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Gemeente Medemblik

De oudste stad 
van West-Friesland
De middeleeuwse handelsnederzetting 
in Medemblik onderzocht
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In de opgravingen in Medemblik vonden 
archeologen aardewerk uit het Duitse 
Rijngebied. In het Rijnland werd in de 
Middeleeuwen op grote schaal aarde-
werk vervaardigd. Men vulde aldaar het 
aardewerk met handelswaar dat stroom-
afwaarts niet te krijgen was, zoals wijn en 
olie. De producten kwamen vervolgens 
via de Rijn per schip naar Medemblik. 
Dankzij het aardewerk is deze handels-
stroom vanuit het Rijngebied te volgen. 
Andersom is dit een stuk moeilijker. Pro-
ducten als wol, honing, zout, vis en hui-
den die men in ruil voor de wijn en olie 
stroomopwaarts vervoerde, zijn groten-
deels vergankelijk en daarom archeolo-
gisch veel moeilijker terug te vinden. 

Deze handelsstromen hebben een di-
recte relatie met de ‘Friese’ handel en 
de opkomst van het Frankische Rijk. Dit 
Frankische Rijk beheerste in de Vroege 
Middeleeuwen het grootste deel van Eu-
ropa. Het kerngebied lag tussen Luik, 
Aken en Keulen. Ook West-Friesland 
hoorde vanaf 719 bij dit rijk. De nieuwe 
nederzetting die op de kreekrug was 
ontstaan, viel toen door politieke en 
militaire ontwikkelingen in Frankische 
handen. De nederzetting kreeg dezelfde 
naam als de rivier waar deze aan lag: 
Medemolaca. Alhoewel de Franken al 
snel Medemolaca in handen kregen, is 
het onwaarschijnlijk dat zij de eerste be-
woners waren. Medemolaca lag in een 
gebied dat toen bekend stond als ‘Frisia’: 
Friesland. De bewoners van dit gebied 
werden al sinds de Romeinse Tijd ‘Frie-
zen’ genoemd. Het begrip ‘Friezen’ moet 
hier in de breedste zin worden gelezen. 
In de Vroege Middeleeuwen werd een 
groot deel van het huidige Nederland 
als Frisia omschreven. Buitenstaanders 
noemden de bewoners van dit gebied 
‘Friezen’, terwijl zij zichzelf waarschijn-
lijk helemaal niet als eenheid zagen. De 
benaming is tot ver in de 20ste eeuw in 

De Oude Haven en omgeving van Medemblik gezien vanaf de toren van de Bonifacius-
kerk in 1982. De lange asfalt weg geeft de locatie van de voormalige veenrivier aan. Links 
de Westfriese Omringdijk en het IJsselmeer, in het midden het in 1941 voltooide stadhuis.

Tot enige tientallen jaren geleden dacht men dat het oude Medemblik 
grotendeels in de Zuiderzee was weggespoeld. Dit veranderde in 1967 toen 
bij een opgraving ten zuiden van de stad aan de Schuitevoerderslaan onver-
wacht vroegmiddeleeuwse vondsten tevoorschijn kwamen. Hierdoor kregen 
archeologen hoop dat ook in de binnenstad nog vroegmiddeleeuwse 
sporen aanwezig konden zijn. Tussen 1970 en 1993 voerden archeologen 
een reeks opgravingen in de binnenstad uit. Bij alle opgravingen ontdekte 
men middeleeuwse overblijfselen. Een groot deel van de informatie over het 
vroege Medemblik (675-1284) komt voort uit dit archeologisch onderzoek. 
Hieruit bleek dat het vroegmiddeleeuwse Medemolaca onder het huidige 
Medemblik ligt. In de afgelopen jaren zijn alle oude onderzoeken uit de kast 
gehaald en is een nieuw beeld van Medemblik in de vroegste periode ontstaan.

In de Vroege Middeleeuwen kwamen 
elanden in West-Friesland voor.

