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8 DE FRIESE FACTOR
Tribale verhoudingen en koningschap in het Hollandse kustgebied

De belangstelling rond de Friese expansie vraagt echter de laatste jaren niet meer: “wanneer?”, maar 

“Fries?!”, want het Fries karakter van hen, die sinds Drusus’ tijd Friezen heten, is immers voor taalkundigen en 

archaeologen beiden dubieus geworden: men acht de Friezen door de Angelsaksische expansie van de  

5e eeuw “versakst.”

J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen, 1947, 81.

8.1 Inleiding

De vraag naar de eigen afkomst en identiteit is eeuwenoud. Het stilt de behoefte en noodzaak 

van mensen om ergens bij te horen. Voor zover ze zelf hier geen antwoord op hebben gevonden 

– hoe reeël of fictief de uitkomst daarvan ook mag zijn – hebben buitenstaanders hier wel een 

mening over. Onze ideeën over etniciteit in het verre verleden zijn lange tijd sterk beïnvloed 

door de 19e-eeuwse opvattingen over de verhouding tussen een nationale staat en een daarmee 

verbonden volk. Beide werden als één geheel gezien, met dezelfde biologische afkomst, met 

een typisch, onveranderlijk karakter en met culturele tradities die eeuwenoud waren. Deze 

benadering van etniciteit vond ook zijn weg in de archeologische wetenschap, waar de versprei-

ding van bepaalde vondstgroepen werd beschouwd als de directe afspiegeling van verschil-

lende culturen. 

Inmiddels heeft zowel de geschiedenis als de archeologie zich verder ontwikkeld. Onder 

invloed van sociologie en antropologie zijn we met name de afgelopen decennia fundamenteel 

anders gaan denken over het wezen van etniciteit. Dit is geen onveranderlijk gegeven maar 

een dynamisch fenomeen. Er is niet alleen sprake van gemeenschappelijke voorstellingen en 

praktijken, maar ook van processen waarbij voorstellingen, gewoonten en gebruiken worden 

gebruikt om verschillen ten opzichte van anderen uit te drukken. Hoe etnische verwantschap 

in de loop der tijd verandert, is alleen goed te bestuderen wanneer wordt gekeken naar de 

sociaal-historische context. Wat betreft de zichtbaarheid van etnische identiteit is het van 

belang dat kenmerken die hiermee traditioneel in verband worden gebracht – zoals herkomst, 

woongebied, taal, recht, kleding, aardewerk etc. – tamelijk maakbaar zijn, niet in alle gevallen 

etnisch worden gebruikt en zelfs in tegenstrijdige combinaties kunnen voorkomen.1132 Etniciteit 

is slechts één van de vormen van identiteit waarvan mensen zich bedienen. In de Romeinse tijd 

en de Vroege Middeleeuwen was etniciteit meestal van belang in een militair-politieke context, 

gegenereerd door elitegroepen die een godgegeven legitimering voor macht zochten en een 

gemeenschappelijke identiteit om volgelingen aan zich te binden.1133 

1132		Onder	meer	Daim	1982;	Geary	1983;	Pohl	1991;	Bazelmans/Groenendijk/De	Langen	2005,	23.
1133		Wenskus	1961.
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Tegenwoordig verwachten sommigen veel van DNA-onderzoek naar oude en moderne popu-

laties. Hierdoor zou men de bevolkingsgeschiedenis van een gebied in genetische zin kunnen 

beschrijven. Afgezien van het feit dat etniciteit geen genetisch maar een sociologisch fenomeen 

is, is het maar de vraag in hoeverre genetisch onderzoek ons dichter bij antwoorden brengt over 

migratiebewegingen. Al vanaf het Neolithicum was rond de Noordzeekusten sprake van een mix 

van genetische populaties. Overeenkomsten tussen bijvoorbeeld de Lage Landen en East Anglia 

maken nog niet duidelijk in welke periode en richting de influx van genen plaatsvond. Daarbij 

komt nog dat men vooralsnog zoekt naar antwoorden op historische vragen, in plaats van een 

onafhankelijke benadering die zich richt op een vergelijking tussen meerdere regio’s.1134

Het is belangrijk ons te realiseren dat iedere onderzoeker die zich bezig hield of houdt 

met het verleden, of het nu Jacob van Maerlant, Boeles of mijzelf betreft, geplaatst dient te 

worden in de context van zijn eigen tijd. Mensen zijn niet slechts cultuurdragers, maar ook 

cultuurmakers.1135 Zoals we hieronder zullen zien levert dit een telkens wisselend beeld op 

van de Friese rol in de Nederlandse bewoningsgeschiedenis. Iedere periode kreeg als het ware 

de Fries die het verdiende. De moderne wetenschappelijke benadering is er voornamelijk één 

van deconstructie en ontmythologisering. We beseffen ons maar al te goed dat aan lokale of 

regionale tradities steeds een andere betekenis gegeven is. Voor sommigen zal de uitkomst van 

het in dit proefschrift neergezette beeld over het Friese verleden dan ook een teleurstelling 

zijn, maar dit zegt dan meer over de persoonlijke verwachtingen van de lezer zelf dan over het 

voortschrijdend inzicht van de wetenschap. Geschiedenis en archeologie zijn nu eenmaal geen 

hapklare brokken. 

In dit laatste hoofdstuk richt ik me op één van de hoofdvragen van het Frisia Project. Hoe 

verliep de etnogenese van de bewoners van het Hollandse kustgebied en wat was hun plaats 

in de discussie over het Friese koninkrijk? En bestond er een relatie tussen landschap en 

politiek-economische machtsvorming? Om deze vragen te beantwoorden passeren diverse 

onderwerpen de revue. Allereerst het telkens weer veranderende beeld dat vanaf de Late Mid-

deleeuwen is geschetst over de tribale verhoudingen in het kustgebied en dat eindigt bij de 

ontmanteling van de ‘Friese mythe’. Daarna komt een andere mythe aan de orde, namelijk die 

van de vermeende aanwezigheid van Rijn-Warnen en Herulen in de Nederlandse kuststreek. 

Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de betekenis van archeologische, taalkundige en 

rechtshistorische gegevens in de discussie over de aanwezigheid van Friezen. Deze blijkt sterk 

genuanceerd te moeten worden. Tot besluit wordt ingegaan op de betekenis die dit alles heeft 

voor het Friese koninkrijk. Welk nieuw beeld is hierover te schetsen met de huidige stand van 

onderzoek? 

8.2 De Volksverhuizingstijd in de Hollandse historiografie 

Die Neder-Sassen heten nu Vriesen; Dien name wanic dat eerst vant Rome, want hets een cout 

lant.1136 Dit citaat uit de Rijmkroniek van Holland – uit het eerste, anonieme deel uit 1280-1282 

– is de oudst bekende overlevering hoe men in Hollandse kring dacht over de oorsprong van 

de bewoners van het kustgebied. Uit ouden boeken leidde de auteur af dat hier ooit Saksen1137 

1134		Voor	een	kritiek	op	genetisch	onderzoek	naar	de	Angelsaksische	invasie	zie	onder	meer	Oppenheimer	2007	(2006),	400	e.v.;	Miles	2006	(2005),	

174-175;	contra	Weale	et al.	2002.
1135		Van	Ginkel	2003,	692.
1136		Anoniem/Stoke,	Rijmkroniek van Holland,	regel	76-78.
1137		Als	bron	voor	de	situering	van	Saksen	in	dit	gebied	gebruikte	de	auteur	de	in	de	Middeleeuwen	populaire	Historiae adversus paganos	van	

de	vroeg-5e-eeuwse	auteur	Orosius,	aanwezig	in	de	bibliotheek	van	de	abdij	van	Egmond	(Burgers	1999,	168).
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woonden en daarom heette het gebied voorbij Nijmegen Nedersaksen met de Schelde als zuid-

grens, de Lauwers als noordgrens en de Wiltenburg (Utrecht) als hoofdstad. Hij meende dat de 

naam Friezen door de Romeinen gegeven moest zijn na een door keizer Valentinianus gewonnen 

veldslag in 363, want zij vonden het hier maar koud. De gelijkstelling van Friezen aan Saksen be-

tekende voor de laat-middeleeuwse auteur dat ook de Saksische veroveraars van Brittannië, die 

men kende uit Beda’s rond 731 geschreven geschiedwerk over Engeland, als Friezen beschouwd 

konden worden.1138 In Jacob van Maerlants Spiegel historiael – geschreven kort na de Rijmkroniek 

rond 1290 in opdracht van graaf Floris V – heet de door Beda genoemde veroveraar Hengist dan 

ook een Vriese, een Sas.1139 Pas met de Frankische oorlogen tegen de heidense Radbod, hertoghe 

van Vrieslant en de komst van het christendom onder Friezen krijgen de dichters vastere grond 

onder de voeten. Hiervoor kon men putten uit onder meer het Chronicon Egmundanum en de hei-

ligenlevens van Willibrord en Wulfram.1140 De stichting van het graafschap Holland uit een deel 

van Friesland door Karel de Kale dateerde men aan de hand van afschriften van de zogenoemde 

