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Hoofdstukken 1 en 2
De eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift presenteren de doelstellingen van dit 
proefschrift, evenals gedetailleerde achtergrondinformatie over de vier meest gebruikte 
isotopen in de archeologie, namelijk dat van strontium, zuurstof, koolstof en stikstof. Het 
onderzoek naar migratie of migratiepatronen werd in het verleden vooral gebaseerd op 
de ruimtelijke verspreiding van culturele artefacten, waarbij het gebruik van typologieën 
wellicht het meest bekend is.  Deze benadering van het concept “migratie” heeft echter 
geleid tot een actieve discussie over de mate waarin de ruimtelijke verspreiding van niet-
lokale typologieën van archeologische artefacten de daadwerkelijke migratie van mensen 
representeert, of de diffusie van ideeën. Een nieuwe kijk op dit onderwerp wordt geleverd 
door de archeologische subdiscipline van de archeologische wetenschap. Met name 
de isotopen van lood (Pb), neodymium (Nd), zuurstof (O), koolstof (C) en strontium (Sr) 
worden veel ingezet als tracers van oorsprong, als indicatoren van migratie. Ondanks vele 
internationale successen en reeds bewezen potentieel werd isotopenonderzoek tot op 
een aantal jaar geleden slechts sporadisch toegepast op Nederlands cultureel erfgoed. Dit 
promotieonderzoek heeft zich derhalve gericht op het vullen van deze kennislacune door 
onder andere de toepasbaarheid van isotopenonderzoek op Nederlands archeologisch 
materiaal te onderzoeken. Dit proefschrift volgt twee onderzoekslijnen: een conceptuele 
lijn, die het opzetten van een database met essentiële achtergrond 87Sr/86Sr data bevat, 
en een interpretatieve lijn, gericht op een bredere sociaaleconomische en culturele 
interpretatie van de gegenereerde isotopendata. Het doel van het onderzoek was het 
integreren van isotopenonderzoek in de commerciële archeologie, en derhalve bij te 
dragen aan het (her)schrijven van de Nederlandse geschiedenis. 

Hoofdstuk 3
Isotopenonderzoek wordt sedert 30 jaar met veel succes toegepast om archeologische 
vragen omtrent residentiele mobiliteit te kunnen beantwoorden. Om de verkregen data 
goed te kunnen interpreteren is het van belang om de ruimtelijke verspreiding van 
biologische beschikbare 87Sr/86Sr waarden in kaart te brengen. Dit hoofdstuk presenteert 
de eerste archeologische biologisch beschikbare strontiumkaart van Nederland. De kaart 
is samengesteld op basis van uitsluitend tandglazuur van archeologische knaagdieren en 
zorgvuldig geselecteerde zoogdieren welke als beste proxy voor het biologisch beschikbare 
strontium beschouwd worden. De diversiteit van de Nederlandse geologische ondergrond 
is direct te koppelen aan de ruimtelijke verspreiding van de ratio 87Sr/86Sr. Op basis van de 
analyse van 143 monsters zijn zes isoscapes (een portmanteau van de Engelse woorden 
“isotopes” en “landscapes”) gedefinieerd: A) Onderste Maas-terras (0,7074-0,7091, n = 2); 
B) Zee- en Rijnsedimenten (0,7088-0,7092; n = 85); C) Hollands veengebied, Kempen en 
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Noordelijke zandgebieden (0,7091-0,7095, n = 14); D) Roergebied (0,7095-,07105, n = 11); 
E) Stuwwallen (0,7095-0,7110, n = 7) en F), Lössgebied (0,7104-0,7113, n = 15). Hoewel de 
individuele isoscapes enige overlap laten zien, is het gemiddelde van iedere isoscape 
statistisch significant verschillend van elkaar, met uitzondering van de combinatie D-A. 
Er is tot op heden geen data voorhanden uit vijf geologische locaties binnen Nederland. 
Om deze leegtes te vullen zullen in de toekomst aanvullende monsters uit de natuurlijke 
omgeving (vegetatie, water, etc.) genomen en geanalyseerd moeten worden. Deze 
benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ander type monster, vereist echter 
validatie om het verschil tussen de strontiumisotopenratio’s tussen de archeologische 
monsters en de natuurlijke (biosfeer) monsters te kunnen bepalen. 

