 
schulden3240. De opsomming toont onmiddellijk de grote variatie in het vistuig aan. In 
verband met netten werden bijvoorbeeld losweg zes soorten genoemd: vloeghewant, 
hebbeghewant, staecnetten, toochnetten, ynkersnetten en schelvis netten. Gezien de zeer 
geringe bewaringskansen van visnetten is het onwaarschijnlijk dat vanuit de archeologische 
bronnen op dit vlak ooit een serieuze bijdrage mag verwacht worden. Ook worden een groot 
aantal ankers genoemd: zethanckers, staechanckers, ghayhanckers, leechankers. Uit het 
bedoelde document kan dus in elk geval worden afgeleid dat de man in kwestie zowel een 
uitrusting bezat om met lijnen en haken te vissen als één om met netten te vissen en dat zijn 
uitrusting vrij uitgebreid was en duidelijk op verschillende soorten visserij gericht was. Het 
was dus zeker niet iemand die enkel seizoensmatig, met één soort net een bepaald soort vis 
ving en dan weer overschakelde naar ander bestaan. Nee, het lijkt veeleer iemand die zich 
toelegde op verschillende soorten visserij en dit vermoedelijk gedurende een groot deel van 
het jaar en wellicht zelfs gans het jaar. De geschreven bronnen berichten ook uitvoerig over 
het bereiden van de gevangen vis. Zo worden ook allerlei soorten bewaarvis vermeld in 
geschreven bronnen: kaakharing, korfharing, viveloe.

Naast het vissen diende dit vistuig te worden vervaardigd en onderhouden. Over deze 
activiteiten blijven de geschreven bronnen vrij zwijgzaam, behalve dat van de benodigde 
producten, zoals pek bijvoorbeeld grote hoeveelheden werden verhandeld in de betrokken 
periode. Op de kaart van Pieter Pourbus3241 staat bijvoorbeeld ook onmiddellijk ten oosten 
van de oude havengeul van Oostende Taechhuys geschreven. Dit refereert misschien naar een 
gebouw waar netten werden getaand.

3237 Van Beuningen 1999, 14.
3238 Van Beuningen 1999, 8.
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3240 Viaene 1970b.
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Behalve vissen en direct gerelateerde activiteiten voerden vissers en hun huisgenoten 
ook allerlei andere activiteiten uit zoals het kweken van varkens en het jagen op konijnen. 
Vissershuisjes uit de late 19de eeuw te Heist waren bijvoorbeeld steeds voorzien van een 
varkensstalletje3242. Dat het houden van varkens in de context van vissersmilieus wel een eind 
in de tijd opklimt, wordt aangetoond door allerlei laatmiddeleeuwse en vroeg-modeme 
protesten tegen netten met te fijne mazen die naar het zeggen van diegenen die protesteerden 
heel wat kleine vis vernietigden die enkel diende om varkens en soms eenden vet te mesten. 
Jagen was echter van oudsher een privilege voor de adel. Dat het jachtprivilege wel degelijk 
goed beschermd werd in Camerlinckx Ambacht toont de maatregel in verband met katten en 
honden. Het was voor de inwoners van Camerlinckx Ambacht zelfs verboden katten en 
honden te houden binnen een halve mijl van de duinen, tenzij bij de katten de oren afgesneden 
waren en bij de honden de rechterpoot afgehakt was3243. Beide maatregelen waren duidelijk 
bedoeld om het jachtwild in het duingebied te beschermen. De controle op het naleven van de 
reglementen in verband met de duinen was in het Camerlinckx Ambacht waartoe 
Walravenside behoorde vermoedelijk ook efficiënter dan op andere plaatsen vermits er twee 
duinadministraties bestonden, een grafelijke en een kamerheerlijke, die waar nodig 
samenwerkten en mekaar ook aanvulden3244. Hierdoor was de controle o.a. op stroperij 
vermoedelijk grondiger dan in andere gebieden waar enkel een grafelijke duinadministratie 
actief was. Of het konijn echter ook als jachtwild werd bekeken is niet duidelijk. Allerlei 
bronnen lijken aan te tonen dat konijnen een apart geval vormden en niet (altijd?) onder de 
algemene jachtreglementering vielen. Konijnen waren immers op het eind van de 14de eeuw 
en het begin van de 15de eeuw een ware plaag voor de zeewering. Men verkreeg van Filips de 
Stoute zelfs de toelating om de konijnenplaag te bestrijden inclusief met het gebruik van 
fretten3245. In diezelfde geest laat een voorschrift uit 1477 de kustbewoners zelfs vrij konijnen 
te stropen, zowel in de duinen als op het land3246. In 1598 werd het de bewoners op twee 
plaatsen langs de kust, nl. tussen Albertus en Oostende en tussen Wenduine en Heist, nog 
eens uitdrukkelijk toegestaan konijnen te stropen3247. Het waren de twee zones langs de kust 
met een dunne, kwetsbare duingordel die diende te worden gevrijwaard van vernielingen door 
konijnen.

Andere activiteiten zoals de vangst van zeevogels, het winnen van zand zijn 
bijvoorbeeld gedocumenteerd voor de kust van Devonshire in de periode 15de-16de eeuw3248 
en werden wellicht ook uitgevoerd in vissersmilieus van het onderzoeksgebied. Ook het 
leegroven van scheepswrakken komt regelmatig aan bod in geschreven documenten uit deze 
periode. Deze geven duidelijk aan dat de officiële instanties vaak slechts laattijdig het 
scheepswrak bereikten waardoor de meest waardevolle dingen zoals geld en edelmetaal reeds 
verdwenen waren. Soms -  wanneer alleen opengebroken en lege koffers overbleven - had de 
overheid daar een aanwijzing voor, in vele gevallen wist ze vermoedelijk niet eens af van de 
aanwezigheid van de waardevolle dingen. Dit houdt dus in dat kustbewoners allicht de kust 
goed in het oog hielden en elke opportuniteit die zich voordeed ook trachten te benutten.

Naast vissen en aanverwante kustgebonden activiteiten hebben de geschreven bronnen 
ook aspecten van handel gedocumenteerd. Vooral van de handel in steenkool zijn heel wat 
geschreven bronnen onderzocht die duidelijk aantonen dat de vissers daar een zekere rol in 
speelden3249. Wellicht één van de meest onderschatte nevenactiviteiten van vissers is deze van

3242 Devent 1989, 76-77.
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loods voor vreemde vrachtvaarders. Als kenners van de lokale kustwateren waren ze zeer 
geschikt om buitenlandse vrachtvaarders naar de lokale havens te loodsen. Vooral Brugge 
speelt hierin een actieve rol door actief vissers te stimuleren om boten tegen de trend in toch 
naar het zich alsmaar verder verzandende Zwin te brengen. De organisatie van dit loodswezen 
door de stad Brugge komt in een aantal geschreven bronnen uitgebreid en gedetailleerd aan 
bod. Dit is weliswaar hoofdzakelijk van toepassing op de vissersdorpen in de omgeving van 
Brugge. We kunnen wel vermoeden dat men ook voor andere havens soms wel een loods kon 
gebruiken zodat dit wellicht niet beperkt bleef tot Brugge en het Zwin.

De mate waarin laatmiddeleeuwse vissersmilieus in het onderzoeksgebied ook 
agrarische activiteiten ontplooiden, wisselt van streek tot streek en hangt af van het type 
nederzetting. Op deze vraag werd reeds uitgebreid ingegaan in de paragraaf over de 
permanent bewoonde middeleeuwse vissersdorpen, waarnaar we de lezer verwijzen. Of het 
veensteken een rol speelde in het leven van de vissers kan worden vermoed maar voor de 
15de eeuw niet worden aangetoond. Wat het seizoen betreft, sluit veensteken echter goed aan 
bij de visserij zodat deze activiteit een mogelijkheid is.

15.3.3.2 Informatie uit de archeologische bronnen
De archeologische bronnen in verband met vissersdorpen zijn zo mogelijk nog minder 

onderzocht dan de geschreven bronnen van vissersmilieus zodat de informatie hieromtrent 
haast uitsluitend op het onderzoek van Walravenside is gebaseerd. Uit het onderzoek van de 
archeologische bronnen van deze laatste nederzetting komt het belang van de visserij 
duidelijk tot uiting. Bovendien kunnen heel wat activiteiten zoals spinnen van garen en 
bakken van brood bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd als een activiteit die zich kaderden in 
de voorbereiding van het vissen. Het is duidelijk dat al het vistuig -  en te oordelen naar de 
vondsten was er wel wat -  heel wat onderhoud vergde. Dit gebeurde vermoedelijk 
hoofdzakelijk tijdens de winter. Een dergelijk patroon werd bijvoorbeeld tot zeer kort geleden 
nog aangetroffen in vissersmilieus zoals deze van de kreeftenvissers op de Madeleine 
Eilanden (Canada) die twee wintermaanden nodig hadden om verloren gegane of vernielde 
kreeftenfuiken te vervangen en de overige waar nodig te herstellen3250. Dat het vistuig te 
Walravenside zelf gemaakt werd wordt overtuigend aangetoond door de halfafgewerkte 
boetnaalden en de grote hoeveelheid houten boetnaalden die werden aangetroffen in de zone 
langs de Duinenstraat. Boetnaalden zijn verder ook gekend uit enkele andere vissersmilieus 
zodat kan worden gesteld dat in regel visnetten gemaakt werden door de vissers zelf. De 
talrijke potten waaraan houtteer kleeft aangetroffen te Walravenside zijn op dit vlak eveneens 
illustratief. Een dergelijke pot is dan niet toevallig ook aangetroffen in de context van 
Scharporde, een wat verder oostwaarts langs de Vlaamse kust gelegen vissersmilieu. Het 
omgaan met houtteer was een activiteit die volgens de beschikbare archeologische bronnen 
vooral in vissersmilieus of wellicht beter gesteld vooral in maritieme milieus werd uitgevoerd. 
Ondanks dat houtteer ook heel wat andere toepassingen heeft die ook nuttig kunnen zijn voor 
een nederzetting zonder maritieme linken zijn dergelijke potten niet gekend uit andere dan 
maritieme milieus. Zeer sprekend voor deze activiteit zijn de sporen van teer op een aantal 
schoenen uit Walravenside. Vanuit die invalshoek zijn schoenen dus niet enkel een bron voor 
het schoeisel maar ook over de uitgevoerde activiteiten.

Het verwerken van vis is een nauw met het vissen samenhangende activiteit die te 
Walravenside duidelijk archeologisch is vastgesteld en dit onder de vorm van twee 
rookoventjes en de aanwezigheid van typisch visverwerkingsafVal zoals aangetroffen in de 
platvissenkuil. Ook al kan archeologisch niet worden aangetoond dat dit afVal het resultaat is 
van een productie voor een markt, de activiteit op zich is onomstootbaar aangetoond. Het 
betrof te Walravenside meer specifiek het bereiden van platvis. Op een aantal vroeger
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onderzochte vindplaatsen zoals Nieuwe Yde wordt ook de aanwezigheid van grote 
concentraties schelpen vermeld. Dit zou kunnen te maken hebben met het verzamelen en 
inmaken van schelpdieren maar eventueel ook met het branden van kalk. De kalkmortel van 
Walravenside die micromorfologisch onderzocht is, is naar alle waarschijnlijkheid niet 
gemaakt op basis van schelpen zodat de informatie in verband met deze schelpenconcentraties 
uit Nieuwe Yde op het ogenblik niet zo goed te interpreteren is. Te Walravenside werden 
dergelijke concentraties nog niet aangetroffen. Dit hoeft echter op zich niet zo veel te 
betekenen vermits de activiteit met schelpen misschien wel was uitgevoerd buiten de 
opgegraven zone. Bovendien zou men ook kunnen bedenken dat schelpen werden afgevoerd 
naar een speciale plaats waar kalk werd bereid.

Dat wellicht ook handel een rol speelde in het leven van de vissers van Walravenside 
kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van heel wat externe producten. De aanwezigheid 
van sommige producten zoals de Spaanse majolica en het exotisch fruit zou kunnen verklaard 
worden via hun loodsdiensten die ze ter beschikking stelden aan vreemde koopvaarders. 
Andere zoals de steenkool en de natuursteen zijn vermoedelijk eerder het resultaat van hun 
betrokkenheid bij de handel in dergelijke producten. In elk geval lijken ze volgens de 
archeologische bronnen ook te beschikken over de nodige bekwaamheden om efficiënt aan 
handel te doen.

15.3.3.3 Synthese
De informatie uit de geschreven bronnen en deze uit de archeologische bronnen is wat 

werken betreft in sterke mate complementair. Het vangen van zeevogels gedocumenteerd 
voor vissersmilieus uit Devonshire vindt zijn parallel in de aanwezigheid van meeuwen onder 
de botresten van Walravenside. De informatie over de steenkoolhandel met Newcastle-upon- 
Tyne waarbij vissersmilieus betrokken zijn wordt ondersteund door de aanwezigheid te 
Walravenside van heel wat steenkoolbrokken die volgens plantaardige en chemische 
onderzoeken ook daadwerkelijk uit Engeland afkomstig zijn. Terwijl de geschreven bron 
spreekt van zeekool die van Newcastle-upon-Tyne afkomstig was, toont het onderzoek van de 
steenkool aangetroffen te Walravenside aan dat deze weliswaar van een ander bekken 
afkomstig was maar wellicht ook via Newcastle-upon-Tyne werd uitgevoerd vandaar de 
herkomst in de geschreven bron. Een mooi staaltje van het mekaar versterkend effect wordt 
gegeven door de aspecten in verband met het loodsen van vreemde vrachtvaarders. De 
activiteit is gekend uit de geschreven bronnen. De materiële effecten ervan zijn te achterhalen 
uit een grondige analyse van de archeologische bronnen. Deze voorbeelden tonen eens te 
meer aan dat beide groepen van bronnen samen dienen te worden bekeken. Elke bron 
afzonderlijk biedt slechts een deel van het verhaal.

Het gezamenlijke beeld is er één waarbij de visser op vele vijvers vist en naast vissen 
ook een graantje meepikt van de handel. Andere activiteiten zijn het loodsen van vreemde 
vrachtvaarders, het plunderen van wrakken, het vangen van zeevogels en wellicht ook het 
vangen van konijnen. In hoeverre vissers in het dood seizoen - als er eigenlijk al één was - 
ook te werk gesteld waren in andere sectoren zoals de steenbakkerij of het veensteken, kan 
niet worden aangetoond voor de late middeleeuwen.

15.3.4 Militaire aspecten van het vissersleven
• • • • • 115.3.4.1 Militaire aspecten van het vissersleven belicht vanuit de geschreven bronnen

Oorlogsomstandigheden tussen naburige naties gekoppeld aan piraterij waren het 
dagelijks deel van de vissers in het zuidelijk Noordzeegebied, en dit bijna gedurende de ganse 
15de eeuw. De grotere kwetsbaarheid voor zowel piraten als soldaten van een vreemde natie 
was een rechtstreeks gevolg van het feit dat ze door de productie van kaakharing veel langer
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op zee bleven. Om in het algemeen iets aan de veiligheid op zee te doen werd door de 
Bourgondische hertogen vanaf 1384 een admiraliteit in het leven geroepen, echter zonder 
eigen zeemacht. In geval van conflict werden eenvoudigweg een aantal handelsschepen 
omgevormd tot oorlogsbodems, dit enkel voor de duur van het conflict.

In de twee eerste decennia van de 15de eeuw was de situatie in de zuidelijke Noordzee 
bijzonder gevaarlijk, vooral vanwege het conflict tussen Frankrijk en Engeland. Dit werd 
slechts beëindigd met het verdrag van Troyes in 1420. De volgende vijftien jaar zijn iets 
rustiger tot op het moment dat Filips de Goede brak met Engeland en zich verzoende met de 
koning van Frankrijk. Bovendien ontstond er in 1438 ook een militair conflict tussen Holland 
en de Hanze. Toen in 1439 het conflict met Engeland en in 1441 het conflict met de Hanze 
was bijgelegd dienden de vissers zich ondanks alles ook nog te beschermen tegen piraten uit 
Bremen en Dieppe. Piraterij bleef een groot probleem, nu eens waren het vooral Engelsen dan 
weer Fransen en wanneer in 1482 burgeroorlog in Vlaanderen uitbrak, verslechterde de 
situatie zienderogen en het zou tot 1492 duren vooraleer de situatie op zee weer wat kalmer 
werd. De laatste 10 jaar van de 15de eeuw vormden samen met de eerste twintig jaar van de 
16de eeuw een periode van relatieve veiligheid op zee. Na deze periode is de veiligheid op 
zee afhankelijk van de steeds wisselende politieke situatie tussen Frankrijk en de 
Habsburgers, totdat de veiligheid op zee met de komst van de zeegeuzen een flink stuk 
verslechterde tot het einde van de 16de eeuw.

Niet alleen op zee, maar ook aan land vormden zeerovers en vreemde mogendheden 
vaak een bedreiging voor de vissersmilieus langs de kust omdat ze bij een landing uiteraard 
eerst met dergelijke milieus in aanraking kwamen en deze dorpen vaak een gemakkelijke en 
misschien zelf aantrekkelijke prooi waren voor een plundering. Dit komt tot uiting in het 
aantal meldingen van Vlaamse vissersdorpen die geplunderd werden in de periode late 14de- 
vroege 15de eeuw. Voor zover geweten is Walravenside zelf nooit geplunderd geweest. Door 
vissersmilieus uit Devonshire werd de onveiligheid zelf ingeroepen om een eigen bidplaats te 
mogen bouwen, vermits de afwezigheid tijdens de eredienst in een naburig dorp door piraten 
zou aangegrepen worden om het dorp te plunderen3252.

Het antwoord van de vissers op al deze problemen kon niet lang uitblijven, vermits 
deze gemeenschappen leefden van hun activiteiten op zee. De vissers beantwoordden de 
zeeroverij van de Engelsen uit de vroege 15de eeuw dan ook prompt zelf met zeeroverij. Ze 
stonden bij de aanvang van de 15de eeuw gekend als de oorvers van Vlaanderen. Deze zijn 
echter niet gelijk te schakelen met de lijcdeelers -  Friese en Oostfriese zeerovers die buiten 
elk politiek verband de Noord- en Oostzee onveilig maakten. De corvers van Vlaanderen 
ondernamen hun activiteiten hoofdzakelijk in de context van militaire conflicten en werden op 
bepaalde momenten zelf ingezet als politie- en konvooischepen3253. Om de vissers afdoend te 
beschermen ging men uiteindelijk over tot het uitrusten van konvooischepen echter wel 
betaald door de visserij zelf. De uitrusting van konvooischepen in Holland en Zeeland werd in 
1439-1440 gefinancierd door de inning van het door de hertog opgelegd lastgeld. Het bedrag 
werd bepaald op dertig groten per last verse of gekaakte haring voor de helft te betalen door 
de stuurman van de vissersboot en voor de andere helft door de koopman. De opbrengst van 
het lastgeld in 1439 volstond echter niet om de uitrusting van de konvooischepen te 
betalen3 54. In 1440 werd dit lastgeld reeds opgetrokken tot 78 groten per last waarmee ook 
het deficit van het vorige jaar diende te worden aangezuiverd. Holland, Zeeland en 
Vlaanderen rustten vanaf het midden van de 15de eeuw gezamenlijk enkele konvooischepen 
uit voor het begeleiden van de vissers maar Duinkerke bleef afzijdig en verkoos zelf de 
bescherming van zijn vissers te organiseren. Bij de vissersdorpen in Vlaanderen hoorde o.a.

3252 Fox 2001,23.
3253 Viaene 1960.
3254 Degryse 1974, 66-73.



regelmatig Walravenside dat bovendien vaak een niet onaardig deel van de kosten voor zijn 
rekening nam.

Al deze informatie laat vermoeden dat het onderzoek van de materiële bronnen van 
vissersmilieus heel wat militaire aspecten zal aan het licht brengen.

15.3.4.2 Informatie uit de archeologische bronnen
Het zopas geuite vermoeden wordt inderdaad bevestigd door de archeologische 

bronnen uit Walravenside. Niet alleen stenen kanonballen, maar ook klotendolken en twee 
tuimelaars van kruisbogen behoren tot de te Walravenside aangetroffen mobilia, allemaal 
zaken die je strikt genomen voor het vissen niet nodig hebt. Het kaliber van de kanonballen 
verwijst eerder naar klein geschut of beter gezegd naar scheepsgeschut. Het is op basis van de 
aanwezigheid van deze kanonballen echter niet mogelijk uit te maken dat de vissers 
daadwerkelijk kanonnen aan boord hadden op hun vissersreizen. Een kanon wordt trouwens 
ook nooit vermeld in geschreven bronnen die het hebben over goederen van een vissersboot 
die werden in beslag genomen. Het is echter ook niet uit te sluiten. Het lijkt er dus veeleer op 
dat de aanwezigheid van deze objecten moet gekoppeld worden aan het feit dat ze van tijd tot 
tijd samen met anderen instonden voor het uitreden van een konvooischip. De meeste vissers 
hadden dus vermoedelijk wel hun persoonlijke wapenuitrusting die misschien o.a. wel 
bestond uit een kruisboog en een klotendolk, twee geduchte, niet te onderschatten wapens uit 
de tijd.

15.3.4.3 Synthese
De geschreven bronnen schetsen in het geval van de militaire aspecten van het 

vissersleven het kader en de context. De materiële bronnen zijn enkel in staat dit kader wat 
concrete inhoud te geven. Verder onderzoek zowel van de materiële als de geschreven 
bronnen van vissersmilieus zal dit aspect verder kunnen toelichten.

15.3.5 Wonen in een vissersdorp
15.3.5.1 Informatie uit de geschreven bronnen

In een 16de-eeuwse geschreven bron wordt gezegd dat de Engelse 
vissersnederzettingen geen grond bezitten noch ruimte hebben om boomgaarden en tuinen aan 
te leggen . De enige uitzonderingen vormen de henneptuinen . Studie van een aantal 
plattegronden van Engelse vissersdorpen toont deze als een hechte wirwar zonder schijnbare 
aanduidingen voor planning. De dichte pakking van de gebouwen in vissersmilieus in 
Devonshire wordt geïnterpreteerd als het resultaat van het feit dat vissersdorpen aan de rand 
van het agrarisch gebied gelegen waren en zich moesten tevreden stellen met de op vele 
plaatsen beperkte strook tussen het agrarisch gebied en de zee. De zee dreef hen landinwaarts 
en de landbouwbevolking dreef hen zeewaarts3257. Dit gaat eigenlijk ook op voor de 
nederzetting Walravenside die aanvankelijk vermoedelijk voor een groot deel op het grafelijk 
domein was gelegen en pas door latere moeilijkheden met de zee naar veiligere oorden binnen 
het Sint-Pietersdomein werd verplaatst . Dit grafelijk domein bestond ter hoogte van 
Walravenside o.a. uit de woeste niet tot cultuurland omgezette gronden, precies de 
cultuurlandschappelijke niche waarin vissersdorpen in Engeland ook zijn gesitueerd. Hoe de 
verplaatsing naar voormalig landbouwland te Walravenside precies in zijn werk is gegaan is 
niet geweten. De beschikbare gronden waren eventueel afkomstig van onder invloed van de

3255 Fox 2001, 134.
3256 Fox 2001, 147.
3257 Fox 2001, 134.
3258 Tys 1995-1996, 155-162.



laatmiddeleeuwse crisis verlaten kleine en middelgrote bedrijven3259. Het lijkt er in elk geval 
wel op dat vissersdorpen langs de Vlaamse kust toch wat meer ruimte konden in beslag 
namen dan deze langs de kust van Devonshire bijvoorbeeld. Voor Nieuwe Yde wordt 
bijvoorbeeld gemeld dat de huizen zich in groepjes bevonden en verbonden waren door 
zandwegels. De ruimte wordt er m.a.w. toch niet volledig in beslag genomen voor bewoning.

Vissersdorpen konden onder meer door de dichte pakking flink wat huizen tellen, 
zoals aangetoond voor Scheveningen waar in 1543 niet minder dan 250 huizen stonden3260. 
Ondanks de dichte opeenstapeling van de huizen diende toch nog ruimte te worden gevonden 
voor lijnbanen of draaiplaatsen en droogtuinen. Te Walravenside zijn er geen droogtuinen 
maar is er enkel een draaiplaats, gekend via de geschreven bronnen3261. Het 16de-eeuwse 
vissersdorp Scheveningen is behalve van heel wat droochtuynen om schol te drogen ook

• • •• 'X'yfovoorzien van verschillende lijnbanen . Dat dergelijke voorzieningen niet alleen in rurale 
milieus voorkwamen, bewijzen de draaiplaatsen die o.a. vermeld worden in het 
laatmiddeleeuwse Nieuwpoort3263.

Wat het aantal huizen in vissersdorpen of het aantal inwoners van vissersdorpen 
betreft zijn aan deze voor Scheveningen gelijkaardige cijfers gekend voor andere 
vissersdorpen. Zo telde Wenduine in 1378 een 200-tal huizen. Nieuwe Yde telde omstreeks 
1314 een 450-tal inwoners. Slepeldamme en Kokside, beide nabij Sluis, hadden op het einde 
van de 15de eeuw samen een 400-tal inwoners. Vroeger liep het aantal inwoners in beide 
dorpen samen zelfs op tot 1400-1500 inwoners. Walravenside past met een schatting van een 
500-tal inwoners goed in dit overzicht. Dit getal is een hypothese die werd bekomen op basis 
van een combinatie van archeologische en geschreven bronnen. Dat in bepaalde vissersdorpen 
de huizen voor een belangrijk deel of grotendeels in steen waren opgetrokken kan worden 
afgeleid uit het feit dat voor Nieuwe Yde werd gemeld dat er ter plaatse heel wat bakstenen 
werden gerecupereerd, na de verwoesting van het dorp, om ze aan te wenden voor de bouw 
van de ommuring van Nieuwpoort en de bouw van de vierboete langs de IJzer.

Een aantal vissersdorpen hadden een haventje of waren gelegen aan een getijdengeul. 
Een haventje wordt vermeld voor Wenduine. Nieuwe Yde was gelegen aan een getijdengeul 
het zgn. Vloedgat. Een vuurtoren wordt vermeld voor Heist en Wenduine. Ook Lombardside 
beschikte over een vuurtoren. De aanwezigheid van een vuurtoren in Heist en Wenduine 
houdt wellicht verband met de nabijheid van het Zwin. Een molen is dan weer in de 
geschreven of iconografische bronnen geattesteerd voor Nieuwe Yde en Walravenside. Een 
gemeenschappelijk gebouw, een zgn. visschershuus, werd vermeld voor Nieuwe Yde.

De ligging van vissersdorpen langs de kust houdt uiteraard allerlei gevaren in zodat 
het wonen in een vissersdorp heel wat onaangename kanten heeft. Niet alleen vallen heel wat 
vissersdorpen af en toe ten prooi aan invallen van vreemde militairen, daarnaast zijn er ook 
heel wat die sterk te lijden hebben van de opdringerige zee. Zo werd Nieuwe Yde in 1383 
door de Engelsen geplunderd, Heist en Cadzand in 1405. In 1387 werd Koksijde nabij Sluis 
door de Engelsen in brand gestoken.

Over de huizen zelf en de comfortverruimende aspecten is haast geen informatie 
gekend uit de geschreven bronnen. Enkel voor Heist wordt in een geschreven document een 
‘tonnepitte’ vermeld. Deze kan zonder bijkomende informatie zowel verwijzen naar 
watervoorziening als naar een toiletvoorziening.

Een gemeenschappelijk kenmerk van een aantal van deze vissersdorpen is in elk geval 
dat ze in de late middeleeuwen en vroeg-modeme tijden blijkbaar zelden uitgroeiden tot een

Tys 1995-1996, 161.
3260 Egmond 1997, 17.
3261 Tys 1995-1996, bijlagen kaart 8.
3262 Egmond 1997, 17.
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zelfstandige parochie. Walravenside behoorde steeds parochiaal bij Middelkerke. 
Scheveningen is ook nooit een zelfstandige gemeente geweest. Het dorp heeft altijd deel 
uitgemaakt van Den Haag3264. Hetzelfde is vastgesteld door Henderikx voor Brijdorpe en 
Biezelinge in Zeeuws Vlaanderen die zich ook nooit hebben losgemaakt van het kerkdorp 
waartoe ze behoorden3265 evenals voor de kust van Devonshire waar deze vissersdorpen 
steeds in zekere zin marginaal waren ten opzichte van de dominerend rurale maatschappij. Ze 
waren marginaal ten opzichte van de landbouwgrond maar ook ten opzichte van de parochie 
waartoe ze behoorden3 66.

15.3.5.2 Informatie uit de archeologische bronnen
Uit het onderzoek van Walravenside en de confrontatie van de gegevens met andere 

vissersmilieus komen enkele krachtlijnen naar voor die typerend lijken te zijn voor een 
laatmiddeleeuws vissersmilieu.

In een vissersdorp staan voor een landelijk milieu een abnormaal groot aantal 
gebouwen op een relatief kleine oppervlakte. Van deze gebouwen is er verder ook geen enkel 
duidelijk gekoppeld aan een perceel landbouwgrond. De voor bewoning in gebruik genomen 
zone kent dus een zeer grote bebouwingsdichtheid. In bepaalde zones blijft enkel nog genoeg 
plaats over om tussen de gebouwen te voet of eventueel met paard en kar te circuleren. Of de 
dorpsuitleg van een vissersmilieu het gevolg is van een organische groei of van een zekere 
mate van planning is niet op te maken uit de beschikbare informatie. Beide situaties zijn 
mogelijk. Walravenside en Dover-Townwall Street wijzen eerder op enige mate van planning. 
Te Sandhagen (DK) lijkt van planning helemaal geen sprake geweest te zijn.

Tot in de 14de eeuw zijn de gebouwen in een vissersdorp overwegend in hout. De 
15de eeuw wordt althans in het kustgebied van Vlaanderen gekenmerkt door de 
overschakeling op gebouwen in baksteen. Dit is vooral voor Walravenside duidelijk 
gedocumenteerd en kan voor Nieuwe Yde worden vermoed. Hoe het op dit punt gesteld is in 
andere regio’s van het onderzoeksgebied is niet geweten. Te Sandhagen zijn de gebouwen in 
de 16de-vroege 17de eeuw nog grotendeels in hout.

Vissersmilieus zijn verder gekenmerkt door de aanwezigheid van aanzienlijke 
hoeveelheden onbewerkte natuursteen, vermoedelijk te interpreteren als scheepsballast, maar 
die steevast als plaveisels worden ingeschakeld. De site te Sandhagen toonde aan dat deze 
grote oppervlaktes kunnen innemen.

Het is verder vooral op het gebied van concrete informatie over het uitzicht van de 
huizen en de comfortverruimende structuren dat de archeologische bronnen, in zonderheid 
deze van Walravenside, heel wat informatie aanbrengen. De grote hoeveelheid aan informatie 
voor Walravenside kan echter bij gebrek aan voldoende vergelijkingsmateriaal van andere 
archeologisch gekende vissersmilieus op het ogenblik bezwaarlijk worden veralgemeend.

15.3.5.3 Synthese
De bebouwde omgeving wordt volgens Sanders3267 in het algemeen bepaald door 

zeven factoren: klimaat, topografie, beschikbare materialen, niveaus van technologie, 
economische mogelijkheden, functie en culturele afspraken. De eerste twee zijn in 
tegenstelling tot de andere niet flexibel. De factoren klimaat, topografie, beschikbare 
materialen, niveaus van technologisch kunnen, economische mogelijkheden en functie zijn 
herkenbaar gereflecteerd in de bebouwde omgeving van Walravenside. De vraag naar de 
factor culturele afspraken; m.a.w. ‘In hoeverre is het geheel van de bebouwde omgeving

3264 Egmond 1997, 18.
3265 Henderikx 1991, 29-30.
3266 Fox 2001, 186.
3267 Sanders 1990, 44-45.



cultuurspecifiek?’ blijft open. Om deze vraag statistisch onderbouwd te kunnen 
beantwoorden, is meer informatie nodig, in de eerste plaats over de bebouwde omgeving in 
andere landelijke milieus.

De beschikbare informatie uit de geschreven bronnen handelt vooral over algemene 
aspecten van het wonen in een vissersdorp zoals bewoningsdichtheid en algemene 
infrastructuur zoals wegen en dijken, terwijl de materiële bronnen vooral heel wat informatie 
aandragen over het concrete uitzicht van de huizen en de comfortverruimende structuren. 
Slechts een uitzonderlijke keer wordt ook een ‘tonnepitte ’ vermeld in een geschreven bron 
over Heist.

15.3.6 Eten en drinken in een vissersdorp
15.3.6.1 Informatie uit geschreven bronnen

In het bodemarchief van Walravenside zijn tot nu toe geen gegevens aangetroffen die 
zouden toelaten bepaalde gerechten of combinaties van spijzen precies te reconstrueren. Wel 
kunnen de op de site aanwezige ingrediënten worden vergeleken met informatie uit 
geschreven bronnen in verband met recepten. Dat er naar de huidige normen wel 
merkwaardige gerechten bestonden toont het voorbeeld van de ‘haringtaart’ uit Norwich. De 
stad Norwich gaf sinds de 13de eeuw en vermoedelijk zelfs vroeger haringtaarten aan de 
Engelse Kroon. Van deze haringtaarten is toevallig ook een recept bewaard gebleven in de 
stadsarchieven. Het vermeldt behalve vijf haringen per taart ook gember, peper, kaneel, 
kruidnagel, paradijskorrels en galangawortel3268. Dergelijke informatie is echter vrij schaars 
en het is ook niet duidelijk of dergelijke taarten ook regelmatig werden gegeten door de 
bewoners van Norwich of enkel als specialiteit werden aangeboden. Er kan wel, zoals gezegd, 
worden nagegaan of deze ingrediënten aanwezig waren te Walravenside in de 15de eeuw; dit 
betekent echter geenszins dat deze haringtaarten er dan ook werden bereid. Beter is het bij de 
huidige stand van het onderzoek meer naar algemene kenmerken van de voeding te kijken dan 
te proberen precieze gerechten te reconstrueren.

Een typerend kenmerk van de voeding in vissersmilieus is bijvoorbeeld de consumptie 
van zeevogels. Meeuwen werden bijvoorbeeld tot halfweg de jaren ’60 regelmatig gegeten in 
Vlaamse vissersmilieus, zo bevestigen een aantal ooggetuigen3269. Vissers brachten tot dan 
regelmatig een meeuwtje mee vanop zee voor de huisgenoten. De consumptie van meeuwen 
en andere zeevogels situeerde zich wellicht voor een groot deel op zee. Om tijdens het 
visseizoen de monotonie van de maaltijden op basis van kabeljauw te doorbreken werden op 
de IJslandvaart tot in de 20ste eeuw bijvoorbeeld regelmatig zeevogels gevangen 
Meeuwen werden echter ook gevangen vanop het strand. Het vangen van meeuwen is ook 
gedocumenteerd op Helgoland waar de eilandbewoners in de winter zelfs voor een stuk 
aangewezen waren op deze meeuwen om te overleven3271. Het vangen van meeuwen is in 
geschreven documenten uit de 15de en 16de eeuw gekend voor de kust van Devonshire. Dat 
de meeuwen daar niet alleen tot het typische vissersvoedsel behoorden, toont het feit dat 
meeuwen ook geserveerd werden aan de tafel van de gravin van Devon3272.

Wat de consumptie van zeezoogdieren in vissersmilieus betreft, is voor middeleeuws 
Engeland enkel geweten dat de koning vissers in natura betaalde voor bruinvissen en ze 
vervolgens schonk aan religieuze stichtingen . Zeezoogdieren waren smds de vroege 
twaalfde eeuw de bevoegdheid van de koning en ze werden beschouwd als ‘koninklijke vis’.