Tussen water en veen
Het landschap van West-Friesland was 
1400 jaar geleden volledig anders dan nu. 
Het gebied bestond uit uitgestrekte natte 
veengebieden. Veen bestaat uit opgesta-
pelde dode plantenresten waarop het 
lastig bouwen is. Ook reizen door een 
veengebied is niet eenvoudig. Grote wa-
terstromen sneden door het veen heen. 
Op de plaats van het huidige IJsselmeer 
en de Waddenzee lag een brede water-
doorgang, het Vlie. De waterstromen die 
door het veen liepen, waterden af in het 
Vlie. Door deze ontwatering begon het 
veen te rotten en te vergaan. Op som-
mige plaatsen, waar de bodem zandig 
was, werd de grond droger. Doordat het 
landschap droger werd, kregen bomen 
meer kans om te groeien. Els, beuk, es, 
eik, hazelaar, den en berk bedekten delen 
van het gebied. Het was een gunstig land-

schap voor wilde dieren zoals herten, wil-
de zwijnen, watervogels, wolven en elan-
den. De verdroging van het landschap 
had nog een ander belangrijk gevolg; het 
werd voor het eerst in eeuwen weer mo-
gelijk om in West-Friesland te wonen. 

Het ontstaan van Medemblik
Ergens rond 675 n. Chr. voer een schip 
vanaf het Vlie in de richting van een 
zandige baan in het landschap, beter 
bekend als de ‘Kreekrug van Abbekerk’. 
Deze zandige baan was veel droger dan 
het omliggende veenlandschap. Net ten 
noorden van deze kreekrug stroomde 
een veenrivier (leek), die later de naam 
Medemolaca (“midden-leek”) kreeg. De 
eerste bewoners die zich vestigden op 
de kreekrug, maakten deel uit van een 
groot interregionaal handelsnetwerk dat 
heel Noordwest Europa omvatte. 

Wadway
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Radbod met Medemblik is grotendeels 
gebaseerd op een kroniek uit 1517. Het 
is waar dat Medemblik ontstond in de 
tijd van Radbod en dat de nederzetting 
toen bij Frisia hoorde. Aanwijzingen dat 
Radbod ooit in Medemblik is geweest, 
of dat hij een speciale band met de ne-
derzetting had, ontbreken echter. Het 
Huis te Medemblik, dat ook wel ‘Kasteel 
Radboud’ wordt genoemd, is pas in 1284 
-ruim 565 jaar na de dood van de histo-
rische fi guur- gebouwd. 

Nederland en Frisia in de Vroege 
Middeleeuwen (650-900) met de in 
de tekst genoemde handelsplaatsen en 
nederzettingen. Texel en Wieringen 
waren nog geen eilanden.

Een voorraadpot met een tuit en rode 
beschildering. Dergelijk aardewerk werd 
op grote schaal in Medemblik gebruikt, 
het is afkomstig van de regio Pingsdorf 
nabij Keulen, datering 900-1000. 

Radbod met Medemblik is grotendeels 
gebaseerd op een kroniek uit 1517. Het 

Een muzikale vondst uit Medemblik in de 
vorm van twee pijpen van een panfl uit, 
gemaakt van Pingsdorfaardewerk, 1050-
1150. Muziekinstrumenten uit deze tijd 
zijn zeer zeldzaam. Gevonden rond 1965 
bij het maken van een aanbouw aan de 
Bonifaciuskerk.

gebruik gebleven om de vroegmiddel-
eeuwse bewoners van het Nederlandse 
kustgebied te beschrijven. 

Frisia en het Frankische Rijk
Het archeologisch materiaal uit de vroeg-
ste fase van de nederzetting Medemblik 
is tot nu toe schaars. Mogelijk was Me-
demblik eerst een seizoensgebonden 
oevermarkt. Hier konden handelaren 
uit Frisia en het zuidelijk gelegen Fran-
kische Rijk zaken doen. Langs de gren-
zen van het Frankische Rijk was één 
van de belangrijkste tegenstanders de 
Friese ‘koning’ Radbod (†719). De losse 
bevolkingsgroepen die het kustgebied 
bewoonden, werkten soms samen om 
tegen gezamenlijke vijanden te vechten. 
Deze militaire campagnes werden ge-
leid door machthebbende fi guren, zoals 
Radbod (Radboud). De associatie van 

Wadway
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Het strijdtoneel van Radbod en zijn gevolg 
lag vooral in het rivierengebied, waar het 
Frankische Rijk Frisia raakte. Hier ver-
overde de ene partij steeds grond op de 
ander. Lange tijd ging dit over en weer, 
maar na de dood van Radbod drong het 
Frankische leger snel door naar het noor-
den. Bij deze campagne in 719 verover-
den de Franken ook Medemolaca. Het is 
nog onduidelijk welke veranderingen de 
nieuwe Frankische invloeden bij de be-
volking van Medemolaca teweeg brach-
ten. Het is mogelijk dat in de praktijk 
weinig veranderde, omdat de contacten 
met het Frankische Rijk daarvoor ook al 
bestonden.