‘vier koningsoorkonden’ in het klooster van Egmond in 864.1141

Johannes de Beke schotelde rond 1350 in zijn kroniek over de Utrechte bisschoppen en Hol-

landse graven weer een andere versie voor. Slaven die men Wilten hiet wonnen alle Hollant, 

waarna ze, samen met de Friezen, door Valentinianus verslagen werden.1142 Later veroverde de 

Merovingische koning Dagobert Holland opnieuw. Na de strijd met koning Radbod werd dit 

Groot-Holland later verdeeld in een bisdom en een graafschap.1143 De ‘Clerc uten Lagen Landen’ 

van de Kronijk van Holland (vóór 1409) wist nog te vermelden dat de Slaven en Wilten eigenlijk 

Denen waren.1144 Net als De Beke beschouwde men Willibrord als een Fries, aangezien de Neder-

saksen zich ooit met ontelbare schepen in Brittannië gevestigd hadden, van welken Nedersassen 

ofte Vriezen…gheboren wart een kint dat Willibrordus hiet.1145 

In de geschiedschrijving van de 15e eeuw nam het gewestelijk particularisme een grotere 

vlucht, zeker na de Bourgondische inlijving van Holland in 1433. Het ‘antiquiseren’ van de 

geschiedenis was een uiting van de behoefte om de eigen identiteit van het Hollandse gewest 

te versterken. Deze preoccupatie kende twee verschijningsvormen, de stedenstichtingen door 

legendarische figuren en de Trojaanse afstammingsmythe. Zo zou Valck, een bastaardzoon 

van koning Eseloor, Valkenburg hebben gesticht en de stad Leiden ‘leidde’ vanaf de 5e eeuw de 

kooplieden van de Wiltenburg (Utrecht) naar de Slavenburg (Vlaardingen). De Trojaanse mythe is 

al terug te vinden in de Noordwest-Europese geschiedschrijving vanaf de 7e-eeuw, toen het werd 

gebruikt als de plaats van oorsprong van de Franken. Deze in onze ogen fantasierijke en naïeve 

geschiedschrijving laat wel zien dat men bewust bezig was met het verklaren van historische 

verschijnselen zoals het ontstaan van de Hollandse steden en het grafelijk gezag. In de Divisie-

kroniek van Aurelius uit 1517, de meest gelezen kroniek in de 16e en 17e eeuw, worden de steden-

stichters en Trojaanse mythe overgenomen, maar het waarheidsgehalte ervan betwijfeld.1146 

1138		Beda,	Ecclesiastical history of the English people	1.15.
1139		Burgers	1999,	168-169	en	verwijzingen	aldaar.
1140		Burgers	1999,	169-174.
1141		Pas	in	de	vroege	16e	eeuw	werd	duidelijk	dat	men	deze	oorkonde	in	Egmond	foutief	dateerde.	De	werkelijke	datum	was	het	jaar	922.	De	date-

ring	van	de	oudste	koningoorkonde	wordt	tegenwoordig	gesteld	op	889	(zie	OHZ	I,	kopnoot	bij	nr.	28	en	21).
1142		Voor	de	introductie	van	Wilten	en	Slaven	in	Utrecht	en	Holland	door	de	middeleeuwse	kroniekschrijvers	zie	Schönfeld	1935.
1143		De	Beke,	Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant,	III-VI.
1144		Kronijk van Holland,	5.
1145		De	Beke,	Croniken,	VII.
1146		Tilmans	1987,	194-198.
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Parallel aan deze mythische verhalen ontwikkelde zich een invention of tradition over Frie-

se koningen. Aanvankelijk bestond deze traditie alleen in chansons de geste en ridderromans 

uit het Franse taalgebied. In de Karelromans waren de Friese koningen vaste figuranten, waar-

van de heilige koning Gondebald ook wist door te dringen in de Hollandse Spiegel historiael. In 

Friesland zelf hield men in de Late Middeleeuwen alleen Karel de Grote, de wijze wetgever, in 

eere. Radbod was niet meer dan een overheerser uit Denemarken waarvan men dankzij Karel 

bevrijd was. In 15e-eeuwse geschriften daarentegen zijn talloze Friese koningen bekend, met 

name ontsproten aan de gedachten van al te ijverige Hollandse geleerden en schoolmeesters. 

Immers, Holland was een stic van Vrieslant ghenomen. Pas vanaf de 16e eeuw zou Radbod in 

Friesland zelf geëerd worden als vrijheidsstrijder en beschermer van het Friese volk.1147

De herontdekking van de klassieke werken van Caesar, Plinius de Oudere en Tacitus aan het 

einde van de 15e eeuw was voor de kroniekschrijvers een goudmijn. Hierdoor konden de Friezen 

zich immers beroepen op een oeroude, ononderbroken geschiedenis met de opstand van 28 na 

Chr. als hoogtepunt. De Hollanders herkenden zich in de dappere Bataven als voorouders en 

grondleggers van de Hollandse vrijheids-strijd. Deze strijd was zeker ten tijde van de Tachtig-

jarige Oorlog erg actueel.1148 Deze ‘Bataafse mythe’ zou het nog uithouden tot in de vroege 19e 

eeuw, toen onder invloed van de opkomst van Europese nationale staten de nadruk kwam te 

liggen op het zoeken naar het ‘volkseigene’. De moderne Nederlandse cultuur werd beschouwd 

als een samensmelting van de culturen van drie stammen uit de protohistorie: de Friezen in 

het noorden en westen van het land, de Franken in het midden en zuiden en de Saksen in het 

noordoosten. De relicten daarvan zouden nog duidelijk te onderscheiden zijn in bijvoorbeeld 

boerderijvormen en zelfs bloedgroepen. Dat de talrijke Friezen in de Volksverhuizingstijd van 

de gelegenheid gebruik hadden gemaakt om het Hollands-Zeeuwse kustgebied in te nemen 

bleek niet alleen uit taalrestanten, maar ook uit historische bronnen als de Lex Frisionum, waar 

‘West-Friesland’ bestond uit het gebied tussen Sincfal en Vlie.1149 

Pas met de vondst van diverse vroeg-middeleeuwse grafvelden in het Nederlandse kust-

gebied mengden archeologen zich in het debat. Holwerda volgde de opvatting dat de Friezen 

zich over Holland en Zeeland hadden uitgebreid, maar liet het aardewerk uit de grafvelden van 

Katwijk en Rijnsburg voor zichzelf spreken: in de Rijnmond was vanwege de strategische lig-

ging sprake van een buitengewoon sterke bezetting door de Franken, temidden van Saksische 

bevolkingselementen (die eigenlijk onderweg waren naar Engeland).1150 In Friesland gooide 

Boeles in 1927 met de publicatie van Friesland tot de elfde eeuw de knuppel in het hoenderhok 

door te stellen dat de Angelsaksische mantelspelden en urnen die bij terpafgravingen naar 

boven kwamen wezen op een geweldadige invasie door Noord-Duitse immigranten rond het 

midden van de 5e eeuw. De resterende Friezen gingen daarna op in een nieuw ‘Anglo-Fries’ 

geheel dat zich in de 7e eeuw zich had uitgebreid tot in Holland, Utrecht en Zeeland.1151 Op de 

eerste druk van Boeles’ boek kwam voornamelijk kritiek van historici als Gosses en Slicher van 

Bath, die de Angelsaksische vondsten beschouwden als importen en twijfelden aan het feno-

meen van grote volksverhuizingen. Na het verschijnen van de tweede gewijzigde druk in 1951 

barstte meer kritiek los, ditmaal sterk gevoed door pleitbezorgers van de Friese taal en cultuur. 

Boeles miskende de eeuwenlange vrijheidsstrijd waardoor de Friezen zich tijdens de volksver-

1147		Jongkees	1990	(1946),	38-46	en	verwijzingen	aldaar.	
1148		Tilmans	1987,	198-199.
1149		Zie	onder	meer	Dirks	1846.
1150		Holwerda	1914,	47-49;	1925,	225-261.
1151		Boeles	1927;	1951	(2e	druk).	Eerder	drukte	Boeles	zich	voorzichtiger	uit	(Boeles	1906).	
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huizingen staande hadden gehouden en vervolgens heel het Nederlandse kustgebied konden 

annexeren!1152 De storm is daarna wat gaan liggen, maar de archeoloog Halbertsma (1920-1998) 

was tot op het laatst één van de verdedigers van de Friese zaak, zoals duidelijk naar voren komt 

uit de epiloog in de postuum verschenen handelseditie van zijn proefschrift.1153 

Naamkundig en archeologisch onderzoek dat plaatsvond in het Friese terpengebied na Boe-

les’ publicatie, met name dat na 1990, bevestigt echter zijn mening. Uit de datering van zowel 

plaatsnamen, aardewerktypen, metalen objecten en de wijzigingen in de nederzettingsstruc-

tuur bleek voor de laat-Romeinse tijd een duidelijke discontinuïteit in de bewoningsgeschiede-

nis van Friesland naar voren te komen. In de 4e eeuw trokken de ‘oude Friezen’ weg tot op een 

enkele eenzame terp na, om ruim een eeuw later als versakste ‘nieuwe Friezen’ een doorstart 

te maken.1154 Voor de Hollandse kust kwam men tot een soortgelijke conclusie, al wezen enkele 

overgeleverde prehistorische plaatsnamen en 4e-eeuwse vindplaatsen op een mindere mate 

van discontinuïteit.1155 Bult & Hallewas gingen uit van twee tot drie achtergronden van de bewo-

ners die de kuststrook herbevolkten: de achtergebleven bevolking zelf, Franken uit zuidelijke of 

oostelijke gebieden en mogelijk “een groep die Ingweoonse taalelementen introduceerde.” 1156 

Hiermee doelden zij waarschijnlijk op migranten uit Friesland, Noord-Duitsland en wellicht ook 

Angelsaksisch Engeland. De laatste studie die vermeld dient te worden is die van Bazelmans 

naar het voortbestaan van de Friezennaam. Daarin kwam hij na een kritische beschouwing van 

historische en archeologische gegevens tot de intrigerende conclusie dat de naam in de 7e eeuw 

wellicht door de Franken opnieuw in roulatie gebracht werd, na ruim 300 jaar van het toneel 

verdwenen te zijn geweest.1157 De deconstructie van ‘de Friese mythe’ was nu compleet.