Ayers 1991,7.
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In middeleeuws Engeland zal vermoedelijk op basis van het voomoemde weinig bruinvis zijn 
geconsumeerd in vissersmilieus gezien de voordelen die gekoppeld waren aan het aanleveren 
van de vis aan de koning. In het graafschap Boulogne waren vissers verplicht telkens ze een 
walvis vingen een portie vlees uit de staartvin als belasting aan de abdij van Sint Wulmer af te 
staan. Het spek, de olie en het gezouten vlees van de walvis werd in de middeleeuwen overal 
verhandeld. Naast de clerus schijnt ook de adel een bijzondere voorliefde voor het vlees aan 
de dag gelegd te hebben. Het werd vooral genuttigd in de vastentijd. Zo is geweten dat 
Lodewijk van Male regelmatig walvisvlees aan zijn dochter, echtgenote van Filips de Stoute, 
stuurde 274. Ook in Vlaanderen laat de adellijke voorliefde en de belangstelling van de clerus 
vermoeden dat niet zoveel walvisvlees werd geconsumeerd in de vissersmilieus zelf maar dat 
ze maximaal aanleverden voor anderen.

Het meest typerend voor vissersmilieus is ongetwijfeld de consumptie van vis. Er zijn 
echter weinig geschreven bronnen die precieze informatie verschaffen over de soort vis die 
werd gegeten in vissersmilieus. Een uitzondering hierop vormt het Visboek van Adriaan 
Coenen. Adriaan Coenen verschaft zowel algemeenheden als details in verband met de 
eetgewoonten van kustbewoners en vissers in Holland, in het bijzonder in de 16de eeuw. In 
Holland wordt veel meer gezouten haring met een uitje gegeten dan elders. Coenen voegt 
eraan toe dat enkel kustbewoners weten dat verse haring nog veel lekkerder is . Gewone 
haai wordt te Scheveningen in de 16de eeuw enkel door arme vissers gegeten in perioden dat 
ze tengevolge van slecht weer niet kunnen uitvaren, echter na ze gezouten en gedroogd te 
hebben. Eenzelfde houding wordt ook vermeld ten opzichte van een bepaald type rog dat 
normaal weinig werd gegeten vanwege zijn stank3276. Dat er weldegelijk regionale verschillen 
bestaan en wel op relatief korte afstand bewijst het feit dat verse haaien niet gegeten werden• 1777in Holland maar wel in Zeeland . Te Scheveningen werden enkel speerhaye o f
asselhaykens gegeten en dan liefst gekookt in een pan met salie, net zoals men paling 
bereidde3278. Zeekatten of sepia’s werden bijvoorbeeld niet gegeten door de vissers van 
Scheveningen, ze gooiden ze eenvoudigweg overboord3279. Tong werd in de steden in de 
omgeving van Scheveningen klaargemaakt in combinatie met kruisbessen3280.

Adriaan Coenen verschaft tegelijkertijd in zijn 16de-eeuws visboek ook heel wat 
informatie omtrent de toenmalige waardering van diverse vissoorten te Scheveningen en 
omgeving. Zo was schelvis en schol voor den ghemeenen man , kabeljauw voor die rijcke 
weeldige luyde3282 en tong was een delicatesse voor de groote meesters3283. Krab en kreeft 
wordt door Coenen getypeerd als voedsel voor de hoge heren3284. Lokale gebeurtenissen 
kunnen eetgewoonten en dit soort waarderingen op korte tijd zeer grondig wijzigen. Zo was 
het feit dat Maria Van Hongarije pietermannen at en deze ook lekker vond de oorzaak dat een

• • •voorheen versmade vis opeens een modieus gerecht werd voor de elite . Dit was 
vermoedelijk van zeer korte duur vermits pietermannen in de 17de-19de eeuw door de vissers 
te Scheveningen tot de goedkope vissoorten werden gerekend en bij de vrouwenvis -  d.w.z.
de vis die geheel aan de bemanning toekwam en door de vrouwen werd gevent -  hoorden
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samen met de zeehanen3286. Het blijft echter zeer gevaarlijk dergelijke informatie te 
veralgemenen vermits wat op de éne plaats veracht werd, op de andere plaats soms de hemel 
werd ingeprezen. Pietermannen worden in de 16de eeuw te Parijs bijvoorbeeld tot de 
delicatessen gerekend3287.

Bij het doornemen van allerlei literatuur werd hier en daar nog wat verspreide 
informatie aangetroffen over eten en drinken. Deze enkele gegevens over de consumptie van 
mariene producten zoals garnalen, mosselen en kaakharing, hoewel niet specifiek handelend 
over vissersmilieus, wordt hier kort even opgesomd. Gamaalgerechten worden bijvoorbeeld 
reeds vermeld in 169 63288. Mosselen waren met hun hoog eiwitgehalte een belangrijk 
bestanddeel in het volksvoedsel. Ze worden ook getoond door Pieter Breugel de Oude in ‘De 
magere keuken’3289. Kaakharing was in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht in de 
late middeleeuwen in de Nederlanden geen product voor massa-consumptie maar een relatief 
duur onderdeel van de voeding3290.

15.3.6.2 Informatie uit archeologische bronnen
Een evident kenmerk van de consumptie in op de kust gesitueerde vissersmilieus is 

uiteraard het grote aandeel van verse zeevis in de plaatselijke visconsumptie en de hiermee 
samenhangende geringe consumptie van zoetwatervis. Dit heeft uiteraard alles te maken met 
de gemakkelijke toegang tot dit product voor deze milieus. De consumptie van verse vis 
wordt echter naarmate men zich meer van het kustgebied verwijdert, een kenmerk van de 
elites vermits de kost om dit product aan te voeren uiteraard toeneemt met de afstand. Met de 
transportmogelijkheden van pre-industrieel Europa kon men cliënten van verse vis voorzien 
binnen een afstand van 150 km van de kusten. Parijs kon nog net bediend worden vanuit 
Normandië3291. Behalve verse vis werd in vissersmilieus vermoedelijk ook bewaarde vis 
geconsumeerd. Het aandeel in de consumptie van bewaarde vis in vissersmilieus is uit het 
archeologisch onderzoek van de visresten aangetroffen in deze milieus eigenlijk moeilijk af te 
leiden vermits deze zowel voor de markt produceerden als voor zichzelf. Archeologisch het 
onderscheid maken tussen visresten afkomstig van het produceren voor een markt en deze 
afkomstig van de plaatselijke consumptie is niet altijd eenvoudig vermits deze in de 
archeologische bronnen gewoon met mekaar vermengd zijn. Men kan immers archeologisch 
geen onderscheid maken tussen de botten van een platvis die vers is geconsumeerd en deze 
van een gelijkaardige platvis die eerst ter plaatse werd ingezouten en pas een tijd later is 
geconsumeerd. Het produceren voor een markt kan soms wel afgeleid worden uit de schaal 
waarop een bepaalde activiteit werd uitgevoerd. M.a.w. wanneer men bijvoorbeeld kan 
aantonen dat het opgegraven afVal de consumptiemogelijkheden van de lokale gemeenschap 
veruit overstijgt. Zoals het onderzoek te Caithness (Schotland) aantoont, is dit niet altijd 
gemakkelijk en éénduidig vooral tengevolge van tafonomische problemen. Een dergelijke 
interpretatie omtrent de schaal van bepaalde activiteiten is echter tot nog toe voor geen enkele 
te Walravenside onderzochte context het geval. Het afzonderen van de consumptieresten te 
midden van de productieresten vormt dus een moeilijk op te lossen probleem. Dit probleem 
verklaart vermoedelijk voor een deel het veronderstelde zeer grote aandeel van kabeljauw in 
de voeding te Walravenside. Als deze kabeljauw voor een belangrijk gedeelte werd 
ingezouten en verder verhandeld, is het aandeel van kabeljauw berekend op basis van het 
percentage botresten flink overschat.

3286 Stegeman 1989, 40.
3287 Clavel 2001, 184.
3288 Van Beylen 1993,7.
3289 Ruempol & Koot 1986, 55-56.
3290 Unger 1978, 355.
3291 Hoffmann 2001, 141.
3292 Barrett 1997, 633.



Een tweede kenmerk van vissersmilieus is de grote diversiteit aan geconsumeerde 
zeevissen. In het totaal zijn te Walravenside 33 soorten zeevis vastgesteld. Geen enkel 
consumptiesite heeft ooit zo’n grote diversiteit aan zeevisbot opgeleverd. Dit betekent niet 
automatisch dat al deze soorten ook werden geconsumeerd. Het ligt echter wel voor de hand 
dat ook de niet opzettelijk gevangen soorten die geschikt waren voor consumptie, 
geconsumeerd werden. De resten van kraakbeenvissen en meer specifiek deze van haaien 
lijken dit aan te tonen, hoewel dergelijke vissen ook occasioneel opduiken op consumptiesites 
zoals contexten uit Vincennes (F) aantonen. Een ander mogelijk voorbeeld van dit aspect 
wordt geleverd door de zeedonderpad (Myoxocephalus scorpius) die in België enkel gekend 
is uit drie vissersmilieus: Walravenside, Heist en Antwerpen3293.

Een ander kenmerk van vissersmilieus is het aantreffen van visresten van heel kleine 
visjes. De vraag hierbij is echter of deze ook systematisch werden gegeten.

Uit de verschillen tussen de visbotcollectie van Heist en Walravenside zou men 
kunnen afleiden dat vissersmilieus onderling ook sterk kunnen verschillen wat de consumptie 
van vis betreft.

Wat de vis betreft kan men een zeevissersmilieu vanuit de archeologische bronnen 
karakteriseren als een milieu dat veel zeevis eet. Deze wordt vermoedelijk voor een belangrijk 
deel ook vers gegeten. Deze verse zeevis is verder ook gekenmerkt door een grote variatie aan 
soorten en bevat een aantal soorten die niet of slechts weinig opduiken op sites in het 
binnenland. Wanneer zoetwatervis wordt gegeten betreft het hoofdzakelijk paling, karper en 
karperachtigen.

Behalve vis is voor Walravenside ook de consumptie van zeevogels en van 
zeezoogdieren geattesteerd. Gebrek aan voldoende archeologisch vergelijkingsmateriaal laat 
niet toe deze aspecten te toetsen aan andere vissersmilieus uit het onderzoeksgebied maar op 
de site Sandhagen op Langeland (Denemarken) zijn in elk geval ook resten van zeevogels en 
zeezoogdieren aangetroffen.

15.3.6.3 Synthese
Informatie omtrent het eigenlijke klaarmaken van de vis zelf, m.a.w. de precieze 

informatie omtrent de gerechten, kan niet afgeleid worden uit de visresten alleen, echter wel 
uit de geschreven bronnen. Het probleem is echter dat geschreven bronnen die handelen over 
vissersmilieus en dit soort informatie verschaffen bijzonder schaars zijn. Eén van de zeer 
gekende uitzonderingen op deze regel vormen de geschriften van Adriaan Coenen die 
informatie verschaft in verband met het 16de-eeuwse Scheveningen in Holland en met het 
naburige Zeeland.

Tussen de informatie uit deze bron en deze afkomstig uit de archeologische bronnen 
zijn wel een groot aantal parallellen te duiden. Beide bronnen geven immers te kennen dat de 
vissersmilieus wat eetgewoonten betreft onderling sterk kunnen verschillen van streek tot 
streek en vermoedelijk zelfs van vissersmilieu tot vissersmilieu. Het aspect vers komt ook in 
beide bronnen tot uiting. De smaak van verse haring is immers volgens Adriaan Coenen enkel 
gekend aan kustbewoners wat dus bewijst dat verse haring niet echt in het binnenland 
voorhanden was en het aspect verse vis dus vooral van toepassing was op het kustgebied zelf. 
Paling wordt ook in beide bronnen belicht. Vermits paling gebruikt wordt als referentie om de 
bereidingswijze van sommige haaien te beschrijven betekent dit dat paling in het 16de-eeuwse 
Scheveningen tot het referentiekader van de bereidingen behoorde. Ook komen in beide 
soorten bronnen enkele ongewone vissoorten naar voor zoals haaien en pietermannen.

Informatie over de appreciatie van vissen kan enkel onrechtstreeks uit archeologische 
bronnen afgeleid worden. Hiervoor heeft men echter een dicht net van goed uitgekozen 
waamemingspunten nodig. Deze ontbreken echter op het ogenblik zodat het niet mogelijk is

3293 Veeckman et al. 2000.



15.3.7 Aandacht voor hygiëne in een vissersdorp
15.3.7.1 Informatie uit de geschreven bronnen

In de vernieuwde visserskeure van Wenduine uit 1514 staan twee artikels over de 
netheid in het vissersdorp. Artikel 23 betreft de vuilnishopen die een eerste maal op 
gemeenschappelijke kosten zullen verwijderd worden. Een boete van drie pond parisis zal 
gevorderd worden van diegenen die opnieuw vuilnishopen laten ontstaan. Een tweede artikel 
handelt over het storten van as dichter dan 40 voet van huizen en buiten de aangeduide 
plaatsen in de duinen3294. Het is niet helemaal duidelijk hoe deze bron moet geïnterpreteerd 
worden: in de positieve of negatieve zin. Het opnemen van deze aspecten in de vernieuwde 
visserskeure laat wel vermoeden dat de netheid eigenlijk te wensen overliet. Vooral het feit 
dat diegene zal gestraft worden die opnieuw vuilnishopen laat ontstaan, doet vermoeden dat 
men het niet zo nauw nam met de netheid en hygiëne op de schaal van het dorp en men 
inderdaad vlug de neiging had om opnieuw vuilhopen te laten ontstaan.

15.3.7.2 Informatie uit de archeologische bronnen
De beschikbare archeologische bronnen laten vermoeden dat de bewoners van 

Walravenside wel degelijk begaan waren met afvalbeheer en aandacht hadden voor hygiëne. 
Dit kan blijken uit de grote hoeveelheid bezems die te Walravenside werden aangetroffen, uit 
de vulling van de platvissenkuil die gedeeltelijk met huis- of erfveegsel was gevuld, uit de 
latrines die geen grof botmateriaal noch niet-afbreekbare resten zoals bakstenen en ceramiek 
te verwerken kregen. Ook uit de behandeling van de tonwaterputten die regelmatig voorzien 
werden van een nieuwe laag zand op de bodem kan de belangstelling van de bewoners voor 
proper water blijken. De aanwezigheid in beerput spoomr. 546 van heel wat skeletten van 
muizen toont aan dat men ook jacht maakte op huismuizen en die dus ook liever kwijt was 
dan rijk.

Hierbij dient wel beseft te worden dat de toenmalige normen wel verschilden van wat 
nu als norm geldt in deze haast kiemvrije wereld. Naar onze normen precaire hygiënische 
omstandigheden kunnen immers blijken uit het onderzoek van de parasieten waarbij kan 
gesteld worden dat de handen bijvoorbeeld niet systematisch werden gewassen. Bij deze kan 
men zich ook de bedenking maken dat de grote hoeveelheden visbotten die overal in 
afvalkuilen worden aangetroffen wel op een bepaald ogenblik de gekende doordringende geur 
van rottende vis kunnen verspreid hebben. Voeg hierbij de geur van het tanen van visnetten, 
het met pek behandelen van de boten en het roken van vis en men beseft dat te Walravenside 
en in de andere vissersmilieus ongetwijfeld een sterke geur hing. Visafval werd vermoedelijk 
waar het mogelijk was gerecupereerd voor de varkens of de ganzen en de katten zullen ook 
wel hun best gedaan hebben om een deel van het visafval te laten verdwijnen.

Samenvattend kan men stellen dat men blijkens de materiële resten wel oog had voor 
hygiëne, maar dat het resultaat naar de huidige normen wel te wensen overliet. De vraag blijft 
ook open in hoeverre het beeld van Walravenside ook opgaat voor de andere vissersmilieus.

15.3.8 Vrijetijdsbesteding in een laatmiddeleeuws en vroeg-modem vissersmilieu
15.3.8.1 Informatie uit de geschreven bronnen

Over de vrijetijdsbesteding van de volwassenen te Walravenside zelf krijgen we uit de 
geschreven bronnen indirect wat informatie. Op één perceel wordt in de ommeloper uit 1534 
namelijk een Caetsspele vermeld3295. In de registers van wettelijke passeringen wordt ook

3294 Coomaert 1976, 110.
3295 Tys 1995-1996,212.



voor Wenduine in de periode 1506-1529, een ‘Ouden Caetspele’ vermeld. Het was gelegen 
aan de voet van de duinen in de onmiddellijke nabijheid van het schuttershof3296. Heel wat 
kaatsspelen komen ook voor in Antwerpen van de 15de tot de 18de eeuw3297. Deze 
speelterreinen hangen vaak samen met een herberg3298 of worden soms in één rij opgesomd 
met taveernen, stoven en bordeelen3299. Het spel is verwant aan spelen als kolven en 
maliën3300.

Er zijn zeer weinig geschreven bronnen voorhanden die informatie verschaffen over 
de vrijetijdsbesteding in een laatmiddeleeuws vissersmilieu. Een uitzondering hierop vormen 
een aantal passages in het visboek van Adriaan Coenen waarin hij het heeft over zijn 
kinderjaren te Scheveningen. Zijn kinderjaren situeren zich in het tweede en derde decennium 
van de 16de eeuw3301, een periode die in de tijd aansluit op de onderzochte bewoning te 
Walravenside. Adriaan was de zoon van een stierman waardoor hij sociaal-economisch 
ook kan worden gesitueerd. Adriaan Coenen vertelt dat hij zoals de andere kinderen zijn vrije 
tijd doorbracht in de duinen met spelen, het plukken van bramen en het verzamelen van eieren 
van bergeenden. Naast het pesten van vogels behoorde het doodslaan van kikkers en 
hagedissen tot de activiteiten. Daarnaast hielden de Scheveningse kinderen zich ook bezig 
met het maken van riemen, sleutelriemen en fluitjes van dille kruid3303. Lievevrouwebeestjes 
op de handen laten lopen was een andere favoriete activiteit. Deze durfden ze echter in 
tegenstelling tot kikkers en hagedissen uit respect voor Maria niet doden. Spookverhalen en 
vertelsels over gedrochten en vreemde watergeesten hoorden ook bij de kindertijd3304.

Een activiteit voor iets latere leeftijd was het opensnijden, schoonmaken, drogen en 
opzetten van rogjes tot sierdraakjes. Terloops verneemt men ook dat de spelen die Adriaan 
Coenen in zijn jeugd kende ook nu nog op het einde van de 16de eeuw werden gespeeld. De 
originele onuitgegeven tekst verschaft ongetwijfeld nog meer informatie maar deze is door 
een aan de gang zijnde restauratie op het ogenblik niet toegankelijk.

Visserskinderen gingen in het 16de-eeuwse Scheveningen ook regelmatig met hun 
vader mee op haringvangst3 05. Dit is iets wat ook nog gedaan wordt door visserskinderen uit 
Huil in het midden van de 20ste eeuw. Jongens mochten in hun vrije tijd soms mee met hun 
vader op een bootreis. Dit is van de kant van de vader soms bedoeld om hen de hardheid van 
het vissersbestaan te doen beseffen alvorens ze beslissen om zelf visser te worden aan boord 
van een treiler3306.

In verband met de vrijetijdsbesteding in vissersmilieus is het gezien de schaarste aan 
informatie de moeite waard om ook te kijken naar wat geweten is over de eeuwen na de 15de 
eeuw. Zo is merkwaardig dat de vissers uit Volendam in de jaren ’80 van de 19de eeuw bij 
wijze van protest hun tijd doorbrachten met knikkeren 307. Waarom knikkeren werd 
beschouwd als een vorm van protest is niet duidelijk. Het kan ook gewoon zijn om aan te 
tonen dat ze in plaats van te werken ook wel gewoon hun tijd kunnen doorbrengen met 
onbenullige spelletjes.

3296 Verduyn 1960, 142-144.
3297 Van Passen 1988 en 1989.
3298 Van Passen 1989, 48.
3299 Tys 1995-1996,212.
3300 Van Passen 1989, 60.
3301 Egmond 1997,21.
3302 Egmond 1997, 11
3303 De plant is niet teruggevonden in een botanische gids.
3304 Egmond 1997, 22-23.
3305 Egmond 1997, 123.
3306 Tunstall 1962, 105.
3307 Kerkhoven 1986, 50.



Vanuit de archeologische bronnen bekeken, houden kinderen zich in het 15de-eeuwse 
vissersdorp Walravenside in hun vrije tijd vooral bezig met koten, speelschijven en knikkers 
en in mindere mate met bikkels, tollen, priksledes, glissen en miniatuurgoed. Het aanwezige 
miniatuurgoed reflecteert bovendien vooral de activiteiten waarmee de volwassenen 
dagdagelijks omgingen: boten en manden.

Volwassenen hielden zich op diezelfde basis in hun vrije tijd vooral bezig met kolven, 
dobbelen en met bordspelen. Wanneer men het zo samengevat ziet zou men haast kunnen 
besluiten dat de drie dominante vrijetijdsactiviteiten van de kinderen in feite aan de leeftijd 
aangepaste versies zouden kunnen zijn van de spelen waarmee ze later als volwassenen een 
deel van hun vrije tijd zullen doorbrengen: knikkeren voor kolven, koten voor dobbelen en het 
omgaan met rudimentaire speelschijven voor bordspelen.
De spelbenodigdheden die voor kinderen bestemd waren vergden globaal gesproken geen 
financiële transactie, deze voor volwassenen naar alle waarschijnlijkheid wel.

Er zijn in het onderzoeksgebied geen vissersmilieus gepubliceerd die op de schaal van 
Walravenside archeologisch zijn onderzocht. Wel is ondertussen een publicatie in 
voorbereiding omtrent de opgraving in 1996 van een vissersmilieu uit de 12de-13de eeuw 
opgegraven langs de Townwall Street te Dover. Vermits deze context minstens een eeuw 
ouder is dan deze uit Walravenside moet bij de vergelijking hiermee telkens ook terdege 
rekening worden gehouden. De enige mobilia uit deze onderzochte context die naar de 
vrijetijdsbesteding verwijzen, zijn vier speelschijven in been en twee in ceramiek of aan 
ceramiek verwante producten zoals dakpannen. Beide soorten speelschijven worden 
geïnterpreteerd als speelschijven voor het spel tabula. Het verschil in grondstof tussen 
speelschijven in been, gewei, ivoor en walvisbeen enerzijds en speelschijven in ceramiek en 
aanverwanten anderzijds kan ook verklaard worden door verschillen in de betrokken spelers, 
respectievelijk volwassenen en kinderen. Dit verschil loopt bovendien vermoedelijk gelijk 
met een verschil in spelplaats zoals gesuggereerd voor Dover door Parfitt et a/.3308, namelijk 
buiten en binnen. De informatie vanuit andere archeologisch gekende vissersmilieus zal dan 
ook noodgedwongen meestal beperkt blijven tot eerder punctuele informatie zoals het 
hieronder voorgestelde overzicht aantoont.

Dobbelsteentjes in been zijn in elk geval in een aantal andere vissersmilieus 
vastgesteld zoals te Nieuwe Yde (13de-16de eeuw)3309 en te Sandhagen (1550-1620)3310. 
Twee knikkers in rood aardewerk zijn door Chocqueel3311 aangetroffen op het strand van 
Raversijde en maken aannemelijk dat knikkers ook behoorden tot het speelgoed van de 
visserskinderen uit Walravenside in de 13de-14de eeuw. Indien de identificatie van 
Chocqueel correct is, verwijst het aantreffen op het strand van een erepapegaai in ceramiek 
ook naar schuttersactiviteiten. Uit onderzoek naar kaatsspelen in Antwerpen in de 15de-18de 
eeuw is geweten dat kaatsen op schuttershoven een privilegie van schutters is3312. Deze link 
tussen kaatsen en schutters kan eventueel ook te Walravenside bestaan hebben.

Verder zijn als speelgoed of spelonderdelen vermeld in laatmiddeleeuwse en vroeg
moderne vissersmilieus: glissen zowel voor sledes als voor personen te Walravenside-strand 
(13de-14de eeuw) , een benen koot (?) en een houten bol te Walravenside-strand , een
kopje in rood aardewerk, vermoedelijk een popje of poppenkastfiguurtje uit Westenschouwen

3308 Parfitt et al. 2001.
3309 Loppens 1932, 109.
3310 Berg et al. 1981, 99 fig. 74: g.
3311 Chocqueel 1950, 94.
3312 Van Passen 1989, 59.
3313 Chocqueel 1950, 94-95.
3314 Letocart 1955,3.



(derde kwart 15de eeuw)3315, enkele koten uit Ooltgensplaat (13de-14de eeuw)3316 en een 
rammelaar en een benen speelschijf uit Sandhagen3317.

Als voorlopige hypothese kan men stellen dat in laatmiddeleeuwse vissersmilieus de 
vrije tijd gedeeltelijk werd doorgebracht met het omgaan met speelschijven. Bij volwassenen 
hield dit verband met diverse bordspelen waar eventueel ook dobbelstenen kwamen bij kijken 
en bij kinderen sloeg dit vermoedelijk eerder op spelletjes als hinkelen, een rudimentaire 
versie voor buiten van het bordspel van de volwassenen. Dit is archeologisch aantoonbaar 
zowel voor Walravenside als Dover-Townwall Street. Dobbelsteentjes zijn in drie 
vissersmilieus geattesteerd: Nieuwe Yde, Walravenside en Sandhagen.

Wat zoemschijven betreft, is opvallend dat onder de weinige mobilia die aangetroffen 
werden bij het archeologisch onderzoek van een 17de-eeuwse kabeljauwvisserij op 
Damariscove Island ook een gekarteld loden schijfje werd aangetroffen dat geïnterpreteerd 
wordt als een onvoltooide zoemschijf3318.

15.3.8.3 Synthese
Wat de vrijetijdsactiviteiten van kinderen betreft, is er een onmetelijke kloof tussen 

deze gedocumenteerd in de geschreven bronnen en deze gedocumenteerd vanuit de 
archeologische bronnen. Om de realiteit te vatten heeft men dus zonder twijfel de twee 
benaderingswijzen nodig. Een benadering vanuit één van beide invalshoeken is zondermeer 
éénzijdig en sterk onvolledig.

In elk geval is aantoonbaar zowel vanuit archeologische als geschreven bronnen dat 
kinderen inspiratie opdeden in het werk van de volwassenen rondom hen. Wat de 
vrijetijdsactiviteiten van volwassenen betreft, lijkt het erop dat de beide soorten bronnen wel 
enigszins in dezelfde richting wijzen. Vanuit de archeologie is bijvoorbeeld geweten dat 
kolven tot de activiteiten van de inwoners van Walravenside behoorde terwijl de geschreven 
bronnen informatie geven over kaatsen, een aan kolven verwant balspel. In ploegverband 
gespeelde balspelen lijken dus een onderdeel te vormen van de vrijetijdsbesteding van de 
vissers. De noodzakelijke open ruimte staat in een vissersdorp als Walravenside ongetwijfeld 
meer ter beschikking dan bijvoorbeeld in een stad als Antwerpen in dezelfde periode.

Uit het overzicht van de mobilia uit vissersmilieus blijkt dat bordspelen een zekere 
populariteit genoten. Speelschijven in been en ceramiek zijn immers zowel gekend uit 
Walravenside als uit Dover, terwijl verder ook dobbelstenen, die vermoedelijk ook in 
samenhang met een bordspel kunnen gebruikt zijn, regelmatig in vissersmilieus opduiken, 
zoals aangetoond voor Nieuwe Yde en Sandhagen.

15.3.9 Religie in een laatmiddeleeuws vissersdorp
15.3.9.1 Religie in een vissersdorp gedocumenteerd in de geschreven bronnen

Een jaarlijkse collectieve zegening van de vissersvloot -  de zogenaamde zeewijding -  
wordt reeds vermeld in 1448 te Oostende en in 1489 te Nieuwpoort3319. Vermoedelijk namen 
de vissers van Walravenside in één van beide plaatsen aan deze zeewijding deel. Het is niet 
geweten in hoeverre dergelijke gebruiken ook plaatsvonden in andere delen van het 
onderzoeksgebied.

Het is op zich wel van belang dat de nederzetting Walravenside die nooit het statuut 
van een onafhankelijke parochie heeft gehad, toch over een eigen ruimte voor de eredienst 
beschikte. Dit aspect vindt ook in andere vissersmilieus zijn parallellen. De meeste

3315 Beekman & Van Beuningen 1995, 11 en kaft; Beekman 1997.
3316 Rias 1994, 184.
3317 Berg et al. 1981, 99 fig. 74: a en 111 fig. 82: b.
3318 Faulkner 1985, 76 & 80 fig. 13c.
3319 Dezutter 1979.



vissersnederzettingen in Devonshire beschikten bijvoorbeeld tenminste over een kruis als
minimale devotionele uitrusting. Sommige vissersdorpen hadden vermoedelijk zelfs wat men
in het Engels zeer treffend ‘a chapel o f ease’ noemt. De grote afstand tot de kerk van
Middelkerke is nu precies het argument dat werd ingeroepen door de ingezetenen van
Walravenside om een eigen kapel te bekomen. Door de inwoners van Pratteshide in
Devonshire werd als argument aangehaald dat indien men ter kerke zou gaan in het verder
gelegen Littleham, ze hun huizen bij de terugkeer platgebrand zouden aantreffen3320. Maar
zelfs seizoensgebonden bewoonde nederzettingen zoals Dungeness (Kent) beschikten over
een eigen kapel. De kapel van Walravenside was gewijd aan Johannes de Doper en beschikte
over twee zijaltaren: één gewijd aan Maria en het andere aan Sint-Sebastiaan. Het is niet uit te
sluiten dat Johannes de Doper als patroon van de kapel werd gekozen mede omwille van het
feit dat zijn feestdag samenviel met de start van het haringseizoen. Enigszins merkwaardig is
de afwezigheid van Sint-Niklaas als patroon. De aanwezigheid van Maria onder de vorm van
een aan haar gewijd altaar hoeft in de 15de eeuw geen verwondering te wekken. Bovendien
deden vissers en zeelui in nood vaak geloften aan bepaalde heiligdommen. Niet zelden waren
deze gewijd aan Maria, zoals Onze-Lieve-Vrouw van Bonaria op Sardinië of Notre Dame de• i l i  i
Bon Port nabij Antibes om twee voorbeelden uit het Middellandse Zeegebied te noemen. 
De kapel van Walravenside werd wellicht bediend door een kapelaan, waarvan er trouwens 
één met naam gekend is uit de geschreven bronnen. Een kapelaan werd ook gedeeld door 
Slepeldamme en Koksijde bij Sluis wat meteen doet veronderstellen dat geen van beide 
nederzettingen kon uitgroeien tot een zelfstandige parochie.

Een religieuze reflex komt bij de vissers van Walravenside verder ook tot uiting in de 
naam van enkele in de geschreven bronnen gekende schepen uit Walravenside: Mariascepe en 
Cruceberg.

In verband met vissersdorpen zijn in Vlaanderen een aantal legenden opgetekend die 
verhalen over de vondst op het strand of in zee van een kruisbeeld. Enkel voor Wenduine lijkt 
dit verhaal reeds gekend te zijn in de late middeleeuwen vermits naar het beeld reeds 
verwezen wordt in een document uit 1513.

15.3.9.2 Religie in een vissersdorp gedocumenteerd in de archeologische bronnen
Vanuit het archeologisch onderzoek wijzen verschillende soorten mobilia naar 

aspecten van religie zoals de patemosterbolletjes, de pijpaarden beeldjes en de insignes. 
Daarnaast komen nog heel wat religieus geïnspireerde symbolen of teksten voor op allerhande 
objecten zoals op borden en op hoekbeslag. Hierbij is de naam van Maria nooit ver weg. Een 
iets meer uitzonderlijk object is een bord versierd met het hoofd van Johannes de Doper. Het 
treft dus dat twee van drie heiligen die vertegenwoordigd waren in de kapel van Walravenside 
ook zijn aangetroffen onder de mobilia. Onder de beeldjes in pijpaarde komen ook een aantal 
Mariabeeldjes voor. Naast Maria is vooral Christus zelf goed vertegenwoordigd onder de 
pijpaarden beeldjes. Maria is eveneens goed vertegenwoordigd onder de pelgrimsinsignes. 
Daarnaast komen een ganse trits heiligen voor waarvan er een groot deel één of andere link 
hebben met water. Overinterpretatie of niet, het verdient aanbeveling dit aspect nader te gaan 
onderzoeken. De aanwezigheid van een insigne gewijd aan Maria van Amersfoort is in elk 
geval sprekend vermits dit bedevaartsoord werd vereerd door zeelui die van de 
verdrinkingsdood waren gered. Uit de pelgrimsinsignes en de heiligenbeeldjes aangetroffen te 
Walravenside kan de plaatselijke populariteit van de heiligen worden bepaald. Bij beide 
vondstengroepen is Maria goed vertegenwoordigd. Christus en Jacobus van Compostela 
komen ook verschillende keren voor.

3320 Fox 2001,23.
3321 Burke 1990, 56.



De aanwezigheid van een kapel vormt ondanks het ontbreken van het statuut van een 
zelfstandige parochie de belangrijkste aanwijzing in verband met het belang dan aan religie 
werd gehecht. Hoewel deze niet op grote schaal is onderzocht, kan toch worden gesteld dat ze 
de gebruikelijke oriëntatie had en gebouwd was op meer kwalitatieve wijze dan de 
visserswoningen in het dorp. Ze was vermoedelijk ook afgedekt met dakpannen, gemetst met 
kalkmortel en voorzien van gebrandschilderd glas.

15.3.9.3 Synthese
De nood aan en het verlangen naar bovennatuurlijke bescherming op zee vanwege 

zeelui is vermoedelijk zo oud als de zeevaart zelf3322 en vormt vermoedelijk de 
psychologische basis voor het ontstaan van allerlei tradities zoals deze van de 
Klabautermann, een engelbewaarder op zee, bijvoorbeeld. De psychologische nood aan 
bovennatuurlijke beschermers in een gevaarlijk beroep als zeeman is echter universeel en 
heeft op diverse plaatsen en tijdstippen ook gelijkaardige concepten doen ontstaan. Het is in 
dit opzicht bijvoorbeeld opvallend dat heel wat Christelijke heiligen (o.a. Sint-Niklaas) als 
patroon van zeevarenden (schippers, vissers) werden geïdentificeerd.

Zeelui geloven ook dat schepen levende wezens zijn, kunnen communiceren met 
elkaar en met de zeelui, over bovennatuurlijke krachten beschikken of bewoond zijn door een 
geest3323. In diezelfde zin is het dan ook logisch dat een schip een naam heeft zoals ook het 
geval was met de schepen uit Walravenside. Een zeewijding, eigenlijk beter gezegd een 
wijding van de schepen, kan in het licht van deze gedachte ook beter worden begrepen.

Het is bij deze aspecten ook duidelijk dat de twee soorten bronnen verschillende 
aspecten hebben gedocumenteerd. De geschreven bronnen verschaffen informatie over 
aspecten van de kapel die moeilijk uit het onderzoek van de archeologische bronnen kunnen 
afgeleid worden zoals de heiligen aan wie de altaren waren gewijd. Ook de naam van de 
schepen is informatie die haast onmogelijk aan de grond kan worden ontfutseld. De 
archeologische bronnen daarentegen documenteren vrij goed de populariteit van bepaalde 
heiligen.