Hoofdstuk 4
In de Late Bronstijd (1100 BC) tot de laat-Romeinse periode (AD 270) werden de 
overleden leden van een populatie voornamelijk gecremeerd. Maar in 500 BC vindt er 
met name in het Nederlandse rivierengebied een verschuiving in het begrafenisritueel 
plaats.  Hier werden de doden niet meer gecremeerd, maar begraven. Deze opmerkelijke 
verandering kan betrekking hebben op de introductie van niet-inheemse, vreemde 
culturen, dan wel externe contacten binnen de inheemse populatie, door bijvoorbeeld 
uitwisselingsnetwerken en allianties. De nieuwe culturen die de mogelijke immigranten 
met zich meebrachten zouden geïntegreerd kunnen zijn binnen de lokale cultuur, met 
als gevolg dat het begrafenisritueel veranderde. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
van het strontiumisotopenonderzoek gepresenteerd dat is uitgevoerd op een groot 
aantal inhumatieresten uit het Nederlandse rivierengebied. Deze studie levert het 
eerste bioarcheologische bewijs dat lange afstand migratie van zowel mens als dier naar 
Nederland plaats vond tijdens de IJzertijd. Het relatief hoge percentage niet-lokaal geboren 
of opgegroeide personen (tot circa 48%) in vergelijking met andere IJzertijd vindplaatsen 
in Europa ondersteunt de hypothese dat de verandering in het begrafenisritueel 
veroorzaakt is door de toenemende heterogeniteit van de bevolking op het gebied van 
(culturele) komaf. De aanwezigheid van mensen met een andere culturele achtergrond 
en/of geografische herkomst kan geleid hebben tot de aanvaarding en/of implementatie 
van nieuwe begrafenisrituelen in het Nederlandse rivierengebied. Dit hoofdstuk laat zien 
dat door de toepassing van isotopenonderzoek ook informatie verkregen kan worden 
over de culturele veranderingen die binnen populaties plaatsvonden. 

Hoofdstuk 5 
Hoewel bioarcheologisch onderzoek het potentieel heeft om een gedetailleerde 
reconstructie van de ontwikkeling van een (pre)historische populatie te maken in termen 
van demografie en (culturele) komaf, is het van essentieel belang om de bepalende 
factoren te begrijpen die de veranderingen in binnen een populatie faciliteren of juist 



514417-L-bw-kootker514417-L-bw-kootker514417-L-bw-kootker514417-L-bw-kootker
Processed on: 23-10-2017Processed on: 23-10-2017Processed on: 23-10-2017Processed on: 23-10-2017 PDF page: 256PDF page: 256PDF page: 256PDF page: 256

256

Nederlandse samenvatting

tegenhouden. In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een eerste 
poging om de mechanismen en bepalende factoren te achterhalen die een groot effect 
hebben gehad op de geobserveerde mate van mobiliteit in Oldenzaal. Hiertoe is voor het 
eerst strontium- (87Sr/86Sr) en zuurstofisotopendata (δ18O) van 198 individuen uit (post)
middeleeuws Oldenzaal en recent opgebouwde vroegmiddeleeuwse en vroegmoderne 
routenetwerken geïntegreerd. Op basis van een gedetailleerde reconstructie van de 
historische routenetwerken en netwerk-persistenties kan geconcludeerd worden 
dat Oldenzaal infrastructureel goed ontsloten was gedurende de Middeleeuwen en 
de vroegmoderne tijd (ca. AD 800-1600). Desondanks wijzen de resultaten van het 
isotopenonderzoek op een populatie dat gekenmerkt werd door een lage variabiliteit 
in termen van herkomst. Een hoge mate van connectiviteit van een stad kan derhalve 
niet gekoppeld worden aan een hoge mate van mobiliteit binnen een populatie. Vier 
verschillende scenario’s zijn gedefinieerd die, onafhankelijk of in combinatie met 
elkaar, de waargenomen lage variatie in isotopendata zouden kunnen verklaren. Naast 
intrinsieke factoren, zoals een dataset die aan een bias onderhevig is, of de interpretatieve 
beperkingen, kunnen bredere sociaal-culturele factoren, zoals de toegankelijkheid van 
een stad voor de influx van immigranten, van cruciaal belang zijn bij de opbouw bij de 
opbouw van een populatie. De in dit hoofdstuk gepubliceerde gegevens onderstrepen 
het belang van een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering van de analyse van 
bioarcheologische (fysisch antropologische, isotopen- en DNA-) data om de ontwikkeling 
van een (pre)historische bevolking zo accuraat mogelijk, en vanuit een breed historisch 
en geografisch perspectief, te kunnen begrijpen. 