Voordat we ingaan op de betekenis van het westelijk kustgebied in de discussie over de 

‘nieuwe Friezen’ dient naar mijn mening eerst nog een andere mythe ontzenuwd te worden, na-

melijk die van de aanwezigheid van de ‘Rijn-Warnen’ en Herulen in het Nederlandse deltagebied 

rond het jaar 500.

8.3 Het probleem van de Warnen en Herulen als bewoners van de Nederlandse delta

In de jaren vijftig van de 20e eeuw pleitte De Boone in zijn dissertatie en diverse artikelen voor 

de aanwezigheid van twee volkeren in de 6e-eeuwse delta van de Lage Landen, namelijk de War-

nen (Varni) en de Herulen (Eruli).1158 Zijn voornaamste argumenten waren historische bronnen:

Ten eerste een brief van de Oost-Gotische koning Theodorik de Grote (456-526) uit circa 506, 

gericht aan de koningen van de Herulen, Warnen en Thüringers, waarin werd gepleit voor een 

gezamenlijk optreden tegen de veroveringszucht van de Frankische koning Clovis. Verder werd 

in de brief gezinspeeld op dreigende oorlogen met naburige volkeren die de West-Gotische (Visi-

gotische) koning Eurik (466-484) voor de drie geadresseerde stammen had afgewend.1159

1152		Zie	Bazelmans	1992-1998	(2000),	17-36	en	verwijzingen	aldaar	voor	de	discussie	over	de	Angelsaksische	invasie	en	Boeles.
1153		Halbertsma	2000	(1982),	298-316.	Uit	de	eerste	alinea’s	blijkt	dat	Halbertsma	19e-eeuwse	opvattingen	had	over	volk	en	volkskarakter,	jammer	

genoeg	onder	het	kopje	‘Het	Frisia-project’.	
1154		Bazelmans	1992-1998	(2000),	41-47	en	verwijzingen	aldaar.
1155		Besteman	1990;	Henderikx	1987;	Bult/Hallewas	1990b;	Bazelmans	1992-1998	(2000),	44-46	en	verwijzingen	aldaar.
1156		Bult/Hallewas	1990b,	75.
1157		Bazelmans	1992-1998	(2000).
1158		De	Boone	1951,	1954,	86;	1955;	1956;	1957a	en	b.	De	aanwezigheid	van	deze	twee	stammen	was	al	eerder	gesuggereerd,	onder	andere	door	

Holwerda	(1925,	256),	maar	De	Boone	was	de	eerste	die	dit	uitvoerig	en	met	archeologisch	bewijsmateriaal	trachtte	te	onderbouwen.
1159		De	brief	is	bewaard	gebleven	in	de	verzameling	Variae	(3.3)	van	Cassiodorus,	de	kanselier	van	Theoderik	de	Grote.
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 Verder twee tekstfragmenten uit brieven van Sidonius Apollinaris (een Gallische diplomaat 

ten tijde van Eurik bisschop van Clermont), die laten zien dat rond 476 contacten bestonden 

tussen Herulen en Eurik1160 en dat deze koning betrokken was bij een militaire campagne bij de 

Waal1161, door de Boone uitgelegd als hulp aan Herulen en/of Warnen.

Voor een nadere plaatsbepaling van de Herulen in het mondingsgebied van Rijn, Maas of 

Schelde wees De Boone op oudere vermeldingen. Zo was in het laat-Romeinse leger een troe-

peneenheid Herulorum et Batavorum actief en diverse 4e- en 5e-eeuwse bronnen noemen stro-

pende of onder Romeinse souvereniteit staande Herulen in combinatie met Saksen en Franken. 

Hieruit zou een woongebied niet ver van de Bataven en de kust zijn af te leiden.1162

De aanwezigheid van Warnen in het westelijk kustgebied zou blijken uit gegevens van de 

Byzantijnse geschiedschrijver Procopius. In zijn 8e boek over De Bellis, beëindigd in 553, maakte 

hij in hoofdstuk 20 een uitstapje naar een oorlog tussen de Angelen en de Warnen. Laatstge-

noemden woonden “voorbij de Ister [Donau], en zo ver als de noordelijke zee langs de Rijn, die 

hen scheidt van de Franken en andere volkeren die in dat gebied leven.” De aanleiding tot de 

oorlog was het besluit van Radigis, de nieuwe koning van de Warnen, om de laatste wil van zijn 

vader Hermegisclus uit te voeren. Hij trouwde zijn stiefmoeder – Theudechilde († ca. 579) een 

zus van de Frankische koning Theudebert I (534-547) – en verbrak zijn verloving met een prinses 

van de Angelen uit Brittia (Engeland1163). Een goede buur was tenslotte beter dan een verre 

vriendin. De beledigde prinses liet het er echter niet bij zitten en leidde zelf een groot inge-

scheept leger naar het continent, waar ze “dicht bij de monding van de Rijn” een versterkt kamp 

inrichtte terwijl haar broer met een groot deel van het leger de vijand opzocht. De Warnen 

werden verslagen vlak bij hun kampement “niet ver van de zeekust en de Rijnmonding”, waarna 

de gevangen genomen Radigis alsnog met zijn verloofde moest trouwen.1164

Archeologische gegevens die volgens De Boone de historische data ondersteunden, be-

stonden uit een handvol toendertijd bekende deposities van één of meer gouden solidi uit de 

tweede helft van de 5e en de 6e eeuw. Deze schatvondsten waren naar zijn mening verborgen als 

gevolg van politieke en militaire onrust. Een argument voor handelscontacten tussen de West-

Goten en de Nederlanden was de vondst van enkele fragmenten Noord-Afrikaanse sigillata, 

met Ezinge als meest noordelijke plaats van verspreiding.1165 De Warnen en Herulen moest men 

“zonder twijfel…herkennen in hun materiële nalatenschap, die in de kustgebieden en in het 

Noorden inderdaad van een ander karakter is dan elders in Nederland.”1166 In aansluiting op de 

stelling van Boeles dat de afwijkende materiële cultuur in 5e-eeuws Friesland wees op een An-

gelsaksische invasie, sloot hij zelfs niet uit “dat juist Friesland dit land der Warnen is geweest. 

Volgens de middeleeuwse schrijver Fredegarius zouden deze Warnen practisch zijn uitgeroeid, 

zodat men zich niet behoeft te verwonderen als de naam van deze Warnen niet bewaard geble-

1160		Sidonius	Appolinaris,	Epistulae 8.9.5:	hic glaucis Herulus genis vagatur, imos Oceani colens recessus algoso prope concolor profundo.	“Hier	

[aan	het	hof	van	Eurik]	waart	rond	de	Heruul,	kustbewoner	van	verafgelegen	zeeën,	met	grijsgroene	ogen,	bijna	gelijk	aan	de	kleur	van	de	

koude	diepten.”
1161		Sidonius	Appolinaris,	Epistulae 8.3.3:	declamationes… quibus ipse rex… cum barbaris as Vachalum trementibus foedus victor innodat.	“Toe-

spraken…	waarin	de	roemruchte	vorst	[Eurik]…als	overwinnaar	verdragen	tot	stand	brengt	met	sidderende	barbaren	aan	de	Waal.”
1162		De	Boone	1951,	49	en	verwijzingen	aldaar.
1163		Voor	een	overtuigende	identificatie	van	Procopius’	Brittia	met	Engeland	zie	Thompson	1980.
1164		Procopius,	De Bellis,	VIII.20.
1165		De	Boone	1951,	48	en	verwijzingen	aldaar.	Met	zijn	opvatting	over	muntvondsten	volgde	hij	S.	Bolin	(1929,	115).
1166		De	Boone	1951,	54.
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ven is.”1167 En om het helemaal ingewikkeld te maken konden zowel de Herulen als de Warnen 

gezien hun afkomst “eventueel Saksen worden genoemd.”1168 

De ontdekking van het “Frankisch-Warnse grafveld” van Solleveld1169 in de duinen bij Den 

Haag was voor De Boone een welkome aanvulling op zijn Warnen-these. Het daar gevonden 

handgemaakte aardewerk sloot qua vormgeving aan bij de ‘Perlberggroep’ van Tischler (1954), 

gelegen in de Elbe-Weserdriehoek, “dus met materiaal uit de streken van de Angelen.” Deze 

overeenkomst werd bovendien ondersteund door “Thuringse invloed” die Holwerda in de 