15.3.10Socio-economische analyse van een laatmiddeleeuws vissersmilieu
Bij het beoordelen van de socio-economische positie van een gemeenschap gebaseerd 

op aspecten van de materiële cultuur dient uiteraard de specificiteit van het tijdskader bij de 
beoordeling te worden betrokken. Het economische klimaat van een betrokken periode zal 
ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de te beoordelen aspecten. Dit houdt uiteraard in dat 
vergelijkingspunten bij voorkeur dienen te worden gezocht in dezelfde periode of dat bij 
ontstentenis van deze het gewicht van het algemeen economisch klimaat zo goed mogelijk 
dient in rekening te worden gebracht. De 15de eeuw wordt bijvoorbeeld algemeen beschouwd 
als ‘the golden age of labour’3324, m.a.w. een periode van maximale koopkracht voor 
loontrekkenden. Braudel en Spooner gaan een heel stuk verder en stellen dat sinds de late 
15de eeuw de levensstandaard in Europa voortdurend daalde en dit tot een stuk in de 18de 
eeuw . Vermits de onderzochte zone van Walravenside hoofdzakelijk sporen en vondsten 
uit de 15de eeuw heeft opgeleverd, dient bij het evalueren van de socio-economische situering 
rekening te worden gehouden met de specifieke situatie van de 15de eeuw. Ondanks de uit de 
lonen en prijzen afgeleide dalende levensstandaard in de moderne tijden lijkt de vraag naar 
consumptiegoederen toch te stijgen gedurende dezelfde periode3326. Dit blijkt ook uit

3322 Buss 1973, 106.
3323 Buss 1973, 115.
3324 De Vries 1993, 95.
3325 Braudel & Spooner 1967, 425-430,482-483, geciteerd in de Vries 1993, 122 voetnoot 12.
3326 De Vries 1993, 107.



boedelinventarissen. Tegelijkertijd toont echter het onderzoek van boedelinventarissen heel 
wat interpretatiemoeilijkheden aan. Ondanks het feit dat boedelinventarissen van het midden 
van de 17de tot de late 18de eeuw een continue toename van het aantal en de kwaliteit van de 
goederen aantonen, daalde niet alleen hun relatieve waarde maar vaak ook hun absolute 
waarde . Het voorgaande stelt het probleem van de interpretatie van archeologische data 
uitermate scherp vooral wanneer contexten niet zeer precies kunnen worden gedateerd, wat bij 
archeologische onderzoek eerder regel dan uitzondering is. Hoe moet bijvoorbeeld het 
verschillend percentage importaardewerk van twee contexten geïnterpreteerd worden die niet 
zeer precies -  d.w.z. op enkele jaren na - kunnen worden gedateerd ? Ondanks de grote 
moeilijkheden zal toch getracht worden om het vissersmilieu te Walravenside in te schalen op 
de maatschappelijke ladder.

Eén van de aspecten waarop een socio-economische evaluatie van een gemeenschap 
kan worden gebaseerd, bestaat uit een onderzoek van hun eetgewoonten. De eetgewoonten 
getuigen immers op welsprekende wijze van de sociale status van een mens en de 
gemeenschap waarin deze leeft. Zeg mij w atje eet, en ik zal zeggen wie je bent3328. Men zou 
dit zelf nog kunnen uitbreiden om wat preciezer te zeggen waarover het gaat naar: ‘Zeg mij
wat en hoe je het eet’. Eten is immers veel meer dan het louter voldoen van fysische
behoeften. Vermits over dit onderwerp vanuit archeologisch onderzoek doorgaans zeer veel 
concrete informatie wordt aangedragen onder de vorm van etensresten en eetgerei is dit een 
mogelijkheid die in het kader van deze studie ten gronde dient te worden benut.

15.3.10.1 De geschreven bronnen
De middeleeuwse vissersmilieus van Devonshire zijn algemeen gesproken socio- 

economisch vrij monolithisch. Daarnaast zijn toch wat voorbeelden gekend van een zekere
sociale differentiatie waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘master of boats’ en
‘associates’3329.

Een met deze laatste situatie vergelijkbare toestand is ook gekend uit de geschreven 
bronnen voor Vlaanderen. Eerst en vooral komt uit de geschreven bronnen tot uiting dat de 
dorpsgemeenschap te Walraversijde werd beheerst door de zgn. 'stuurmannen' of kapiteins 
van de visserijvloot. Deze bereikten waarschijnlijk een zekere welstand vermits bijvoorbeeld 
één van hen, nl. Pieter van Varsenaere, in staat was de kapel met elf gemeten grond te 
verrijken3330. Ook in Oostende bijvoorbeeld kan worden aangetoond dat de stuurmannen een 
zeker aanzien hadden vermits sommige, vermoedelijk wel de aanzienlijkste onder hen, af en 
toe in de schepenraad zetelden3331. De woningen met bakstenen latrines en andere 
comfortverruimende kenmerken behoorden dus mogelijkerwijze toe aan dergelijke 
stuurmannen.

Er is echter ook nog een andere, nog hoger gesitueerde groep van personen, meer 
bepaald de vissersweerden en hun voorlopers, die in aanmerking kan komen voor het wellicht 
seizoensmatig bewonen van de gebouwen die getuigen van een zekere welstand. 
Walraversijde bezat immers omstreeks 1400 reeds een bloeiende vissersnering en er 
verbleven daar toen al personen die bij de verkoop van de vangsten als bemiddelaar optraden 
en die als voorlopers van de eigenlijke vissersweerden kunnen worden beschouwd3332. 
Vlietinck is echter van oordeel dat te Walravenside geen weerden of reders aanwezig waren, 
vermits er in de bronnen slechts sprake is van stuurlieden3333. Wat er ook van zij, er mogen in

3327 DeVries 1993,99-100.
3328 Braudel 1987, 97.
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elk geval te Walravenside een aantal mensen verwacht worden die socio-economisch beter af 
waren dan de doorsnee-inwoner.

Om de socio-economische positie van het vissersmilieu Walravenside binnen een 
ruimer kader te plaatsen staan naast de informatie omtrent Walravenside zelf nog 
verschillende andere bronnen ter beschikking. Één ervan is de informatie omtrent de socio- 
economische positie van mensen uit de visserij-sector in de steden. Voor Oostende staat 
bijvoorbeeld een lijst van de haardbelasting in 1533 ter beschikking. Hieruit is af te leiden dat 
de weerden zowel economisch als politiek de belangrijkste groep waren. Ook is duidelijk dat 
niet alleen de stuurmannen die gemiddeld voor 3,4 haarden betaalden, maar ook de 
zeemannen die gemiddeld voor 1,5 haarden betaalden niet tot de minst gegoede groep 
behoren. De weerden, stuurmannen en zeemannen behoren respectievelijk tot groep vijf, drie 
en twee3334. Berichten over de erbarmelijke toestand van de vissersbevolking zijn vooral 
gekend uit de moderne tijden zoals uit Blankenberge in de late 18de eeuw3335 bijvoorbeeld.

Hierbij dient ook te worden vermeld dat volgens een geschreven document uit de late 
15de eeuw, de vissers van Walravenside ‘Scaemel lieden’ waren.

15.3.10.2 De archeologische bronnen
Wanneer gegevens ter beschikking staan over de prijs van ceramiek dan blijkt dat 

bijvoorbeeld de prijs van geïmporteerde meditterane ceramiek in de late middeleeuwen 
ongeveer het dubbele was van deze van lokale Engelse ceramiek. Men stelt ook dat de verdere 
kosten voor transport, het op de markt brengen en de diverse taksen de prijs verder nog met 
een factor 2,5 vermenigvuldigden, waardoor mediterrane importceramiek uiteindelijk 
ongeveer vier tot vijf keer zoveel kostte als vergelijkbare lokale ceramiek3336. Hieruit kan 
worden afgeleid dat voor de meerderheid van de bevolking importceramiek als duur kan 
worden beschouwd3337. Een dergelijke situatie was ook geldig voor Spaanse majolica in de 
Lage Landen, waar dergelijke ceramiek enkel bij de hogere klassen werd aangetroffen. Voor 
zover kan worden vastgesteld zijn ook geen indicaties voorhanden voor een geleidelijke

• • • popularisering van deze producten in de loop van de 15de eeuw
De hierboven geschetste situatie geldt in de eerste plaats voor mensen die uitsluitend 

van marktmechanismen afhangen om dergelijke producten te verwerven. Het argument van 
verdere kosten voor transport, diverse taksen en het op de markt brengen, gaat echter niet op 
voor de bewoners van Walravenside die vermoedelijk een directere en gemakkelijkere 
toegang hadden tot deze producten. De situatie voor de bewoners van Walravenside is 
mogelijkerwijze wat de toegang tot importceramiek betreft -  en vermoedelijk ook enkel voor 
dit aspect - enigszins vergelijkbaar met deze van de bewoners van Southampton waarvoor 
wordt verondersteld dat nagenoeg iedereen in de stad tegen betaling toegang had tot de in de 
stad beschikbare importceramiek. Sociale status wordt met dit soort producten dan ook 
gemanifesteerd door zichtbare consumptie ervan op grote schaal en niet enkel door het bezit 
van enkele stukken3339. Er is dan ook te Walravenside nergens een context vastgesteld die in 
het oog springt door een grotere aanwezigheid van importceramiek zodat het argument van 
sociale status niet echt van toepassing lijkt. Het verschil met Southampton is uiteraard vooral 
dat de koopwaar nooit massaal naar Walravenside zelf werd gebracht.

Importceramiek uit het Middellands Zeegebied komt volgens Gutiérrez3340 op vier 
manieren naar NW-Europa: als container voor andere producten, als handelswaar op zich, als

3334 Mertens 1975.
3335 Demoor 1975.
3336 Gutiérrez 2000, 178.
3337 Gutiérrez 2000, 178.
3338 Verhaeghe 1984, 162.
3339 Brown 1997, 101.
3340 Gutiérrez 2000, 104-115.



uitwisseling in persoonlijke contacten en als onderdeel van Spaanse of Italiaanse huishoudens 
die zich hier kwamen vestigen. Geen van deze vier manieren heeft voor zover gekend een 
voor de hand liggende, rechtstreekse band met een vissersgemeenschap als deze van 
Walravenside. Deze majolica is dus ongetwijfeld niet rechtstreeks in Walravenside aanbeland. 
Vermits de majolica uit Walravenside overwegend uit borden en kommen bestaat, kan de 
mogelijkheid van containers voor andere producten al onmiddellijk worden uitgesloten. Ook 
de aanwezigheid van Spaanse huishoudens te Walravenside is weinig waarschijnlijk. Blijven 
enkel de opties van handelswaar op zich en de uitwisseling via persoonlijke contacten of een 
combinatie van beide over.

Het is niet uitgesloten dat in tonnen opgeslagen kaakharing of andere niet onmiddellijk 
bederfbare visproducten die door de bewoners van Walravenside werden geproduceerd, o.a. 
werden uitgewisseld tegen borden en kommen in majolica als onderdeel van 
handelstransacties of in persoonlijke contacten. Dit zou impliceren dat 
vissersgemeenschappen als deze van Walravenside of beter nog sommigen uit deze 
vissersgemeenschappen, naast het zuiver produceren van visproducten, ook gedeeltelijk zelf 
instonden voor het verhandelen van deze producten. Bij deze activiteiten zouden ze dan de 
mogelijkheid gehad hebben om bijvoorbeeld majolica te verwerven.

De aanwezigheid van importceramiek te Walravenside kan echter ook op een andere 
manier verklaard worden, nl. via de door deze vissers aan vreemde koopvaarders geleverde 
loodsdienst. Het zwin kreeg immers gedurende de 15de eeuw in stijgende mate te kampen 
met verzanding van de vaargeulen waardoor het voor vreemde koopvaarders steeds moeilijker 
werd om zonder schade Sluis te bereiken. Om het risico te verminderen, namen sommige 
koopvaarders, eens aangekomen in de Vlaamse kustwateren, een plaatselijke loods - meestal 
een visser - aan boord. Anderen weken om de problemen te vermijden eenvoudigweg uit naar 
bijvoorbeeld Middelburg. Om dit tegen te gaan, richtte Brugge een soort loodsdienst in die er 
moest voor zorgen dat de vrachtschepen maximaal het Zwin binnenvoeren. Deze loodsen 
werden uiteraard vooral gerecruteerd uit Vlaamse vissers die als geen andere de Vlaamse 
zandbanken kenden. Hoewel de vorming van zandbanken reeds rond 1400 onder de aandacht 
van de Brugse wethouders was gekomen, zou het toch nog tot het midden van de 15de eeuw 
duren vooraleer het probleem ten gronde werd aangepakt3341. Hierover werd in 1448 het 
advies ingewonnen van o.a. stuurlui en oude vissers uit Walravenside3342. Deze laatste komen 
evenwel in het vervolg van het officiële verhaal over het loodswezen gedurende de 2de helft 
van de 15 de eeuw niet zo veel meer aan bod in de bewaarde geschreven bronnen. Ofwel 
werden ze gerangschikt onder de noemer van de Oostendenaars die wel goed 
vertegenwoordigd waren ofwel kwamen ze inderdaad haast niet meer voor in het officiële 
deel van het verhaal. Uit de bepalingen die in 1449 uitgevaardigd werden in verband met het 
loodswezen kan heel wat worden afgeleid over de handelswijze van de Vlaamse vissers o.a. 
dat ze het binnenleiden van een vreemd vaartuig als een buitenkansje zagen3343. Ze waren o.a. 
blijkbaar gewoon een drinkgelag in te richten ter gelegenheid van het binnenloodsen van een 
vrachtvaarder. Dit werd echter naderhand verboden. De reglementen werden in de loop van de 
15de eeuw steeds strenger maar de behoefte aan bekwame loodsen bleef groot waardoor de 
Vlaamse vissers vermoedelijk hun ervaring steeds hebben kunnen te gelde maken. Vermits 
het voor handelaars van groot belang was om zo snel mogelijk aan te komen in de haven van 
bestemming kan men zich gemakkelijk allerlei vormen van extra beloning voorstellen voor 
vissers die een vrachtvaarder zo snel mogelijk naar Sluis leidden. Een groot deel van de 
vrachtvaarders was afkomstig uit Biscaje, Castilië, Portugal, Genua en Venetië.

3341 Degryse 1975, 63.
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Een dergelijke hypothese zou o.a. kunnen verklaren waarom Spaanse majolica alom 
tegenwoordig is te Walravenside en dus zeker niet in ruimte en tijd beperkt blijft tot enkele 
huishoudens. Ook zou dit mechanisme kunnen verklaren waarom gans het gamma dat ook is 
vastgesteld te Sluis (fig. 38), aanwezig is te Walravenside. Wanneer de aanwezigheid van 
deze ceramische importproducten immers enkel zou voortvloeien uit activiteiten van piraterij 
en strandjutterij, die nota bene zeker hebben plaatsgehad, dan zou men niet verwachten dat 
gans het gamma vertegenwoordigd is te Walravenside en ook niet dat dit zo ruim verspreid 
zou zitten binnen deze gemeenschap. 438 Fragmenten is absoluut bekeken immers niet weinig 
en lijkt moeilijk uit te leggen enkel en alleen door piraterij en strandjutterij. Vermits ceramiek 
globaal genomen ook niet zo duur is als glas en metaal zou het ook verwonderlijk zijn dat de 
aandacht van de piraterij en strandjutterij precies op deze ceramische producten zou gericht 
zijn. Wanneer men bovendien bekijkt wat dit ensemble Spaanse majolica (Valenciaanse, 
Andaloesische en Isabela Polychroom) percentagewijs betekent, komt men tot de vaststelling 
dat deze 438 stukken op een totaal van 314481 ceramiekfragmenten amper 0,14 % van het 
totale aantal uitmaken, dus amper 1 op iets meer dan 700 scherven. Het is moeilijk in te 
schatten wat dit cijfer precies betekent in termen van aanwezigheid, daar vergelijkbaar 
cijfermateriaal op enkele uitzonderingen na ontbreekt. Eén van de sites met voldoende 
cijfermateriaal is de afvallaag van de abdij van Beaulieu te Petegem uit de vroege 16de eeuw. 
Deze leverde op een totaal van 6201 scherven, 54 scherven op in Spaanse majolica 
(Valenciaanse, Paterna, Catalaans blauw, Isabela Polychroom) wat neerkomt op een 
percentage van 0,86 % dus ongeveer 6 keer meer dan te Walravenside. De Beaulieu-abdij te 
Petegem kan in elk geval gekarakteriseerd worden als een welvarend en begunstigd 
milieu3344. Het cijfer voor Walravenside is vermoedelijk iets te ongunstig omdat dit berekend 
is op basis van een groot areaal en dus vermoedelijk verschillende socio-economische 
subcontexten samen bekijkt. Het is immers logisch dat dergelijke percentages verkleinen 
naarmate het behandelde areaal groter wordt. Er zouden gerust wat contexten kunnen worden 
geselecteerd met een hoger percentage aan Spaanse majolica.

Bij het bekijken van de importproducten uit het Iberisch schiereiland aangetroffen te 
Walravenside valt wel de afwezigheid van gewoon aardewerk op. De aandacht van de 
consumenten uit Walravenside was dus uitsluitend gericht op luxewaar als borden en 
kommetjes. Deze vaststelling doet besluiten dat kommetjes en borden, maar hoofdzakelijk 
borden, speciaal werden verworven door de bewoners van Walravenside. Indien werkelijk het 
tonen of beter gezegd het imiteren van status werd beoogd had men zich beter op albarello 's, 
kannetjes of andere producten toegespitst en minder op borden. De vraag rijst dan of deze
borden in Spaanse majolica niet vooral werden gebruikt om het eigen karakter van de
gemeenschap te benadrukken, meer specifiek om te tonen dat ze in tegenstelling tot de 
agrarische milieus uit de omgeving, van de toenmalige wereld op de hoogte waren. Deze 
producten waren immers voor de rurale milieus in de omgeving in tegenstelling tot de 
vissersmilieus, vermoedelijk zo goed als onbereikbaar en misschien zelfs onbekend. Het was 
dus voor een vissersmilieu als Walravenside een geschikt middel om de eigenheid van hun 
gemeenschap te beklemtonen. Eigenheid die reeds tot uiting kwam in hun specifieke 
activiteiten en in hun speciale ligging aan de rand van de toenmalige maatschappij. Dit zou
betekenen dat deze ceramiekgroep zou kunnen bekeken worden in de context van de
character-action approach zoals gedefinieerd door Campbell3345 en minder in termen van het 
puur imiteren van socio-economisch beteren met de aspiratie zich op hetzelfde niveau te 
hijsen, wat eigenlijk toch onmogelijk was. Deze borden en kommetjes zouden voor 
Walravenside en omgeving dus op gecodeerde wijze uiting hebben gegeven aan het feit dat de 
bezitters ervan zeelui waren die de toenmalige wereld kenden. Deze borden waren
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tegelijkertijd ook ideaal om het uitzonderlijk karakter van wat gegeten werd te 
benadrukken3346.

Als we kijken naar enkele gegevens in verband met het bezit van de absolute top van 
de 15de-eeuwse maatschappij aan majolica, valt op dat het vooral om grote schotels, potten 
(vermoedelijk albarello’s) en bekkens gaat. Dit geldt voor Jacques Coeur en René d’Anjou. 
Van Karei de Stoute is dan weer geweten dat zich in 1467 onder zijn bagage een klein 
kommetje bevond3347. De genoemde objecten (grote schotels, albarello’s en bekkens) zijn op 
enkele fragmenten van schotels na afwezig te Walravenside. Aan de hand van het bezit van 
Spaanse majolica kunnen de vissers zich uiteraard niet meten met de top van de maatschappij. 
De aanwezige majolica moet anderzijds toch enig aanzien hebben bezorgd.

Tin wordt wel eens het zilver van de gewone burgerij genoemd. Het tinnen tafelgerei 
bevindt zich tussen de wereld van het zilveren en het houten gebruiksvoorwerp, die twee 
extremen vertegenwoordigen . Bij het analyseren van het te Walravenside aanwezige 
tinnen gebruiksgoed dient wel terdege rekening te worden gehouden met de grote 
hergebruikbaarheid ervan. Tin werd vermoedelijk zelden weggeworpen daar het gemakkelijk 
kon hersmolten worden tot nieuwe voorwerpen.

De enkele bij het archeologisch onderzoek aangetroffen voorwerpen in tin suggereren 
dat minstens een aantal inwoners van Walravenside over één of vermoedelijk enkele tinnen 
voorwerpen beschikten. Met een dergelijke hoeveelheid tin zouden deze bewoners behoren tot 
de armste groep die vertegenwoordigd is in de boedelinventarissen van het laat 16de-eeuwse 
Leiden. Dit betekent dus dat de inwoners van Walravenside, indien geplaatst op de 16de- 
eeuwse schaal voor Leiden, op basis van het tinbezit niet tot de armste huishoudens zouden 
behoren. Hier dient bovendien te worden rekening gehouden met het feit dat de situatie te 
Walravenside dateert uit de 15de eeuw.

De aanwezigheid van importceramiek als Spaanse majolica en van tinnen voorwerpen 
laat vermoeden dat de bewoners van Walravenside een matige welstand kenden. Uit de 
overige ceramiek blijkt overigens de quasi-afwezigheid of in elk geval de schaarste van 
gespecialiseerde ceramieken objecten zoals kaarsenmakersbakken, tazza’s, spaarpotten en 
vetvangers om er enkele te noemen. Deze vaststelling doet vermoeden dat de importceramiek 
inderdaad gemakkelijk toegankelijk moet geweest zijn in verhouding tot gespecialiseerde 
producten van de lokaal-regionale pottenbakkers. Deze matige welstand vloeide dus wellicht 
voort uit de gemakkelijker toegang tot allerlei producten maar ook uit de talrijke 
inkomstenbronnen waartoe enkel kustbewoners en in zonderheid vissers toegang hadden, 
zoals scheepswrakken, zeevogels en zeezoogdieren. Elk op zich betekent wellicht niet zo veel 
maar allemaal samen realiseren ze toch een aanzienlijk meerinkomst.

Het feit dat vissersmilieus vermoedelijk ook gekenmerkt werden door de consumptie 
van verse vis en door de consumptie van een grote variatie aan vis draagt er ook toe bij ze te 
interpreteren als milieus met een matige welstand.

15.3.10.3 Synthese
Beide bronnen zijn concordant en geven aan dat de situatie er één kan zijn van matige 

welstand voor sommigen. Er is dus wellicht énige vorm van sociale differentiatie, hoewel 
Harold Fox voor Devonshire een dominerend socio-economische monolithisch milieu ziet. 
Het feit dat de vissersmilieus in Devonshire door Harold Fox socio-economisch als eerder 
monolithisch beschouwd werden, vindt dan wel zijn parallellen in het feit dat de sociale 
differentiatie te Walravenside te oordelen naar de behuizing toch niet zo groot was. Ook het

3346 Gutiérrez 2000, 186.
3347 Viaene 1970a, 47-48.
3348 Baart 1986, 96.



feit dat de luxe-goederen als Spaanse majolica ruim verspreid waren in het dorp, gaat in de 
richting van een milieu met een beperkte socio-economische differentiatie.

Door de verschillende bronnen van inkomsten waartoe kustbewoners toegang hadden, 
behoren ze als groep niet tot de allerarmsten. Ze zijn gemiddeld vermoedelijk beter af dan de 
landbouwbevolking.



Deel 5: Conclusies: visserij, handel en piraterij
Dit laatste deel brengt bij wijze van conclusie puntsgewijs de resultaten en de problemen 

bekomen en vastgesteld tijdens het onderzoek. Een laatste paragraaf stelt tenslotte een 
strategie voor om de bestaande problemen op te lossen en stelt een aantal thema’s voor verder 
onderzoek voor. De in dit deel behandelde conclusies zijn vooral deze voortvloeiend uit deel 
3. De paragrafen van deel 5 volgen dan ook het stramien zoals opgesteld voor deel 3. 
Achtereenvolgens worden dus werken, wonen en leven in een vissersdorp overlopen. Voor 
conclusies in verband met de delen 2 en 4 van de verhandeling wordt verwezen naar de 
syntheses opgenomen in deze delen. Deze worden bijgevolg hier niet meer herhaald.

16 Samenvatting van de resultaten of wat weten we?
16.1 Werken

Het tot draden spinnen van dierlijke of plantaardige vezels behoorde tot de activiteiten 
van de bewoners van Walravenside gedurende de 15de eeuw. De verspreiding van de 
spinsteentjes toont aan dat spinnen niet de taak was van één of enkele gespecialiseerde 
huishoudens maar integendeel tot de taken behoorde van een groot aantal huishoudens. De 
concentratie van spinstokjes kan wijzen op het bestaan van zones waar gezamenlijk werd 
gespind. Dit kan het beeld oproepen van vissersvrouwen die gezamenlijk bij goed weer op 
één plaats of op verschillende plaatsen in het dorp buiten zaten te spinnen. De afwezigheid 
van spinsteentjes in die zone maant echter tot voorzichtigheid aan. Over de functie van 
spinpotjes bestaat nog discussie: pelgrimsampul of hulpmiddel bij het spinnen. Spinpotjes 
gaan in elk geval te Walravenside later tot de materiële leefwereld behoren dan de 
handspindel zelf. De verspreiding van spinpotjes is te Walravenside ook verschillend van 
deze van spinsteentjes. Het is derhalve niet uitgesloten indien spinpotjes toch zouden verband 
houden met spinnen dat ze vooral met het gebruik van het spinnewiel samenhangen en niet 
met dit van de handspindel. Dit is echter een hypothese die verder onderzoek vergt. Het 
vervaardigen van koorden behoorde ook tot de activiteiten uitgevoerd te Walravenside. Dit is 
echter enkel in de geschreven bronnen geregistreerd.

De talrijke fragmenten van boetnaalden tonen aan dat sommige bewoners van 
Walravenside netten vervaardigden of herstelden. Deze boetnaalden identificeren de context 
dus zonder twijfel als een visserscontext. De half afgewerkte boetnaalden vormen tevens een 
onomstootbaar bewijs dat ook de boetnaalden zelf te Walravenside werden vervaardigd. De 
boetnaalden van Walravenside zijn allemaal haast identiek zowel wat afmetingen als wat 
vorm betreft. De gebruikte houtsoort verschilt echter nogal. Dit zou kunnen te maken hebben 
met het feit dat iedereen een ander idee had over welke houtsoort nu het meest geschikt was 
om boetnaalden te vervaardigen. Het feit dat heel wat boetnaalden voorzien waren van een 
eigendomsmerk laat vermoeden dat ieder zijn eigen boetnaald hanteerde en dat deze 
bovendien waardevol genoeg werd geacht om ze te merken. De waarde ervan spruit allicht 
voort uit de lange vervaardigingstijd van een goede boetnaald en niet uit de grondstof. 
Wellicht geldt ook voor boetnaalden wat voor messen geldt nl. dat een versleten mes beter 
snijdt dan een nieuw mes. Op één van deze boetnaalden is een toenmalig internationaal 
gebruikt symbool van drie door mekaar gestrengelde vissen aangebracht. Dit symbool is 
aangetroffen in een gebied dat zich uitstrekt van Walravenside tot Langeland (DK) en zelfs tot 
Zuid-Afrika. Het toont aan dat Walravenside deel had aan de cultuur van een ruimer gebied. 
Uit Engeland zijn van dit symbool nog geen voorbeelden bekend. De afmetingen van de 
boetnaalden en de diameters van de schieltjes tonen aan dat netten werden vervaardigd met 
maaswijdten van 2,2 cm tot 3,8 cm. Dit zijn maaswijdten die bruikbaar zijn voor het 
vervaardigen van kieuwnetten voor haring. Hiermee is echter niet gezegd dat de inwoners van



Walravenside kieuwnetten voor haring maakten. Ook netten voor strandvisserij konden 
dergelijke maaswijdten hebben.

De concentratie ijzerslakken uit de context van gebouw 30 laat vermoeden dat minstens 
iemand in het dorp in een bepaalde periode begaan was met het bewerken van ijzer. Het lijkt 
aannemelijk dat het vissersmilieu zelf instond voor de productie van bijvoorbeeld de ijzeren 
vishaken.

De ceramiekfragmenten, de wol, de stukken schapenvacht en het schoeisel waaraan pek 
en/of teer kleeft tonen allemaal aan dat op de site Walravenside met pek en/of teer werd 
omgesprongen. Vooral het schoeisel met teer- en/of pekdruppels spreekt boekdelen. Een 
analyse van twee stalen wees uit dat het in beide gevallen houtteer betrof. De chronologische 
gegevens laten toe af te leiden dat het omgaan met teer gedurende gans de 15de eeuw tot de 
activiteiten behoorde vermits zowel contexten uit de vroege als uit de late 15de eeuw 
dergelijke vondsten hebben opgeleverd. De dominantie onder de ceramiek met teerresten van 
potten in grijs aardewerk wijst op een specifieke selectie in verband met deze activiteit. Potten 
in rood aardewerk, die voor de rest het ensemble veruit domineren, komen haast niet voor. 
Deze potten met resten van pek zijn evenwel niet homogeen verspreid over de onderzochte 
zones maar komen eerder voor in clusters. Dit wijst erop dat de met teer verbonden 
activiteiten niet om het even waar plaatsgrepen. Vermits dergelijke zaken voor zover geweten 
nog niet aangetroffen zijn in agrarisch-rurale milieus of stedelijke milieus zonder band met de 
zee, kan ook de aanwezigheid van pek en/of teer toelaten om de onderzochte context te 
definiëren als een op zee gericht milieu.

In verband met de proviandering van de vissersboten is uiteraard geen rechtstreekse 
archeologische informatie aangereikt. Wel zijn twee categorieën van objecten aanwezig onder 
de mobilia van de bewoning, kleine houten tonnetjes en veldflessen uit Saintonge, die in deze 
context kunnen worden geïnterpreteerd. De veldflessen laten in elk geval toe te 
veronderstellen dat de vissers behoefte hadden om dranken mee te nemen in een container die 
kon worden opgehangen en die dus niet hoefde te staan zoals steengoedkannen. Voor het 
meenemen van drank naar het veld in het kader van oogstactiviteiten bijvoorbeeld bestaat 
dergelijke specifieke behoefte immers niet en is men meer gebaat met een veldfles die 
gemakkelijk ergens kan gezet worden. De aanwezigheid van deze veldflessen uit Saintonge te 
Walravenside toont ook aan dat nog tot in de 15de eeuw producten van de pottenbakkers uit 
Saintonge in Vlaanderen arriveerden. De afwezigheid van de versierde kannen uit deze 
pottenbakkerscentra is dus geen goed archeologisch argument om te stellen dat de handel in 
Poitouwijn met Vlaanderen stokte in de 15de eeuw. De kannen komen weliswaar niet meer 
voor maar worden dus wellicht vervangen door andere producten zoals veldflessen.

De vijf stukken scheepshout zijn afkomstig van drie verschillende soorten boten: een 
platbodem voor binnenwateren, een fors gebouwd zeewaardig schip vermoedelijk te 
vergelijken met de Blankenbergse schuit en een klein ovemaads bootje. Deze vondsten 
kunnen wijzen op de dubbele gerichtheid van de bewoners van Walravenside: zowel naar zoet 
als naar zout water. Het kan echter ook allemaal enkel om wrakhout gaan en in dat geval geeft 
het enkel weer wat aan boten circuleerde in de omgeving van Walravenside gedurende de 
15de eeuw. Deze vondsten leveren in elk geval een kleine bijdrage tot het 
scheepsarcheologisch onderzoek dat in Vlaanderen nog volledig van de grond moet komen. 
De stukken zijn met een lengte tot twaalf meter afkomstig van vaartuigen die wel wat kleiner 
zijn dan de gekende waterschepen uit de voormalige Zuiderzee.

Behalve over de schepen zelf heeft het onderzoek ook informatie opgeleverd over het 
tuigage en over de scheepsuitrusting. De geperforeerde houten bollen zijn niet te identificeren 
als vlotters zoals gewoonlijk gebeurt maar als elementen die dienden om het zeil makkelijker 
langs de mast omhoog te laten lopen. Vooral bij regenweer was dit belangrijk. Splitshooms, 
werktuigen in hertshoorn om touwen te splitsen, maakten vermoedelijk deel uit van de



standaarduitrusting van een vissersboot, evenals peilloden, boren en een setje om te teren. De 
spitshooms werden gezien de aanwezigheid van karakteristiek productieafval door de vissers 
zelf te Walravenside vervaardigd. Met de peilloden kon de visgrond worden geïdentificeerd. 
Deze peilloden zijn echter beduidend lichter dan de andere gekende peilloden zodat 
aannemelijk lijkt dat deze vooral voor gebruik in ondieper of rustiger water bedoeld waren. 
Een gebruik in het kader van het uitzetten van de vleet op de Doggerbank is echter ook niet 
uit te sluiten.

Ook over het vissen zelf is heel wat te zeggen op basis van de materiële bronnen. De 
enige aangetroffen harpoenpunt wijst erop dat af en toe ook gejaagd werd op zeezoogdieren 
als bruinvissen. Deze dieren zijn trouwens ook vertegenwoordigd onder de etensresten.

Dat er door de bewoners van Walravenside gevist werd met netten kan rechtstreeks 
worden afgeleid uit de aanwezigheid van netverzwaringen in natuursteen, baksteen en lood en 
uit de aanwezigheid van vlotters, vooral in kurk. Onrechtstreeks kan dit worden afgeleid uit 
de aanwezigheid van keien met aankorstingen van Serpulidae, van heel kleine visjes zoals 
platvisjes van vijf cm lengte en van resten van zeesterren. Netverzwaringen in bak- en 
natuursteen zijn in vergelijking met loden verzwaringen ondervertegenwoordigd te 
Walravenside. De bakstenen netverzwaringen zijn vooral van het type met twee inkepingen. 
De bakstenen verzwaringen met perforatie en deze in natuursteen zijn zeer schaars en 
vermoedelijk dus niet zo belangrijk in de context van Walravenside. Ze worden soms ook als 
lijnverzwaring geïnterpreteerd. Loden netverzwaringen zijn met meer dan driehonderd 
exemplaren zeer goed vertegenwoordigd. Men moet het belang van dit aantal echter niet 
overschatten vermits er honderden aan één net hingen. Met netten met dit soort verzwaringen 
werd ook zowel op zee als in zoet water gevist. De breedte van de verzwaringen -  meestal 
tussen 32 en 37 mm - geeft in het geval deze aan de onderkant van het net bevestigd waren, 
een idee van de minimale maaswijdte van het net. Deze loden netverzwaringen worden reeds 
aangetroffen in contexten uit de 10de-11de eeuw maar echter steeds in kleine hoeveelheden. 
De sites die dergelijke netverzwaringen in grote hoeveelheden hebben opgeleverd, gaan niet 
verder terug dan de 13de-14de eeuw, Vermits zeer grote hoeveelheden dergelijke loodjes 
nodig waren om de vleet uit te rusten, is het aanlokkelijk de grote hoeveelheden van 
dergelijke loodjes te koppelen aan het gebruik van de haringvleet. De vondsten van 
Whittlesea Mere (GB) tonen echter aan dat deze loodjes ook werden gebruikt voor netten 
gebruikt in zoet water. In dit geval betrof het vermoedelijk een seine of zegen. Dit zou kunnen 
betekenen dat de introductie van de vleet archeologisch zou kunnen gevolgd worden. De 
vlotters in kurk gaan vermoedelijk samen met de verzwaringen in lood. Ze passen ook heel 
goed in het concept van de haringvleet. De vlotters werden wellicht ook te Walravenside zelf 
gemaakt, gezien de rudimentaire en zeer wisselende vormgeving.