Vroegmiddeleeuws Medemolaca
Hoe zag Medemblik er uit in deze vroeg-
ste periode? In de huidige stad is vrijwel 
niets meer te herkennen van die vroeg-
middeleeuwse oorsprong. Archeolo-
gisch onderzoek lijkt er op te wijzen dat 
de bewoning in één lang lint langs de 
zuidoever van de rivier de Medemolaca 
liep. Deze stroomde waar nu de Oude 
Haven ligt. Of men ook op de noorde-
lijke oever woonde is op dit moment nog 
onzeker. De huizen waren grote, lang-
werpige houten gebouwen met genoeg 
binnenruimte voor wonen en werken. 
Waarschijnlijk stalde men op verschil-
lende plaatsen in het huis ook vee. De 
wanden werden gevormd door met leem 
besmeerde wilgentakken gevlochten tus-
sen grote stevige palen. De daken waren 
bedekt met stro. De rijkversierde voor-
werpen uit deze periode doen vermoe-
den dat ook de huizen waren versierd, al 
is dit archeologisch niet meer aan te to-
nen. Het is waarschijnlijk dat de toegang 
van de huizen aan de kant van de rivier 
de Medemolaca lag. Hier meerden de 
schepen uit het Frankische Rijk en Scan-
dinavië aan om hun waren uit te laden. 
In een huis woonden waarschijnlijk een 
gezin met grootouders of slaven.

Hoe het havengebied er uit zag, is nog 
onduidelijk. Waarschijnlijk woonden in 
deze periode ongeveer 120 tot 200 men-
sen in Medemblik. Dat lijkt weinig, maar 
mag voor Noord-Holland in deze tijd 
aanzienlijk worden genoemd. Tijdens 
archeologische opgravingen zijn tot nu 
toe twee of drie gebouwen uit de peri-
ode 800-900 opgegraven. Deze lagen 
iets zuidelijker dan de huidige bebou-
wing langs de Oude Haven. Resten van 
huizen uit de vroegste periode (675-800) 
zijn waarschijnlijk niet bewaard gebleven; 
deze huizen waren op het veen gebouwd 
en samen met dit veen vergaan. Wel zijn 

Een glazen kommetje uit de Vroege Middeleeuwen, ø 7 cm. Dergelijke schalen werden in 
Medemblik verhandeld. Glaswerk was zeer schaars in deze tijd, fragmenten zijn onder 
andere gevonden aan de Ridderstraat.

zoals deze bewerkte kam die is gemaakt van gewei, lengte 13 cm, 
Opgraving St Josephschool 1990.

In de nederzetting Medemblik zijn bijzondere spullen van rond het jaar 1000 gevonden, 
zoals deze bewerkte kam die is gemaakt van gewei, lengte 13 cm, 
Opgraving St Josephschool 1990.

Een glazen kommetje uit de Vroege Middeleeuwen, ø 7 cm. Dergelijke schalen werden in 
Medemblik verhandeld. Glaswerk was zeer schaars in deze tijd, fragmenten zijn onder 

Wadway

Een vrouw kookt op open vuur in zwarte kookpotten de maaltijd. Het planken huis 
waarin zij woont is vergelijkbaar met die uit Medemblik in de Vroege Middeleeuwen.
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diepere resten aangetroffen die waren in-
gegraven in de zandrug, zoals greppels 
en waterputten. Deze waren gevuld met 
scherven van de potten en pannen.