Veluwse grafvelden meende te zien en de titel van de oude wet Lex Angliorum et Werinorum 

hoc est Thuringorum (opgesteld in 802). Kortom, ten noorden van de Franken woonden tot aan 

de Noordzeekust in de 5e eeuw een aantal buurvolken, die cultureel aan elkaar verwant waren, 

tot aan de Angelen in Engeland aan toe. In de vroege 6e eeuw raakten deze stammen hun poli-

tieke zelfstandigheid kwijt door de Frankische expansie, waarvoor “Theoderik gewaarschuwd 

en Hermegiselus gevreesd had.”1170 De Cock was korte tijd later nog stelliger. De Herulen, een 

Suevische groep, waren te situeren aan de monding van de Schelde in Zeeland (het land van de 

Sueven), de Warnen in het Hollandse Rijnland en de Friezen in Kennemerland en verderop langs 

de kust. Na in de 6e eeuw allemaal een keer verslagen te zijn geweest door de Franken, zouden 

de Friezen in de 7e eeuw sterk terugkomen en hun rijk tot aan het Zwin uitbreiden.1171

Boeles was in een reactie op de De Boone’s theorie blij met zijn steun voor discontinuïteit 

in de Friese bewoning van de Noord-Nederlandse kuststreek. Een Warnse aanwezigheid in 

West-Nederland wees hij echter af. Het verhaal van Procopius over Radigis en zijn prinses was 

daarvoor onvoldoende. De geografische situering moest men niet letterlijk nemen, tenslotte 

was Procopius slecht bekend in dit veraf gelegen gebied. En het grafveld van Solleveld lag toch 

juist ten zuiden van de Rijn, in Frankisch gebied?1172 Net als Boeles was Russchen niet overtuigd 

door de historische bronnen die De Boone aanhaalde. Deze hadden betrekking op de Herulen 

en Warnen waar men ze eerder zou verwachten, namelijk in Centraal en Noord-Duitsland. En 

het tekstfragment over Eurik die “als overwinnaar verdragen tot stand brengt met sidderende 

barbaren aan de Waal” betekende niet dat hij hulp bood, maar juist dat hij een overwinning 

boekte op sidderende Franken, aangezien de Waal voor klassieke schrijvers een typisch Franki-

sche rivier was.1173 

Beide onderzoekers waren eveneens sceptisch over de archeologische bewijsvoering. Boe-

les vond dat de gelijkstelling tussen Angelen en Warnen een “geheel onbewezen vermoeden” 

was. Het onderscheid in het aardewerk mocht niet zo ver doorgevoerd worden dat men elke 

afzonderlijke historisch overgeleverde stam zou kunnen herkennen.1174 Deze kritiek staat nog 

steeds overeind. Wat betreft de Noord-Afrikaanse sigillata die door handel met West-Goten tot 

in Ezinge zou zijn beland: dat kan ook via via zijn verhandeld. Belangrijker is dat deze aarde-

werksoort tegenwoordig wordt gedateerd in de tweede helft van de 4e en en vroege 5e eeuw, ver 

vóór de regeerperiode van Eurik. De weinige ‘schat’vondsten kunnen naar de huidige opvattin-

gen evenmin als bewijs voor directe handelscontacten dienen, laat staan voor het dateren van 

1167		De	Boone	1955,	29.
1168		De	Boone	1954,	86.
1169		Destijds	bekend	onder	de	naam	Monster	of	Ockenburgh.
1170		De	Boone	1951,	50.
1171		De	Cock	1961.
1172		Boeles	1958.
1173		Boeles	1958,	8-9;	Russchen	1964.
1174		Boeles	1958,	10-12;	Russchen	1964,	303.
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politieke onrust in een samenleving waarin het gevaar van raiding door naburige groepen con-

stant dreigde. Ook is geen rekening gehouden met religieuze redenen achter muntdeposities.

Modern onderzoek naar de Herulen deconstrueert de opvattingen over het bestaan van 

twee groepen buiten het Centraal-Europese kerngebied, de West-Herulen in Noordwest-Duits-

land en Oost-Herulische piraten in de Zwarte en Egeïsche Zee. Ellegård (1987) maakt duidelijk 

dat de Herulen een Germaanse groep van krijger-volgelingen was die in de 3e eeuw ontstond, 

waarschijnlijk in de regio ten noorden van de Romeinse limes tussen Passau (Castra Batava) en 

Wenen. Vanaf de 4e eeuw werd een deel van hen gerecruteerd als Romeinse hulptroepen in de 

Numerus Erulorum. Ze opereerden meestal als twee-eenheid met de Batavi die in Passau gele-

gerd waren. Van een verband met een gezamenlijk woongebied in de Lage Landen was dus geen 

sprake. Een ander deel van de Herulen trad niet in dienst en bleef als een onafhankelijke groep 

met wisselend succes bestaan tot circa 560. 

Er is geen bewijs dat de trek van een deel van de Herulen naar Scandinavië in de vroege 6e 

eeuw een reis naar hun voorouderlijk thuisland was. De vermelding van twee plundertochten 

vanuit zee op de kust van Noordwest-Spanje in 455 en 459 is geen argument voor een noorde-

lijke herkomst. Het kan net zo goed gaan om kleine groepen die opereerden vanuit Gallië of 

Italië. Ook de brief van van de Oost-Gotische Theoderik de Grote aan de drie stamleiders geeft 

geen aanleiding uit te gaan van een koninkrijk in Noordwest-Duitsland of de Nederlanden. De 

koningen van de Herulen, Warnen en Thüringers commandeerden mobiele legers, waarbij de 

afstand tot de Franken geen rol speelde. Van de oostelijke groep ten slotte, de Helouri, is het op 

basis van de etymologie maar de vraag of het hier om Herulen ging.1175 

Het bestaan van een aparte groep West- of Rijn-Warnen is eveneens een vergezochte con-

structie.1176 Voor een aantal Nederlandse onderzoekers lijkt de situering van de strijd “niet ver 

van de zeekust en de Rijnmonding” de laatste strohalm te zijn om toch nog een bericht over 

koningen uit de duistere volksverhuizingstijd aan het Nederlandse grondgebied te kunnen 

koppelen. Al was het maar als een afgesplitste kleine groep Warnen met hun eigen koning en 

krijger-volgelingen. Het bewijs is echter flinterdun, omdat het verhaal door Procopius als een 

sprookje literair is verpakt: de grove situering tussen Donau, Rijn en de noordelijke zee is een 

stereotiep, klassiek beeld, met de Rijn als grens tussen (geromaniseerde) Franken en barbaren. 

Op basis van de beschrijving van de strijd vanuit kampementen tussen de legers van Angelen 

èn Warnen zou men nog kunnen opteren voor een kortdurende aanwezigheid nabij de Rijn van 

beide mobiele legers, buiten het eigen stamgebied (vergelijk de inval van de Deense koning 

Hygelac1177). Maar ook op dit punt lijkt mij Procopius’ beschrijving een literair recept, waarin de 

afstand vanaf de kust slechts vaag is aangegeven. Bij een situering van de Warnen in Midden- of 

Noord-Duitsland is het eerder te verwachten dat de Angelen in feite de Elbe of Wezer opvoeren 

om hun tegenstanders te ontmoeten. 

Ondanks het sprookjesachtige karakter zal in de huwelijksperikelen en oorlog zelf een kern 

van waarheid zitten. Procopius hoorde het waarschijnlijk als smakelijk nieuws van Herulische 

informanten of een Frankische delegatie aan het Byzantijnse hof van keizer Justinianus en 

lardeerde het in zijn boek met voorhanden zijnde kennis over Engeland (Brittia) en Bretagne 

1175		Ellegård	1987.
1176		Hetzelfde	geldt	voor	de	theorie	over	de	West-Thüringers,	gebaseerd	op	een	passage	van	Gregorius	van	Tours	over	de	herkomst	van	de	

Franken,	die	(rond	450)	onder	leiding	van	koning	Chlogio	over	de	Rijn	staken,	door	Thuringorum trokken	en	het	gebied	tot	aan	de	Somme	

veroverden	(Historiae	2.9,	geschreven	in	de	tweede	helft	van	de	6e	eeuw).	Het	meest	aannemlijk	is	dat	Gregorius	op	dit	punt	de	vroegere	

civitas Tungrorum	(Tongeren)	verwarde	met	de	naam	Thüringen	(De	Boone	1954,	140	en	142).	
1177		Gregorius	van	Tours,	Historiae	3.3	(Chlochilaich);	Blok	1979,	24-25;	Van	der	Tuuk	2009,	63-64.
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(Britannia).1178 Er zijn verschillende aanwijzingen dat de naam van de Warnen door een sterke 

verwantschap inwisselbaar was met die van de Thüringers, vergelijkbaar met ons gebruik van 

Engelsen en Britten.1179 Naast een gelijke geografische aanduiding van beide gebieden door de 

klassieke geschiedschrijvers1180 is er de verwantschap met namen uit het Thüringse koningshuis 

(Hermenefried en Radegonde) met die uit de anekdote van Procopius (Hermegisclus en Radigis). 