De talrijke haken in ijzer wijzen op het vissen met lijnen. Vishaken in koper komen 
omzeggens niet voor. Deze zijn vermoedelijk eerder modem dan laatmiddeleeuws. De 
laatmiddeleeuwse vishaken zijn haast uitsluitend uit ijzer en zijn onder te verdelen in drie 
groepen. Deze haken verschillen door de ronde doorsnede van het been meestal van de 
Engelse vishaken die een in doorsnede vierkant of ruitvormig been bezitten. De ijzeren 
vishaken langer dan 98 mm komen niet zo veel voor maar zijn duidelijk bestemd voor grote 
vissen. In diezelfde richting wijzen ook de aanlandingshaken die regelmatig onder de mobilia 
worden aangetroffen. Houten kelen, houten haken, onthakers in metaal en in been en 
lijnverzwaringen in lood zijn voorbeelden van voorwerpen die in de middeleeuwse zeevisserij 
van Walravenside en vermoedelijk ook in deze van het zuidelijk Noordzeegebied slechts een 
geringe rol speelden. Het in leven houden van met haken gevangen vissen speelde, gezien de 
geringe aantallen onthakers, slechts zelden mee. Het gebruik van kelen, dat tot ver in de 
prehistorie teruggaat, lijkt noordelijker in Europa meer voor te komen en blijkt zelfs nog



recentelijk in gebruik, te oordelen naar een in het begin van de 20ste eeuw in Noord-Duitsland 
opgetekende legende.

Afgaande op de materiële bronnen in verband met vistuig zijn drie vistechnieken 
duidelijk geattesteerd te Walravenside: vissen met de vleet op haring, vissen met haken op 
grote vissen als kabeljauw en schelvis en vissen met sleepnetten voor de kust of vanaf het 
strand. Voor de strandvisserij zou ook het gebruik van krui- of stootnetten mogelijk kunnen 
geweest zijn. De vangst van garnaal zou kunnen afgeleid worden uit de aanwezigheid van de 
driedoomige stekelbaars en de zeedonderdpad.

De visresten zelf zijn gedomineerd door vier soorten: haring, kabeljauw, schol/bot/schar 
en paling. Voor haring en kabeljauw is het meest voor de hand liggende vistuig aanwezig, 
voor paling en schol/bot/schar is dit niet duidelijk. De grote aantallen van schol/bot/schar 
tonen in elk geval aan dat naast de vleet ook nog andere types van netten werden gebruikt en 
dit vermoedelijk niet alleen op het strand of juist voor de kust. Men kan immers moeilijk 
aannemen dat deze allemaal met vishaken zouden zijn gevangen. De visresten aangetroffen te 
Walravenside bakenen in elk geval het actieterrein van de vissers uit Walravenside min of 
meer af. Ze waren niet actief in de estuaria en evenmin in het Kanaal of in meer zuidwestelijk 
gelegen visgronden. Ook de noordelijke soorten als leng, pollak en heilbot ontbreken of zijn 
van marginaal belang, wat er verder zou kunnen op wijzen dat ze ook niet al te ver 
noordwaarts gingen. De zuidelijke Noordzee is dus een omschrijving die goed het actieterrein 
van de vissers van Walravenside weergeeft. Het vistuig en de visresten verschaffen dus twee 
soorten informatie. Het vistuig geeft aan met welke methoden werd gevist, terwijl de visresten 
vooral tonen welke vis werd gevangen en op basis van de soorten ook in grote lijnen waar 
werd gevist. Het aan mekaar koppelen van deze uit twee bronnen afkomstige informatie blijft 
een archeologisch probleem.

Eens de vis gevangen dient hij te worden geconsumeerd. Om dit toe te laten moet de vis 
vaak eerst behandeld en verpakt worden. Behalve wat schaarse resten van manden springen te 
Walravenside vooral de talrijke tonnen in het oog. Deze zijn op enkele uitzonderingen na zeer 
homogeen wat hun kenmerken betreft. Er komt in feite slechts één type ton voor, nl. een ton 
met een duiglengte van 71 tot 77 cm en een inhoud die schommelt tussen 105 en 155 liter, 
met een gemiddelde van 133 liter. Op de meeste tonnen is ook slechts één merk aangebracht. 
Het hout voor deze tonnen is bij de overgrote meerderheid van de tonnen gekapt in de 
omgeving van Gdansk in een periode van ongeveer 50 jaar: de laatste twee decennia van de 
14de eeuw en de eerste drie decennia van de 15de eeuw. Het hout is van zeer goede kwaliteit 
en de tonnen waren bestemd voor vloeistoffen of natte producten zoals haring. Na de eerste 
decennia van de 15de eeuw verdwijnen de tonnen uit het archeologisch gezichtsveld. Deze 
tonnen worden geïnterpreteerd als tonnen die gevuld met Schonense kaakharing naar de Lage 
Landen werd gebracht door de Hanze. Ze verdwijnen immers uit het bodemarchief op het 
moment dat de Hanze met zijn Schonense kaakharing haast volledig uit de markt wordt 
verdreven3349. Het monopolie op kaakharing dat nog een aantal jaren in de 15de eeuw in stand 
werd gehouden door het Bourgondische huis heeft er vermoedelijk toe geleid dat de grote 
hoeveelheden tonnen die te Sluis in overtal waren na het herpakken van de kaakharing niet 
mochten worden herbruikt in de haringteelt door de lokale vissers. Vandaar dat ze deze dan 
maar in de grond stopten als waterput en wellicht nog voor talloze andere doeleinden 
hergebruikten. Eens dit monopolie doorbroken waren tonnen broodnodig voor de eigen 
kaakharingproductie, konden kuipers wellicht soms moeilijk de vraag volgen en kon men zich 
vermoedelijk niet meer veroorloven tonnen werkloos te laten.

In verband met de verwerking van vis is uit de visresten enkel duidelijk informatie 
aanwezig over de behandeling van platvissen. Op minstens twee plaatsen binnen de 
onderzochte zones werden immers kuilen aangetroffen gevuld met afVal afkomstig van het

3349 Unger 1978, 347.



bereiden van platvissen. Deze informatie afkomstig uit de visresten zelf wordt aangevuld door 
gegevens van het onderzoek van twee specifieke structuren die als rookinstallaties kunnen 
worden beschouwd. Vergelijkend onderzoek met een haringrokerij uit Antwerpen heeft 
aangetoond dat zelfs met deze relatief kleine oventjes hoeveelheden vis konden gerookt 
worden die de individuele behoefte van een huishouden ver overstegen.

De voor handel benodigde vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, meten, wegen 
en testen zijn archeologisch aantoonbaar voor Walravenside. Onder de materiële resten 
bevonden zich boeksluitingen, fragmenten van brilmonturen, één fragment van een 
wastafeltje en schrijfstiften zowel in een koperlegering als in ijzer. Behalve het houten 
wastafeltje zijn al deze voorwerpen door verschillende exemplaren vertegenwoordigd 
waardoor meteen is aangetoond dat het niet om uiterst uitzonderlijke dingen gaat maar om 
eerder doorsnee-artikelen. Het aantreffen van twee brillen in een niet-religieus milieu toont 
aan dat brillen reeds in de 15de eeuw ook in vissersmilieus waren doorgedrongen. De 
onderdelen van boeken zijn zowel afkomstig van grote als van kleine boekbanden zodat 
duidelijk is dat bijvoorbeeld niet alleen getijdenboeken aanwezig waren te Walravenside. De 
verspreiding van deze vondsten over de onderzochte zones laat bovendien vermoeden dat 
deze vaardigheden niet beperkt bleven tot enkele personen maar eerder vrij goed verspreid 
waren. Ze zijn evenwel slechts aangetroffen in contexten uit de 2de helft van de 15de eeuw of 
zelfs het einde van de 15de eeuw waardoor waarschijnlijk is dat boeken slechts op dit moment 
tot de materiële cultuur gaan behoren. Ook rekenen, meten, wegen en testen behoorde tot de 
activiteiten van de bewoners van Walravenside. De talrijke rekenpenningen tonen aan dat met 
deze objecten werd omgegaan, minstens vanaf het begin van de 15de eeuw. Vermits de 
rekenpenningen nogal evenwichtig verspreid zijn over de onderzochte zones lijkt aannemelijk 
dat de vaardigheid ook nogal evenwichtig verspreid was over het vissersmilieu en niet het 
privilegie van enkelen was. Gedurende de 15de eeuw werd te Walravenside vooral gewerkt 
met rekenpenningen met een Frans wapenschild. Twee houten stokken waarvan er één aan de 
hand van op regelmatige afstanden geplaatste inkepingen was gegradueerd kunnen als ‘duim- 
of ellestok’ worden geïdentificeerd. Deze tonen aan dat men behoefte had om bepaalde zaken 
te meten. Een ganse trits gewichten, zowel in lood als in een koperlegering, tonen aan dat men 
ook allerlei zaken diende te wegen. De muntgewichten tonen bovendien zelfs aan dat gouden 
munten dienden te worden gewogen. Dat te Walravenside wel degelijk gouden munten 
voorkwamen, toont de vondst van een goudgulden van de aartsbisschop van Mainz. Ook de 
twee toetstenen wijzen in die richting. Dat deze allebei in dezelfde zone werden gevonden, nl. 
tussen de gebouwen 21 en 23, zou er kunnen op wijzen dat in die omgeving iemand woonde 
die dit soort activiteiten uitvoerde. Het omgaan met toetstenen is dus op basis van het 
archeologisch bodemarchief, in tegenstelling tot het omgaan met rekenpenningen, eerder iets 
dat door één gespecialiseerd persoon werd uitgevoerd. Al deze materiële getuigen tonen aan 
dat de nodige vaardigheden om aan handel te doen weldegelijk te Walravenside aanwezig 
waren.

Er zijn elementen die toelaten te veronderstellen dat de vissers van Walravenside 
natuursteen, steenkool en vis verhandelden. Een deel van de natuursteen aangetroffen te 
Walravenside is in elk geval volgens de petrologische analyse aangevoerd vanaf de oostkust 
of noordoostkust van Engeland en toont het bestaan aan van een link tussen Walravenside en 
deze zone van de Engelse kust. De aanwezigheid van natuursteen op sites in steenarme regio’s 
is bovendien een argument om de maritieme gerichtheid van deze sites aan te tonen. Deze 
stenen worden vooral gebruikt om paden en circulatiezones te verharden. Steenkool 
aangetroffen op het Europese Continent en langs de oostkust van Engeland is volgens de 
analyses afkomstig uit het bekken van Durham en niet uit het bekken van de Tyne. Vermits de 
steenkool uit Durham ook via Newcastle werd verhandeld is begrijpbaar waarom enkel deze 
laatste havenplaats opduikt in de geschreven bronnen. Het feit dat heel wat steenkoolbrokken



zijn aangetroffen te Walravenside toont in elk geval aan dat de vissers uit Walravenside 
gebruik maakten van steenkool uit het bekken van Durham. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat de vissers zoals hun voorgangers uit de 14de eeuw ook nog betrokken 
waren in de steenkoolhandel in de 15de eeuw. De in de verschillende vindplaatsen 
aangetroffen stukken steenkool uit het bekken van Durham zijn wellicht een argument om aan 
te tonen dat het steenkoolbekken van de Tyne in latere eeuwen en in elk geval in de 15de 
eeuw niet meer zo dominant was als in de 13de-14de eeuw. Platviskuilen en rookovens laten 
enkel toe te vermoeden dat te Walravenside vis werd klaar gemaakt voor een markt. De te 
Walravenside aangetroffen tonnen kunnen gezien de herkomst van het hout in verband 
gebracht worden met de haringhandel, meer specifiek met deze van de Hanze. Het 
systematisch dendrochronologisch onderzoek van al de bij archeologisch onderzoek in het 
onderzoeksgebied en daarbuiten aangetroffen tonnen zou heel wat bijkomende informatie 
kunnen verschaffen over de handel in Schonense kaakharing. Het ontbreken van dergelijke 
tonnen in een bepaalde periode kan in bepaalde gevallen onrechtstreeks ook informatie 
verschaffen omtrent de lokale productie van kaakharing.

De grote hoeveelheid informatie omtrent toegankelijkheid tot externe producten staat in 
schril contrast met de geringe harde data omtrent de verhandelde producten. De site 
Walravenside profileert zich duidelijk als een site met toegang tot allerlei zaken waar andere 
milieus met een vergelijkbaar socio-economisch niveau geen of een veel beperktere toegang 
toe hadden. Als bijzondere groepen zijn onder de ceramiek te Walravenside 
vertegenwoordigd: kwikpotjes uit het Iberisch schiereiland, een kruik uit Colstoun in 
Schotland, producten uit Engeland waaronder ceramiek uit Scarborough en een cistern, 
Spaanse majolica onder te verdelen in Andaloesische en Valenciaanse producten en Isabela 
Polychroom, steengoed uit Beauvais, veldflessen uit Saintonge en wit aardewerk uit 
Langerwehe. De eerste drie groepen komen enkel of haast uitsluitend voor in de zone 
Raversijde 92-95. De andere groepen komen verspreid over de beide zones voor. De 
kwikpotjes, de pot uit Colstoun en de Engelse importen blijven dus blijkbaar beperkt tot 
bepaalde huishoudens, terwijl de majolica en de overige groepen ruimer verspreid waren in 
het vissersmilieu. Van de fragmenten van producten uit Scarborough zijn er een aantal gerold 
en enkele niet gerold wat op het bestaan van twee groepen kan wijzen: een aantal fragmenten 
die afkomstig zijn van de site Raversijde-strand en een aantal fragmenten van objecten 
waarvan men moet veronderstellen dat ze een zeer lange levensduur hadden. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat al deze producten via de reguliere handel ter bestemming raakten. De 
kleine aantallen van de vondsten, vooral van de kwikpotjes, de producten uit Schotland, 
Engeland en Zuidwest-Frankrijk doen vermoeden dat ze eerder verworven werden via 
persoonlijke contacten of als souvenirs dan via de geëigende kanalen. Bij dit kort overzicht 
moet men tevens bedenken dat er ook nog een reeks groepen zijn geattesteerd die niet gekend 
zijn en dat m.a.w. het gamma wellicht nog flink onderschat wordt. Ook onder het hout 
worden heel wat externe producten aangetroffen. Het betreft niet alleen de Baltische 
haringtonnen maar ook de voorwerpen in kurk, fijnspar, grove den en vermoedelijk ook de 
kammen en mesheften in buxus. Vooral de grote aantallen voorwerpen in kurk zijn opvallend. 
De vissers hebben deze kurk niet zozeer nodig voor redenen van luxe maar vooral om te 
overleven; kurken vlotters zijn immers noodzakelijk bij de visvangst. Een grote groep varia 
maakt de lijst van externe producten zonder meer indrukwekkend.

Wanneer al de externe producten samen worden bekeken, komen een viertal 
herkomstgebieden goed uit de verf: de kustgebieden van Zuid- en Oost-Engeland en Oost- 
Schotland met steenkool, ceramiek, mortieren, git en wellicht ook wetstenen; het Baltisch 
gebied met pek en/of teer, amber, haringtonnen en ander hout zoals grove den en fijnspar; het 
Rijngebied met steengoed, glas en maalstenen; het Middellandse Zeegebied met ceramiek, 
kurk, fruit, specerijen, ivoor en specialiteiten zoals een exotische schelp. Bij deze laatste



groep sluit ook Zuidwest-Frankrijk aan met veldflessen uit Saintonge. Wanneer deze lijst 
vergeleken wordt met de informatie omtrent importproducten3350 aanwezig te Brugge in de 
15de eeuw, dient te worden vastgesteld dat te Walravenside ten opzichte van Brugge enkel de 
gewone producten uit het Iberisch Schiereiland ontbreken. De inwoners van Walravenside 
hadden dus blijkbaar toegang tot alles wat verhandeld werd. Bovendien zijn te Walravenside 
importproducten aanwezig die voor zover geweten nog niet zijn vastgesteld te Brugge zoals 
de ceramiek uit Schotland, de kwikpotjes en de veldflessen uit Saintonge. Dit is echter 
vermoedelijk vooral te wijten aan de stand van het onderzoek. De bewoners van Walravenside 
zijn beter bedeeld wat toegang tot externe producten betreft, al was het maar via strandjutterij, 
piraterij en het loodsen van vrachtvaarders.

Dat het vissersleven ook militaire kantjes had, blijkt uit de aanwezigheid van 
onderdelen van wapens. Te Walravenside werden naast twaalf stenen kanonkogels, ook twee 
tuimelaars van kruisbogen en vier heften van klotendolken aangetroffen. De stenen 
kanonkogels behoren met diameters tussen 10,5 en 4,5 cm tot de kleinere kalibers die op hun 
beurt verwijzen naar scheepsgeschut. Ze zijn niet aangetroffen in specifiek vroege contexten 
noch in specifiek late contexten van Walravenside. Deze kanonkogels geven dus eigenlijk 
uiting aan het maritiem karakter van deze site. Twee tuimelaars van kruisbogen en vier heften 
van nier- o f klotendolken, waarvan twee in palmhout, vullen het wapenarsenaal aan. 
Daarnaast zijn ook nog ijzeren lemmeten van dolken en dolkschedeuiteinden in tin/lood 
aanwezig. De natuurstenen bolletjes dateren wellicht uit de Moderne Tijden. Ook het 
ruiterspoor kan van vroeg-modeme datum zijn.

Behalve visserij, handel drijven en de hieraan gekoppelde militaire aspecten zijn in de 
materiële bronnen van Walravenside ook heel wat andere activiteiten geregistreerd. Het groot 
aantal aangesneden opgevulde veenwinningsputten maakt aannemelijk dat veensteken tot de 
activiteiten van de inwoners van Walravenside behoorde. Het steken van turf is in elk geval 
ook geattesteerd voor de periode 13de-14de eeuw en gaat ongetwijfeld te Walravenside ook 
nog door na de 15de eeuw. De veenwinningsputten die kunnen gesitueerd worden in de 15de 
eeuw hebben eerder een individueel karakter en stemmen niet overeen met een systematische 
veenwinning zoals in Zeeland bijvoorbeeld. Dit veen was vermoedelijk voor een deel bestemd 
voor gebruik door de bewoners van Walravenside.

De wetstenen die behalve voor algemeen gebruik ook dienstig waren in het kader van 
het aanscherpen van landbouwwerktuigen zouden in de context van Walravenside ook wel 
eens voor een belangrijk deel kunnen in verband staan met het aanscherpen van ijzeren 
vishaken. Dit kan afgeleid worden uit het groot percentage van de wetstenen uit Walravenside 
die uitgesleten groeven vertonen. Op de vindplaats Great Yarmouth na zijn ook de wetstenen 
uit de andere gekende vissersmilieus gekenmerkt door de prominente aanwezigheid van heel 
wat uitgesleten groeven. Wetstenen uit landbouwmilieus bijvoorbeeld vertonen helemaal geen 
of slechts uitzonderlijk groeven. De wetstenen in schiefer uit Walravenside zijn in elk geval 
vervaardigd uit een gesteente afkomstig uit de omgeving van Eidsborg in zuidelijk 
Noorwegen. Het fragment van een zeis- of zichtblad en de talrijke sikkels zijn aanduidingen 
die op het eerste zicht lijken aan te tonen dat de bewoners van Walravenside een belangrijk 
aandeel hadden in de oogst van graangewassen en dus op die basis ook wel een beetje als 
boeren zouden kunnen worden geïdentificeerd. Niets is echter minder waar. De zeis of zicht is 
enkel geattesteerd in de vorm van een als mes herbruikt gebroken zeis- of zichtblad en geeft 
m.a.w. geen informatie omtrent de plaats van het eerste gebruik van dit object. De sikkels die 
in 15de-eeuws Kustvlaanderen niet meer behoren tot het gespecialiseerde werktuig van de 
graanoogst geven vermoedelijk vooral aan dat tijdens de oogstperiode de vrouwen en niet de 
mannen werden ingeschakeld in de agrarische sector.

3350 Hillewaert 1988a.



Dat de inwoners brood en/of beschuit bakten, kan worden afgeleid uit de aanwezigheid 
van de resten van een oventje bij gebouw 4 en ook van twee kneedtroggen in els. Het feit dat 
op één van de kneedtroggen een merk was aangebracht laat uitschijnen dat in het dorp 
verschillende exemplaren aanwezig waren die eventueel konden verwisseld worden. Dit 
suggereert op zijn beurt ofwel dat de troggen doorgegeven werden, ofwel dat ze gezamenlijk 
op één plaats werden gebruikt. Indien een trog nooit het huis verlaat, is er m.a.w. minder 
reden om deze van een kenteken te voorzien. Uit archeologisch onderzoek van in geschreven 
bronnen gekende bakkerijen kan worden afgeleid dat het onderscheid tussen een oven die 
enkel voor de eigen consumptie produceerde en één die ook voor een cliënteel werkte 
archeologisch niet kan worden gemaakt, behalve in het geval van grote bakkerijen die voor 
een stedelijke markt produceerden zoals deze opgegraven onder de ‘Jardins du Carrousel’ in 
Parijs.

In verband met het houden van vee dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
schapen, varkens en runderen. De aanwezigheid van schapen is aangetoond door 
parasitologisch onderzoek van één van de beerputten. Dat schapen allicht ter plaatse 
lammerden, blijkt uit de aanwezigheid van een aantal foetussen. De schapen werden over het 
algemeen jong geslacht zodat kan worden gesteld dat ze voor het vlees werden gekweekt. 
Ondanks dit toont de aanwezigheid van schapenscharen toch aan dat uiteraard ook de wol 
werd benut. In verband met varkens is de informatie over kweek ter plaatse minder 
overtuigend. In de opgegraven zones werden immers geen foetussen van varkens en ook geen 
skeletten van oudere dieren in anatomisch verband aangetroffen. Deze verwacht men wel op 
plaatsen waar varkens op enige schaal werden gekweekt, vermits er ongetwijfeld nu en dan 
dieren stierven die men dan zoals gebruikelijk ter plaatse begroef. Uit het onderzoek van de 
botten van een aantal varkens is wel gebleken dat ze een belangrijke hoeveelheid voeding van 
mariene oorsprong kregen te verorberen. Dit laat dus vermoeden dat de varkens van 
Walravenside geheel of gedeeltelijk op visafval werden gehouden en dus vermoedelijk in de 
onmiddellijke omgeving van de kust werden gehouden. In verband met runderen kan de 
aanwezigheid van foetussen dan weer wel op kweek ter plaatse duiden. De geconsumeerde 
runderen waren allemaal eerder aan de oude kant. Vermits het aantal foetussen zowel van de 
runderen als van de schapen aan de lage kant ligt kan men gerust besluiten dat het kweken 
van vee allicht geen kerntaak was van de bewoners van de opgegraven zones van 
Walravenside. Aanwijzingen voor het verwerken van melk kunnen eventueel gevonden 
worden in de aanwezigheid van twee tonnen met een geperforeerde bodemplaat en van grote 
kommen in aardewerk. Deze laatste zijn echter wel in kleinere percentages aanwezig dan op 
typische rurale sites als Lampemisse en Sint-Margriete zodat kan worden gesteld dat het 
belang van de met deze kommen veronderstelde activiteit geringer was te Walravenside dan 
op de vermelde sites.

Jacht is marginaal als activiteit, althans te oordelen naar de afwezigheid van 
botmateriaal van jachtwild onder de beenderresten. Ondanks de prominente aanwezigheid van 
konijnen in de duinen van weleer, komen botten van konijnen haast niet voor onder het 
botmateriaal van Walravenside. Hetzelfde geldt voor botresten van eend en nog meer voor 
deze van hertachtigen. De enige uitzonderingen op deze regel vormen een aantal zeevogels 
zoals meeuwen en andere zeevogels die vermoedelijk niet onder het jachtrecht vielen maar 
waarover de vissers vrij konden beschikken. Vermits de meeste aangetroffen zeevogelresten 
afkomstig zijn van wintergasten, is duidelijk dat het jagen op deze zeevogels een 
winteractiviteit was die allicht in die periode een welkome aanvulling op het dieet 
vertegenwoordigde. Dit is een aspect wat ook in andere vissersmilieus uit het 
onderzoeksgebied is vastgesteld.

Onder de huisvlijt en overige economische activiteiten zijn een ganse trits activiteiten 
opgesomd van het maken van kaarsen, over het kweken van planten en/of kleine dieren zoals



vogels en pluimvee tot het omgaan met textiel en hout en het vervoer met karren. Uit het 
houtspectrum blijkt dat de meerderheid van het te Walravenside vastgestelde hout als 
importhout moet worden beschouwd. Dit ligt in een streek als de Vlaamse kustvlakte in de 
lijn der verwachtingen. Daarnaast onderscheidt Walravenside zich vooral door de grote 
hoeveelheid voorwerpen in kurk. Voorwerpen in kurk worden op andere vindplaatsen haast 
niet aangetroffen.

Het werken levert blijkbaar heel wat geld op vermits niet minder dan 293 munten 
werden aangetroffen waarvan 1 in goud, 25 in zilver en 267 in biljoen. De gouden munt is een 
goudgulden geslagen te Mainz. De munten in zilver zijn vooral afkomstig uit Vlaanderen 
maar ook uit Brabant, Namen, Frankrijk, Engeland en Italië. Er zijn er merkwaardig genoeg 
acht die dateren van vóór de regeerperiode van Jan zonder Vrees (1404-1419). De 
regeerperiode van Filips de Goede (1419-1467) is ook goed voorzien van munten in zilver. 
Van de periode van Karel V (1506-1555) werd geen enkel exemplaar aangetroffen. De 
munten in biljoen zijn gezien hun groot aantal het best geschikt voor een statistische 
benadering. Ze laten immers toe de trends scherper te observeren, vermoedelijk vooral 
vanwege de veronderstelde korte circulatietijd. Er zijn er voor de site ongewoon veel 
aangetroffen die geslagen zijn onder Lodewijk van Nevers (1322-1346). Deze houden 
vermoedelijk verband met een nog niet gelokaliseerde oudere bewoning ergens in de zone 
Raversijde 92-95. Merkwaardig voor de munten in biljoen is de sterke stijging onder Jan 
zonder Vrees en de scherpe daling na Filips de Goede. Onder de munten in biljoen valt voor 
de periode van Filips de Goede het grote belang van munten uit andere vorstendommen op. 
Het betreft hoofdzakelijk imitaties voor de Maasstreek en munten geslagen te Namen, Luik en 
Brabant. Klein geld uit Frankrijk, Engeland en Duitsland schijnt dan weer te ontbreken. In 
absolute aantallen zijn de meeste munten uit de regeerperiode van Filips de Goede. Wanneer 
het aantal munten geslagen onder een bepaalde vorst echter wordt gedeeld door het aantal 
regeringsjaren van deze vorst dan haalt Jan zonder Vrees met drie munten per jaar de grootste 
score. Filips de Goede komt via deze methode amper aan 1,5 munt per regeringsjaar. Tussen 
de munten van beide vorsten is nog een ander verschil merkbaar. Jan zonder Vrees is vooral 
gekenmerkt door munten in biljoen, terwijl nogal wat munten in zilver uit de regeerperiode 
van Filips de Goede dateren. Deze discrepantie tussen Jan zonder Vrees en Filips de Goede 
kan wellicht worden verklaard door het feit dat de bewoners bij de aanvang van de 15de eeuw 
er economisch minder goed aan toe waren dan enkele decennia later en om die reden minder 
met zilver omgingen dan daarna. In de context van de munten is ook treffend dat geen 
spaarpotten in ceramiek zijn aangetroffen. Sparen in spaarpotten in ceramiek is dus 
vermoedelijk een kenmerk van andere milieus.



Alvorens de behuizing en de comfortverruimde structuren te bekijken, dient eerst kort 
het landschap met inbegrip van de flora en fauna te worden bekeken. De gebouwen 
opgegraven in de zone 96-98 nabij de Duinenstraat, stonden eigenlijk zeer dicht tegen de dijk 
waarvan ze als het ware bescherming tegen de noordwestenwinden verwachtten. Een 
verhoging van de grondwaterspiegel in het dijklichaam zelf gaf vermoedelijk aanleiding tot 
uitsijpeling van grondwater langs de flanken wat dan nadelig was in vergelijking met de 
verder van de dijk gesitueerde gebouwen. Het uit geschreven bronnen gedistilleerd wegennet 
wordt indirect bevestigd aan de hand van het archeologisch onderzoek. De meeste wegen of 
paden zijn m.a.w. haaks op de kust gericht, vertonen geen of weinig onderlinge dwarse 
verbindingen en zijn gesitueerd ter hoogte van de nu nog bewaarde perceelsgrenzen. Het 
wegennet geeft ook aan dat dit milieu vooral naar de kust is gericht en duidelijk minder naar 
het binnenland vermits er slechts één verbinding met het binnenland aanwezig is, nl. de 
Heerweg naar Leffinge.

De grondwatertafel in de opgegraven zone bevond zich in de late middeleeuwen 
vermoedelijk op een hoogte van 2,4-2,5 m T.A.W. ongeveer op één m diepte. De vegetatie 
van de site zelf bestond vooral uit ruderale planten en planten uit een grasland aangevuld met 
relicten uit het voormalig akkerland. Langs de grachtkanten en in door veenwinningsputten 
nagelaten depressies stonden de aangetroffen planten van oevers en waterkanten. Aan deze 
waterkanten stonden vermoedelijk ook een aantal van de via het palynologisch onderzoek 
aangetoonde struiken of bomen zoals de els, de wilg en de hazelaar. In deze waterpartijen 
bevonden zich allicht een aantal palingen en voomen. Aan de rand van de site strekten zich 
vermoedelijk weilanden maar wellicht ook graanakkers uit. Eik, berk, beuk en wilde liguster 
stonden vermoedelijk vooral in de duinen, eventueel samen met duindoorn en jeneverbes. Els, 
wilg en hazelaar kwamen wellicht ook voor in de duinen maar dan eerder in natte gedeelten. 
In deze duinen zit vermoedelijk een belangrijk contingent konijnen, maar resten van deze 
worden haast niet teruggevonden onder het botmateriaal. Uit deze duinen kwamen in bepaalde 
perioden van het jaar wel grote hoeveelheden rugstreeppadden om daar op een later tijdstip 
weer in te verdwijnen. In de lucht kon men nu en dan een kauw, een ekster, wat meeuwen of 
wat zangvogels onderscheiden en in de voormelde waterrijke zones trof men het onder het 
botmateriaal herkende waterwild aan. De site zelf werd verder, vermoedelijk tot ongenoegen 
van de vissers ook bewoond door muizen, een enkele mol en af en toe een zwarte rat. Deze 
trokken op hun beurt een occasionele steenmarter aan.

Uit een grondige screening van de gebruikte bouwmaterialen is omtrent de bebouwing 
van Walravenside al heel wat af te leiden. Het gebruik van natuursteen bleef vooral beperkt 
tot de kapel en de plaveisels rond de woningen van de vissers. De kapel was weliswaar 
gebouwd in baksteen, maar venster- en deurlijsten en de bevloering waren minstens 
gedeeltelijk in natuursteen. Hierbij aansluitend is vastgesteld dat baksteen het dominante 
bouwmateriaal was, zowel voor de kapel als de visserswoningen. Bij de opgravingen is een 
hoeveelheid bakstenen gerecycleerd die volstaat om twee kleinere gebouwen zoals gebouw 2 
volledig in baksteen op te richten. De grote hoeveelheid bakstenen, de restanten van de in 
opstand bewaarde muren, een horizontaal bewaarde pleisterlaag en een muuranker geven aan 
dat de muren van de meeste gebouwen wellicht volledig of tenminste grotendeels in baksteen 
waren opgetrokken. De vroeger geuite opinie dat de gebouwen enkel op een sokkel of 
voetmuur in baksteen stonden is ondertussen achterhaald. Het blijft echter wel tot de 
mogelijkheden behoren voor een of ander individueel gebouw. Op drie gevallen na -  steeds in 
relatie tot een haardplaat -  is nergens bij de bouw van de huizen het gebruik van kalkmortel 
vastgesteld. De bakstenen werden samengehouden door een zgn. aardmortel. Deze aardmortel 
is duidelijk niet te beschouwen als een toevallig mengsel van bij de hand liggende



grondstoffen maar een welbewust mengsel vermits het over de ganse site wordt aangetroffen 
met identieke kenmerken. Na fysico-chemisch en micromorfologisch onderzoek is gebleken 
dat de op het terrein vastgestelde homogeniteit ook analytisch wordt bevestigd. Het gebruik 
van aardmortel is op het laatmiddeleeuwse platteland van NW-Europa algemeen verspreid en 
wijst niet meteen op technische beperkingen. Een belangrijk deel van de gebouwen was 
minstens aan de binnenkant bepleisterd met witte kalkpleister. Bij enkele gebouwen, nl. 5 en 
28, was dit pleisterwerk naderhand versierd met ingeritste lijnen of met een rode verflaag. Bij 
het onderzoek na 1998 werd ook nog roodgeschilderd pleisterwerk aangetroffen in de context 
van een ander gebouw zodat gebouw 28 op dit punt niet als een grote uitzondering moet 
worden beschouwd. Een aantal gebouwen beschikten ook over ramen met vensters in glas-in- 
lood. Het is zelfs aannemelijk dat enkele gebouwen in het dorp zelfs beschikten over vensters 
met beschilderd glas. Vooraleer overgeschakeld werd op bevloeringen in baksteen werd in de 
huizen voor de bevloering zand aangebracht. Enkele bewaarde stukken constructiehout zijn 
eventueel te koppelen aan de dakconstructie. De dakbedekking bestond in ieder geval niet uit 
pannen noch uit leien maar uit een of ander organisch materiaal, eventueel galigaan. 
Kacheloventegels, geglazuurde vloertegels en ventilatiekoepels spelen in elk geval geen rol 
van betekenis in dit vissersmilieu.

De grote meerderheid van de te Walravenside op gegraven gebouwen is met de 
lengteas noordoost georiënteerd. Slechts een klein aantal van de gebouwen zijn met de 
lengteas noordwest gericht. De enige twee grote uitzonderingen op de regel zijn de gebouwen 
17 en 18. Dit is voor beide gevallen te wijten aan de geringe hoeveelheid beschikbare grond 
om op te bouwen, vermits ze allebei gesitueerd zijn bovenop een opgevulde getijdengeul die 
omgeven is door lager gelegen uitgeveende zones en waaraan ze de oriëntatie van de woning 
dienden aan te passen. De kleine verschillen in de oriëntaties van de verschillende groepen 
gebouwen pleiten voor de zone achter de dijk tegen een systematische uitleg op één moment. 
Uit het onderzoek van de oriëntaties van de gebouwen van Walravenside blijkt anderzijds dat 
de gebouwen niet lukraak werden opgericht maar met hun oriëntatie bepaalde 
(ongeschreven?) regels volgden. Deze regels spruiten niet zozeer voort uit klimatologische 
overwegingen maar vermoedelijk vooral uit een algemeen verlangen om rationeel te werk te 
gaan en rationaliteit te etaleren. Het stratenpatroon van kustnederzettingen zoals Oostende en 
Wenduine bijvoorbeeld staat min of meer haaks op en parallel met de kust. Dit van 
Nieuwpoort staat blijkbaar haaks op en parallel met de IJzer.

Oriëntatiewijzigingen tussen verschillende bouwfasen komen te Walravenside op 
enkele uitzonderingen na niet voor. De verschillende gebouwen volgen mekaar ongeveer op 
dezelfde plaats op. Dit is ook vastgesteld voor de site Dover-Townwall Street maar staat in 
schril contrast tot een site als Wharram Percy in Yorkshire bijvoorbeeld.

Negentien gebouwen laten te Walravenside toe om iets te zeggen over het grondplan. 
De meeste gebouwen bestaan uit een aantal vertrekken die mekaar in de lengteas van het 
gebouw opvolgen. In een aantal van deze kan men een zgn. ‘basismodule’ van een grote en 
kleine kamer herkennen, met een grote kamer die ongeveer dubbel zo groot was als de kleine 
kamer. Een aantal gebouwen bestaan niet uit twee maar uit drie mekaar in de lengteas van het 
gebouw opvolgende vertrekken. In de onderlinge opstelling van deze bestaat nogal wat 
verschil. Er komen ook een aantal gebouwen voor die samengesteld zijn uit een aantal naast 
mekaar geplaatste vertrekken. In enkele gevallen betreft dit twee naast mekaar geplaatste zgn. 
basismodules. In een aantal andere gevallen wordt slechts één vertrek toegevoegd aan een 
eenvoudig rechthoekig geheel. De aanwezigheid van tonwaterputten en een rookoven in deze 
toegevoegde vertrekken laat aanvoelen dat ze niet voor woondoeleinden werden benut. Het 
grondplan van gebouw 4 wijkt volledig af en het is aanlokkelijk om dit gezien de 
aanwezigheid van een aangebouwde oven als een bakkerij te interpreteren.