Handel in Medemblik
Rivieren vormden in de Vroege Middel-
eeuwen de ‘snelwegen’ in het landschap. 
De schaarse landwegen waren slecht en 
in het natte veengebied was het nage-
noeg onmogelijk om te voet het land te 
doorkruisen. Waterwegen als de Mede-
molaca en het Vlie vormden daarom dé 
verbindingswegen tussen de verschil-
lende woongebieden. Medemblik groei-
de in de Vroege Middeleeuwen uit tot 
een (intra)regionaal centrum omdat het 
nabij het Vlie lag; de verbinding tussen 
het Rijnland, het centrale rivierengebied 
en Scandinavië. De handelsnederzet-
ting vormde voor het Frankische Rijk 
het meest noordelijke knooppunt langs 
deze waterweg. Misschien was dit de re-
den dat de Frankische koning ergens in 
de 8ste eeuw, kort na de verovering van 
Frisia, het tolrecht in Medemblik invoer-
de. Vanaf dat moment moesten alle han-
delaren die langs Medemblik voeren tol 
betalen. Dit was een uitzonderlijk recht, 
dat slechts enkele andere plaatsen ook 
kenden.

De invloed van het tolrecht op de ne-
derzetting was mogelijk de oorzaak dat 
deze niet, zoals veel andere vroegmid-
deleeuwse handelsplaatsen, verdween. 
Medemblik overleefde het eind van de 
roerige 9de eeuw, een tijdvak waarin 
mede door de Vikingaanvallen, veel 
veranderingen plaatsvonden en menige 

handelsplaats voorgoed verdween. Een 
voorbeeld hiervan is Dorestad. Op het 
kruispunt van Rijn (Lek) en Utrechtse 
Vecht, was dit het grootste handelscen-
trum van de Lage Landen waaruit ver-
schillende tolrechten in het land werden 
beheerd. Dorestad verdween door oor-
log en de opkomst van handelsplaatsen 
als Utrecht, Tiel en Deventer. Het is daar-
om des te opvallender dat Medemblik na 
900 bleef voortbestaan. 

Het belang van het Medemblikker tol-
recht blijkt ook uit historische geschrif-
ten: waarschijnlijk al in 753 schonk de 
Frankische koning Pepijn III een tiende 
van zijn rechten in Medemblik aan de 
Utrechtse Kerk, het belangrijkste chris-
telijke instituut van de noordelijke Lage 
Landen. Waarschijnlijk leidde dit recht 
van de Utrechtse Kerk op één tiende 
van de inkomsten uit de tol, of de zoge-
naamde ‘koningstiend’, tot de bouw van 
een kerk in Medemblik. Het is dus goed 
mogelijk dat enige tijd na 753 een kerk 
in Medemblik werd gesticht; de oudste 
kerk van West-Friesland. 

De Kerk en Medemblik
Met de Frankische veroveringen werden 
door Bonifatius († 754) ‘heidense Friezen’ 
met moeite bekeerd tot het Christelijke 
geloof. Medemblik was vermoedelijk de 
uitvalsbasis van de Utrechtse Kerk voor 
de kerstening onder de Friezen. Bij opgra-
vingen in en rondom de huidige Bonifaci-
uskerk werden in 1992 en 1993 tufstenen 
funderingen gevonden. De funderingen 
zijn te dateren rond 1100 en geven aan 
dat de kerk voor die tijd met een om-

vang van meer dan 20 bij 45 meter zeer 
groot was. In deze periode was de kerk 
zelfs bijna even groot als de abdijkerk 
van Egmond, het belangrijkste religieuze 
centrum in die tijd. De vroegste (houten) 
kerk uit de 8ste eeuw moet ook hier of 
in de directe nabijheid  hebben gestaan, 
maar is nog niet teruggevonden. Het is 
waarschijnlijk dat de kerk tussen 753 er 
1100 zo groeide vanwege haar nadrukke-
lijke rol in de kerstening. In een oorkonde 
uit 1118 wordt voor het eerst de Sint Maar-
tenskerk van Medemblik genoemd. De 
kerk was gewijd aan dezelfde bescherm-
heilige als de moederkerk van Utrecht, 
net zoals de meeste kerken uit de periode 
700-900 in de Lage Landen. De naam St. 
Maartenskerk is na de Reformatie overge-
gaan op de katholieke kerk, die nu aan 

Rond 1100 stond op de plek van de huidige Bonifaciuskerk ook al 
een kerk (rode lijn). Deze was heel groot voor deze periode: wel 
ongeveer 20 bij 45 meter. 