Ten tijde van Karel de Grote was men eveneens van mening dat er een relatie bestond, getuige 

de opgetekende wettekst Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum.1181 De Thüringers 

verloren hun zelfstandigheid in 531, toen de macht werd overgenomen door het Merovingische 

koningshuis. De Warnen gingen als nieuwe buren van de Merovingers een huwelijkspolitiek met 

hen aan, eindigend in het terugsturen van Theudechilde door Radigis. Naar verwachting was dit 

aanleiding voor de Franken om van het Warnse koninkrijk een nieuwe vazalstaat te maken. De 

laatste keer dat we van de Warnen iets vernemen is in de kroniek van Fredegarius. Daarin staat 

vermeld dat de Merovingische koning Childebert II in 594 (of 595) de Warnen vernietigend had 

verslagen nadat ze in opstand gekomen waren.1182

Hoewel de politieke strubbelingen en dilemma’s van de Herulen en Warnen exemplarisch 

zijn voor ieder buurvolk van de Franken, ook voor de ons onbekende groepen in de Lage Landen, 

hoop ik (opnieuw) duidelijk gemaakt te hebben dat hypothesen over de aanwezigheid van 

‘West-Herulen’ en ‘Rijn-Warnen’ onbewezen zijn. Ze horen thuis in Midden-Europa.1183

8.4 Materiële cultuur en de herkomst van de ‘Nieuwe Friezen’ in West-Nederland

In hoofdstuk 5 en 6 is al aandacht geschonken aan de plaats van huisbouwtraditie en grafritu-

eel in West-Nederland ten opzichte van de omliggende regio’s. Hieruit werd duidelijk dat beide 

deel uitmaakten van een continuum. De bouwtraditie behoorde tot de noordelijke, ‘Germaanse’ 

wereld maar liet al vanaf de late 5e eeuw, wanneer de bevolking weer begon toe te nemen, een 

eigen regionale stijl zien. Wat grafstructuur betreft bestond de meeste overeenkomst met 

gebieden langs de Noordzeekust, terwijl de grafgiften daarnaast ook nog wezen op connecties 

met het Midden-Nederlandse rivierengebied en Engeland. Opvallend is dat vroeg-middeleeuwse 

grafvelden in Noord-Holland ontbreken. Dit kan een cultureel verschil zijn, maar kan ook komen 

door de stand van onderzoek en de slechte zichtbaarheid in het overstoven duingebied. 

Twee andere belangrijke materiaalgroepen om te bespreken zijn het handgemaakte aar-

dewerk en mantelspelden. Deze werden in het verleden bij uitstek beschouwd als indicatief 

voor de etnische achtergrond van de makers en dragers. Inmiddels kijken archeologen heel wat 

genuanceerder hier tegen aan. 

1178		Zie	Thompson	1980	voor	een	gedegen	analyse	van	Procopius’	verhaal	en	het	onderscheid	tussen	Brittia	en	Britannia.	De	Herulen	hadden	het	

verhaal	wellicht	vernomen	van	hun	eigen	delegatie	die	omstreeks	545	uit	Scandinavië	arriveerde	met	een	nieuwe	koningskandidaat	voor	

hun	volk	en	daarbij	ook	door	het	gebied	van	de	Warnen	gereisd	hadden	(Procopius,	De Bellis	VI.14.33-42	en	VI.15.1-4	en	27-36;	Ellegård	1987,	

11).	Niet	uitgesloten	is	dat	Procopius	Angelen	uit	Engeland	en	uit	het	moederland	Sleeswijk-Holstein	door	elkaar	heeft	gehaald,	omdat	hij	de	

laatstgenoemde	groep	niet	kende.	
1179		Springer	2006,	278.	
1180		De	anonieme	geograaf	van	Ravenna	(Cosmographia 4.25)	stelde,	op	gezag	van	de	Gotische	geleerde	Aithanarid	(circa	500),	dat	Thüringen	

slechts	door	de	Rijn	van	de	Franken	gescheiden	was	en	zich	uitstrekte	over	een	groot	deel	van	Germania	(Russchen	1979,	21	en	28).
1181		Er	bestaat	discussie	of	de	Angliorum pas	in	de	16e	eeuw	zijn	toegevoegd,	in	de	druk	van	Johannes	Herold	(zie	Springer	2006,	279-280).
1182		Fredegarius,	Chronicorum,	4.15.
1183		Recentelijk	nog	werd	de	aanwezigheid	van	Warnen	rond	de	Rijnmond	aangenomen	in	een	publieksboek	over	de	geschiedenis	van	Leider-

dorp	(Dolmans/Thunnissen	2003,	28);	daarin	wordt	zelfs	beweerd	dat	de	Warnse	koning	vanuit	een	eiland	bij	de	Rijnmond	heerste	en	dat	dit	

wel	eens	het	Leidse	Waardeiland	kon	zijn!	Mythevorming	is	van	alle	tijden...



350

Aardewerk

In het vorige hoofdstuk is al gewezen op het grote aandeel vroeg-middeleeuws draaischijf-

aardewerk dat voorkwam in de Hollandse kuststrook en dat voor een belangrijk deel werd 

ingevoerd uit het stroomopwaartse Rijn- en Maasgebied. Daarnaast is een kleine groep handge-

maakt aardewerk aanwezig, waarvan het zogenoemde ‘Angelsaksische’ aardewerk de aandacht 

trok vanwege de plaats in de discussie rond de adventus Saxonum; de komst van nieuwe groe-

pen bewoners uit het Noord-Duitse kustgebied en hun oversteek naar Engeland in de 5e en 6e 

eeuw. Door onder andere Holwerda, Myres en Boeles werd een beeld geschetst van migranten 

die voor een deel in Friesland gingen wonen. Anderen “staken na een korter of langer verblijf, 

vooral via de Rijnmond bij Katwijk, naar hunne stamgenoten in Engeland over, op bericht dat 

daar nog plaats genoeg was”.1184 Hoe past het handgemaakte aardewerk tegenwoordig in deze 

discussie?

Afgezien van een 4e-eeuwse pot uit Forum Hadriani (zie fig. 6.33), is gedecoreerd ‘laat-Angel-

saksisch’ aardewerk bekend van de grafvelden van Rijnsburg-De Horn en Den Haag-Solleveld. 

Fragmenten ervan zijn gevonden in de nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid. De 

vormen bestaan vooral uit afgeronde biconische potten op een standvoet met verticale ribbels, 

al dan niet gecombineerd met een versiering van verticale deuken, geometrische groeven en/of 

stempels (fig. 8.1 en 8.2). Het baksel is middelhard, de magering meestal zand. Het oppervlak is 

geglad, soms gepolijst en de kleur zwart, grijs of een enkele keer rossig bruin. Afgaande op het 

draaischijfaardewerk dat deze versierde potten vergezelt en het ontbreken van 4e- en 5e-eeuwse 

kruisvormige mantelspelden ligt een datering in de 6e en 7e eeuw voor de hand. De afwezigheid 

van deze aardewerkgroep in de nederzetting Rijnsburg-Abdij lijkt erop te wijzen dat het vooral 

in de 6e eeuw thuishoort. Een oudere datering wordt uitgesloten door de bestaande typochro-

nologieën voor Saksisch en Angelsaksisch aardewerk.1185 Zo ontbreken 5e-eeuwse potten met 

een zeer plastische versiering met knobbels (Buckel), gebogen groeven (stehende en hangende 

Bogen), alsmede de wijdmondige Schalenurnen. 

Opmerkelijk is dat versierd Angelsaksisch aardewerk in Noord-Holland toe nu toe nergens is 

opgegraven, terwijl er wel voorbeelden zijn van onversierd Tritsum-aardewerk (zie hieronder).

Het oorsprongsgebied van het versierde Angelsaksische aardewerk lag in Jutland en 

Sleeswijk-Holstein, waar in de 2e-3e eeuw potten soms overmatig versierd werden met geome-

trische groeven en knobbels. Deze stijl kreeg in de 4e eeuw voet aan de grond in het naburige 

Nedersaksen en verspreidde zich in vanaf de 5e eeuw verder door zowel acculturatie als migra-

tie langs de kusten van de zuidelijke Noordzee en Noord-Gallië. Meer in het binnenland, zoals 

in Oost-Nederland, het centrale rivierengebied en in de oude limeszone in Zuidwest-Duitsland 

(Breisgau), maakte het deel uit van een meer heterogene ontwikkeling.1186 Tischler verklaarde 

het sporadisch voorkomen van Angelsaksische potten in het binnenland door handel, maar het 

is de vraag of dit het geval was (zie hieronder).1187 De benaming Angelsaksisch is in het verleden 

etnisch gebruikt, maar in deze paragraaf wordt het in de eerste plaats als een algemeen gang-

bare term voor een bepaalde stijl beschouwd.1188

1184		Holwerda	1914,	48;	Myres	1948,	454;	Boeles	1951,	225	(citaat).
1185		Onder	meer	Tischler	1954;	Schön/Tempel	1995,	197	en	Abb.	31-33;	Krol	2006.
1186		Taayke	1999,	199;	Gross	1997;	Krol	2006,	30	(Drenthe);	Soulat	2009.
1187		Tischler	1954,	116-117.
1188		De	door	Myres	(1948,	457)	en	Boeles	(1951,	88,	249	en	257)	geïntroduceerde	term	‘Anglo-Fries’	is	te	vaag,	achterhaald	en	bovendien	verston-

den	zij	er	beiden	wat	anders	onder	(Hallewas	et al.	1975,	113-114).	De	introductie	van	een	moderne,	neutrale	term	is	weinig	zinvol.
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Fig. 8.1 Overzicht van handgemaakt aardewerk uit het grafveld van Rijnsburg-De Horn (collectie RMO). Schaal 1:4.