Over de plaatsing van de deur(en) staan weinig harde archeologische data ter 
beschikking. Enkel bij gebouw 23 kan de positie van de deur ontegensprekelijk worden 
bepaald. Deze lag inderdaad zoals Trefois verklaart in de zuidhoek van het gebouw. Een 
aantal gebouwen beschikten over bakstenen uitsprongen, zowel aan de binnen- als buitenkant 
van de muren. Deze aan de buitenkant van de muren komen enkel voor bij de gebouwen 3, 4 
en 5 en zijn als steunberen te interpreteren. De uitsprongen binnen de gebouwen zijn als 
haardwangen of als ondersteuningen van de ankerbalken te beschouwen. Gebouw 2 illustreert 
op overtuigende wijze de hypothese van een functie als ondersteunend element van de 
ankerbalken. De als haardwangen te interpreteren bakstenen uitsprongen zijn meestal in de 
dwarsmuren te situeren. De meeste haarden en aanwijzingen voor het aanmaken van vuur zijn 
binnenin de gebouwen gesitueerd. Slechts enkele gebouwen zoals gebouw 1 beschikten over 
verschillende vuurplaatsen. Plaveisels in baksteen hebben ongetwijfeld van in een vroeg 
stadium de meeste woningen van Walravenside omgeven. Ze maken het immers mogelijk om 
ook bij slecht weer de woningen enigszins comfortabel te betreden. Een aantal gebouwen 
beschikten over openingen in de muren. In het meest expliciete geval is aan deze opening een 
bakstenen riooltje gekoppeld zodat bij gebouw 31 kan worden verondersteld dat deze opening 
diende om afvalwater naar buiten te laten.

De oppervlakte van de modale visserswoning bedroeg 84 m2 . De woningen kunnen op 
basis van de oppervlakte in vier groepen verdeeld worden waarbij de twee groepen met de 
kleinste woningen ongeveer 2/3 van het aantal woningen vertegenwoordigden. Algemeen 
beschouwd kan men een onderscheid maken tussen gebouwen met een oppervlakte beneden 
de 100 m2 en gebouwen met een oppervlakte boven de 100 m2. De laatste groep is ook 
gekenmerkt door de aanwezigheid van andere specifieke kenmerken zoals de aanwezigheid 
van een bakstenen latrine, van een bakstenen waterput of van een rode beschildering op het 
pleisterwerk. Al bij al zou men kunnen stellen dat de sociale differentiatie te Walravenside 
gebaseerd op de oppervlakte van de beschikbare woonruimte niet zo groot was vermits de 
minst bedeelde over ongeveer de helft van de oppervlakte van de best voorziene beschikte. 
Wat de afmetingen betreft, zijn de meeste gebouwen 5,2 tot 6,5 m breed en 12,4 tot 17,5 m 
lang. De lengte/breedte-verhouding bedraagt 2,2 tot 2,7.

De meeste osendropgreppels zijn geattesteerd in de zone Raversijde 92-95. Dit is in 
overeenstemming met het feit dat de meeste bakstenen plaveisels zijn aangetroffen in de zone 
Raversijde 96-98. Beide sluiten mekaar immers uit. Uit de lokalisatie van de 
osendropgreppels kan worden afgeleid dat de dakbedekking bij de meeste gebouwen slechts 
een halve tot driekwart meter voorbij de muren stak. Het stratigrafisch verband tussen een 
aantal plaveisels en deze osendropgreppels toont aan dat sommige gebouwen eerst een tijd 
hebben gefunctioneerd zonder plaveisels en dus pas na verloop van tijd van een plaveisel 
werden voorzien. Geen van de gebouwen bezit een ondergrondse fundering in de actuele 
betekenis van de term. Van de meeste gebouwen is wel de onderste steenlaag een stuk breder 
dan de rest van de muur. Soms is de muur onderaan bijkomend verstevigd met een aantal 
platte stukken natuursteen zoals het geval bij gebouw 31. Bevloeringen binnen in de woning 
zijn aanwezig van bij de aanvang van de bewoning achter de duinen maar werden 
vermoedelijk pas gemeengoed tegen het einde van de 15de eeuw. Deze bevloeringen in 
baksteen vervangen in een aantal gevallen een met zand afgedekte vloer van aangestampte 
klei.

De aanwezigheid van heel wat paalsporen toont aan dat de bewoning ook was 
gekenmerkt door een aantal structuren in hout. Duidelijk herkenbare structuren zijn zeer 
schaars. Afgaande op de lokalisatie van concentraties van paalsporen kan o.a. worden 
geargumenteerd dat de gebouwen 1, 3, 15, 17 en 20 een houten voorganger hebben gekend. 
De afwezigheid van duidelijk herkenbare afvalcontexten uit de 13de-14de eeuw toont aan dat 
de meerderheid van de houten constructies niet dienen te worden geïnterpreteerd als de



relicten van de agrarische gebruiksfase van de opgegraven terreinen. Twee houten gebouwen 
hebben nooit een opvolger in baksteen gekregen en zijn gedurende een belangrijk deel van de 
15de eeuw in gebruik gebleven. Daarnaast zijn er ook een aantal gebouwen in baksteen die 
blijkens de afwezigheid van concentraties paalsporen wellicht geen houten voorganger 
hebben gekend.

Het aantreffen van een stukje plantaardig vlechtwerk toont het gebruik van matten aan. 
Het belang ervan inschatten is echter niet mogelijk.

In verband met de verwarming van de gebouwen wordt informatie aangereikt vanuit de 
haardplaten, de haardwangen, de sporen van in situ verhitting en de doofpotten. De meeste 
haardplaten zijn in baksteen en bevinden zich tegen of vlakbij een muur. Deze tonen aan dat 
de haard te Walravenside reeds in de 15 de eeuw was op geschoven naar de muur en zich 
m.a.w. dus niet meer centraal in de woning bevond. De wanden van de gebouwen moeten dus 
minstens ter plaatse van de haard voldoende vuurhard geweest zijn of gemaakt zijn om de 
aanwezigheid van een haard te kunnen doorstaan, maar daarnaast moest ook het dak 
voldoende verwijderd geweest zijn van het vuur opdat dit bij het stoken van het kleinste vuur 
niet onmiddellijk in brand zou vliegen. Een met de warme lucht meestijgende genster kan 
immers onmiddellijk voor heel wat onheil zorgen. Hierdoor sluit deze informatie goed aan bij 
de informatie uit andere hoek over de hoogte van de muren en het algemeen uitzicht van de 
gebouwen. Één van de best bewaarde haardplaten, nl. deze van gebouw 1, vertoonde 
bovenaan sporen van mortel die gezien de vorm eventueel verwijzen naar een bovenop deze 
haardplaat gebouwde kachel of oven. De beter verzorgde haardplaten zouden dus ook wel als 
sokkel voor kachels of ovens kunnen geïnterpreteerd worden, te meer daar op deze 
haardplaten, in tegenstelling tot de kleinere platen, duidelijke sporen van verhitting ontbreken. 
Haardwangen zijn slechts bij vijf gebouwen vastgesteld. Sporen van in situ verhitting komen 
dan weer in de meeste van de onderzochte gebouwen voor onder de vorm van roodgebakken 
zones. Haast elk gebouw vertoont één van de opgesomde sporen die naar verwarming 
verwijzen. De gebouwen zonder één van dergelijke sporen zijn meestal ofwel niet volledig 
onderzocht, ofwel zeer slecht bewaard gebleven. Waar de verschillende elementen die naar 
verwarming verwijzen in eenzelfde gebouw worden waargenomen, kan worden vastgesteld 
dat een in situ verhitte vuurvlek wordt vervangen door een haardplaat die op zijn beurt wordt 
vervangen door een haard met haardwangen. Deze trend wijst op een toename van het 
wooncomfort in de loop van de 15 de eeuw. In de op gegraven zones werden ook zes 
doofpotten aangetroffen. Deze potten zijn allemaal slechts na een vorig leven in de grond 
beland als aspot en tonen in bepaalde gevallen aan de binnenkant o.a. sporen van 
afschilfering.

Wat de brandstof betreft staan drie mogelijkheden ter beschikking: steenkool, hout en 
turf. Enkel van de twee laatste is ook daadwerkelijk onder de vorm van verbrandingsresten 
het gebruik als brandstof vastgesteld. Brokken steenkool zijn verspreid over de site 
aangetroffen. Ze komen voor in 4 tot 5 % van de onderzochte archeologische contexten. 
Verbrandingsresten van steenkool zijn echter niet herkend. De houtskoolresten van één 
onderzochte doofpot waren afkomstig van els en es. Veen was ongetwijfeld de meest 
gebruikte brandstof. De vuurstolpen zijn zowel in grijs als rood aardewerk. Beide werden 
m.a.w. gebruikt in de 15de eeuw. Enkel bij de exemplaren in grijs aardewerk kon worden 
vastgesteld dat ze halfbolvormig waren. De verplaatsing van de haard van het centraal 
gedeelte van de woning naar de wand is dus niet af te lezen uit de vorm van de vuurklokken. 
De onbekende factor is evenwel de vorm van de vuurklokken in rood aardewerk. Het is op 
basis van de verspreiding van de fragmenten van vuurklokken duidelijk dat te Walravenside 
niet ieder huishouden over een exemplaar beschikte. Te Walravenside werd verder onder de 
mobilia de aanwezigheid vastgesteld van één vuurijzer en van twee gatenpotten. De associatie



van deze laatste met vuur is niet bewezen. Gatenpotten zijn in elk geval voor Walravenside 
zeldzame objecten.

Behalve door het huis aan de binnenkant te bepleisteren en door het aanbrengen van 
ruiten in glas werd de woning binnenin ook verlicht met behulp van bronzen kandelaars en 
ceramieken olielampen. De olielampen stonden eventueel in kaarsnissen gezien de 
aanwezigheid van specifieke bakstenen om kaarsnissen te metsen. Kandelaars zijn duidelijk 
beter vertegenwoordigd dan olielampen in ceramiek. Bij de kandelaars in een koperlegering 
valt onmiddellijk de grote variatie in het aanwezige gamma op. Het betreft zowel kandelaars 
op poten als kandelaars op een holronde voet als kandelaars op pinnen. De te Walravenside 
aangetroffen fragmenten zijn vooral afkomstig van kandelaars met drie kaarsenhouders. Deze 
zijn vooral van het type waarbij de individuele kaarsenhouders aan de uiteinden van de arm 
worden gerivetteerd. Deze arm wordt dan op zijn beurt over een centrale pin geplaatst waar 
een derde kaars kan worden op bevestigd. Kandelaars zijn in elk geval zeer goed 
vertegenwoordigd te Walravenside. Een fragment van een poot versierd met een zittend 
leeuwtje is eventueel ook afkomstig van een kandelaar. Waartoe deze poot ook behoorde, 
kandelaar of wijwatervat, het was in elk geval een waardevol stuk. Kandelaars in ijzer zijn 
met slechts twee exemplaren duidelijk minder goed vertegenwoordigd. Het betreft een 
prikkandelaar en een driepikkel. In dezelfde zin valt verder zoals bij het begin van deze 
paragraaf reeds gezegd, ook op dat olielampjes in ceramiek merkelijk minder goed 
vertegenwoordigd zijn dan kandelaars in brons. Deze olielampjes zijn voor zover af te leiden 
uit de bewaarde fragmenten van minstens twee verschillende types. Ze bezitten ofwel een 
vlakke bodem ofwel een bodem met opgestoken ziel. Twee vlakke kleine schaaltjes met 
gietsneb en een steeltje zijn eventueel ook te interpreteren als een olielampje en 
vertegenwoordigen wellicht een derde type olielamp. Voor de verlichting staan dus al bij al 
heel wat verschillende objecten ter beschikking. De brandstof bestond vermoedelijk zowel uit 
kaarsvet als uit olie.

De bevoorrading met drinkwater geschiedde o.a. aan de hand van waterputten in 
baksteen. In de opgegraven zones zijn echter slechts vijf waterputten in baksteen 
aangetroffen. Een waterput in baksteen hoorde bij gebouw 1, eventueel bij gebouw 7, bij 
gebouw 13 en/of 16, bij gebouw 20 en bij gebouw 28 en/of 29. Op basis van de 
dendrochronologische gegevens kan men argumenteren dat waterputten in baksteen te 
Walravenside pas in gebruik komen rond het midden van de 15de eeuw of eventueel slechts 
in de 2de helft van de 15de eeuw. Drie onder hen werden in de late 16de/vroege 17de eeuw 
nog gebruikt te oordelen naar de datering van de vondsten in de opvulling. Waterputten 
hebben een diameter die een stuk groter is dan deze van de tonwaterputten. Dit is meteen ook 
de reden waarom waterputten in baksteen in vergelijking met tonwaterputten zo weinig 
vondsten bevatten. Ze kunnen immers gemakkelijk worden gereinigd. Bij waterput spoomr. 
1468 had men onderaan een houten velg van een karrenwiel gebruikt. Dit moest de 
horizontaliteit van de constructie helpen bewerkstelligen. Dit is een gebruik dat in de late 
middeleeuwen ook nog op andere plaatsen is vastgesteld.

Over de tonwaterputten kan heel wat meer worden gezegd. Om tonnen te recycleren als 
bekisting van een tonwaterput werden eerst de bodemplaten verwijderd. Wanneer onderaan de 
waterput toch een bodemplaat op zijn plaats werd gelaten was dit enkel het gevolg van het feit 
dat deze bodemplaat reeds tengevolge van een vorig gebruik was geperforeerd. De tonnen zijn 
ook nooit speciaal gemaakt om dienst te doen als waterputbekisting. Ze waren bedoeld om 
natte producten of vloeistoffen te transporteren. De onderste ton werd meestal gewoon op de 
klei gezet. In enkele zeldzame gevallen werd eerst een vloertje in baksteen gelegd of werd een 
bakstenen of natuurstenen vloertje in de ton zelf aangebracht. De onderste vulling van een 
tonput bestaat meestal uit een pakket homogeen zand. Dit werd vermoedelijk bij de aanleg 
van de put aangebracht en had de bedoeling om bij het water putten de vorming van troebel



water te vermijden. Bij het buiten gebruik stellen van een tonwaterput werd de bovenste ton 
vaak uit de grond getrokken. De andere tonnen recupereren loonde blijkbaar niet de moeite. 
De meeste tonwaterputten opgegraven te Walravenside zijn vervaardigd met tonnen uit de 
twee laatste decennia van de 14de eeuw en drie eerste decennia van de 15de eeuw. Dit geeft 
aan dat tonwaterputten veel minder werden aangelegd in de 2de helft van de 15de eeuw. In 
deze periode komen waarschijnlijk de bakstenen waterputten op. De meeste tonwaterputten 
waren ongeveer twee m diep. Met de tijd werden de tonwaterputten dieper gemaakt. Uit de 
spreiding van de tonwaterputten en hun respectievelijke dateringen kan worden opgemaakt 
dat deze bedoeld waren voor drinkwatervoorziening en niet voor één of andere speciale 
activiteit die veel water vergde. Tonwaterputten zijn een geografisch wijd verspreid fenomeen 
en blijven zeker niet beperkt tot kustgebieden. Ze worden ook aangelegd met tonnen van 
allerlei afmetingen. Ze behoren in elk geval ook tot de leefwereld van de vissers. In 
Vlaanderen is dit vermoedelijk pas na 1400 het geval.

Om het daterend vermogen van tonwaterputten na te gaan werden drie specifieke 
gevallen bekeken: tonwaterputten met een onderlinge stratigrafische relatie, tonwaterputten 
met een verschillend stratigrafisch verband ten opzichte van eenzelfde structuur en 
tonwaterputten waarvan meer dan één ton bewaard was. In alle drie de gevallen bleek de 
dendrochronologische informatie goed tot zeer goed overeen te stemmen met de 
stratigrafische relatie. Dit houdt in dat voor de aanleg van een tonwaterput relatief nieuwe 
tonnen werden gebruikt, wat tot het besluit leidt dat tonwaterputten goed bruikbaar zijn als 
dateringsmiddel. Bij het bekijken van de datum moet steeds voor ogen worden gehouden dat 
de datum verwijst naar het vellen van de boom en niet onmiddellijk naar de verwerking tot 
ton en nog minder naar het in de grond stoppen van de ton. Vermits de droogtijd van hout in 
de late middeleeuwen en in de vroeg-modeme tijden zeer beperkt was en de tonnen na een 
éénmalig gebruik als zoutton/harington in de grond beland zijn als bekisting van een waterput 
zal de datum voor het aanleggen van de tonwaterput dicht aansluiten bij of zelfs vallen binnen 
de marge van de kapdatum.

Beerputten vormen een ander gekend onderzoeksterrein van de archeoloog. Te 
Walravenside zijn zowel exemplaren in hout als in baksteen onderzocht. In de latrines in hout 
kunnen twee types worden onderscheiden: tonlatrines en een latrine gemaakt uit tegen vier 
vertikale palen geplaatste horizontale planken. Hergebruik van tonwaterputten als tonlatrines 
is te Walravenside zowel in de eerste helft als in de tweede helft van de 15de eeuw 
vastgesteld. Het aantal duidelijk herkende tonlatrines is vrij beperkt.

Op gans het opgegraven areaal uit de periode 1992-1998 werden slechts twee 
beerputten in baksteen aangesneden (spoomrs. 546 en 701). Uit het onderzoek van de vulling 
van beerput spoomr. 546 blijkt dat de gebruikers ervan een specifiek 
afvalverwerkingssysteem hanteerden vermits haast uitsluitend visresten als dierlijk bot in de 
vulling van de beerput werden aangetroffen. Ceramiekfragmenten kwamen omzeggens niet 
voor in de vulling. Botresten van vogels werden nagenoeg niet aangetroffen en resten van 
grote zoogdieren zoals varken, rund en geit nog minder. Een dergelijke beerputvulling is dus 
vanwege het specifiek afvalverwerkingssysteem weinig geschikt om bijvoorbeeld de 
vleesconsumptie van de bewoners te Walravenside te reconstrueren. Vermits te Walravenside 
op 32 gebouwen er slechts twee zijn met een latrine in baksteen en dat één van deze 
gebouwen bovendien nog wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van allerlei andere 
comfortverruimende structuren ligt het voor de hand om de gebouwen te Walravenside met 
een bakstenen latrine toe te wijzen aan de economisch beter gestelden. De geconsumeerde 
plantenresten wijzen inderdaad op een zekere welstand, maar in de context van een 
vissersmilieu mag zeker de gemakkelijkere toegang tot dit soort producten als factor niet 
onderschat worden. De welstand uit het geconsumeerde vlees of vis afleiden is gezien het 
specifiek afvalverwerkingssysteem niet verantwoord. Latrines in baksteen zijn eerder de



uitzondering dan de regel te Walravenside. Bakstenen latrines zijn op het 15de-eeuwse 
platteland van het onderzoeksgebied evenmin evident. Ze komen beduidend meer voor in 
laatmiddeleeuwse stedelijke milieus.

Een aantal ondergrondse ruimtes komen in aanmerking voor een interpretatie als 
koelruimte of geheime berging. Het zijn duidelijk geen waterputten of latrines. Het betreft 
vier structuren in baksteen, vier structuren gerealiseerd met kleine tonnetjes en vier structuren 
gerealiseerd met de voor Walravenside meest gebruikelijke harington. Bij de structuren in 
baksteen was er slechts één zonder bodem in baksteen en het is precies deze waarin op de 
bodem nog een kruik in grijs aardewerk stond. Deze structuur kan ook als enige niet 
gekoppeld worden aan een bakstenen gebouw. De vier structuren gerealiseerd met kleine 
houten tonnetjes bevinden zich allemaal binnen bakstenen gebouwen. Ze komen ook enkel 
voor in de zone Raversijde 96-98. Van de voorgestelde hypotheses zijn deze van koele en 
geheime berging de meest aannemelijke. Het ingegraven houten tonnetje spoomr. 1158 lijkt 
zeer goed op een ondergrondse kluis, terwijl de bakstenen koker zonder bodem (spoomr. 537) 
eerder op een koele berging voor bederfbare waren wijst.

Naast het afVal dat via beerputten werd verwijderd uit de leefomgeving diende nog heel 
wat andere materialen uit de leefomgeving te worden verwijderd. Voor water werd in een 
aantal gevallen beroep gedaan op kanalisaties in baksteen. Voor ander materiaal kon men 
beroep doen op afValkuilen en stortzones. In de zone Raversijde 96-98 komen de afValkuilen 
gegroepeerd voor. De afwezigheid van dergelijke kuilen in bepaalde zones wijst erop dat deze 
zones vermoedelijk voor circulatie werden aangewend. Een dergelijk patroon is niet vast te 
stellen in de zone 92-95. In deze zone staan echter grote stortzones ter beschikking, de 
gerecycleerde veenwinningsputten en de grachten uit de landbouwfase voorafgaand aan de 
installatie van het dorp. Algemeen geldt dat de afvalkuilen de gebouwen ontwijken. Slechts 
zeven gebouwen zijn in belangrijke mate aangetast door kuilen met laatmiddeleeuwse vulling. 
Het betreft de gebouwen 2, 8, 10, 11, 24, 30 en 31. Deze zijn dus vermoedelijk vroeger buiten 
gebruik gesteld dan de andere gebouwen. Voor de gebouwen 24, 30 en 31 is dit ook uit de 
vertikale stratigrafie af te leiden.

De leefomgeving werd eventueel verfraaid met tuinbakken waarin misschien planten als 
stokroos of buxus stonden. Honden en katten werden wellicht gehouden als huisdier. Katten 
zijn onder het botmateriaal beter vertegenwoordigd dan honden. De honden zijn klein tot 
middelgroot. Van de door de Bourgondische hertogen opgelegde beperkingen ten aanzien van 
katten en vooral honden zijn in het botmateriaal nog geen aanwijzingen gevonden.

Wanneer al de hierboven behandelde elementen samen worden bekeken, dan komt het 
volgende beeld naar voor. De gemiddelde bebouwingsdichtheid ligt met één gebouw per 310 
m2 merkelijk hoger dan bij andere rurale nederzettingen uit de late middeleeuwen. Een 
dergelijke grote bebouwingsdichtheid is ook vast te stellen bij de andere archeologisch 
gekende vissersmilieus. Er blijft dus geen ruimte meer over voor stallen, tuinen of akkers. De 
gebouwen staan min of meer op rijen die evenwijdig zijn aan op haaks staan op het wegennet 
en de kustlijn. Op basis van de onderlinge afstanden kunnen in de aangetroffen sporen en 
structuren een aantal wooneenheden worden onderscheiden. In het gebouwenbestand zijn 
minstens drie en eigenlijk zelfs vier bouwfasen geregistreerd. De laatste bouwfase is 
vermoedelijk slechts door één gebouw vertegenwoordigd dat allicht nog op het einde van de 
16de eeuw overeind stond. Een aantal van de gebouwen die niet opgevolgd worden door 
andere gebouwen zijn wellicht toch wat vroeger verlaten dan de andere vermits de 
gebouwsporen nogal sterk aangetast zijn door kuilen met een laatmiddeleeuwse vulling. Het 
betreft de gebouwen 2, 8, 10 en 11. Op basis van een combinatie van de informatie uit de 
archeologische bronnen en deze uit de geschreven bronnen werd een schatting gemaakt van 
het aantal inwoners van Walravenside in de 15de eeuw. Deze schatting komt bij benadering



op 500 inwoners uit. Dit inwoneraantal doet Walravenside aansluiten bij andere Vlaamse 
vissersmilieus waarvan het aantal inwoners bij benadering is gekend.



In verband met eten en drinken zijn via archaeobotanisch en archaeozoölogisch 
onderzoek heel wat ingrediënten vastgesteld. Wat de planten betreft zijn dit naast granen en 
groenten ook vruchten en specerijen. Het grote belang van granen voor de voeding wordt 
aangetoond door het grote percentage graanpollen in de onderzochte latrines. Wat de granen 
betreft, werd de aanwezigheid vastgesteld van tarwe, rogge, gerst en haver. Enkel voor tarwe 
en rogge wordt verondersteld dat het diende om brood te maken. Gerst en haver komen 
wellicht in aanmerking om bier te brouwen. Behalve granen werden ook een aantal groenten 
vastgesteld: tuinboon, erwt, postelein, venkel, wilde peen, kool en raapzaad. Fruit en andere 
vruchten komen met negentien soorten veel ruimer aan bod en vallen vooral op door de 
aanwezigheid van resten van granaatappels. Appels, peren, braambessen, frambozen, druiven 
en vijgen domineren de gedetermineerde resten. Ook onder de kruiden en specerijen valt de 
aanwezigheid van enkele exotische componenten op zoals paradijskorrels, zwarte peper en 
kruidnagel. De vissers van Walravenside hadden in de 15de eeuw dus toegang tot dit soort 
exotische producten.

Een grote variëteit aan vissen is, zoals te verwachten, aangetoond voor Walravenside. Het 
betreft 33 soorten zeevis en vier soorten zoetwatervis. Van gans dit ensemble zijn echter 
slechts vier soorten echt belangrijk voor de voeding te noemen vermits ze samen ongeveer 90 
% van de aangetroffen botresten vertegenwoordigen: haring, kabeljauw, schol/bot/schar en 
paling. Haring is met 25 % het best vertegenwoordigd en heeft zowel resten nagelaten van 
kleine visjes met een standaardlengte van vijf cm als van vissen met een normale 
commerciële grootte. Haring werd vooral zonder kop geserveerd gezien de 
ondervertegenwoordiging van kopelementen in de onderzochte latrines. Kabeljauw is vooral 
vertegenwoordigd met resten van eerder kleine exemplaren met standaardlengtes van 40 tot 
60 cm. Daarnaast komen ook resten voor van kabeljauwen met standaardlengtes tot 100 cm. 
Deze laatste groep is vooral vertegenwoordigd door kopelementen. Platvissen kwamen op 
twee manieren op tafel, zowel volledig als zonder kop of staart. Vooral de grotere exemplaren 
werden gegeten zonder kop of staart. Van wijtingen en schelvissen werden vooral kleinere 
exemplaren gegeten. Bij de zeevissen valt de aanwezigheid van resten van haaien en tonijn 
nog te vermelden. Haaien behoorden allicht tot die vis die op de markt niet gegeerd was. 
Paling tenslotte is uitsluitend vertegenwoordigd door kleine tot middelgrote exemplaren met 
een standaardlengte tussen 20 en 40 cm. De ondervertegenwoordiging van de kopelementen is 
bij deze vis ook zeer opvallend.

Wanneer de percentages van de botresten van vissen herberekend worden volgens de 
methode van Locker om ze te vertalen naar hoeveelheden voedsel komt voor Walravenside tot 
uiting dat kabeljauw veruit de belangrijkste consumptievis is, ongeveer 16 maal belangrijker 
dan haring. Ook platvissen zijn allicht belangrijker dan haring. De bewoners van 
Walravenside zouden dus op die basis eigenlijk als kabeljauweters kunnen worden 
omschreven. Wanneer de visconsumptie te Walravenside steekproefsgewijze vergeleken 
wordt met deze in de rest van het onderzoeksgebied is er eigenlijk weinig speciaals aan te 
merken. De consumptie van vis verschilt wel van plaats tot plaats maar beantwoordt toch aan 
een aantal algemene kenmerken. Het enige waarmee deze site zich samen met andere 
vissersmilieus onderscheidt van de overige bekeken sites is de aanwezigheid van resten van 
haaien, deze van uitermate kleine vis zoals haringen met een standaardlengte van slechts vijf 
cm en de grote diversiteit aangetroffen visresten. Haaien waren allicht minder gegeerd op de 
markt, hoewel een vondst uit het koninklijk kasteel van Vincennes (F) tot voorzichtigheid 
aanzet in verband met het al of niet gegeerd zijn van haaien.

Zeevruchten zijn voor de voeding van de bewoners van Walravenside in tegenstelling tot 
wat zou kunnen verwacht worden afgaande op de materiële bronnen niet belangrijk. Grote



hopen schelpen zijn immers nergens aangetroffen. Van de aangetroffen soorten komen vooral 
de mossel, de oester, de kokkel, de wulk en de zeekat in aanmerking voor consumptie. 
Gebaseerd op de hoeveelheden aangetroffen resten zijn van dit vijftal vooral mosselen en 
oesters gegeten. De mosselen die gegeten werden te Walravenside zijn met afmetingen van 
vier tot vijf cm eerder klein. Van krabben, kreeften en garnalen werden geen of haast geen 
resten aangetroffen. Dat garnalen wellicht wel gegeten werden kan worden verondersteld op 
basis van het feit dat ze vermoedelijk aan strandvisserij deden. De informatie uit Nieuwe Yde 
doet besluiten dat het belang van zeevruchten wel merkbaar kan verschillen van vissersmilieu 
tot vissersmilieu.

De bewoners van Walravenside voorzagen zich op verschillende manieren van vlees. 
Vlees van gevogelte bestond vooral uit kip en gans. Eend kwam omzeggens niet voor. De 
vangst van een aantal specifieke wintergasten zoals bepaalde soorten meeuwen, koeten en een 
occasionele roodkeelduiker vulde in de winter het menu aan. Met dit kenmerk onderscheidt 
een vissersmilieu zich van andere milieus. De rol van eieren is wellicht niet onbelangrijk 
gezien de grote hoeveelheden eierschaalfragmenten die worden aangetroffen. Het vlees werd 
echter vooral geleverd door de klassieke trits slachtvee: schaap, varken en rund. Wanneer de 
botpercentages omgerekend worden naar hoeveelheden geleverd vlees domineert rund met 
ongeveer 60 %. Van alle drie deze dieren is het volledige skelet aanwezig zodat vermoedelijk 
ook alles werd gebruikt. Geit speelt geen rol van betekenis in de vleesvoorziening van de 
vissers, evenmin als gejaagde of gestroopte zoogdieren. In tegenstelling tot wat zou kunnen 
verwacht worden, is konijn dus slecht vertegenwoordigd onder het botmateriaal. Met de 
verhouding tussen de klassieke drie valt Walravenside zeker niet uit de toon in het 
onderzoeksgebied.

Botresten van zeezoogdieren zijn sporadisch vastgesteld onder het botmateriaal van 
Walravenside. Deze zijn afkomstig van de bruinvis en de witsnuitdolfijn. Ze komen 
overwegend voor in de zone Raversijde 92-95 en dan nog vooral in de omgeving van de 
gebouwen 1, 2 en 13. De verspreiding van deze resten binnen de site Walravenside laat 
vermoeden dat de consumptie van zeezoogdiervlees niet voor iedereen was weggelegd maar 
vooral te beurt viel aan de bewoners van de gebouwen 1 en 13, niet toevallig twee van de 
grootste. Na vergelijking met andere vindplaatsen van dit soort resten blijkt dat de gekende 
vissersmilieus met deze dieren systematisch maar vermoedelijk sporadisch in contact kwamen 
en deze ook harpoeneerden wanneer ze konden. Ze behoren tot die kenmerken die toelaten 
een vissersmilieu te onderscheiden van een agrarisch-ruraal milieu.

Het bezit van allerlei glazen drinkbekers is wellicht te koppelen aan het wijnverbruik. 
Bronzen tappen en kranen gaan ten vroegste op het einde van de 15de eeuw tot de materiële 
leefwereld van de bewoners van Walravenside behoren en zijn te koppelen aan de consumptie 
van zowel bier als wijn. Water speelde ongetwijfeld een belangrijke rol en werd geleverd door 
de talrijke tonwaterputten en vanaf het midden van de 15de eeuw door waterputten in 
baksteen. Water werd geput met aan touwen gebonden kruiken en kannen. In één van de 
tonwaterputten is een dergelijke kruik met aangebonden touw aangetroffen. Daarnaast waren 
wellicht ook emmers in gebruik. Dat deze niet alleen in hout bestonden, laat een lederen 
hengsel vermoeden.

Wat het opslaan van voedingswaren betreft, zijn behalve houten tonnen, twee soorten 
voorraadpotten gekend uit Walravenside: kleine cilindrische potjes in rood aardewerk en 
grotere potten in grijs aardewerk zonder hals en met eenvoudig rechtopstaande rand. Deze 
laatste tonen op de schouder ingekraste eigendomsmerken. Wat de opslag en het transport van 
water betreft, is één exemplaar van een cistern vastgesteld. Cisterns, in de keuken gebruikte 
waterreservoirs, zijn in laatmiddeleeuws Engeland wijd verspreide voorwerpen, maar komen 
niet voor onder het repertorium van de pottenbakkers in het continentaal deel van het 
onderzoeksgebied. Het betreft in elk geval ook voor de site Walravenside een uitzonderlijk



object. Water werd wellicht vooral opgeslagen in kruiken in rood een grijs aardewerk. Deze 
kruiken werden, gezien de slijtagesporen, bij het uitgieten vooral gekanteld op hun voorste 
standvin en zelden volledig van de grond getild. Het feit dat deze vin in een aantal gevallen 
volledig is afgesloten, toont aan dat dit kantelen geschiedde op een hard oppervlak, wellicht 
een bakstenen bevloering. In het geval dit de bakstenen haardplaat is, houdt dit in dat de 
kruiken met water in de omgeving van het vuur stonden. Deze slijtagesporen komen vooral 
voor bij de grotere exemplaren van de waterkruiken en illustreren op deze manier dat vooral 
deze werden gebruikt om water op te slaan. Het putten van water zelf gebeurde blijkbaar 
vooral met kruiken met een grootste diameter kleiner of gelijk aan 31 cm.

Houten en kurken stopsels hebben gezien hun diameters die schommelen tussen 2,5 en
6,4 cm wellicht vooral gediend om steengoedkannen af te dichten. De aanwezigheid van 
stopsels, zowel met als zonder centrale perforatie, wijst op het bestaan van twee verschillende 
bewaringsbehoeften. Deksels zijn vooral in rood aardewerk en minder in baksteenwaar en in 
grijs aardewerk. De grote deksels in rood aardewerk met diameters van 13,5 tot 24 cm werden 
gezien de sporen van beroeting aan de onderkant van de rand vooral gebruikt om als 
overmaats deksel de kookpotten die op het vuur stonden af te dekken. De kleinere dekseltjes 
in rood aardewerk en met knobbelvormig handvat vertonen diameters tussen 5,5 en 6,6 cm 
maar vertonen geen sporen van beroeting zodat ze niet voor een gebruik in het vuur bestemd 
waren.

De aangetroffen gesteentefragmenten in tefriet zijn zowel afkomstig van handmolentjes 
als van molenstenen. De stukken van een molensteen zijn allicht te verbinden met de 
aanwezigheid van een molen te Walravenside. Petrografisch onderzoek van een selectie van 
deze stukken heeft bevestigd dat ze inderdaad afkomstig zijn uit het gebied van de Laacher 
See. Resten van haematiet op één van de stukken laat vermoeden dat er ook andere dingen 
dan graan werden mee fijngemalen. Het fijn malen van haematiet zou kunnen kaderen in het 
rood verven van de bepleistering van de gebouwen. Het geringe aantal dergelijke objecten 
toont aan dat in elk geval in de 15de eeuw niet ieder huishouden over een maalsteen 
beschikte. Maalstenen en stukken ervan zijn beter vertegenwoordigd op de site Raversijde- 
strand waaruit zou kunnen afgeleid worden dat ze gedurende de 13de-14de eeuw meer werden 
gebruikt door individuele huishoudens.