Wadway

In 1993 vond men de funderingen van de tufstenen Bonifacius-
kerk van rond 1100. Deze kerk wordt ook in een historische 
bron uit 1118 genoemd, maar is zeker ouder. 

In de Vroege Middeleeuwen was Sint Maar-
ten (Martinus) de beschermheilige van de 
kerk in Medemblik.
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de Ridderstraat staat. De grote kerk aan 
de Oude Haven werd daarna vernoemd 
naar de Heilige Bonifatius, de Utrechtse 
missionaris.

Vikingen in West-Friesland?
Het Frankische Rijk was in de 9de eeuw 
uiteen gevallen in verschillende deelrij-
ken. Medemolaca lag in het deel waar 
ook een groot deel van België, het Duitse 
Rijngebied en delen van Frankrijk onder 
vielen. De koningen hadden steeds min-

der grip op het perifere gebied waarin 
Medemolaca lag. Noordse piraten, beter 
bekend onder de populaire naam Vi-
kingen, maakten land en water onveilig. 
Handelsplaatsen waren doelwitten voor 
rooftochten, waarbij de rovers plunderden 
en branden stichtten. Voor een Viking-
aanval op Medemolaca ontbreekt bewijs. 
Toch moet Medemolaca iets van de aan-
vallen hebben gemerkt. De nederzetting 
lag precies op de belangrijkste vaarroute 
naar Scandinavië. Een groot deel van de 

Vikingschepen die de Lage Landen be-
zochten moeten langs Medemolaca zijn 
gevaren.
Na 900 veranderde de naam van de han-
delsnederzetting in Medemelacha. In de 
nederzetting bleef, ondanks de roerige tij-
den, het meeste bij het oude. Nog steeds 
kwamen handelaren in Medemelacha, 
hief men in naam van de Duitse koning 
Otto tol en woonde men in een lang lint 
langs de rivier. De nederzetting groeide 
gestaag. Waar in de periode 800-900 de 
houten huizen nog een eindje uit elkaar 
stonden, begon rond 1100 ruimtegebrek 
te ontstaan. Waarschijnlijk woonden er 
rond 1100 ongeveer 360 tot 600 mensen 
in Medemblik. Aan de Overtoom zijn res-
ten gevonden van huizen uit deze tijd. 
Hieruit blijkt dat men nu ook de open 
ruimtes tussen de bestaande woningen 
volbouwde met nieuwe huizen. Op deze 
manier verdichtte de nederzetting en ont-
stond een gesloten rij gebouwen langs de 
zuidoever van de rivier. 

De Hollandse graven
In de periode 1150-1200 kampte de 
handelsnederzetting met wateroverlast. 
Medemblik overstroomde verschillende 
keren. Daarbij kwam dat de politieke 
problemen met de Hollandse graven 
zich opstapelden. Rond 1075 ontstond 
het graafschap Holland. Hierdoor ver-
anderde het westelijke kustgebied van 
naam: het heette niet langer Frisia, maar 
Holland. Dit zorgde voor een splitsing 

Wadway

De opgraving aan de Muntstraat, 1982. 
De bouwput van de gymzaal gezien 
vanaf de Bonifaciuskerk. Hier werden 
vele huisplattegronden en dikke 
ophogingspakketten opgegraven.  

In 1975 werd er opnieuw gegraven door 
de Amsterdamse Universiteit aan de Oude 
Haven. De donkere pakketten zijn de 
ophogingslagen, de lichtgele bandjes de 
huisvloeren. 

Met rode en gele stokjes zijn de locaties 
van de verdwenen palen van de houten 
huizen aangegeven. De twee kleuren 
geven verschillende fases in de middel-
eeuwse bewoning aan. Muntstraat, 1982.