Fig. 8.2 Overzicht van handgemaakt aardewerk uit de nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid (deels herte-

kend wegens foutief afgebeelde vormen in Dijkstra 2006a en 2008a). Schaal 1:4.
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De meest directe parallellen binnen het Angelsaksische aardewerk beperken zich voor-

namelijk tot potten met horizontale groeven op de hals en verticale groepjes van groeven 

over de buik, onderbroken door ribbels en/of deuken (long boss style, zie fig. 8.1, nr. 7). Knol 

constateerde binnen Nederland al een opvallende overeenkomst in vorm en versiering tussen 

potten uit de grafvelden van Ferwerd, Garnwerd, Rijnsburg, Solleveld, Garderen-Beumelerberg 

en Wageningen.1189 Daar kunnen fragmenten uit de nederzettingen van Odoorn1190, Midlaren1191, 

Wijk bij Duurstede-De Geer II1192 en waarschijnlijk ook Oegstgeest1193 aan toegevoegd worden 

(met en zonder standvoet). Vergelijkbaar zijn ook drie potten uit het grafveld van Rhenen.1194 

Een vergelijking met door Myres afgebeelde potten in zijn Corpus of Anglo-Saxon pottery of 

the pagan period maakt duidelijk dat de Zuid-Hollandse parallellen van vormen en versierings-

elementen zich concentreren in East Anglia en in mindere mate in Mucking (op de noordoever 

van de Theems monding), Loveden Hill en Newark (ten oosten van Nottingham) en Sancton 

(ten oosten van York).1195 De lokale voorkeuren zorgen ervoor dat er nauwelijks potten zijn die 

precies op elkaar lijken. Dit is verklaarbaar door ervan uit te gaan dat het handgemaakte aarde-

werk vervaardigd werd door vrouwen op huishoudelijke schaal, zoals doorgaans het geval is in 

niet-westerse samenlevingen. De doorgifte aan dochters (of nichten) leidde tot familietradities 

die zowel voldeden aan bepaalde normen als een persoonlijke ‘handtekening’. Het voorkomen 

van vrijwel dezelfde vormen en stempels op grotere afstand van elkaar is dan te verklaren 

door huwelijksvestiging van vrouwen in de nederzetting van hun echtgenoot, of eventueel als 

geschenk.1196 

Het onversierde aardewerk – waartoe ik ook de potten reken met meestal drie al dan niet 

doorboorde knobbeloortjes – bestaat uit diverse vormen, van afgerond biconisch tot zakvor-

mig, halfrond of flesvormig (fig. 8.1). Het merendeel van deze groep heeft een zacht baksel met 

een magering van kafresten of mest.1197 Meestal is dit duidelijk zichtbaar aan buiten- en binnen-

zijde in de vorm van uitgebrande ‘littekens’. De binnenzijde van de potten is zwart tot grijs, de 

buitenzijde meestal rossig bruin. Naar analogie met vondsten uit de terp van Tritsum wordt dit 

onversierde, organisch gemagerde aardewerk de laatste jaren ook wel ‘Tritsum-aardewerk’ ge-

noemd.1198 Binnen het onderzoeksgebied is het verder bekend uit de grafvelden van Rijnsburg, 

Katwijk, Solleveld en Naaldwijk, alsmede uit de nederzettingen Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 

Zuid, Leiderdorp-Hoogmadeseweg en een enkel voorbeeld uit Valkenburg-De Woerd. Overige, 

mij tot op heden bekende Nederlandse vindplaatsen zijn behalve Tritsum: de terp Wijnaldum-

Tjitsma1199, Den Burg-Beatrixlaan (Texel)1200, Groot Olmen bij Bloemendaal1201, twee nederzet-

1189		Knol	1993,	54	en	fig.	10	en	verwijzingen	aldaar.
1190		Van	Es	1979,	213	(Abb.	10).
1191		Nieuwhof	2010,	288	(fig.	14.14,	ID	256).
1192		Eigen	waarneming	auteur.
1193		Zie	fig.	8.2.
1194		Tischler	1954,	116	(abb.	34,	graf	14,	59	en	236).
1195		Myres	1977,	siteindex	nr.	33,	40,	37,	56,	153,	182,	171,	182,	229,	335.	Bij	de	versieringselementen	is	ook	gekeken	naar	het	voorkomen	van	cirkel-

indrukken	van	gelijke	diameter	en	winkelhaakvormige	cirkelpatronen	onder	de	horizontale	en	verticale	lijnen.
1196		Welch	1992,	109-110.
1197		Hamerow/Hollevoet/Vince	1994,	13.
1198		Taayke/Knol	1992.
1199		Gerrets/De	Koning	1999,	96.
1200		Van	Es	1969,	132.
1201		De	Koning	2011,	275.
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tingen in Utrecht-Leidsche Rijn (LR 51/54 en 55)1202 en het grafveld van Wageningen.1203 Ook komt 

het sporadisch voor in het Wezergebied en westelijk Noord-Brabant.1204 Wat de datering betreft 

geldt hetzelfde als voor het versierde Angelsaksische aardewerk: 6e-7e eeuw, met waarschijnlijk 

een nadruk op de 6e eeuw.1205

In vorm, baksel en magering is dit aardewerk gelijk aan wat men in Vlaanderen en Engeland 

chaff-tempered pottery noemt, als onderdeel van het eenvoudige Angelsakische aardewerk 

(plain ware). In het Vlaamse kustgebied bestond het merendeel van de handgemaakte vormen 

eruit en in Angelsaksisch Engeland kende het een vrij algemene verspreiding in Zuid- en Oost- 

Engeland, al kwam het ten noorden van de Theems veel minder voor. Of het in de vroegste, 

5e-eeuwse contexten voorkwam is moeilijk te bepalen, maar in de loop van de 6e en 7e eeuw 

maakte het een steeds groter aandeel van het aardewerk uit (tot 60%).1206 De vraag waar de 

keuze voor een kafmagering zijn oorsprong vond is lastig te beantwoorden. In Engeland is 

geopperd dat het een herintroductie betrof van een gewoonte uit de IJzertijd, maar het lijkt mij 

sterk dat dit na eeuwen bewust weer werd opgepikt met deze voorbije periode in gedachte. 

Een probleem met een introductie door Germaanse migranten is dat het in het Noord-Duitse 

kustgebied geen eigen traditie betrof. Daar verschraalde men het eenvoudige aardewerk met 

steengruis (Hessens-Schortens aardewerk).1207 Een introductie vanuit een leeglopend Romeins 

Friesland en West-Nederland, waar men aardewerk maakte in een ‘Friese stijl’ met kafmagering 

maar een wat ander baksel, zou alleen geloofwaardig zijn bij een introductie in Engeland in 

de 4e eeuw, maar daar zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor. Een andere optie is dat het pas 

in de loop van de 5e eeuw vanuit Friesland is geïntroduceerd, omdat een kleine restbevolking 

weliswaar nieuwerwetse potvormen maakte, maar vasthield aan ongeveer dezelfde magerings-

techniek.1208 Nu is de keuze voor een organische magering een vrij basaal idee, dat op meerdere 

plaatsen tegelijk toegepast kan zijn, maar zoals Hamerow cum suis reeds stelden, is het niet 

waarschijnlijk dat boerenfamilies aan beide kanten van de Noordzee dit idee onafhankelijk 

van elkaar ontwikkelden.1209 Onderzoek naar de begindatering van Tritsumaardewerk in het 

Nederlandse terpengebied is dan ook dringend gewenst. Het Tritsumaardewerk verschilt alleen 

in plantaardige magering van het Hessens-Schortensaardewerk, dat vanaf de late 6e eeuw lijkt 

op te komen en zich kenmerkt door een magering met grof zand en/of steengruis. Beide soor-

ten komen in archeologische context vaak samen voor in dezelfde vormen. Het is niet alleen 

bekend uit het Vlaamse en Nederlandse kustgebied, maar ook uit Angelsaksisch Engeland. In 

het kustgebied van Nedersaksen, Zuid-Jutland en Oost-Nederland kwam (vrijwel) uitsluitend de 

Hessens-Schortensvariant voor. In de loop van de 8e-9e eeuw raakte het buiten gebruik door de 

opkomst van de steengruisgemagerde kogelpot.1210 

1202		Dijkstra	2010a,	199	en	tabel	8.14;	Dijkstra	2010b.
1203		Van	Es	1964,	276.
1204		Taayke	1996-1997,	180-181;	2004,	418.
1205		Ook	in	Wijnaldum-Tjitsma	is	Tritsumaardewerk	karakteristiek	voor	de	6e	eeuw	(Gerrets/De	Koning	1999,	96).
1206		Hamerow/Hollevoet/Vince	1994,	14-15.
1207		Hamerow/Hollevoet/Vince	1994,	13.
1208		Knol	1993,	202	(zonder	uitspraak	over	een	eventuele	introductie	in	Engeland).	De	suggestie	van	Taayke	(De	Clercq/Taayke	2004,	67)	dat	het	

gebruik	van	organische	magering	in	de	6e	eeuw	ontstond	door	opgespitte	oude	scherven	als	voorbeeld	te	gebruiken	is	een	zwak	argument.	
1209		Hamerow/Hollevoet/Vince	1994,	13.
1210		Tischler	1954,	76	en	82-83;	Hamerow/Hollevoet/Vince	1994,	15;	Verhoeven	1998,	251.
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Zowel het versierde Angelsaksische als het onversierde Tritsumaardewerk uit Zuid-Holland 

maakte deel uit van een veel groter verspreidingsgebied rondom de zuidelijke Noordzee, de 