Een tiental fragmenten van vijzels vertegenwoordigen minstens zes exemplaren. Hiervan 
zijn er vier in Purbeck Marble vervaardigd. Ze zijn niet algemeen verspreid over de 
opgegraven zone van het dorp maar komen zeer geconcentreerd voor. In vergelijking met de 
site Raversijde-strand zijn ze achter de duinen veel schaarser vertegenwoordigd. Ze behoren 
dus na 1400 niet meer prominent tot de materiële leefwereld van de vissers van Walravenside. 
Mortieren in Purbeck Marble komen te Walravenside, ondanks het feit dat ze na 1350 niet 
meer geproduceerd werden, toch nog voor rond 1400.

Wartels in ijzer, een braadspitlager in baksteenwaar en bakstenen met halfcirkelvormige 
uitsparingen zijn de enige objecten die als onderdelen van de haardinfrastructuur kunnen 
worden geïdentificeerd. Wartels zijn zeer goed vertegenwoordigd te Walravenside. Van de 
twee andere vondstengroepen is slechts één exemplaar of zijn hooguit enkele exemplaren 
aangetroffen.

Om te koken staat heel wat kookgerei ter beschikking en metalen kookgerei behoort daar 
ook bij, vermoedelijk echter pas tegen het einde van de bewoning. Kookpotten zijn echter 
vooral in aardewerk en dan nog vooral in rood aardewerk. De kookpotten in rood aardewerk 
zijn hoofdzakelijk van het bolvormige type, zijn spaarzaam geglazuurd, komen zowel voor op 
standvinnen als op pootjes en vertonen meestal sterke sporen van beroeting onderaan. In de 
kookkommen kan ondanks hun relatief klein aantal een grote diversiteit worden herkend. Ze 
zijn steeds op standvinnen en komen zowel voor zonder als met één en twee oren. Bij de



braadpannen zijn vooral de exemplaren met een volle steel goed vertegenwoordigd. Deze met 
een holle, cilindrische steel worden echter ook nog gebruikt.

Een grote hoeveelheid en variëteit aan objecten wordt gebruikt aan tafel. Enkele 
fragmenten van geruite kepers zijn vermoedelijk als tafellinnen te interpreteren. Zout en 
specerijen en/of vloeistoffen stonden vermoedelijk op tafel in tinnen zoutvaatjes en in kleine 
zgn. ‘drielingpotjes’. De driepootjes in grijs en rood aardewerk zijn vermoedelijk te 
interpreteren als de voorlopers van de onderleggers. Een vleesprikker in een koperlegering en 
een komfoor in rood aardewerk behoren tot de zeldzaamheden uit Walravenside.

De Spaanse majolica vormt een grote en opvallende groep van luxewaar voor aan tafel. 
Het betreft met 375 fragmenten hoofdzakelijk Valenciaanse producten en meer specifiek 
borden en kommetjes. Wat de types van de borden betreft, zijn het vooral borden zonder 
standring en met ziel. Onder deze Valenciaanse producten zijn een groot aantal verschillende 
versieringsmotieven vastgesteld. De Valenciaanse majolica uit Walravenside vertoont wat de 
versieringsmotieven betreft grote gelijkenissen met vondsten gekend uit Sluis, zelfs wat de 
onderlinge procentuele verhouding van de versieringsmotieven betreft. De verspreiding van 
deze waar over Walravenside verschilt sterk van versieringsmotief tot versieringsmotief. Dit 
is vermoedelijk voor een deel te wijten aan chronologische verschillen tussen het gebruik van 
de versieringsmotieven. Zo komen de fragmenten versierd met gotische letters, met uitstaande 
bladparen, met heggeranken en met kronen vooral of uitsluitend voor in de zone Raversijde 
92-95. De objecten versierd met schijf-punt bloemetjes- en bladpatronen, met sgraffito- 
gebladerte en door mekaar gevlochten banden komen overwegend voor in de zone Raversijde 
96-98. Het enige fragment van een kan in majolica aangetroffen op de site Raversijde-polder 
is - wellicht niet toevallig - afkomstig uit de zone van de kapel van Walravenside. Ook op het 
strand van Raversijde is een fragment van een kannetje in Valenciaanse majolica 
aangetroffen. Tien fragmenten zijn voorzien van perforaties die moesten toelaten het bord op 
te hangen. Één kommetje vertoont sporen van een reparatie. Beide fenomenen, de reparatie en 
de perforaties, tonen aan dat aan deze objecten enige waarde werd gehecht en dat er eigenlijk 
ook een sierfunctie werd aan toegekend. Het herstelde kommetje kon immers niet meer 
gebruikt worden voor het omgaan met vloeistoffen bijvoorbeeld.

Met 53 fragmenten zijn de Andaloesische producten duidelijk minder goed 
vertegenwoordigd dan de Valenciaanse. De stukken uit Andaloesië vertonen meer sporen van 
sleet zodat aannemelijk is dat ze een langere depositiecyclus achter de rug hebben. Er passen 
ook amper 10 % van de fragmenten aan minstens één ander gevonden fragment, terwijl dit 
percentage voor de Valenciaanse stukken op 28 % ligt. De stukken uit Andaloesië vertonen 
ook geen uniforme verspreiding over de site maar zijn geconcentreerd in de zone Raversijde 
92-95. Ze komen daar vooral voor in de omgeving van gebouw 1. In de zone Raversijde 96- 
98 komt enkel de omgeving van gebouw 30 goed uit de verf.

De ceramiek in Isabela Polychroom vertelt een volledig ander verhaal. De stukken komen 
haast uitsluitend voor in de zone Raversijde 96-98. Drie van de acht stukken vertonen 
perforaties zodat ook voor deze stukken aannemelijk is dat ze te Walravenside als sierstukken 
werden bekeken. De productie van dit soort borden heeft een langere evolutie achter de rug 
dan doorgaans wordt gedacht, zodat ze wellicht ook in de 2de helft van de 15de eeuw mogen 
worden gedateerd.

Slechts een tiental ceramiekfragmenten zijn van Italiaanse origine. Van enkele kan de 
herkomst preciezer worden omschreven vermits ze wellicht afkomstig zijn uit Toscanië, 
waarbij vooral aan het productiecentrum Pisa wordt gedacht. Deze stukken 
vertegenwoordigen een uitermate klein percentage van de te Walravenside aanwezige 
ceramiek. Dit kleine aantal is echter niet kenmerkend voor Walravenside maar ook voor de 
andere vindplaatsen in het onderzoeksgebied die Italiaanse ceramiek hebben opgeleverd. Er 
bestond dus blijkbaar geen echt goed georganiseerde handel in deze producten met het



zuidelijk Noordzeegebied zodat kan worden geconcludeerd dat deze objecten eerder 
occasioneel in het onderzoeksgebied belandden via persoonlijke contacten, als souvenir, ...

Onder het rood aardewerk komt ook een beperkte hoeveelheid tafelgerei voor zoals 
vierlobbige tassen en in a sgraffiato-techniek en andere technieken versierde kommetjes, 
borden en tazza’s. Sommige bewoners van Walravenside konden zich dus dergelijke niet 
zuiver functionele producten veroorloven. De vierlobbige tassen horen wellicht thuis in de 
eerste helft van de 15de eeuw terwijl de tazza’s bijvoorbeeld eerder in de 2de helft van de 
15de eeuw de materiële leefwereld komen verrijken. Bij de versieringsmotieven op deze 
producten valt het overwicht van vogeltjes op. Een bord met het hoofd van Johannes de Doper 
is te Walravenside ongetwijfeld geen toevalligheid vermits de kapel deze heilige als patroon 
had.

Het voedsel werd blijkbaar vooral genuttigd in houten recipiënten. Zowel teljoren, 
kommetjes als borden en schotels werden aangetroffen. Kommetjes domineren met minstens 
23 exemplaren duidelijk ten opzichte van twee teljoren, één bord en één schotel. De 
kommetjes zijn haast uitsluitend parallel met de groei-as van de boom gedraaid en zijn op 
basis van de afmetingen in drie groepen op te splitsen, respectievelijk met diameters van 10- 
11, 13-17 en 19-22 cm. Bij vier kommetjes loopt de wand zonder knik of profilering door tot 
op het plat vlak van de bodem. Dit lijkt bedoeld om hout te besparen. Geen van deze vier 
kommetjes was vervaardigd uit esdoorn, de dominante houtsoort voor kommetjes. Vermits de 
kommetjes in esdoorn als de betere worden beschouwd, lijkt dit erop te wijzen dat deze ietwat 
minder verzorgde afwerking enkel getolereerd werd bij de goedkopere exemplaren. Naast 
esdoorn zijn ook een groot aantal kommetjes vervaardigd uit els. Enkele kommetjes vertonen 
sporen van herstellingen zodat aannemelijk is dat deze kommetjes globaal genomen 
voldoende waardevol geacht werden om ze te herstellen.

Messen vormen te oordelen naar de meer dan vijftig fragmenten van mesheften tot de 
groep van de te Walravenside zeer wijd verspreide objecten. Er zijn mesheften in been, hoorn, 
ivoor, hout en gedeeltelijk ook in een koperlegering. De mesheften in hout zijn veruit het 
talrijkst. Hierbij moet men dan nog bedenken dat ze gezien de grondstof minder kans maken 
om bewaard te blijven dan mesheften in been bijvoorbeeld. De mesheften in hout zijn 
overwegend vervaardigd uit buxus en taxus. Mesheften volledig of gedeeltelijk in een 
koperlegering komen zeer weinig voor. De benen mesheften zijn gemiddeld kleiner dan de 
mesheften in hout. De maximale lengte van een benen mesheft bedraagt te Walravenside 93,5 
mm, terwijl de maximale lengte van een houten heft wel dertien cm bedraagt. De talrijk 
vastgestelde versieringen zowel bij de houten als de benen mesheften sluiten volledig aan bij 
de veronderstelde functie van tafelmes voor deze eerder kleine messen. Hierbij is het op tafel 
kunnen leggen en tonen van deze messen als factor niet onbelangrijk. De meeste mesheften 
zowel deze in hout als in been, hoorn en ivoor zijn afkomstig van messen met een 
plaatvormige angel. Heften voor messen of andere werktuigen met een versmalde angel zijn 
te Walravenside een stuk zeldzamer en het is zelfs niet zeker dat dergelijke heften ook voor 
messen bestemd waren. Een aantal heften is buisvormig en versierd met een met rode verfstof 
geïmpregneerde zone. Deze verfstof is volgens de analyses naar alle waarschijnlijkheid 
meekrap.

Houten lepels zijn een heel stuk minder goed vertegenwoordigd dan mesheften. Lepels in 
tin zijn op een fragment van een miniatuurlepeltje na zelfs niet vastgesteld in de opgegraven 
zones uit de periode 1992-1998. De houten lepels zijn vervaardigd uit esdoorn en appel- of 
perelaar. Het uiteinde van de steel vertoont voor zover bewaard steeds één of andere 
versiering. Deze versiering is beduidend minder uitgewerkt dan bijvoorbeeld deze vastgesteld 
bij een houten lepel uit de abdij van Ename.

Metalen schenkkannetjes behoren te oordelen naar het groot fragment van een tinnen 
kannetje aangetroffen in de vulling van tonwaterput spoomr. 232 ook tot de materiële



leefwereld van de vissers van Walravenside. Het betreft, gezien de ingestempelde B en de 
klimmende leeuw, vermoedelijk een Brugs product.

De diversiteit aan schenkkannen en schenkkannetjes in ceramiek is enorm. Het is 
blijkbaar een marktsegment waarvoor hard werd geknokt door de pottenbakkers in het Europa 
van de late middeleeuwen.

Schenkkannen in majolica zijn met slechts vier fragmenten van marginaal belang. De 
meeste schenkkannen zijn in steengoed. Het betreft schenkkannen in groen geglazuurde 
Siegburg, in Siegburg zonder groen glazuur en in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. De 
groen geglazuurde Siegburg vertegenwoordigt ongeveer 6 % van het Siegburgsteengoed. De 
aan ongeveer 10 % van deze scherven gebakken klonters roodbakkende klei tonen aan dat 
deze kannen samen met rood aardewerk in eenzelfde oven geglazuurd werden. Het betreft 
vermoedelijk een tactiek van de Brugse (?) pottenbakkers om met een relatief geringe 
investering een uitbreiding van hun producten te realiseren. Dit materiaal is vooral 
aangetroffen in de zone Raversijde 92-95 en laat vermoeden dat het vooral populair was bij de 
vissers van Walravenside in de eerste helft van de 15de eeuw en minder naar het einde van 
deze eeuw toe. De Siegburgkannen zonder groen glazuur zijn van twee types: een type met 
korte, licht konische hals en een type met slanke, cilindervormige tot trechtervormige hals. 
Het Siegburgsteengoed maakt globaal genomen ongeveer 18-19 % uit van het totaal pakket 
steengoed. Het meest talrijk zijn dus de kannen in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. In 
deze kunnen een viertal hoofdtypes worden onderscheiden. Een groot aantal van de kannen 
van de verschillende types is echter in tegenstelling tot de kannen in Siegburgsteengoed 
aangetroffen in de vulling van tonwaterputten zodat aannemelijk is dat deze te Walravenside 
ook werden gebruikt om water te putten. Dit sluit echter een gebruik als schenkkan (voor 
water ?) niet uit. Daarnaast komen ook nog een aantal minder goed vertegenwoordigde 
groepen van steengoed voor zoals gezichtskannetjes vermoedelijk uit Raeren of Aachen. Deze 
komen uitsluitend voor in de zone Raversijde 96-98 en behoren dus vermoedelijk slechts 
tegen het einde van de 15de eeuw tot de materiële leefwereld van de vissers van 
Walravenside. Verder zijn ook exemplaren aangetroffen van een bikonisch kannetje in 
Rijnlands steengoed met zoutglazuur, van een bolvormig kannetje met vlakke bodem en van 
enkele kannen uit de productiecentra van de Beauvaisis. Deze laatste zijn dus uitermate slecht 
vertegenwoordigd te Walravenside waardoor het beeld van Walravenside op dit punt conform 
is met dat van de rest van Vlaanderen maar contrasteert met het beeld van Engeland waar 
producten uit de Beauvaisis beter verspreid zijn. Behalve in majolica en steengoed zijn ook 
schenkkannen aangetroffen in wit aardewerk, vermoedelijk afkomstig uit Langerwehe, en in 
rood aardewerk. De schenkkannetjes in wit aardewerk zijn bedekt met geel tot geelgroen 
loodglazuur en zijn met hoogtes van 10 tot 13 cm vrij klein. Onder het rood aardewerk 
bevinden zich ook een klein aantal kannen waarvan er een aantal bijkomend versierd zijn met 
slibversiering. Het betreft vermoedelijk producten waarmee de lokaal-regionale pottenbakkers 
de concurrentie, overigens met weinig succes, trachtten aan te gaan met dergelijke producten 
vooral afkomstig uit het Rijnland.

Naast schenkkannen komen ook een aantal bekers in ceramiek voor. Deze zijn op enkele 
uitzonderingen na vooral in Siegburgsteengoed. Van de bekervormen in Siegburg zijn vooral 
de eierdopvormige bekers te Walravenside het meest populair, op enige afstand gevolgd door 
de trechterhalsbekers. Al de overige types in ceramiek uit Saintonge, in rood aardewerk, in 
steengoed uit Langerwehe en in Siegburgsteengoed zijn slechts door één exemplaar 
vertegenwoordigd. Het exemplaar in rood aardewerk is wellicht niet toevallig een imitatie van 
een eierdopvormige beker uit Siegburg. Met de drinkschaaltjes versterken de productiecentra 
van Siegburg nog hun marktaandeel wat het drinkgerei betreft. Te Walravenside worden 
vooral drinkschaaltjes aangetroffen van het type zonder noppen en met ribbeltjes op de 
buitenkant van de rand.



Het drinkgerei bestaat daarnaast ook voor een belangrijk deel uit glazen drinkbekers. 
Deze zijn overwegend van het ééndelige, malgevormde, groene type. Het betreft vooral 
Maichelbecher, Maigelbecher of schuin getorste bekers en achtkantige Maichelbecher. Deze 
laatste komen vooral voor in de zones Raversijde 1996-1998. Naast Maichelbecher komen 
ook nog schuingetorste ribbelbekers voor en bekers met een abrupt knikkend ribbelpatroon. 
Deze laatste zijn tweemaal vastgesteld samen met Maichelbecher zodat kan worden 
aangenomen dat ze gelijktijdig in hetzelfde huishouden in gebruik waren. De aangetroffen 
tweedelige bekers zijn duidelijk minder goed vertegenwoordigd en zijn vermoedelijk voor een 
belangrijk deel te relateren met activiteiten in de moderne tijden. Enkel de tweedelige groene 
noppenbekers zijn eventueel nog te koppelen aan de materiële leefwereld van het 
vissersmilieu.

De aandacht voor de voeding van de allerkleinsten blijkt uit de aanwezigheid van een 
aantal pap- of zuigflesjes. Deze zijn vooral in wit aardewerk uit Langerwehe, bedekt met 
geelgroen loodglazuur. Daarnaast is ook een zuigflesje aanwezig in Beauvais-steengoed en in 
rood aardewerk. Er zijn allicht verschillen te detecteren in de patronen van eten en drinken in 
het vissersmilieu Walravenside. Deze komen o.a. tot uiting in de aangetroffen plantenresten. 
Voor de andere consumptieresten is het onderzoek nog niet ver genoeg gevorderd om 
conclusies toe te laten.

Het schoeisel bestond overwegend uit lederen schoenen. Hierin zijn vier modellen te 
onderscheiden: schoenen met een vetersluiting opzij, schoenen met een vetersluiting vooraan, 
schoenen met een gespsluiting en schoenen met een knoopsluiting. De schoeiselresten 
vertonen over het algemeen weinig sporen van herstellingen en weinig versieringen. Het 
betreft dus vooral zuiver functioneel schoeisel. Ook de allerkleinsten waren voorzien van 
lederen schoeisel. Laarzen zijn minder goed dan verwacht vertegenwoordigd maar dit kan nog 
te wijten zijn aan andere factoren zodat niet onmiddellijk moet besloten worden dat laarzen 
niet of slechts in geringe mate behoorden tot de materiële leefwereld.

Behalve schoeisel in leder komt ook heel wat schoeisel voor waarin hout o f kurk is 
verwerkt. Het betreft drie houten onderstellen van trippen met verdikkingen onderaan en drie 
platijnen. De trippen zijn vervaardigd in wilg of populier en in wilg en de platijnen zijn 
vervaardigd uit populier en wilg. De nagels aanwezig in de verdikkingen onderaan houden 
vermoedelijk verband met de aanhechting van een beschermstuk dat de houten verdikkingen 
tegen slijtage moest beschermen. Te Walravenside komen gemiddeld tweemaal zoveel 
trippen/tripklompen/platijnen voor dan in andere reeds bestudeerde contexten. Trippen zijn 
bijzonder geschikt om hellingen te bestijgen, iets wat bijzonder van toepassing is te 
Walravenside met zijn duinen. 25 zolen of zoolfragmenten zijn afkomstig van stillegangen. 
Stillegangen zijn dan weer niet gekend uit London.

Honderden gespen in tin/lood en in een koperlegering zijn vermoedelijk te identificeren 
als schoengespen.

In het totaal zijn 22 stukken textiel aangetroffen: tien in wol en twaalf in linnen. Deze 
stukken textiel vertegenwoordigen allemaal eerder goedkope producten en worden overal in 
NW-Europa aangetroffen. Een grof stuk wol is vermoedelijk een zgn. ‘Wadmall’ en was 
afkomstig van Usland, Engeland of Spanje. Een ander stuk wol was vermoedelijk te oordelen 
naar de kleurstof, import uit Italië.

De opgravingen te Raversijde leverden een veertigtal textielloodjes op. Een groot aantal 
hiervan kunnen worden toegewezen aan Lille en omgeving. Dit laat vermoeden dat 
Walraversijde vooral textiel betrok afkomstig uit wat nu Noord-Frankrijk is.

Een zeer groot aantal mobilia in een koperlegering zijn te identificeren als 
kledingtoebehoren, evenals een aantal van de objecten in tin/lood. Het betreft getorste 
mantelspelden, kledinghaken, nestels en diverse onderdelen van gordels zoals gespen, 
beslagplaten, gordelsluitingen en riemtongen. Tenslotte heeft het onderzoek ook een aantal



stukken van de lederen riemen zelf opgeleverd. De modale visser van Walravenside was dus 
voorzien van een lederen riem die soms op sierlijke wijze werd gesloten. Verder is ook 
opvallend dat wat de gordelsluitingen betreft een aantal van de versierde stukken zonder 
vergelijk zijn in het onderzoeksgebied.

De persoonlijke opsmuk is in de materiële bronnen vertegenwoordigd door spiegels, 
kammen, kralen, hangertjes, vingerringen en insignes. Één vlakglasfragment is vanwege de 
aanwezige loodlaag te interpreteren als een spiegeltje. Het zou strikt genomen ook een 
fragment van een spiegeltje van een spiegelinsigne kunnen zijn waardoor deze vondst niet zo 
uitzonderlijk is als het lijkt. Uitsluitsel is op het ogenblik hieromtrent nog niet gebracht. De te 
Walravenside aangetroffen kammen zijn in ivoor, been en hout. Wat de kammen in ivoor 
betreft, is werkelijk sprake van olifantsivoor en niet van walrusivoor. De houten kammen zijn 
ondanks de geringere bewaringskansen veruit het talrijkst. Ze zijn evenals de kammen in 
ivoor steeds voorzien van een dubbele rij tanden: een rij kleine en een rij grote. De kammen in 
hout zijn ook steeds vervaardigd uit palmhout. Het feit dat een zeer typische versiering 
aangetroffen op een kam uit Walravenside ook is aangetroffen op kammen uit London, 
Kampen en Novgorod laat vermoeden dat deze allemaal van eenzelfde productiecentrum 
afkomstig waren.

Kralen in amber, git, been en glas, hangertjes zoals eikelvormige bedeltjes en 
vingerringen tonen aan dat de bewoners van Walravenside ook aandacht hadden voor uiterlijk 
en opsmuk. Dit meten en afwegen met andere milieus is vanuit de materiële bronnen op het 
ogenblik niet mogelijk. Insignes bevestigen dit beeld. Met meer dan honderd exemplaren zijn 
deze redelijk goed vertegenwoordigd in het bodemarchief. Meer dan de helft van de insignes 
heeft als onderwerp een religieus thema. Ongeveer 30 % heeft een profaan thema als 
onderwerp een profaan thema. De insignes zijn gewoon samen met het afVal aangetroffen. Er 
komt uit het verspreidingspatroon dus geen specifieke informatie naar voor.

Aandacht voor hygiëne en netheid blijkt uit een ganse trits objecten. Tuitkannen en 
wasbekkens verwijzen vooral naar het wassen van de handen. Deze zijn wel vrij slecht 
vertegenwoordigd te Walravenside. Kamerpotten lijken zelfs omzeggens niet voor te komen. 
Dit dient verder te worden bevestigd aan de hand van een uitgebreider onderzoek van de 
ceramiek. Kammen speelden vermoedelijk ook een voorname rol in de strijd tegen het 
ongedierte als luizen en vlooien. Als toilettoebehoren werden blijkbaar vooral stukken 
gerecycleerd linnen gebruikt en dan nog hoofdzakelijk linnen van de mindere kwaliteit. Het 
groot aantal bezems toont aan dat er tussendoor heel wat gebezemd werd. Dit is ook af te 
leiden uit het gering aantal mobilia dat werd aangetroffen in het vloemiveau van gebouw 23. 
Vermoedelijk werd door de bewoners ook actief gejaagd op muizen en ratten te oordelen naar 
het groot aantal muizen dat werd aangetroffen in de vulling van beerput spoomr. 546. Dat 
men belang hechtte aan de kwaliteit van het water dat uit de tonwaterputten werd geput blijkt 
uit het feit dat men onderaan op de klei een laagje zand aanbracht om te verhinderen dat klei 
in suspensie het water troebel zou maken.

Garanderen van authenticiteit en beveiligen van bezit kon men doen aan de hand van 
zegelmatrijzen, eigendomsmerken en sleutels. Ook de textielloodjes dienden om de 
authenticiteit van een product te garanderen, deze werden echter behandeld bij de paragraaf 
over textiel, textiel- en kledingtoebehoren. Een bescherming van een heel andere aard is deze 
tegen brand. Het is niet uitgesloten dat een lederen hengsel afkomstig is van een lederen 
brandemmer. Tot het vondstenmateriaal behoren o.a. drie zegelmatrijzen. Deze hebben 
allemaal een rond stempelvlak. Ze behoren weliswaar tot de meer uitzonderlijke vondsten 
maar tonen toch aan dat zegelmatrijzen ook tot de materiële leefwereld van vissers behoorden.

Eigendomsmerken zijn wat ceramiek betreft haast uitsluitend aangebracht op 
voorraadpotten in grijs aardewerk met korte opstaande rand. Veertig % van de boetnaalden is 
voorzien van een merk. Deze zijn van twee types: figuratief en geometrisch. Vooral deze van



het laatste type lijken de rol van eigendomsmerk te vervullen vermits de figuratieve merken 
ook telkens gecombineerd worden met een geometrisch merk. Behalve op de boetnaalden zijn 
ook ingekraste merken aanwezig op houten mesheften, op enkele houten kommetjes en op een 
houten kneedtrog. De voorwerpen die bij uitmuntendheid gekenmerkt zijn in de letterlijke zin 
van het woord zijn de reeds verschillende malen besproken tonnen. Het kan worden 
beargumenteerd dat deze werden aangebracht door de handelaar die verantwoordelijk was 
voor het transport van de haring of het zout. Ze zouden eventueel ook het werk kunnen 
geweest zijn van de kuiper of van de reder. Het is in elk geval aannemelijk dat deze merken 
op de tonnen aangebracht werden in het Baltisch gebied, anders kan men moeilijk de 
gelijkenis verklaren tussen merken aangetroffen op tonnen uit Walravenside, Zuid-Zweden en 
Novgorod.

Kinderen passeerden te oordelen naar de vondsten een deel van hun vrije tijd met 
knikkeren, bikkelen, koten, hinkelen, glijden op kaaksledes, spelen met draai tolletjes en 
omgaan met miniatuurgoed. Vijf knikkers die op een beperkte oppervlakte zijn aangetroffen, 
duiden eventueel een favoriet knikkerterrein aan. Bikkels komen slechts weinig voor. 
Merkwaardig is wel de aanwezigheid van een houten bikkel. Speelkoten vervaardigd uit de 
phalangen van runderen zijn met 36 exemplaren zeer goed vertegenwoordigd. Speelkoten 
vervaardigd uit het kanonbeen van schapen of geiten zijn minder goed vertegenwoordigd. 
Vijftien rudimentaire speelschijven in ceramiek en aanverwanten zijn nooit alsdusdanig 
primair geproduceerd. Ze werden vermoedelijk ingeschakeld bij het hinkelen. Miniatuurgoed 
is vastgesteld zowel in metaal, ceramiek en hout. Een bootje en twee mandjes illustreren 
treffend de bezigheden van de ouders. Miniatuurgoed lijkt dus een goede piste om de 
economische activiteiten van de ouders te reconstrueren. Dit mechanisme zou echter verder 
archeologisch moeten getoetst worden. Volwassenen en jeugdigen passeren te oordelen naar 
de vondsten een deel van hun vrije tijd met dobbelen, bordspelen als marellen en kolven. Bij 
de te Walravenside aangetroffen dobbelstenen is de plaatsing van de ogen op één na steeds 
alternatief, m.a.w. de één staat tegenover de twee, de drie tegenover de vier en de vijf 
tegenover de zes. Deze plaatsing lijkt kenmerkend voor Noord-Europa, terwijl de 
dobbelsteentjes uit meer zuidelijk gelegen streken gekenmerkt zijn door een reguliere 
plaatsing van de ogen. Het op de zijkant van een kruidenbak in baksteenwaar afgebeeld bord 
voor het marellenspel werd vermoedelijk alsdusdanig niet gebruikt. Het illustreert wel dat dit 
spel in laatmiddeleeuws Vlaanderen was gekend. Vermoedelijk werden ook een aantal van de 
houten en benen speelschijven gebruikt voor bordspelen als marellen. Het groot aantal 
kolfsloffen is merkwaardig. Vermoedelijk passeerden de bewoners van gebouw 1 een deel 
van hun vrije tijd met kolven. Gebouw 1 is namelijk het enige waarbinnen een kolfslof werd 
aangetroffen. Een olmen bal kon eventueel ook ingeschakeld worden bij het kolven.

Uit het overzicht valt op dat speelgoed beter vertegenwoordigd is dan spelonderdelen en 
dit zowel wat aantallen verschillende spelen betreft als aantallen in het algemeen. Voor het 
speelgoed dat ter beschikking van de kinderen stond, was over het algemeen geen financiële 
transactie nodig, wat wel het geval was voor de meerderheid van de spelelementen voor de 
volwassen en/of jeugdigen. Een aantal spelonderdelen zoals knikkers en speelschijven komen 
zelden voor in afvalcontexten en illustreren dat deze eigenlijk meer verloren raakten dan 
weggeworpen werden.

Tot het vondstenmateriaal behoort een opmerkelijk groot aantal fragmenten van fluitjes 
in ceramiek. Het betreft voor ongeveer de helft anthropomorfe fluitjes in rood aardewerk. 
Daarnaast komen ook enkele omitomorfe fluitjes voor. Een groot deel van de fragmenten van 
de fluitjes in ceramiek kan niet aan één van de types worden toegeschreven maar behoort 
vermoedelijk tot de groep van de anthropomorfe fluitjes. Drie fragmenten van fluitjes in wit 
aardewerk behoren vermoedelijk tot een nog niet gekend product van Langerwehe. De fluitjes 
in ceramiek kennen geen uniforme verspreiding over de opgegraven zones vermits ongeveer



driekwart van deze fluitjes is aangetroffen in de zone Raversijde 92-95. Wat de functie betreft 
kunnen deze fluitjes in ceramiek zowel gediend hebben om vogels te lokken, om signalen te 
geven of gewoon om te spelen.

Fluitjes in hout en metaal zijn met respectievelijk drie exemplaren en één exemplaar 
relatief zeldzaam. Voor de fluitjes in hout is dit vermoedelijk vooral te wijten aan de geringe 
bewaringskansen van dit soort objecten. Hoorns in ceramiek, vermoedelijk uit Langerwehe, 
zijn met negen exemplaren merkelijk beter vertegenwoordigd. Hoorns zouden kunnen tot de 
typische kenmerken van de materiële leefwereld van kustgebieden behoren zoals gesteld voor 
een onderzoek naar de verspreiding van dit soort objecten in Frankrijk. Een tiental 
mondharpen, zes in een koperlegering en vier in ijzer, zijn eveneens aangetroffen. Op basis 
van de contextuele informatie behoren enkel de exemplaren in ijzer overtuigend tot de 
materiële leefwereld van vissersmilieus.

Vier belletjes zijn in een koperlegering. Drie van deze sierden eventueel de kledij van de 
bewoners op speciale gelegenheden. Ze hadden wellicht oorspronkelijk een onheilsafwerende 
functie. Zoemschijven zijn vervaardigd uit leisteen, lood of oesterschelp. Ze zijn met 42 
exemplaren bijzonder goed vertegenwoordigd. Zoemschijven is de benaming die voor de 
objecten uit Walravenside te verkiezen is boven snorrebotten. Deze laatste benaming blijft 
best beperkt tot de geluidproducerende objecten in bot. Tot de sfeer van de geluiden behoren 
ook een aantal stukken leisteen waarop notenbalken zijn ingekrast. Teksten of muzieknoten 
ontbreken echter.

Reizen en/of bedevaarten zijn behalve door pelgrimsinsignes vermoedelijk ook 
vertegenwoordigd door de metalen pin van een reis- of pelgrimsstaf.

Met de drie in mekaar verstrengelde vissen die aangebracht zijn op een houten boetnaald, 
met het relatief groot aantal objecten die verwijzen naar lezen en schrijven, met de beeldjes 
van heiligen die eventueel ter plaatse worden geverfd en met het ingekraste symbool van drie 
in mekaar verstrengelde vissen zijn aspecten van de volkscultuur van de vissers 
gedocumenteerd.

De kapel van Walravenside onderscheidt zich door het gebruik van kalkmortel, diep 
gefundeerde muren, beschilderd vensterglas, natuursteen en dakpannen duidelijk van de 32 in 
de dorpskern onderzochte gebouwen in baksteen. De kapel uit zich duidelijk als het dominant 
bouwwerk van het dorp.

Beeldjes met een religieus thema zijn met vijftig exemplaren goed vertegenwoordigd 
onder de materiële resten van Walravenside. Technisch kunnen hierin verschillende groepen 
worden onderscheiden zodat aannemelijk is dat verschillende productiecentra hun producten 
tot in Walravenside kregen. Deze beeldjes dienden volgens de consument in elk geval wit te 
zijn waardoor beeldjes die niet in witte klei waren gebakken van een witte deklaag werden 
voorzien. Een aantal van deze beeldjes vertoonden bovenop de witte deklaag ook sporen van 
een rode kleurstof. Onderzoek wees uit dat deze verfstof op basis van kwik was samengesteld 
en vermoedelijk cinnabar of vermiljoen betrof. Het terplaatse zelf kleuren van de beeldjes zou 
kunnen de reden zijn waarom kwikpotjes te Walravenside werden aangetroffen.

Kralen in glas, been, git en amber horen vermoedelijk bij paternosters. Een andere 
uiting van religieus leven zijn de pelgrimsinsignes. De meeste bedevaartsoorden zijn 
gesitueerd in Vlaanderen. Heel wat van de vertegenwoordigde heiligen hebben ook één of 
andere link met water. Verder onderzoek moet evenwel uitmaken of dit een constante is bij 
vissersmilieus en minder uitgesproken is in andere milieus. Het insigne van Amersfoort is in 
dit opzicht wel bijzonder sprekend vermits het vereerd werd door vissers die op miraculeuze 
wijze van de verdrinkingsdood werden gered.

Onder het vondstenmateriaal zijn geen spaarpotten vastgesteld.



17 Problemen: wat weten we niet?
17.1 Werken

In verband met spinnen is niet geweten of dit in het geval van Walravenside gelinkt was 
met de visserij of gewoon behoorde tot de algemene huisvlijt van rurale en andere milieus. 
Welke vezels precies tot draad werden gesponnen, door wie en wanneer is evenmin geweten. 
Harde gegevens in verband met de functie of functies van spinpotjes blijven voorlopig ook 
achterwege. Hoe het draaien van touwen zich vertaalt in de materiële bronnen en welke 
touwen in vissersmilieus werden gemaakt, is evenmin geweten.

Van de boetnaalden is niet geweten wie ze precies hanteerde, evenmin wanneer ze 
werden gehanteerd. Aan boord werden ze in elk geval gehanteerd door de mannen vermits 
deze ten allen tijde moesten in staat zijn om gaten of scheuren in de netten te herstellen. De 
afbeelding van een vulva wijst voor deze boetnaald vermoedelijk eerder in de richting van een 
gebruik door een man. Op basis van de schieltjes en boetnaalden is niet met zekerheid af te 
leiden welke netten precies vervaardigd werden: seinenetten, kieuwnetten of sleepnetten. 
Evenmin kan de exacte maaswijdte worden afgeleid uit de schieltjes en boetnaalden. Om de 
exacte maaswijdte te kunnen bepalen, moeten de netten zelf worden teruggevonden.