De opgraving op de locatie van de gymzaal aan de Muntstraat in 1982. Onderzoeksleider 
Jan Besteman van de Universiteit van Amsterdam, in het blauwe hemd, legt bezoekers uit 
wat zij zien. Studenten meten het vlak in. In het staande profi el zijn de gele bandjes van 
de vloeren van houten huizen te zien. Let op de rode stokje in het opgravingsvlak. 
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in het gebied dat nu Noord-Holland 
heet. Het Kennemerland vormde onder-
deel van Holland. West-Friesland voelde 
zich van oudsher meer verbonden met 
het noordoosten, het huidige Friesland, 
en wilde niet bij Holland horen. Jaren-
lang verzetten de Westfriezen zich tegen 
de Hollandse graven. In de winter van 
1256 trok Willem II, graaf van Holland 
en koning van het Duitse Rijk, het ge-
bied binnen. Hij poogde met zijn ridders 
door een verrassingsaanval over het ijs 
de Westfriezen te overrompelen, maar 
sneuvelde in de strijd. Willem II was 
twee jaar eerder vader geworden van 
een zoon: Floris V. In de woelige jaren 
na de dood van Willem, groeide Floris 
op bij zijn tante. Toen hij volwassen was, 
nam hij zijn plaats als graaf van Hol-
land in. Hij koesterde een wrok tegen 
de Westfriezen. Kort nadat hij meerder-
jarig werd, koos hij voor de aanval. Floris 
wilde West-Friesland defi nitief innemen. 
De onervaren graaf moest nog tien jaar 
wachten voordat zijn campagne succes-

vol was. In 1282 landde hij met een vloot 
vlakbij Wijdenes. In rap tempo veroverde 
hij West-Friesland tot en met Medemblik. 
Hij gaf vervolgens de opdracht om in 
Wijdenes en in Medemblik dwangburch-
ten te bouwen, zodat hij het gebied on-
der controle kon houden. Waarschijnlijk 
in 1284 begon de bouw van het ‘Huis 
te Medemblik’, nu bekend als Kasteel 
Radboud. In 1289 verleende graaf Flo-
ris V de nederzetting stadsrechten. Vanaf 
dat moment was Medemblik niet langer 
een handelsnederzetting, maar een Hol-
landse stad. Het koninklijke en grafelijke 
element bleef door de aanwezigheid van 
het belangrijkste kasteel in de ring om 
West-Friesland wel bewaard.

Medemblik vormde bijna zes eeuwen 
lang hét centrum van West-Friesland. De 
bijzondere (vroeg)middeleeuwse vonds-
ten uit de stad onderbouwen de uitzon-
derlijke positie binnen de geschiedenis. 
De kleinschalige onderzoeken uit het ver-
leden werpen enig licht op de ontwikke-

ling van de stad. Of de huidige inzichten 
ook juist zijn zal toekomstig archeologisch 
onderzoek moeten uitwijzen. Alleen zo 
kan de geschiedenis van middeleeuws 
Medemblik verder worden ontrafeld.

Wadway

Voorafgaand aan de nieuwbouw van 
enkele woningen aan de Ridderstraat 
werd in 1990 onderzoek gedaan. Op deze 
kaart is te zien hoe in de Vroege Middel-
eeuwen en de houten huizen (paars) op 
de oever van de rivier lagen.

Op basis van de opgravingen in de binnenstad kan voorzichtig een reconstructie worden gemaakt van Medemblik rond 850. De huizen 
stonden in een lange rij aan de zuidoever van rivier de Medemolaca. Waarschijnlijk was er al rond 850 een kerk in Medemblik. Tussen de 
huizen was genoeg ruimte om buiten activiteiten uit te voeren. De rode vlek geeft de mogelijke locatie van een administratief centrum aan. 
De groen vlek is mogelijk een militair bolwerk.

In de periode rond 1100 stonden de huizen in Medemblik in een lange rij aan de zuidoever van veenrivier de Medemolaca. Door het succes 
van de nederzetting, kwamen de gebouwen steeds dichter op elkaar te staan.
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De handelsnederzetting Medemelacha, een impressie van De handelsnederzetting Medemelacha, een impressie van 
hoe Medemblik er rond 1100 uit kan hebben gezien. hoe Medemblik er rond 1100 uit kan hebben gezien. 

Gouden schijffi bula, diameter, 28 mm.Vindplaats Gouden schijffi bula, diameter, 28 mm.Vindplaats 
Onderdijk, 1991. Datering 600-700 n. Chr.
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