Nordseeküstengruppe.1211 Hierdoor is het minder geschikt als gidsfossiel voor een specifieke 

etnische achtergrond. Ook al is de 5e-eeuwse verspreiding van handgemaakt aardewerk in 

Westergo en Engeland het gevolg geweest van de vestiging van migranten uit het Noord-Duitse 

kustgebied, het betekent niet automatisch dat de latere verspreiding vanuit deze gebieden 

gelijkstaat aan de expansie van diezelfde etnische groep. Het zegt vooral iets over het bestaan 

van (huwelijks)netwerken en gedeelde opvattingen over vormgeving, die net zo goed kunnen 

verwijzen naar andere identiteiten zoals geslacht, leeftijd, vruchtbaarheid of cultusgroep.1212 

De relatief jonge, 6e-eeuwse datering van het overgrote deel van het handgemaakte aarde-

werk houdt in dat de Rijnmond niet vanaf het begin een rol speelde als ‘springplank’ tijdens de 

oversteek van Sakische groepen naar Engeland vanaf de vroege 5e eeuw. Deze gebeurtenis moet 

aan het nog niet of nauwelijks bewoonde Hollandse kustgebied zijn voorbijgegaan, al kunnen 

migranten natuurlijk tijdens de reis een ligplaats hebben opgezocht zonder sporen na te laten. 

De aanwezigheid van het handgemaakte aardewerk in Zuid-Holland is op basis van parallel-

len en datering op meer dan één manier te verklaren:

	› het	ontwikkelde	zich	uit	de	overname	van	uitheemse	vormen	en	versieringen	door	de	kleine	

restbevolking	die	nog	in	het	kustgebied	aanwezig	was,

	› het	werd	geïntroduceerd	door	importbruiden	uit	omliggende	gebieden	als	Friesland,	Engeland	

en	het	rivierengebied	rondom	Utrecht,

	› of	het	werd	geïntroduceerd	door	een	kleine	groepjes	migranten	uit	voornoemde	gebieden.

Door de grote dominantie van draaischijfaardewerk zou men de weinige handgemaakte vor-

men al gauw aan nieuwkomers van buiten willen toeschrijven. Alleen is het niet waarschijnlijk 

dat de handgemaakte aardewerktraditie bij de restbevolking geheel was verdwenen. 

Domburg-fibula’s en andere mantelspelden

De geografische verspreiding van verschillende typen mantelspelden (fibulae) is binnen de 

cultuurhistorische archeologie vaak gebruikt om traditionele, historische vragen te beantwoor-

den, in het bijzonder die van de toewijzing aan een etnische groep. Mantelspelden van het type 

Domburg worden wel beschouwd als een Fries type, omdat hun verspreiding zich hoofdzakelijk 

beperkt tot het Nederlandse kustgebied en centrale riviergebied – oftewel een groot deel van 

Frisia magna – met slechts een enkele vondst daarbuiten, wat te verklaren kan zijn door huwe-

lijksvestiging of migratie van kleine groepen (fig. 8.3).1213 Vindplaatsen vermeldt in het proef-

schrift van Knol, de doctoraalscriptie van Botman en recente vondsten uit Zuid-Holland verster-

ken het beeld van de in 1999 door Koch gepubliceerde verspreidingskaart.1214 Kenmerkend voor 

dit type beugelfibula is een niervormige kopplaat, een relatief korte beugel en een afgerond 

ruitvormige voetplaat met meestal een niervormig uiteinde. De niervorm bestaat in feite uit ru-

dimenten van twee opgerolde vogelkoppen. De datering is op stylistische gronden te plaatsen 

1211		Een	term	gehanteerd	door	Sørensen	1999	(aangehaald	in	Gerrets	2010,	178).
1212		Richards	1987.
1213		Botman	1994;	Koch	1999.
1214		Knol	1993,	69-70;	Botman	1994.	Vondsten	uit	de	grafvelden	van	Rijnsburg	[49]	(2	stuks)	en	Den	Haag-Solleveld	[94]	(1	stuk),	alsmede	nederzet-

tingsvondsten	uit	Koudekerk	aan	den	Rijn	[7]	(1	stuk),	Leiderdorp	[11]	(1	stuk),	Katwijk-Zanderij	Westerbaan	[58]	(11	stuks),	Den	Haag	[80]	(1	

stuk)	en	Monster	[105]	(1	stuk).
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tussen het tweede kwart van de 6e en de vroege/eerste helft 7e eeuw.1215 Door de weinige gege-

vens twijfelde Koch destijds aan een paarsgewijs gebruik van dit fibulatype als sluitstukken 

voor kleding of mantel. Diverse vondsten wijzen daarentegen op het gebruik van een set van 

twee verschillende spelden of een verdeling over jurk en mantel. Dit zijn de vondstcombinatie 

van een Domburg-fibula en twee ringfibula’s in een inhumatiegraf van Oosterbeintum en één 

exemplaar van beide typen in een urn uit zowel Solleveld als een inhumatiegraf in Rijnsburg 

(fig. 8.4).1216 Een andere optie is dat de verschillende aantallen en soorten mantelspelden slechts 

werden gebruikt om een doodshemd dicht te spelden. 

Of de Domburg-fibula mag worden beschouwd als een etnische markering voor de aanwe-

zigheid van Friezen is niet vanzelfsprekend. Als een naar buiten toe gericht symbool is het te 

verwachten op de grens van verschillende groepen, wat voor het relatief kleine Frisia langs de 

Nederlandse kust al snel het geval kan zijn geweest. De verspreiding kan echter ook wijzen op 

een naar binnen gerichte, integrerende functie, met alleen lokale en regionale toeschouwers. 

De functie was dan gericht op interne maatschappelijke identiteit en niet naar een afgrenzing 

naar buiten toe.1217 Hierbij kan men denken aan fibula’s als onderscheid voor gehuwde vrouwen 

1215		Botman	1994,	10;	Koch	1999,	78.	Een	datering	in	de	late	6e-eerste	helft	van	de	7e	eeuw	wordt	bevestigd	door	de	vondstcombinatie	met	een	

knikwandpot	in	het	grafveld	van	Rijnsburg-De	Horn	uit	deze	periode	(nr.	80),	vgl.	type	Kwt	5E	(Nieveler/Siegmund	1999).	De	datering	van	de	

knikwandpot	uit	het	grafveld	van	Den	Haag	Solleveld	met	fragment	van	een	Domburg-fibula	(h1956/7.3	[grafnr.	7]	),	sluit	een	iets	langer	

doorlopende	datering	niet	uit	(vgl.	type	Kwt	5C,	circa	610-670	na	Chr.).
1216		Oosterbeintum	graf	428	(Knol	et al.1995-1996);	Solleveld	nr.	7	(Braat	1956),	zie	ook	pag.	245	en	verder;	Rijnsburg	RMO	inv.nr.	h1913/11.93	(nr.	213).
1217		Brather	2008,	245-249.

NOORDZEE

Fig. 8.3 De verspreiding van vindplaatsen met één of meer fibula’s van het type Domburg (naar Knol 1993, fig. 58 en Koch 1999, Abb. 5, met 

aanvullingen). De stippellijnen geven de buitengrenzen aan van Friesland volgens de Lex Frisionum.
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of als talisman met een heidens-mythologische lading.1218 De spreiding van het type bleef dan 

beperkt doordat vrouwen meestal binnen de eigen regio huwden. En de mannen die de fibula’s 

vervaardigden waren maar actief in een bepaalde regio, waardoor een eigen stijl ontstond. Dit 

leidde onbewust tot een bepaalde geografische afbakening. Daarom is beter om te spreken van 

een ‘Fries’ fibula-type in geografische zin, dat duidelijk maakt waar het zwaartepunt lag van 

onderlinge relaties.