Waarvoor de pek en/of de teer precies gebruikt werd kan niet worden afgeleid uit de 
archeologische bronnen. M.a.w.: was de aangetroffen substantie bedoeld om touwen, boten, 
visnetten of iets helemaal anders te behandelen? De verschillende opties zijn mogelijk. Het 
feit dat de vondsten werden aangetroffen achter de duinen en de dijk in een zone waar de 
vissersboten niet konden komen, doet opteren voor het behandelen van touwen en/of 
visnetten. Het in deze zone aantreffen van deze vondsten zou echter ook kunnen verklaard 
worden door het feit dat de vissers deze zgn. pek- en/of teerattributen na gebruik wegborgen 
in hun woning en dat ze vermits ze er toch over beschikten er nu en dan ook voor andere 
activiteiten gebruik van maakten, wat zijn neerslag vindt in de aangetroffen elementen.

In verband met de kleine tonnetjes en de veldflessen is niet echt hard te maken dat ze 
werkelijk gebruikt werden in het kader van de proviandering. De eventuele rol van de grotere 
tonnen op dit terrein is evenmin in te schatten.

Op basis van het aangetroffen scheepshout kan men de boten gebruikt door de vissers 
van Walravenside eigenlijk niet met zekerheid reconstrueren vermits de stukken bijvoorbeeld 
ook gewoon wrakhout zouden kunnen zijn. Wrakhout was wellicht in sterke mate gegeerd als 
brandstof, zeker in een brandstofarme regio als de kustvlakte. Dit lijkt te worden aangetoond 
door de talrijke klinkbouten die onder de mobilia worden aangetroffen en die afkomstig lijken 
te zijn van opgestookt scheepshout. Hoe het mogelijk is dat dergelijke grote stukken 
scheepshout zoals de legger en de dekligger met las, zonder dat ze herbruikt werden in 
constructies o f als brandhout, toch bewaard zijn gebleven, is niet duidelijk. In verband met de 
splitshooms is niet geweten hoe de vissers van Walravenside aan de grondstof geraakten. 
Herten waren wellicht niet zo talrijk meer in Vlaanderen in de late middeleeuwen.

Het onderlinge belang afwegen tussen vissen met netten en vissen met lijnen is op 
basis van de materiële bronnen niet mogelijk. De verzwaringen in natuur- of baksteen zijn 
gezien hun multifunctionaliteit niet ontegensprekelijk als visnetverzwaringen te identificeren. 
De loden netverzwaringen kunnen dan weer niet éénduidig aan een bepaald nettype worden 
toegeschreven. De verschillende types ijzeren vishaken zijn evenmin precies te koppelen aan 
de vissen waarvoor ze bedoeld waren. Wat de zoetwatervissen betreft, is niet af te leiden uit 
de materiële bronnen of ze door het vissersmilieu zelf werden gevangen of werden verworven 
via andere kanalen. Specifieke hulpmiddelen om deze te vangen zoals fuiken, lijnen en netten 
zijn niet onomstotelijk aanwijsbaar. Het spreekt echter voor zich dat met de boetnaalden en 
schieltjes ook netten konden worden gemaakt geschikt voor de vangst van zoetwatervis. 
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de zeevissen. Terwijl voor haring en kabeljauw de voor de



hand liggende vangstmethoden ook kunnen worden aangetoond via de resten van het vistuig 
is dit voor de schol/bot/schar en voor de andere occasioneel aanwezige vissen niet het geval. 
Onder de materiële resten bevinden zich geen elementen die duidelijk met deze vissen kunnen 
in verband gebracht worden. Men ving ze vermoedelijk ofwel met sleepnetten, ofwel met de 
kleinere ijzeren vishaken, ofwel op beide manieren. Samengevat kan men stellen dat het 
verband tussen het aangetroffen vistuig en de visresten moeilijk kan worden gelegd. 
Bovendien kan men nooit helemaal zeker zijn dat een aangetroffen vissoort ook echt door de 
bewoners van het vissersdorp zelf is gevangen.

Gegevens in verband met visbereiding zijn een heel stuk schaarser dan deze in 
verband met het vissen zelf. Uit het afval van de platviskuilen kan niet worden opgemaakt hoe 
deze verder werden bewaard: gedroogd, gerookt of gezouten. Voor andere vissoorten zoals 
haring, kabeljauw en paling staan zelfs helemaal geen gegevens op dit vlak ter beschikking. 
Voor haring is dit normaal vermits het kaken op zee gebeurde. Iets dergelijks geldt wellicht 
ook voor de op de Doggerbank gevangen kabeljauw. Ook in verband met de als 
rookinstallaties geïnterpreteerde structuren blijven nog heel wat vragen over. Er is immers 
geen enkel gegeven beschikbaar over de soort vis die in deze oventjes werd gerookt.

In verband met lezen en schrijven is niet geweten wie precies kon lezen of schrijven en 
in welke mate deze personen deze vaardigheden beheersten. Wat er precies werd 
opgeschreven en gelezen is evenmin af te leiden uit de materiële bronnen. Het bezit van deze 
artikelen betekent uiteraard nog niet dat men deze vaardigheden ook meester was. Men kan 
dergelijke objecten immers ook bezitten, louter om te doen alsof men kan lezen en schrijven. 
Hierbij komt ook nog dat heel wat schrijfgerief (papier, perkament en veren) slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden bewaard is gebleven. De rol van deze producten is voor 
Walravenside evenmin goed in te schatten. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat het 
besproken schrijfgerei enkel voor de opleiding van de kinderen bestemd was. In verband met 
de andere vaardigheden zoals rekenen, meten, wegen en testen blijven nog heel wat vragen 
open. Waarom en in welke context werd gerekend met de rekenpenningen kan niet 
achterhaald worden, evenmin wat werd gemeten en gewogen met de maatstokken en de 
meeste gewichten. De functie van de diverse loden penningen blijft eveneens onduidelijk en 
kan ook uit het onderzoek van Walravenside niet worden achterhaald.

Het aantonen van een link tussen het herkomstgebied en de plaats van aantreffen van als 
ballast geïnterpreteerde natuursteen is inderdaad mogelijk. Het is echter niet mogelijk deze 
link concreet te gaan beschrijven, vermits er heel wat schakels kunnen tussenzitten die niet 
meer reconstrueerbaar zijn. Het blijft dus gevaarlijk op basis van dit gesteentemateriaal te 
bewijzen dat de vissers van Walravenside werkelijk zelf aan de oost- of noordoostkust van 
Engeland zijn geweest. Ze zouden dergelijk ballastgesteente bijvoorbeeld ook kunnen 
opgeladen hebben in Sluis of op andere plaatsen waar natuursteen ook vaak opduikt in de 
archeologische sedimenten. Of de bewoners van Walravenside werkelijk zelf 
verantwoordelijk waren voor de aanvoer van steenkool en waarvoor de steenkool precies 
werd gebruikt zijn twee vragen die strikt genomen niet kunnen worden beantwoord op basis 
van de archeologische bronnen. De handel in vis, het basisproduct van de vissersmilieus, is bij 
de huidige stand van het onderzoek, niet te reconstrueren op basis van de archeologische 
bronnen, vooral omdat op dit ogenblik de herkomst van op een bepaalde plaats aangetroffen 
visresten haast niet te achterhalen is. Een in een 16de-eeuwse context te Mechelen 
aangetroffen kabeljauwbot kan afkomstig zijn van een stokvis, van een gezouten kabeljauw 
gevangen op de Doggerbank, van een verse kabeljauw gevangen in de zuidelijke Noordzee of 
zelfs van een kabeljauw gevangen te Newfoundland. Kaakharing in 15de-eeuwse context kan 
zowel afkomstig zijn uit de Noordzee als uit de Baltische Zee. De handel in vis zal dus, 
zonder grote inspanningen vanuit de archeozoölogie, vooral op basis van geschreven bronnen 
moeten worden gereconstrueerd.



Omtrent heel wat van de opgesomde aanwezige externe producten blijven allerlei 
vragen bestaan. De functie van de ‘kwikpotjes’ bijvoorbeeld is niet helemaal zeker en ook is 
niet geweten wat hun aanwezigheid te Walravenside in vergelijking met andere vindplaatsen 
grote aantallen kan verklaren. Ook de betekenis van producten uit Colstoun en Scarborough 
en enkele andere vindplaatsen uit Engeland is moeilijk in te schatten. In verband met de 
voorwerpen in kurk is niet duidelijk of de bevoorrading van de vissers volgens dezelfde 
kanalen verliep als deze van de schoenmakers bijvoorbeeld. Vissers waren allicht afnemers 
van grote hoeveelheden kurk. In verband met buxushout is niet duidelijk of het hout dan wel 
de kammen werden ingevoerd. Globaal kan worden gesteld dat de distributiemechanismen en 
-kanalen van al deze producten op het ogenblik niet duidelijk kunnen worden in kaart 
gebracht. Bovendien is het belang van producten die geen of minder sporen achterlaten zoals 
wijn, zout en textiel vanuit de materiële bronnen niet te achterhalen. In verband met 
Zuidwest-Frankrijk ligt het belang van zout in het licht van de productie van gekaakte haring 
voor de hand. Dit kan echter niet worden aangetoond op basis van de materiële bronnen. Het 
is dus heel goed mogelijk dat de veldflessen slechts een marginaal facet zijn van deze handel 
met de omgeving van La Rochelle. Hetzelfde kan ook gelden voor de Mediterrane regio. Het 
zout van Setubal en de bast van de kurkeik zouden eigenlijk de meest gezochte producten 
kunnen geweest zijn die in hun kielzog allerlei andere producten meebrachten. Bij het hout 
(pinus en picea) kan ook de rol van wrakhout niet worden ingeschat. Ook piraterij en het 
loodsen van vrachtvaarders zijn factoren die moeilijk in te schatten zijn, maar die kunnen 
verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van bepaalde producten.

Van de aanwezige onderdelen van wapens is niet met zekerheid geweten waarvoor ze 
gebruikt werden gezien het multifunctioneel karakter, zowel van de kruisbogen als van de 
nierdolken. De verspreiding van deze objecten doorheen de laatmiddeleeuwse maatschappij is 
onvoldoende gekend. De kanonkogels kunnen eventueel ook als bouwmateriaal op de site zijn 
aanbeland, maar in dat geval kunnen we moeilijker de specifieke selectie van kleine kalibers 
verklaren. Van de kleine bolletjes in natuursteen die wellicht in de Moderne Tijden 
thuishoren, is de functie helemaal niet gekend ondanks het feit dat dergelijke objecten 
regelmatig bij archeologisch onderzoek worden aangetroffen.

Zoals rond heel wat aspecten zijn er ook nog heel wat onopgeloste vragen in verband 
met de overige economische, artisanale of andere activiteiten. Wie de veenwinning precies 
uitvoerde, onder welke voorwaarden en voor welke consument dit gebeurde, zijn reeds drie 
vragen waarop vanuit de materiële bronnen geen duidelijk antwoord kan worden gegeven. Dat 
een groot deel van de wetstenen uit Zuid-Noorwegen afkomstig is, staat buiten kijf. Langs 
welke weg en onder welke vorm deze te Walravenside aanbelandden is al heel wat minder 
duidelijk. Over de handel en verspreiding van wetstenen is voor zover bekend weinig 
geweten. Er is bijvoorbeeld niet geweten hoever deze wetstenen in het binnenland 
doordrongen. Misschien bleven ze wel beperkt tot de kustgebieden en vormen ze op die 
manier een typisch onderdeel van de materiële cultuur van milieus met mariene gerichtheid. 
In verband met de onderdelen van zeis/zicht en sikkel bestaan nog een aantal onzekerheden. 
Het koppelen van de aanwezigheid van de sikkel aan de rol van de vrouw bij de oogst van de 
graangewassen is een aanlokkelijke hypothese die op basis van de materiële bronnen nog 
verder dient onderbouwd te worden. Het belang inschatten van het bakken van brood en/of 
beschuit is op basis van de materiële bronnen van Walravenside niet mogelijk evenmin als het 
achterhalen van de organisatie van het bakken. Gebeurde het bakken individueel of met 
verschillende huishoudens samen of waren er echt gespecialiseerde bakkers die niets anders 
deden dan brood en/of beschuit bakken.

In verband met veeteelt is haast enkel informatie voorhanden over het uitzicht van de 
dieren op het ogenblik dat ze geslacht werden. Waar deze dieren gekweekt werden en wie 
ervoor instond zijn eigenlijk twee grote onbekenden.



In verband met de huisvlijt en de overige activiteiten blijven ook nog een aantal 
problemen bestaan. Het belang van al deze activiteiten inschatten blijft immers een moeilijke 
zaak. In verband met het probleem van de functie van de als kaarsenmakersbakken 
bestempelde objecten is ook met het onderzoek van Walravenside geen vooruitgang geboekt, 
evenmin als in verband met dit van de als tuinbakken bestempelde objecten. Hoe tenslotte al 
dit importhout in Walravenside is beland, blijft een raadsel. Is dit als handelswaar of vooral 
als wrakhout aangekomen of, wat meer waarschijnlijk is, in beide hoedanigheden? Ook het 
aantreffen van de velg van een karrenwiel is moeilijk te interpreteren in termen van 
activiteiten. Beschikten de bewoners van Walravenside over eigen karren of is deze velg 
enkel getuige van het feit dat ze toegang hadden tot afgedankte wielen?

Met munten is het grote probleem het inschatten van de circulatietijd. Dat die langer is 
voor goud en zilver dan voor munten in niet-edele metalen lijkt aannemelijk. Soms staat men 
echter wel versteld van de lange circulatietijd, zelfs van zgn. kleingeld. Dit kan treffend 
worden geïllustreerd aan de hand van de vondst van een mijt van Lodewijk van Nevers in het 
loopvlak van gebouw 23 waaruit ook twee munten stammen geslagen onder Jan zonder Vrees. 
Dit loopvlak kan dus zowel op basis van de stratigrafie als van de numismatische gegevens 
gesitueerd worden in het begin van de 15 de eeuw maar bevat toch nog een munt in kleingeld 
uit het tweede kwart van de 14de eeuw.

17.2 Wonen
In verband met de landschapsreconstructie en dan vooral meer specifiek met de 

invulling met planten en wilde dieren is het grote probleem voor het ogenblik dat deze data 
allemaal dienen te worden afgeleid uit het onderzoek van contexten afkomstig uit de 
bewoningszone zelf. Minder door de mens beïnvloede afzettingen een eind buiten de site zijn 
nog niet op hun paleo-ecologische inhoud onderzocht. Dit heeft als gevolg dat het huidige 
gedistilleerde beeld allicht meer dan gewenst beïnvloed is door selectieve depositie, moeilijk 
in te schatten verschillen in bewaringsomstandigheden en een ongekende vermenging met 
allerlei kleine plantaardige en dierlijke resten afkomstig uit andere biotopen. De slakjes uit 
schorren- en slikken zouden bijvoorbeeld even goed met in die biotopen vergaarde planten op 
de site aanbeland kunnen zijn.

In verband met de bouwmaterialen van de gebouwen is de grote onbekende de 
dakconstructie. Gegevens hieromtrent zijn wellicht wel aanwezig maar zijn niet alsdusdanig 
te herkennen of moeilijk precies te duiden. Ook over de aard van het dichtingsmateriaal van 
het dak bestaat onzekerheid. Is het galigaan, riet of stro of nog iets anders? Dat de gebouwen 
minstens gedeeltelijk waren bepleisterd aan de binnenkant is duidelijk. Hetzelfde kan echter 
niet gezegd worden van de buitenkant. Hoewel het wel aannemelijk lijkt dat de gebouwen ook 
aan de buitenkant werden bepleisterd, kan het tot nog toe niet met zekerheid archeologisch 
worden bewezen. De betekenis van de rood geschilderde bepleistering is niet duidelijk 
vermits het in elk geval ten nadele van de verlichting binnenshuis werkt. Kan dit huis met 
rode bepleistering bijvoorbeeld een herberg of iets dergelijks geweest zijn? Het komt in elk 
geval uit geen enkel ander kenmerk tot uiting. De bakstenen zijn duidelijk reeds door heel wat 
recyclagecycli gepasseerd, maar vanwaar ze precies afkomstig zijn is niet geweten. Dit houdt 
in dat voor heel wat elementen niet duidelijk is of ze wel mogen teruggekoppeld worden naar 
Walravenside zelf of eigenlijk enkel als algemene kenmerken voor de regio kunnen 
beschouwd worden. Om een concreet voorbeeld te noemen: kunnen de bakstenen met twee 
uitgespaarde rondingen wijzen op de aanwezigheid van kaarsnissen te Walravenside of 
kunnen ze hierover in verband met Walravenside geen inlichtingen verschaffen omdat ze van 
elders komen ? Tenslotte blijft de rol van de recuperatie van bakstenen onduidelijk. Enerzijds 
worden de gebouwen haast tot de laatste steen uitgebroken en anderzijds lijken de inwoners 
van Walravenside in de 15de eeuw nogal laks om te springen met de bakstenen. De dynamiek



van het metselverband over de verschillende bouwlagen is onvoldoende gedocumenteerd en 
bijgevolg niet goed gekend. Het is immers niet uit te maken of de twee vastgestelde systemen 
van metsen representatief zijn voor de onderzochte gebouwen of juist aanwezig zijn in de 
twee tot drie muurfragmenten die bewaard zijn. ‘Metste men rond deuren en vensters een 
nette lijst of niet ? is een andere hieraan verwante vraag. Het vastgestelde gebruik van 
aardmortels is wel gedocumenteerd op het laatmiddeleeuwse platteland maar de kenmerken 
ervan zijn nog onvoldoende onderzocht. Voor zover geweten, zijn de onderzoeken op de 
aardmortels van Walravenside de enige in hun soort. Op dit terrein dient dus nog bijkomend 
onderzoek te worden verricht om te achterhalen of de aardmortels van Walravenside passen in 
een ruimer kader of er van afwijken.

In verband met de oriëntaties van de verschillende gebouwen van Walravenside blijven 
nog heel wat vragen over. De precieze betekenis van de vastgestelde verschillen is immers 
niet duidelijk. Indien de oriëntatie wil uiting geven aan een streven naar rationaliteit kan men 
zich afVragen waarom het niet over gans de nederzetting werd aangehouden.

In verband met het grondplan maar vooral in verband met de organisatie van de 
leefruimte blijven heel wat onduidelijkheden over. De positie van de deuropening is slechts 
bij één gebouw onomstotelijk geregistreerd. De vraag naar de representativiteit van deze 
situatie kan dus door de afwezigheid van voldoende data niet beantwoord worden. Over de 
functie van de verschillende ruimtes van de gebouwen staan evenmin veel gegevens ter 
beschikking. De veronderstelde scheiding tussen woonruimte en slaapruimte/opslagruimte 
kan helemaal niet afgeleid worden uit de studie van de materiële bronnen. De identificatie van 
de openingen in een aantal muren als evacuatieweg voor water is aannemelijk maar stelt het 
probleem van het buitenhouden van ongedierte scherp. De identificatie van gebouw 4 als 
bakkerij blijft hypothetisch en is niet ondersteund door andere data. De betekenis van de 
verschillen in grondplan zijn ongekend.

De interpretatie van de sporen van houten constructies is zeer moeilijk. Duidelijke 
structuren zijn hierin niet te herkennen. Ongetwijfeld zijn hieronder ook een aantal 
droogrekken voor netten of vis vertegenwoordigd maar dit kan niet worden aangetoond enkel 
verondersteld. Ondanks het feit dat de meeste van de sporen van houtbouw worden 
geïnterpreteerd als de relicten van de eerste ingebruikname van deze zone na de stormen die 
de nederzetting aan de zeezijde zwaar hadden beschadigd is eigenlijk niet uit te sluiten dat een 
aantal behoren bij de vorige fase van het agrarisch grondgebruik. Duidelijk herkenbare 
afValcontexten uit deze periode zijn echter niet aangetroffen, wel zijn onder de mobilia een 
aantal groepen aanwezig zoals de munten geslagen onder Lodewijk van Nevers die tot die 
vorige fase zouden kunnen behoren.

Over meubilair, vloer- en wandbekleding is uit het archeologisch onderzoek niet zo veel 
af te leiden. Geen van de aangetroffen elementen is immers ondubbelzinnig als een onderdeel 
van een meubel te identificeren. Door de grote vergankelijkheid van vloerbekleding is er 
doorgaans ook weinig van bewaard gebleven zodat het belang ervan ongetwijfeld in sterke 
mate onderschat wordt.

De sporen van mortel op enkele van de beter afgewerkte haardplaten verwijzen 
eventueel naar de aanwezigheid van kachels of ovens. Dit is echter op geen enkele andere 
manier uit een andere materiële bron af te leiden. In verband met de sporen van verwarming is 
niet op te maken in hoeverre verwarmen los van het koken gebeurde.

De interpretatie van de ingegraven potten als doofpotten gaat wellicht op voor een 
aantal maar vermoedelijk niet voor alle zes de te Walravenside aangetroffen exemplaren. De 
aanwezigheid van een zilveren munt in één van deze is immers moeilijk te verklaren vanuit de 
hypothese van een doofpot. In verband met de gebruikte brandstoffen bestaan nog een aantal 
vragen. Werd steenkool inderdaad als brandstof gebruikt te Walravenside? En zo ja, voor 
welke doeleinden: huishoudelijke toepassingen of voor specifieke zoals het bewerken van



ijzer? Ook de verhouding bepalen tussen hout en turf is op dit ogenblik op basis van het 
bodemarchief niet mogelijk. Het onderzoek van de vulling van één doofpot heeft de 
aanwezigheid van twee houtsoorten aangetoond: es en els. Uit deze éne doofpot kan niet 
worden afgeleid of het gebruik van es en els uitzonderlijk dan wel de regel is. Eveneens in 
verband met vuur blijft de interpretatie van de gatenpotten tengevolge van de afwezigheid van 
sporen van verhitting weinig overtuigend. Van de vuurklokken in rood aardewerk is de 
volledige vormgeving niet gekend zodat niet kan worden achterhaald of deze eventueel reeds 
kwartbolvormig zijn en op die manier de verplaatsing van de haard naar de muur zouden 
vertolken. De evolutie van dit specifiek object is niet zo goed gekend. Het schijnt wel 
regelmatig voor te komen maar steeds in kleine aantallen. Dit maakt dat het hierdoor ook vaak 
niet wordt aangetroffen.

Wat de aanwezigheid van kaarsnissen betreft, moet worden gesteld dat de aanwezigheid 
van de karakteristieke bakstenen om kaarsnissen te realiseren alleen niet volstaat om te 
bewijzen dat te Walravenside ook werkelijk kaarsnissen aanwezig waren in de gebouwen. 
Deze bakstenen kunnen immers ook gewoon recuperatiemateriaal vertegenwoordigen. De 
ondervertegenwoordiging van kandelaars in ijzer is wellicht voor een deel te wijten aan de 
slechte bewaringsomstandigheden voor objecten in ijzer. Van een aantal objecten is de 
precieze functie niet gekend. Noch van het pootfragment met zittend leeuwtje en noch van de 
kleine platte schaaltjes in ceramiek.

Een verklaring voor de technische verschillen tussen de bakstenen waterputten is niet 
voorhanden. M.a.w.: waarom bouwt men de éne waterput met een bodem in baksteen, de 
andere zonder en nog een andere op de velg van een karrenwiel? In verband met de 
drinkwatervoorziening is wel rond het midden van de 15de eeuw een overschakeling 
aangetoond van tonwaterputten naar waterputten in baksteen. De precieze reden hiervoor 
blijft nog gedeeltelijk onduidelijk. Het zou kunnen gaan om een wijziging in het 
bevoorradingssysteem, nl. van individueel naar gemeenschappelijk, te koppelen aan de 
grotere duurzaamheid van waterputten in baksteen. Deze wijziging zou in die zin ook een 
sociale dimensie kunnen gehad hebben, nl. dat het misschien enkel de beter gegoeden waren 
die deze overstap konden maken. De wijziging zou ook eenvoudigweg het gevolg kunnen zijn 
van het niet meer beschikbaar zijn van tonnen.

Bij het interpreteren van dendrochronologische dateringen van tonnen moet steeds 
worden rekening gehouden met een mogelijke spreekwoordelijke uitzondering die de regel 
bevestigt. Alle andere factoren dienen immers ook vervuld te zijn. Van een ton met allerlei 
ingekraste merken bijvoorbeeld kan al verwacht worden dat het life-trajectory al een stuk 
langer is dan van een ton met slechts één ingekrast merk.

In verband met de beerputten in baksteen is voorlopig nog niet geweten of het 
vastgestelde specifieke afValverwerkingssysteem algemeen te Walravenside werd toegepast of 
enkel het kenmerk van latrine spoomr. 546 was. Nog minder is geweten of deze manier van 
afval verwerken typerend is voor vissersmilieus of ook in andere milieus wordt aangetroffen. 
Bij heel wat exotische producten is de rol van de gemakkelijkere toegang tot de producten 
zeer moeilijk in te schatten.

De twaalf ondiepe ingegraven structuren staan wellicht voor verschillende functies, 
enkel de functies van waterput en beerput zijn uitgesloten. De verschillende voorgestelde 
hypotheses zijn mogelijk en wellicht ook nog een aantal andere. Voor geen enkele hypothese 
is in de materiële bronnen een hard argument gevonden, enkel deze van koele en geheime 
berging lijken op het ogenblik voor de hand te liggen. Voor een meer definitieve interpretatie 
blijft het wachten op vergelijkbare, beter bewaarde structuren.

De meeste afValkuilen zijn enkel als afvalkuil gerecycleerd, nooit als afValkuil bewust 
aangelegd. De primaire functie van deze kuilen is misschien wel duidelijk wat de 
veenwinningsputten betreft maar niet voor de grote hoeveelheid kleine afvalkuilen.



Dat de leefomgeving werd verfraaid met tuinbakken waarin sierplanten stonden is 
misschien wel mogelijk maar in elk geval niet bewezen. Het houden van katten en honden is 
aantoonbaar maar van de opgelegde beperkingen, vooral ten aanzien van honden, is geen 
spoor aangetroffen. Om hierop een antwoord te kunnen formuleren en eventueel te 
achterhalen dat de wetgeving op dit punt niet werd nageleefd, dient echter nog meer 
botmateriaal van honden te worden onderzocht.

Wat de onderlinge samenhang en inplanting betreft, moet duidelijk worden 
beklemtoond dat zowel de indeling in wooneenheden als de schatting van het aantal inwoners 
in sterke mate hypothetisch is. Wat de indeling in wooneenheden betreft, is dit louter 
gebaseerd op onderlinge afstand. De schatting van het aantal inwoners is zelfs reeds op een 
aantal hypothesen gebaseerd. De globale indeling van de gebouwen in fasen is niet mogelijk. 
Men kan wel de onderlinge chronologie van mekaar op dezelfde plaats vervangende 
gebouwen opstellen maar deze relatieve chronologie overzetten naar de andere wooneenheden 
en op die manier een voor de ganse opgegraven zone geldende fasering opstellen, is niet 
mogelijk.

17.3 Leven
Van een groot aantal ingrediënten van de voeding kan de aanwezigheid worden 

achterhaald via archeologisch onderzoek. Het onderlinge belang voor de voeding van deze 
ingrediënten afwegen, is een stuk moeilijker en vergt in elk geval veel meer onderzoek o.a. 
met het oog op de detectie van recurrenties en dit niet alleen op de site Walravenside zelf 
maar overal waar archaeobotanisch onderzoek wordt verricht. Alleen reeds de data in verband 
met de granen roept heel wat vragen op. Werden de aangetroffen graansoorten allemaal 
gebruikt om brood te maken? Of is de aanwezigheid van gerst en haver te verklaren vanuit de 
productie van bier? Gelijkaardige vragen stellen zich ook met betrekking tot de groenten, de 
kruiden, de specerijen en de vruchten. Het komt erop aan patronen te herkennen en dit is op 
dit ogenblik, in het beginstadium van het onderzoek naar de plantenresten, nog niet mogelijk.

Bij de visresten is, behalve in een aantal specifieke contexten als latrines, moeilijk het 
onderscheid te maken tussen de vis die ter plaatse gegeten werd en de vis die eventueel klaar 
gemaakt werd voor consumptie door anderen. Op de vraag of kaakharing, stokvis en gerookte 
paling werd gegeten te Walravenside kan voorlopig geen sluitend antwoord worden gegeven 
vanuit het onderzoek van het botmateriaal. Ook het onderlinge belang voor de consumptie van 
de verschillende aangetroffen vissoorten achterhalen, is niet gemakkelijk, zeker niet wat 
betreft de vissoorten waarvan slechts geringe hoeveelheden botresten werden aangetroffen.

Het inschatten van het belang van de consumptie van zeevruchten is uiterst moeilijk door 
de geringe bewaringskansen van onderdelen van bepaalde groepen zoals garnalen 
bijvoorbeeld, maar ook vanwege de mogelijkheid dat het gros van de schelpen eventueel 
gerecycleerd werd met het oog op de productie van kalk.

Bij de consumptie van vlees valt het geringe belang van konijn op. Dit is op het 
ogenblik niet te verklaren, zeker wanneer kan verondersteld worden dat het in de duinen 
krioelde van de konijnen in deze periode. Ook de producenten van de grote hoeveelheden 
eierschalen zijn slechts gedeeltelijk bekend. Het betreft wellicht in de meeste gevallen, zoals 
enkele analysegegevens uitwijzen, kippen maar het verzamelen van eieren van wilde vogels is 
helemaal niet uit te sluiten. Het sporadisch karakter van de resten van zeezoogdieren laat niet 
toe hun rol in de voedselvoorziening van de bewoners van Walravenside te plaatsen. Tot de 
categorie onbekenden behoort in elk geval de consumptie van zuivelproducten zoals kaas en 
boter. Het grote probleem bij de studie van de voeding vanuit de archeologische bronnen is 
het bepalen van het relatief belang van de aangetroffen resten. Hoe moet men zich de voeding 
van de bewoners van Walravenside voorstellen? Was deze gebaseerd op vis, op vlees of op 
beide of was deze zo afwisselend mogelijk? Het zijn vragen die moeilijk vanuit de materiële



bronnen benaderd kunnen worden. Hoeveel vis of vlees werd gegeten door de bewoners van 
een onderzochte site? De kwantificatie van dit materiaal stelt enorme problemen

Over het verbruik van de vier beschikbare dranken is zeer weinig tot niets te zeggen 
vanuit het onderzoek van de materiële bronnen. Er kan enkel worden vermoed dat o.a. zowel 
wijn als bier werden gedronken. De hoeveelheden inschatten is niet mogelijk. In verband met 
de bronzen tappen en kranen is niet geweten of de verschillen in diameters te koppelen zijn 
aan verschillen in de af te tappen dranken. Het hengsel van een lederen emmer is misschien 
wel te koppelen aan de brandbeveiliging en niet aan de consumptie van drinkwater.

Het grootste probleem bij het overschouwen van de ganse lijst van aangetroffen 
etensresten is deze vertalen naar een menukaart. Dit is eigenlijk niet mogelijk, hoogstens kan 
een lijst van de meest courante voedingswaren opgesteld worden. In welke combinaties ze 
gegeten werden en hoe ze bereid werden is - enkele uitzonderingen niet te na gesproken - niet 
mogelijk. Het meeste is op dit vlak nog mogelijk voor vlees en vis maar het blijft hoe dan ook 
beperkt tot het vaststellen van hoe de dieren werden opgedeeld. Of de onderdelen verder 
gekookt of gebakken werden is bijvoorbeeld al niet meer te zeggen. Op dit vlak is vooral heil 
te verwachten van het onderzoek van kookpotten met aanwezige restanten van de toenmalige 
inhoud. Deze zijn echter uiterst schaars en het is zeer de vraag of deze informatie ooit talrijk 
genoeg zal zijn om er trends en recurrenties in te onderscheiden.

Wat de twee soorten voorraadpotten betreft, is helemaal niet geweten wat er precies in 
opgeslagen werd. Hetzelfde moet worden gezegd van de twee soorten stopsels, nl. deze 
zonder en deze met centrale perforatie. Ook in verband met de kleinere dekseltjes in rood 
aardewerk is niet geweten waarvoor ze precies bedoeld waren.

Waarvoor precies de maalstenen hebben gediend, kan niet worden achterhaald. Of de 
molensteen inderdaad op de aanwezigheid van een molen wijst, is evenmin echt te bewijzen. 
Hetzelfde geldt voor de vijzels of mortieren. Er is niet te achterhalen waarvoor deze precies 
gediend hebben: om graan te malen, om mout fijn te maken of om kleurstoffen te malen.

Waarvoor precies de ijzeren wartels dienden, kan niet worden afgeleid uit de materiële 
bronnen. Het feit dat deze dingen voor allerlei doeleinden bruikbaar waren, maakt ook dat ze 
niet precies aan één welbepaald facet van de materiële leefwereld kunnen worden gekoppeld.

Er staan de bewoners van Walravenside verschillende recipiënten ter beschikking om te 
koken en te braden: kookpotten in metaal, kookpotten in rood en grijs aardewerk, 
kookkommen in rood aardewerk en braadpannen in grijs en rood aardewerk. Waarvoor deze 
verschillende vormen precies gebruikt werden, is echter niet geweten. Wel kan vermoed 
worden dat het groot aantal braadpannen kan gerelateerd worden aan de consumptie van vis, 
zeker is dit niet. Voor het onderscheid tussen bolvormige kookpotten en kookkommen is geen 
vermoeden beschikbaar.

Het relatief aandeel van de Spaanse importceramiek is wel gekend voor Walravenside en 
enkele andere vindplaatsen maar niet voor de rest van het onderzoeksgebied. Dit bemoeilijkt 
in grote mate de interpretatie omdat de situatie te Walravenside, enkele uitzonderingen niet te 
na genomen, niet kan worden vergeleken met deze van andere vindplaatsen die dergelijke 
ceramiek hebben opgeleverd. Waarvoor deze specifieke ceramiek precies gebruikt werd te 
Walravenside is niet geweten, evenmin of het gebruik te Walravenside verschillend is van het 
gebruik ervan in andere contexten.

Het is helemaal niet duidelijk hoe de Italiaanse ceramiek te Walravenside belandde. 
Bovendien is ook niet geweten van waar precies de meeste stukken afkomstig waren. Een 
vergelijkend onderzoek naar laatmiddeleeuwse Italiaanse ceramiek zou hier een uitkomst 
kunnen bieden. Wanneer de precieze herkomst zou gekend zijn, is ook de betekenis ervan een 
stuk beter te achterhalen.

Heel wat meer ceramiek van Walravenside zal gedetailleerd moeten worden onderzocht 
om de precieze betekenis van het tafelgerei in rood aardewerk zoals de vierlobbige kommetjes



en de kommetjes, borden en schotels te achterhalen. De betekenis van de populariteit van de 
vogeltjes als versieringsmotief is niet gekend. Het is nog de vraag of deze populariteit beperkt 
blijft tot de enkele (?) leveranciers van ceramiek te Walravenside of daarentegen kenmerkend 
is voor een veel groter gebied. Wat het bord met het hoofd van Johannes de Doper betreft, 
dient te worden nagegaan of de verspreiding van dergelijke borden kan worden gekoppeld aan 
de verering van deze heilige.

Het verschil in betekenis tussen kommetjes en borden is niet af te leiden uit de materiële 
bronnen zoals ze vandaag gekend zijn. Er zijn ook nogal wat verschillen vast te stellen in de 
voor de kommetjes gebruikte houtsoorten. Het is helemaal niet duidelijk waaraan deze 
verschillen kunnen te wijten zijn: aan factoren van beschikbaarheid of eerder aan voorkeuren 
voortvloeiend uit de nagestreefde eigenschappen. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

De meeste heften zijn bedoeld voor messen met een plaatvormige angel. Van een aantal 
andere types van heften is de functie minder goed te omschrijven. Het zouden ook heften voor 
messen kunnen zijn maar veeleer zijn het heften bedoeld voor andere werktuigen. Deze 
kunnen echter voorlopig, bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal, niet geïdentificeerd worden. 
Evenmin van de buisvormige en bandvormige heften in been kan de functie bepaald worden, 
ook niet van de verschillende houten heften voor werktuigen met een versmalde angel.