Hoofdstuk 6
De stad Alkmaar was de eerste stad in Nederland die in 1573 met succes tegen het Spaanse 
leger streed   tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1569-1648). Deze overwinning betekende een 
keerpunt in de revolutie en leidde uiteindelijk tot de erkenning van de Nederlandse 
Republiek als een onafhankelijk land. Er is een schat aan historische en archeologische 
gegevens uit deze belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis, maar slechts 
weinig menselijke skeletresten kunnen direct gekoppeld worden aan het geweld van 
de Tachtigjarige oorlog. Tijdens de archeologische opgravingen op de Paardenmarkt in 
Alkmaar in 2010 werden twee massagraven aangetroffen: een groot massagraf met daarin 
de skeletresten van enkel mannelijke individuen, en een klein massagraf waarin de resten 
van mannen, vrouwen en kinderen aangetroffen werden. De wijze waarop de graven 
gevuld zijn, alsmede de aanwezigheid van een groot aantal kogels in het grote massagraf 
doet vermoeden dat de massagraven gekoppeld kunnen worden met een gewelddadige 
gebeurtenis. In de geschiedenis van Alkmaar moet dit het beleg van de stad in 1573 zijn. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het fysisch antropologische onderzoek en 
het isotopenonderzoek naar de menselijke resten, en het forensische onderzoek naar 
de kogels gepresenteerd. Uit het isotopenonderzoek blijkt dat in de mannen uit het 
grote massagraf allemaal mogelijk van lokale komaf zijn. In het kleine massagraf liggen 
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mogelijk de resten van twee ‘vluchtelingen’ begraven, waaronder dat van een kind dat 
pas vlak voor zijn dood in (de regio rondom) Alkmaar is komen wonen. Tevens laat dit 
hoofdstuk zien dat een multidisciplinaire aanpak kan bijdragen aan een beter begrip van 
gewelddadige gebeurtenissen die onze geschiedenis kent. 

Hoofdstuk 7
De Nederlandse Oost-Indische Compagnie (VOC) vestigde zich bij Kaap de Goede 
Hoop op de locatie van het huidige Kaapstad een haven waar de schepen aan konden 
meer om de voorraad proviand weer aan te vullen. De inheemse bevolkingsgroep, de 
Khoisan, waren echter niet bereid hard voor de Nederlanders te werken. Daarom begon 
de VOC met het importeren van slaven uit het oosten van Afrika, Madagaskar en Azië 
om het personeelsbestand met adequate werklieden uit te breiden. Kaapstad werd 
een kosmopolitische nederzetting met verschillende groepen mensen, waaronder een 
niet-Europese onderklasse die bestond uit slaven, bannelingen, veroordeelden en de 
“vrije zwarten”. In dit hoofdstuk wordt nieuwe strontiumisotopendata gepresenteerd 
in combinatie met reeds bestaande koolstof- en stikstofisotopendata van een 18e-19e 
eeuwse begraafplaats, gelegen aan de hedendaagse Cobern Street in Kaapstad, Zuid-
Afrika. Het doel van het onderzoek was niet-Europese geforceerde/gedwongen migranten 
te identificeren die voor de VOC naar de Kaap waren gebracht. Door de combinatie 
van verschillende isotopen en de analyse van meerdere gebitselementen per individu 
zijn we in staat geweest om de individuele migratie patronen, de leeftijd waarop de 
gedwongen migratie heeft plaatsgevonden en, zo mogelijk, de geografische herkomst van 
de individuen te onderzoeken. Door het gebruik van drie proxies, 87Sr/86Sr, δ13Cdentine en de 
aanwezigheid van tandheelkundige modificaties, zoals het slijpen van de voortanden, kan 
geconcludeerd worden dat de meerderheid van de onderzochte individuen (54,5%) niet 
van lokale komaf zijn. Bovendien suggereren de 87Sr/86Sr data dat de niet lokaal geboren 
mannen uit meer verschillende gebieden afkomstig zijn dan de vrouwen. Voor twee 
individuen kon zelfs op basis van de strontiumisotopendata een mogelijke herkomst 
vastgesteld worden. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan een beter begrip van 
de dynamiek van de slavenhandel in de Indische Oceaan. 

Hoofdstuk 8
Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, “Strontiumisotopen in het Nederlands 
cultureel erfgoedonderzoek: een kritische evaluatie” contextualiseert en evalueert de 
resultaten van het onderzoek die in het kader van dit promotieonderzoek zijn verkregen. 
In totaal zijn de afgelopen jaren meer dan 1.300 isotopenanalyses (Sr-O-C-N) uitgevoerd. 
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat vooral strontiumisotopenonderzoek een 
belangrijke rol kan spelen in het onderzoek naar de geologische komaf van mens en dier, 
en informatie kan verschaffen over de culturele en demografische ontwikkelingen die 
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populaties door de jaren heen meemaken. Isotopenonderzoek kan derhalve een zeer 
belangrijke bijdrage leveren aan het (her)schrijven van onze geschiedenis. Theorieën die 
meer dan tien jaar geleden werden gedefinieerd, kunnen nu onderzocht en geverifieerd 
of gefalsifieerd worden op een meer kwantitatieve wijze. Dit alles draagt zonder twijfel 
bij aan een verbeterd begrip op de sociaaleconomische dimensies van oude populaties. 
Het belangrijkste doel dat bereikt is met het uitgevoerde promotieonderzoek is dat 
isotopenonderzoek nu stevig ingebed is in de Nederlandse commerciële archeologie. 
Derhalve heeft het uitgevoerde isotopenonderzoek bijgedragen aan een meer 
systematische verankering van biogeochemische methodieken in de Nederlandse 
commerciële archeologie. 
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