Van de lepels bestaat geen overzichtswerk dat kan toelaten hun betekenis en verspreiding 
binnen de maatschappij te achterhalen. Voor de vastgestelde verschillen in de gebruikte 
houtsoorten tussen de verschillende bij de discussie betrokken vindplaatsen ligt evenmin een 
verklaring voor de hand.

Het precieze gebruik van het metalen schenkgerei te Walravenside achterhalen is zeer 
moeilijk. Ook is het kwantitatief correct inschatten van dergelijke objecten, gezien de 
gemakkelijkheid waarmee ze kunnen gerecycleerd worden, zeer moeilijk realiseerbaar. Het 
blijven eigenlijk steeds gewoon minimum aantallen.

De hoeveelheid en diversiteit aan schenkkannen in ceramiek is te Walravenside enorm 
groot. De vraag die in verband hiermee voorlopig onbeantwoord blijft, is deze naar het 
bestaan van eventuele verschillende bestemmingen voor de verschillende soorten kannen. 
Werden kannen in groen geglazuurde Siegburg bijvoorbeeld voor andere vloeistoffen gebruikt 
dan kannen in Rijnlands steengoed met zoutglazuur ? Zijn er verschillen tussen de soorten 
ceramiek maar ook tussen de types onderling ? Dit zijn diverse boeiende vragen waarop we 
voorlopig de antwoorden schuldig moeten blijven. Werden deze schenkkannen effectief 
beperkt tot het gebruik als schenkkannen of werden er ook andere functies aan toegekend ? 
Voor de kannen in Rijnlands steengoed met zoutglazuur komt naar voor dat ze ook gebruikt 
werden om water te putten. Kan men ook voor de andere kantypes andere gebruiken 
achterhalen?

Ook wat de bekers betreft, zowel deze in ceramiek als deze in glas, is niet geweten 
waarvoor deze echt werden gebruikt: voor het drinken van water, melk, bier of wijn ? Ook de 
verhouding van deze bekers ten opzichte van de zgn. drinkschaaltjes in Siegburg is niet 
gekend. Evenmin is geweten of de verschillende types die kunnen worden onderscheiden, 
kunnen worden gekoppeld aan verschillen in datering bijvoorbeeld.

Wat de eventuele verschillen in eet- en drinkpatronen binnenin het onderzochte 
vissersmilieu betreft, is vooral het onderzoek van de dierlijke resten niet ver genoeg 
gevorderd om hier antwoorden te kunnen op geven. Het is bovendien niet altijd gemakkelijk 
om contexten te selecteren die men duidelijk met een huishouden kan verbinden. De latrines 
zijn wel in dit geval maar leveren precies weinig groot botmateriaal op. De studie van de erin 
aangetroffen visresten moet nog voor een groot deel geschieden zodat op dit vlak nog geen 
resultaten beschikbaar zijn.

Omtrent het schoeisel in leder blijven nog heel wat vragen open. Over hoeveel paar 
beschikte men gemiddeld ? In welke mate waren kinderen ook voorzien van schoeisel in



leder? Zijn de typologische verschillen eventueel te koppelen aan verschillen tussen man en 
vrouw, tussen jongeling en bejaarde ? Waar kwamen de schoenen vandaan: was er een 
schoenmaker te Walravenside of werden ze van elders betrokken ? Hoe zit dat met de geringe 
vertegenwoordiging van resten van laarzen onder het materiaal ? Was er een onderscheid 
tussen het schoeisel voor aan boord en het schoeisel voor aan land of was dit gelijk ?

Ook in verband met het schoeisel met houten onderdelen blijven heel wat vragen open. 
Het precieze gebruik voor de drie groepen: trippen, platijnen en stillegangen is niet gekend. 
Zijn trippen en platijnen eerder voor buiten en stillegangen voor binnen ? Het waarom van het 
groter aandeel trippen en platijnen te Walravenside is niet duidelijk.

Nog moeilijker wordt het in verband met de gespen in tin/lood en een koperlegering. 
Het verband tussen de verschillende types gespen en de schoeiseltypes is niet gekend, zo er al 
een verband bestaat.

Er staat wel wat informatie beschikbaar over de aard van het te Walravenside 
aanwezige textiel en over de kleurstoffen waarmee het geverfd was. Over het uitzicht van de 
kledij is de informatie al heel wat minder. De stukken aangetroffen textiel zijn te klein om iets 
over de vorm van de kledij te kunnen afleiden. Gezien de geringe bewaringskansen voor 
textiel staat ook te weinig vergelijkingsmateriaal ter beschikking om de stukken uit 
Walravenside in een ruimere context te plaatsen.

In verband met de textielloodjes is behalve dat een aantal ervan kunnen gelinkt worden 
met Lille en omgeving zo goed als niets geweten. Zo is helemaal niet geweten of de 
typologische verschillen tussen de loodjes kunnen verband houden met verschillen in de 
verhandelde producten. Het is in feite onthutsend vast te stellen dat in verband met dit soort 
objecten met een vermoedelijk hoog potentieel op het gebied van het achterhalen van 
consumptiepatronen van bepaalde textiele producten nog omzeggens geen onderzoek is 
verricht.

In verband met de diverse kledingtoebehoren is bij gebrek aan uitvoerig onderzoek niet 
zoveel geweten. Of aspecten van gender hierin tot uiting komen bijvoorbeeld kan in de 
huidige stand van het onderzoek niet worden achterhaald. Ook is in het algemeen over de 
verspreiding van dit soort objecten over de toenmalige maatschappij omzeggens niets 
geweten. De meeste elementen zijn wel gekend van andere vindplaatsen maar omtrent de 
werkelijke betekenis ervan tast men nog volledig in het duister.

In verband met de drie soorten kammen is voorlopig niet te achterhalen uit de materiële 
bronnen of er ook verschillende betekenissen dienen aan te worden gekoppeld. De rol en 
betekenis van voorwerpen in ivoor is algemeen niet zo goed gekend. Van waar kwam ivoor, 
wie zorgde voor de bewerking tot voorwerpen en hoe werden deze verdeeld, zijn een drietal 
vragen waarop voorlopig geen antwoord kan worden gegeven.

In verband met kralen, hangertjes en vingerringen is eigenlijk haast enkel geweten dat 
dergelijke objecten af en toe worden aangetroffen bij archeologisch onderzoek. Iets 
gelijkaardigs geldt voor insignes. Daar is al iets meer van geweten omdat er ook meer 
onderzoek naar wordt verricht maar over heel wat facetten moet het bij speculaties blijven. 
Wanneer, waarom en door wie ze gedragen werden blijft op het ogenblik nog een open vraag. 
Voorlopig blijft de kennis van de verspreiding ervan over de maatschappij ook vrij beperkt.

In verband met de aandacht voor hygiëne blijven nog heel wat onduidelijkheden over. 
Het ontbreken van kamerpotten dient bijvoorbeeld verder te worden onderzocht en verklaard. 
Omtrent het gebruik van linnen voor de toilethygiëne is niet zoveel vergelijkbare informatie 
voorhanden, zodat niet kan worden vastgesteld of dit de algemene regel is in het 
laatmiddeleeuwse onderzoeksgebied, dan wel een uitzondering. Ook over de verspreiding van 
bezems is vooral vanwege de normaal geringe bewaringskansen van dit soort objecten weinig 
te vertellen.



Van geen enkele van de drie zegelmatrijzen is de eigenaar geïdentificeerd. Het is dus 
helemaal niet duidelijk aan wie deze toebehoord hebben: aan een inwoner van Walravenside 
of aan een bezoeker. Vermits de zegelmatrijzen nog intact waren, betreft het vermoedelijk 
verloren exemplaren. Verder is vanuit de materiële bronnen helemaal niet geweten tot waar 
deze in de maatschappij voorkwamen.

In verband met de ceramiek is niet duidelijk waarom enkel de voorraadpotten in grijs 
aardewerk voorzien zijn van ingekraste merken. In verband met de merken in het algemeen is 
niet geweten wat ze betekenen en of ze wel een betekenis hebben en niet gewoon zomaar een 
aantal willekeurige krassen zijn. Bij de messen, boetnaalden, kommetjes en de kneedtrog ligt 
voor de hand dat het merk werd aangebracht door de eigenaar van het voorwerp. In verband 
met de tonnen is dit vermoedelijk ook het geval maar betreft het wellicht een vorige eigenaar, 
meer bepaald de handelaar die de tonnen in dit geval naar Vlaanderen bracht. Meer onderzoek 
is echter nodig om dit hard te maken en eventueel deze merken te kunnen onderscheiden van 
deze die eventueel aangebracht werden door de kuiper, de weerd of de controlerende 
overheid.

In verband met speelgoed en onderdelen van spelen blijft heel wat onduidelijk. De 
spelregels afleiden uit het bodemarchief is onmogelijk. Ook een aantal andere fundamentele 
vragen als ‘wie speelde er’ en ‘wanneer werd er gespeeld’ zullen vermoedelijk onbeantwoord 
blijven vanuit de materiële bronnen. Op de vraag waar er gespeeld werd kunnen de materiële 
bronnen wellicht wel een antwoord verschaffen. Dit is echter met de huidige stand van het 
onderzoek ook slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Bovendien beschikt men in dit 
verband nog niet over recurrenties waardoor eigenlijk niets kan worden hard gemaakt. Alles 
blijft voorlopig in het stadium van de hypothese. Hierbij komt nog dat een groot aantal 
spelactiviteiten geen materiële sporen nalaten en dus ook niet via deze bronnen kunnen 
gedocumenteerd worden.

Van de fluitjes in wit aardewerk is de vorm niet gekend, evenmin als deze van het 
buisvormig fluitje. Het meest onbekende aspect van deze fluitjes is evenwel de precieze 
functie. Dit geldt trouwens ook voor de hoorns in ceramiek als voor de belletjes in een 
koperlegering. De rol en betekenis van de stukken leisteen met ingekraste notenbalken is 
onvoldoende gekend.

De identificatie van een pin als pin van een reis- of pelgrimstaf dient met het nodige 
voorbehoud te worden bekeken. Het is enkel een plausibele hypothese, geen zekerheid.

Rond aspecten van de volkscultuur dient nog heel wat onderzoek verricht te worden 
vanuit de materiële bronnen en dit niet alleen wat betreft de vissersmilieus maar ook 
betreffende de andere milieus.

Het archeologisch onderzoek van de zone van de kapel is beperkt gebleven tot een kleine 
proefsleuf. Er is m.a.w. nog niet zoveel geweten over de kapel zelf. Meer onderzoek is o.a. 
nodig om het grondplan en de evolutie van de kapel te achterhalen.

In verband met de beeldjes in ceramiek is niet geweten waar ze geproduceerd werden 
noch hoe ze verspreid waren over de maatschappij. Ook is niet duidelijk wie verantwoordelijk 
was voor het aanbrengen van de kleur: de producent o f de consument ? In verband met de 
insignes is eerst en vooral niet geweten welke bedevaartsoorden werkelijk bezocht werden. 
Ook kan op het ogenblik niet achterhaald worden of het ensemble van Walravenside typisch 
is voor een vissersmilieu dan wel algemeen geldend is voor het onderzoeksgebied.

De buisvormige objecten in rood aardewerk blijven na bevraging van diverse specialisten 
van laatmiddeleeuwse mobilia nog ongeïdentificeerd.



18 Onderzoeksvoorstellen of hoe trachten meer te weten te komen omtrent vissersmilieus ?
18.1 Inleiding

Om de met dit onderzoek bekomen informatie omtrent de vissersmilieus uit het zuidelijk 
Noordzeegebied verder te kunnen uitbreiden, zouden idealiter nog een aantal bijkomende 
vissersmilieus uit het onderzoeksgebied in detail en op de nodige schaal archeologisch 
onderzocht dienen te worden met het oog op de detectie van recurrenties en eigenheden. Bij 
voorkeur richt men bij de selectie van de te onderzoeken sites, vanwege de complementariteit 
van de bronnen, de aandacht op die milieus die ook goed in de geschreven bronnen zijn 
gedocumenteerd. Bij het onderzoek van deze bijkomende vissersmilieus -  en eigenlijk ook bij 
elk archeologisch onderzoek dat de ambitie heeft ook op interpretatief vlak iets te kunnen 
betekenen - dient best rekening te worden gehouden met de hierna uiteengezette voorstellen 
ten opzichte van het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse en latere bronnen in het 
algemeen. Deze vloeien voort uit de confrontatie met heel wat problemen tijdens het 
onderzoek van de materiële bronnen van Walravenside. Tegelijkertijd dringt zich ook een 
grondige inventarisatie van de nog onder de vorm van materiële bronnen beschikbare 
vissersmilieus op. Gezien de kwetsbaarheid van hun ligging zijn er immers al een groot aantal 
volledig opgeruimd, langs de oostkust van Engeland maar ook langs de Belgische kust.

Om een aantal kenmerken te kunnen herkennen als typisch voor landelijke vissersmilieus 
en om dit te kunnen hard maken vanuit het onderzoek van de materiële bronnen, zouden 
echter ook een representatief aantal andere milieus archeologisch dienen onderzocht te 
worden op de manier zoals Walravenside: in de eerste plaats het agrarisch-rurale milieu maar 
vervolgens bijvoorbeeld ook het stedelijke, het adellijke en het geestelijke milieu.

Hierna volgen enkele concrete voorstellen die een aantal van de tijdens het onderzoek 
vastgestelde tekorten ten minste gedeeltelijk zouden kunnen wegwerken. De voorstellen zijn 
opgesplitst in algemene voorstellen en voorstellen specifiek voor Walravenside. De algemene 
onderzoeksvoorstellen zijn dus niet specifiek op vissersmilieus noch op Walravenside gericht 
maar zijn nuttig voor het onderzoek van de middeleeuwse en latere archeologische bronnen in 
het algemeen. Ze zijn op te splitsen in globale voorstellen die verband houden met de 
organisatie van de archeologie en de manier waarop aan archeologie wordt gedaan en 
concrete voorstellen die specifieke onderzoeksitems oplichten. De problemen in verband met 
het onderzoek van de materiële bronnen van de late middeleeuwen zijn in het algemeen al zo 
groot, dat een toespitsen op de problemen van het onderzoek van de materiële bronnen uit 
vissersmilieus enkel zinvol is nadat eerst een aantal algemene problemen zijn weggewerkt. 
Bovendien zijn heel wat aspecten ook onderling verbonden. Het wegwerken van een 
probleem in het kader van de stedelijke archeologie heeft ongetwijfeld ook een impact op de 
archeologie van vissersmilieus.

De algemene voorstellen zijn: het opstellen van status quaestiones, het uitbouwen van 
referentiecollecties, het versterken van de multidisciplinariteit, het beter afstemmen van het 
‘terreinwerk’ op de onderzoeksvragen en het in balans brengen van de verhouding 
onderzoek/publicatie. Het is duidelijk dat een aantal voorstellen serieuze 
financieringsproblemen kunnen stellen.

18.2 Algemene onderzoeksvoorstellen
18.2.1 Wat betreft de aanpak en de organisatie van het archeologisch onderzoek
18.2.1.1 Opstellen van status quaestiones

Het opstellen van een aantal status quaestiones in verband met de gekende 
archeologische bronnen van de late middeleeuwen en later is de eerste stap die dringend zou 
moeten gerealiseerd worden enerzijds met de bedoeling om de lacunes in de bestaande kennis 
goed in kaart te brengen en anderzijds om onderzoeksvragen te genereren ten behoeve van de



oriëntatie van het terreinwerk. In verband met de meeste op het ogenblik gekende mobilia en 
immobilia beschikt men niet over synthesewerken die de beschikbare informatie gemakkelijk 
toegankelijk maken en bruikbaar maken voor een onderzoeker om er verder op te werken. Één 
voorbeeld volstaat om dit duidelijk te maken. Van spinsteentjes bestaat geen actuele 
overzichtsstudie die op basis van de huidige beschikbare gegevens bijvoorbeeld minstens 
aangeeft hoe dit object afgaande op de materiële bronnen verspreid is over de 
laatmiddeleeuwse maatschappij, zowel in de ruimte als in de tijd. Dit geldt voor omzeggens 
alle te onderzoeken sporen en resten. Een te magere troost hierbij is dat dit niet alleen geldt 
voor de archeologische bronnen van late middeleeuwen en later maar bijvoorbeeld zelfs ook 
voor de gereedschappen uit de 19de eeuw3351. Dit houdt in dat een onderzoeker die vanuit de 
materiële bronnen een bepaald milieu wil bestuderen alles -  haast vondstmelding per 
vondstmelding - zelf moet doornemen. Dit is onmogelijk, enerzijds gezien het groot aantal 
objecten en sporen en anderzijds gezien de verspreiding of beter zelfs de versnippering van de 
informatie over ontelbare en vaak moeilijk toegankelijke publicaties. Dit heeft bijvoorbeeld 
tot gevolg dat altijd opnieuw wordt gerefereerd naar de gemakkelijk toegankelijke publicaties 
en dat in de vakliteratuur heel wat herhalingen voorkomen. De archeologische wereld zou dus 
een aantal onderzoekers moeten vrijstellen van het terreinwerk met als opdracht het opstellen 
van status quaestiones.

18.2.1.2 Uitbouwen van referentiecollecties
Een andere piste is het gericht uitbouwen van referentiecollecties. Geen 

referentiecollecties in de zin van deze die reeds bestaan voor de onderzoekers van dierlijke en 
plantaardige resten en die gebaseerd zijn op een reeks individuele items, maar 
referentiecollecties omtrent geselecteerde milieus van de laatmiddeleeuwse maatschappij: 
vissersmilieus, landbouwersmilieus, handelaarsmilieus, ... Een dergelijk referentiekader zou 
voor de late middeleeuwen kunnen starten met het onderzoek per te onderscheiden 
geografische eenheid van een aantal zorgvuldig geselecteerde milieus. In een latere fase zou 
een dergelijk kader verder verfijnd moeten worden; zowel chronologisch, geografisch als 
socio-economisch. Het volledig uitbouwen van een dergelijk referentiekader zou de studie 
van de materiële cultuur op basis van de materiële bronnen op een totaal ander niveau dan nu 
mogelijk maken.

Dit is een strategie die o.a. in belangrijke mate het onderzoek van de vissersmilieus zou 
ten goede komen. In de loop van het onderzoek werd immers meermaals vastgesteld dat men 
bij gebrek aan goed gedocumenteerde agrarische landelijke milieus bijvoorbeeld, niet kon 
opmaken of een te Walravenside vastgesteld kenmerk typerend is voor een vissersmilieu of 
helemaal niet.

Daarnaast zou ook een grotere inspanning moeten gaan naar het opstellen van 
referentiecollecties die specifiek gericht zijn op het verfijnen van de chronologie van de 
mobilia en de immobilia, zoals bijvoorbeeld deze van het Corpus Middeleeuws Aardewerk. 
De geringe chronologische precisie van een groot aantal archeologische contexten is immers 
een belangrijke interpretatieve handicap. Voor het opsporen van dergelijke contexten moet 
nauw samengewerkt worden met specialisten van de geschreven bronnen die sites en 
contexten kunnen opsporen waarvoor men over goede externe dateringen beschikt.

18.2.1.3 Het versterken van de multidisciplinariteit
In aansluiting bij het voorgaande is het duidelijk dat de studie van de materiële resten in 

splendid isolation niet volstaat om het verleden volledig te begrijpen. Men moet om dit doel 
te bereiken alle beschikbare bronnen aanboren en met mekaar confronteren. Het is precies dit

3351 Informatie Johan David, conservator Musuem voor Oudere Technieken (MOT) te Grimbergen waarvoor 
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samenspel dat zal toelaten nieuwe inzichten te verwerven. De noodzaak hiertoe is ruim tien 
jaar geleden reeds ten volle benadrukt maar aan deze oproep wordt in de praktijk helaas 
weinig gehoor gegeven. Dit geldt niet alleen voor de multidisciplinariteit tussen de 
archeologie en de diverse natuurwetenschappen maar ook en vooral voor de 
multidisciplinariteit tussen de archeologie en de geschiedenis. Het slechts gebrekkig gehoor 
geven aan de oproep tot uitbouwen van de multidisciplinariteit is voor een deel te wijten aan 
het feit dat vorsers uit de verschillende wetenschappelijke disciplines zich goed voelen in hun 
eigen discipline, geen commentaar van in hun ogen onbevoegden over hun onderzoeksdomein 
dulden en niet gemakkelijk geneigd zijn om zich op glad ijs te wagen, d.w.z. op terreinen 
waar ze zich minder goed thuis voelen.

Enkele voorbeelden van interpretaties die zowel steunen op informatie uit materiële 
bronnen uit Walravenside als op informatie uit geschreven bronnen hebben dit punt op 
overtuigende wijze kracht bijgezet. Het betreft het voorbeeld van de aanwezigheid van 
Spaanse majolica en allerlei exotische kruiden en dit van de tonnen gemaakt met Baltisch 
hout. Beide gevallen tonen aan dat het in dit stadium van het onderzoek zonder toegankelijke 
geschreven bronnen vanuit de materiële bronnen wel mogelijk is een aantal waarnemingen te 
doen en deze te interpreteren, maar dat de interpretatie in een aantal gevallen pas tot op een 
hoger niveau geraakt door de integratie van de geschreven bronnen. Hier ligt dan ook voor 
een deel de rol van de multidisciplinariteit. Deze moet een interpretatief kader opstellen dat 
moet toelaten ook op plaatsen zonder beschikbare geschreven bronnen vanuit de materiële 
bronnen tot hogere niveaus van interpretatie door te dringen.

Om de multidisciplinariteit tussen geschiedenis en archeologie te verbeteren, zou men 
het best een aantal archeologische sites selecteren die goed gedocumenteerd zijn in de 
geschreven bronnen met de bedoeling ze in extenso op te graven en te bestuderen. Een 
dergelijke aanpak zou er dan vooral moeten op gericht zijn de methodologie en het 
interpretatiekader van de materiële bronnen te verbeteren. Een dergelijk project zou kunnen 
omschreven worden als ‘het beter onder de knie krijgen van de taal van de materiële 
bronnen.’

18.2.1.4 Betere afstemming van het ‘terreinwerk’ op de onderzoeksvragen
Een steeds groter probleem is dat de archeologie op het terrein -  wat soms enigszins 

denigrerend als het ‘veldwerk’ wordt omschreven en dus volgens sommigen geen deel zou 
uitmaken van het echte wetenschappelijk onderzoek -  meer en meer bedreven wordt zonder 
een echte onderzoeksagenda. ‘Zien wat het geeft’, is een te vaak gehoorde slogan. Een 
terreinarcheologie zonder vragen, die slaafs de immobilia en mobilia registreert volgens de 
agenda van projectontwikkelaars draagt niet bij tot een betere valorisatie van de materiële 
resten als bron voor het onderzoek naar de materiële leefwereld. Naar antwoorden op de 
meeste vragen moet men immers bewust op zoek gaan. De antwoorden zijn niet zo maar 
geautomatiseerd te registreren. Vragen die op het terrein niet gesteld zijn, kunnen slechts heel 
uitzonderlijk achteraf in het laboratorium of in het bureel worden beantwoord. Het 
wetenschappelijk onderzoek start dus met de eerste spadensteek en is in die fase ook het 
meest kwetsbaar. Verkeerde beslissingen leiden onherroepelijk tot informatieverlies.

Hierna volgen enkele voorstellen die de verdere ontwikkeling van het archeologisch 
terreinonderzoek als volwaardige wetenschap zouden kunnen ten goede komen.

18.2.1.4.1 Afrekenen met de tirannie van de projectontwikkelaar
Met de tirannie van de projectontwikkelaar wordt bedoeld dat de agenda van het 

archeologisch onderzoek niet in de eerste plaats moet bepaald worden door de 
projectontwikkelaar. Veeleer moet gezocht worden om de agenda van de projectontwikkelaar

3352 Verhaeghe 1990.



in te passen in de archeologische agenda. Een voorbeeld dat goed illustreert wat bedoeld 
wordt, vormt het archeologisch noodonderzoek van lineaire trajecten van rioleringen. Veeleer 
dan op deze trajecten van al de sites die gedeeltelijk worden bedreigd, juist het bedreigde deel 
te onderzoeken heeft men er volgens mij vanuit wetenschappelijk standpunt belang bij om een 
selectie van de archeologische bronnen grondiger te onderzoeken. Het ganse traject moet wel 
archeologisch begeleid worden maar op basis van de eerste resultaten dient men een selectie 
te maken van de site of de sites die men ruimer wenst te onderzoeken. Op die manier verkrijgt 
men voor deze sites representatieve informatie die ook bruikbaar zal zijn voor andere sites. 
Wanneer men enkel de strikt genomen bedreigde zones onderzoekt, blijft men meestal met 
een onbegrijpbare hoeveelheid informatie over, die ook voor onderzoek op andere plaatsen 
grotendeels onbruikbaar blijft. Bovendien is het zo dat men door een archeologische site 
stukjesgewijs en met grote tijdsintervallen op te graven, onvermijdelijk een deel van de 
samenhang vernielt. We hebben er immers geen belang bij om voorafgaand aan de studie van 
de archeologische bronnen er eerst een puzzel van te maken.

18.2.1.4.2 De strijd aanbinden met de versnippering door schaalvergroting
Deze strategie ligt in de lijn van de vorige en is vooral ingegeven door de wetenschap 

dat men archeologisch meer gebaat is met de resultaten van drie sites die volledig zijn 
onderzocht dan met dertig sites waarvan telkens slechts 10% is onderzocht, m.a.w. sites 
waarvan men de representativiteit van het onderzochte niet kan inschatten. Dit is een pleidooi 
tot de archeologische wereld om te trachten meer sites over een groter areaal te onderzoeken. 
Bij het versnipperde onderzoek van stukjes en beetjes houdt men op het einde meer vragen 
over dan men antwoorden verschaft. Het systematisch opgraven van een aantal geselecteerde 
moated sites zal heel wat meer opleveren dan de volgende tien jaar alle stukjes van moated 
sites die bij infrastructuurwerken vernietigd worden religieus te registreren. Via de laatste 
aanpak bekomt men wel een goed gevulde stippenkaart, maar het is zeer de vraag of het 
fenomeen moated site ooit op die manier beter zal begrepen worden. In verband met sites met 
walgracht werd reeds in 1984 een oproep in die richting gelanceerd3353, tot nog toe zonder 
gehoor. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Merovingische grafvelden. Enkele graven uit een 
grafveld leveren wel relevante gegevens op, het ganse grafveld in zijn landschappelijke 
context oneindig veel meer. De holistische aanpak bezorgt niet alleen meerwaarde op het 
niveau van het individuele spoor maar uiteraard ook op dit van de site.

De versnipperde aanpak heeft het immense nadeel dat het opsporen van recurrenties 
zoniet onmogelijk toch serieus moeilijk wordt. De schaalvergroting moet dus ook de 
recurrente fenomenen beter detecteerbaar maken. Deze zijn essentieel vermits het niet de 
individuele gebeurtenis is die zal helpen om de vroegere maatschappij beter te begrijpen, wel 
de patronen3354 die aan de hand van recurrente fenomenen kunnen worden herkend.

18.2.1.4.3 Methodes ontwikkelen om vooral de registratie van mobilia te verbeteren
Men kan zich echt de vraag stellen of van een middeleeuwse en latere site ook niet alle 

mobilia driedimensioneel zouden dienen geregistreerd te worden zoals gedaan wordt voor een 
prehistorische site die zich nog in situ bevindt. In elk geval zouden reeds heel wat methoden 
kunnen ontwikkeld worden om de registratie van mobilia te verbeteren. Sporen met 
uitgestrekte vullingen waarin geen onderscheid kan worden gemaakt, dienen artificieel te 
worden opgesplitst om de positie van de mobilia preciezer te bepalen.

Bovendien zou ook de ploeglaag beter moeten onderzocht worden. Hoe dikwijls 
worden heel uitzonderlijke vondsten niet in de bovenlaag of in de ploeglaag aangetroffen ? 
Het systematisch machinaal weggraven van deze laag, heeft in het geval dat deze voorwerpen

3353 Verhaeghe 1986, 83.
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later toch nog worden opgemerkt in de hopen uitgegraven grond, als enige resultaat dat de 
precieze coördinaten van de vindplaats zijn uitgewist waardoor een eventuele toewijzing aan 
een bepaalde archeologische context onmogelijk is gemaakt.

Alvorens beslist wordt dit op enige schaal ten uitvoer te brengen dient deze aanpak wel 
eerst grondig te worden uitgetest en te worden onderworpen aan een kosten- en batenanalyse.

18.2.1.4.4 De relatie onderzoek-publicatie in balans brengen
Beduidend meer inspanning moet geleverd worden om resultaten van archeologisch 

onderzoek zo exhaustief mogelijk en voldoende snel te publiceren. Dit is wellicht één van de 
zwaarste problemen. Door de grote werkdruk wordt oneindig veel gegraven, echter weinig 
bestudeerd en nog minder gepubliceerd. Deze neerwaartse spiraal legt een hypotheek op het 
sérieux van de archeologie als wetenschap. Met het voorliggende werk hoop ik een 
bescheiden bijdrage in de voorgestelde richting te hebben geleverd en hoop ik tevens dat de 
nadruk meer komt te liggen op publicatie van onderzoeksresultaten.

18.2.2 Enkele specifieke onderzoeksvoorstellen naar aspecten van de laatmiddeleeuwse 
materiële leefwereld

Bij wijze van voorbeeld worden hier een klein aantal specifieke onderzoeksvoorstellen 
opgesomd die zoals de titel zegt niet specifiek met visserij te maken hebben maar met de 
laatmiddeleeuwse materiële leefwereld in het algemeen. De lijst is uiteraard niet exhaustief 
maar enkel bedoeld om een idee te geven van wat allemaal nog kan gedaan worden. Vermits 
de nog te onderzoeken aspecten ook ter sprake komen in de loop van deel 3 bij de 
behandeling van de diverse aspecten, wordt hiervoor naar de specifieke paragrafen van deel 3 
verwezen.

Mortel en pleisterwerk wordt meestal gewoon vermeld en slechts uitzonderlijk 
analytisch benaderd. Een onderzoeksprogramma dat chemisch, fysisch en micromorfologisch 
onderzoek combineert met onderzoek van materiële en geschreven bronnen zal ongetwijfeld 
meer duidelijkheid brengen omtrent deze materie en de onduidelijkheden die er nu bestaan uit 
de weg ruimen.

Een andere piste is deze van experimenteel archeologisch onderzoek. Dit is een piste die 
te weinig wordt bewandeld. De levensduur van bijvoorbeeld houten tonwaterputten zou goed 
kunnen ingeschat worden aan de hand van een experimentele benadering.

Onderzoek van slijtagesporen en analyse van residu’s zijn twee andere facetten die in 
het kader van onderzoek naar middeleeuwse en latere materiële bronnen in sterke mate 
veronachtzaamd worden maar eigenlijk een groot potentiëel hebben. Het hout van tonnen zou 
bijvoorbeeld systematisch kunnen onderzocht worden op zoek naar signalen van een vroegere 
inhoud.

Gewichten en maten komen vaak ter sprake zowel in publicaties van materiële bronnen 
als in deze van geschreven bronnen. Een onderzoek dat regio per regio de beschikbare 
informatie samenbrengt en met mekaar confronteert zal ongetwijfeld toelaten wat meer 
klaarheid te scheppen in deze op het ogenblik zeer onoverzichtelijke materie.

Het palynologisch onderzoek van beerputvullingen en coprolieten dient met meer 
systematiek te gebeuren. Het onderzoek van de consumptie van groenten en kruiden en de 
kweek van bepaalde planten zal er wel bij varen.

18.3 Onderzoeksvoorstellen specifiek voor Walravenside en andere vissersmilieus
Eerst en vooral moet het gedetailleerd onderzoek van heel wat groepen mobilia 

afkomstig uit de opgravingscampagnes 1992-1998 nog worden uitgevoerd. Voor een aantal is 
immers enkel een eerste verkenning uitgevoerd. Vooral de voorwerpen in metaal zijn wat de 
studie betreft, vanwege de aanwezige corrosie en de ermee verbonden problemen van
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reiniging en conservatie, wat achterop gebleven. Ook dient nog heel wat verder onderzoek te 
worden verricht op de enorme hoeveelheden ceramiek. Er is reeds een eerste selectie 
bestudeerd, maar er blijft nog heel wat beschikbaar voor verder onderzoek. Hetzelfde geldt 
voor de dierlijke en in iets mindere mate voor de plantaardige resten. Bij de dierlijke resten 
staan vooral de miljoenen visresten in het brandpunt van de belangstelling. Ook in verband 
met de varia en de ongeïdentificeerde mobilia kan verder onderzoek wellicht bijkomende 
informatie opleveren. Niet alleen specifieke groepen kunnen nog verder worden bestudeerd, 
ook specifieke benaderingswijzen dienen nog te worden uitgewerkt op de materiële bronnen 
van Walravenside. We denken hierbij vooral aan aspecten van cognitieve archeologie en het 
verderzetten en uitbreiden van de cross-fitting naar andere groepen.

Vervolgens dienen de zones die zijn op gegraven tijdens de opgravingscampagnes van 
1999 tot en met 2002 nog verder onderzocht en uitgewerkt te worden zoals deze van de 
campagnes 1992-1998.

Het zou ook zeer nuttig zijn om ook een representatief deel van de nog niet onderzochte 
zones aan te snijden met de bedoeling o.a. over het verlaten van Walravenside wat meer te 
kunnen zeggen vanuit het onderzoek van de materiële bronnen. Onderzoek van deze zones 
kan verder ook informatie verschaffen over een in de geschreven bronnen gedocumenteerde 
brouwerij, over het uitzicht en de evolutie van de kapel met bijbehorend kerkhof, over de 
bewoning in de dorpskern rond de kapel en langs de hoofdstraat, over de bewoning aan de 
rand van dorp in ogenschijnlijk meer geïsoleerde boerderijen en algemeen over de evolutie 
van dit milieu in de 16de eeuw. Bij het opgraven van representatieve delen van de niet 
onderzochte zones blijft ook steeds de hoop bestaan dat vroeg of laat ook de aan de inplanting 
van het vissersmilieu voorafgaande bewoning archeologisch kan worden gedocumenteerd. Op 
die wijze zou het gebrek aan informatie over de evolutie van de materiële cultuur ten dele 
kunnen opgevangen worden.

De inwoners zelf van Walravenside wat meer in beeld brengen kan vanuit het 
onderzoek van het kerkhof. Er is hoop dat dit met geofysische technieken precies kan 
gelokaliseerd worden, zodat gericht onderzoek ervan mogelijk wordt.

Het systematisch opnieuw onderzoeken van private en openbare collecties van 
Walravenside-strand en andere vissersmilieus zoals Wenduine verdient ook aanbeveling. Met 
de collecties van het strand van Raversijde werd in het kader van de verhandeling reeds een 
aanvang genomen door o.a. de pelgrims- en andere insignes bij het onderzoek te betrekken. Er 
blijft echter van deze site nog heel wat materiaal voor verdere studie beschikbaar. Etienne 
Cools en Agnes Mortier nemen zich voor deze taak voor de site Walravenside-strand ter harte 
te nemen.

Het bij de aanvang van dit hoofdstuk reeds aangestipte opgraven van representatieve 
gedeelten van een aantal bijkomende vissersmilieus uit het onderzoeksgebied is uiteraard een 
onderzoekspiste die heel wat zal bijbrengen over de materiële cultuur van vissersmilieus. Dit 
ligt enkel wat Vlaanderen betreft binnen de mogelijkheden en bevoegdheid van de 
onderzoeksinstelling Instituut voor het Archeologisch Patrimonium.

Het onderzoeken van de geschreven bronnen van vissersmilieus met het oog op de 
studie van de materiële leefwereld is een piste die evenals de vorige heel wat zal bijbrengen.
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