De Domburgfibula’s mogen dan vrij populair zijn geweest, daarnaast kwamen ook andere 

soorten mantelspelden voor. Liggend op de grens tussen de noordelijke, Scandinavische wereld 

en de Frankische, christelijke wereld leidde dit tot meer ‘Friese’ mengvormen, zoals de small-

long brooch met rechthoekige of vierkante kopplaat en ruitvormige voetplaat, dateerbaar 

tussen circa 450 en 550 (fig. 8.5).1219 De detectorvondsten uit Katwijk-Zanderij Westerbaan laten 

een brede variatie zien, waaronder ook enkele ‘Frankische’ beugelfibula’s met halfronde of 

rechthoekige kopplaat met knoppen uit de late 5e en vroege 6e eeuw en gelijkarmige fibula’s uit 

de 7e eeuw en later.1220 Het verspreidingsgebied van in Nederland gevonden eenvoudige, soms 

1218		Opvallend	is	dat	de	Domburgfibula	uit	het	graf	te	Liebenau	zich	bevond	in	een	buidel	ter	hoogte	van	de	linkerheup	van	een	1,30	tot	1,40	m	

lange	vrouw	(Koch	1999,	76).	Dit	kan	wijzen	op	een	kind	dat	de	fibula	als	erfstuk	en/of	talisman	van	moederszijde	meekreeg.	Ik	zie	geen	aan-

leiding	om	het	dragen	van	fibula’s	enkel	toe	te	schrijven	aan	een	welvarende	bovenlaag,	zoals	Koch	doet	(1999,	80).	De	bronzen	exemplaren	

behoren,	zeker	wanneer	we	kijken	naar	nederzettingsvondsten,	tot	het	dagelijkse	gebruiksgoed.	Zilveren	of	gouden	Domburg-fibula’s	zijn	

tot	op	heden	onbekend.
1219		De	Leeuw	2002,	14-15	(type	I).	Binnen	Zuid-Holland	zijn	exemplaren	hiervan	gevonden	in	Koudekerk	[7]	(1	stuk),	Oegstgeest	[21]	(2	stuks,	

onderzoeksstand	2005)	en	Katwijk	[58]	(2	stuks).
1220		Zie	Knol	2008.

1 cm

Solleveld

Rijnsburg

Fig. 8.4 Combinaties van een Domburg- en ringfibula uit één begraving. Boven: uit een urn uit Den Haag-Solleveld 

(graf 7). Onder: een graf uit Rijnsburg-De Horn (nr. 213) (collectie RMO). Schaal 1:1.
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versierde ringfibula’s sluit nauw aan bij die van de Domburgfibula’s. Elders op het continent 

komen ze nauwelijks voor, maar wel in Engeland.1221 Toekomstig onderzoek moet uitwijzen in 

hoeverre hierbij sprake is van een ‘Friese’ variant. In het West-Nederlandse kustgebied komen 

varianten van de kruisvormige fibula maar zelden voor. Tot nu toe is er maar één wat ongewoon 

exemplaar uit de Katwijkse Zanderij bekend, dat ik zou willen dateren in de 6e eeuw.1222 Deze 

vorm kent daarintegen in Friesland, Engeland en Scandinavië een hoogtepunt in verspreiding 

tussen circa 450 en 500/525.1223 Kennelijk was het Hollandse kustgebied in deze periode vrijwel 

onbewoond of nauwelijks betrokken bij migraties uit het noorden.

Overzien we de datering van de fibula-typen uit Zuid-Holland, dan valt op dat het een vrij 

heterogene groep betreft met wortels in omliggende gebieden. Hieruit ontwikkelde zich echter 

al binnen enkele generaties na de herbevolking eigen, ‘Friese’ varianten, die zich geografisch 

voornamelijk beperkten tot het Nederlandse kustgebied. 

Conclusie

De verspreiding en datering van de besproken categorieën materiële cultuur laat zien dat 

Zuid-Holland binnen een continuum van invloeden uit de omliggende gebieden lag. Op het 

gebied van grafritueel, handgemaakt aardewerk, mantelspelden en deels ook huisbouwtraditie 

bestonden in de Merovingische periode veel overeenkomsten met de overige kusten van de 

zuidelijke Noordzee. De zee was in deze tijd juist een verbindingszone tussen groepen in plaats 

van een verdeler. Reden waarom we kunnen spreken van een ‘Noordzeecultuur’. Op basis van 

de geografische afstand zal het onderlinge contact tussen de kerngewesten langs de Neder-

landse kust het grootst zijn geweest, iets wat duidelijk geïllustreerd wordt door de verspreiding 

van de Domburg-fibula’s. Toch bestonden er onderlinge verschillen ter weerszijden van het Vlie. 

In tegenstelling tot het Friese terpengebied was het westelijk kustgebied in de 5e eeuw niet of 

nauwelijks betrokken bij de ‘Angelsaksische’ migratiebewegingen. Ook de huisbouwtraditie, 

het depositiepatroon van gouden en zilveren kostbaarheden en een deel van de rechtspraak 

verschilde in beide regio’s. 

Of het onderlinge contact ook leidde tot een etnische, Friese eenheid in het kustgebied is 

niet zeker. Over iemands behoren tot een groepsidentiteit zegt het archeologische vondstmate-

riaal niets, alleen uit welke richting sprake was van culturele beïnvloeding. De bewoners langs 

1221		Knol	1993,	198-201.
1222		Knol	2008,	298;	datering	Reichstein	1975,	Stufe	E.	De	verspreiding	beperkte	zich	in	deze	periode	vrijwel	uitsluitend	tot	Engeland.
1223		Reichstein	1975	(Stufe	D3).
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Fig. 8.5 Twee small-long broo-

ches met vierkante kopplaat, 

gevonden in de nederzetting 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 

Zuid. Een andere ‘Friese’ meng-

vorm? (collectie Prov. Arch. Depot 

Zuid-Holland). Schaal 1:1.
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de Hollandse kust zullen zeker in de aanvangsperiode van de 5e en 6e eeuw een heterogene, 

maar onderling verwante groep hebben gevormd met verschillende etnische achtergronden: 

een restbevolking uit het gebied zelf met een aanvulling door ‘Franken’ uit het centrale rivieren-

gebied, ‘nieuwe Friezen’ uit het noordelijk kustgebied en wellicht een aantal ‘Angelsaksen’ uit 

Engeland.1224 Een Friese identiteit ontwikkelde zich waarschijnlijk pas gaandeweg door externe 

invloed (zie par. 8.7), met als uitgangspunt de geografische herkomst. Op bezoek buiten de eigen 

regio was je als vreemdeling allereerst een Fries en daarna kwamen je herkomst uit Maasland 

of Oostergo en eventuele familiebanden ter sprake.

8.5 De relatie met het ‘Ingweoonse’ dialect

Taalkundigen signaleerden vooral in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzee een reeks 

klanken, woorden en vormen die niet passen in de ontwikkeling van het Nederfrankisch naar 

het Nederlands. Deze passen echter wel bij verschijnselen in het Fries en/of Engels, de (groten-

deels verdwenen) dialecten van het Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse kustgebied en in mindere 

mate langs de Duitse noordwestkust en het Nederlands-Duitse achterland. Deze oudere 

dialecteenheid wordt over het algemeen aangeduid met de enigszins verwarrende benaming 

‘Ingweoons’; een aan Tacitus ontleende term die hij gebruikte voor enkele Germaanse stammen 

die langs de Noordzeekust woonden maar die niets met taalverschillen te maken heeft.1225 

Welke taalverschijnselen dit precies zijn laat ik vanwege het hoge specialistische gehalte hier 

buiten beschouwing. 

Er bestaat weinig zekerheid over de achtergrond, verspreiding en begindatering van het 

Ingweoons. Over het algemeen gaat men voor de vroege kenmerken uit van een ontstaan in 

het continentale kustgebied vóór de 5e-eeuwse Angelsaksische migratie, toen de sprekers nog 

intensief onderling contact hadden. Na de migratie naar Brittannië ontstond aan beide kanten 

van de Noordzee een verdere differentiatie in Ingewoonse dialecten. Recentelijk zocht Schrijver 

een verklaring in een andere richting. Omdat het klinkersysteem van het Ingweoons identiek 

is aan het Brits-Keltisch rond 500 na Chr. is het waarschijnlijk dat niet alleen in Engeland, maar 

ook langs de Vlaamse, Hollandse en Friese kust eertijds Keltisch werd gesproken. De bewoners 

daarvan gingen later Germaans spreken, maar raakten hun Keltische accent niet geheel kwijt. 

Een eerste germanisering van het ‘Noordzeekeltisch’ vond mogelijk plaats door de komst van 

Bataven en Cannanefaten naar het Romeinse grensgebied in de 1e eeuw voor Chr. Een tweede 

germanisering, maar nu aan beide zijden van de Noordzee, vond plaats door de migratie van 

Germaanse groepen en resulteerde in het Noordzeegermaans of Ingweoons.1226 Kuhn daaren-

tegen benadrukte vooral een ontstaan ná de 5e-eeuwse migratie. Door de intensieve overzeese 

handelscontacten tussen Engeland en de Nederlandse kust kwam het tot een ‘Noordzeecul-

tuur’ met gemeenschappelijke taalkenmerken.1227 Hoe dit ook zij, in de loop van de Vroege 

1224		Wanneer	we	ervan	uitgaan	dat	de	plaatsnaam	Sassenheim	‘woonplaats	der	Saksen’	betekent	(Künzel/Blok/Verhoeff	1988,	315),	dan	is	dit	

indirect	een	aanwijzing	voor	een	gering	aandeel	van	Saksische	migranten	vlak	ten	noorden	van	de	Rijnmond	temidden	van	bewoners	

met	een	andere	ethnische	achtergrond.	De	vraag	is	echter	of	Sassenheim	(Utrechtse	goederenlijst: Sagnem,Echternachse	kerkenlijstjes: 

Sasheim, Saxheim)	niet	eerder	zal	zijn	afgeleid	van	de	persoonsnaam	Sahso	(Saxo)	(Van	der	Geest	2008),	een	vorm	die	wel	meer	voorkwam	in	

West-Nederland	(zie	enkele	van	de	namen	in	de	Utrechtse	goederenlijst,	bijlage	5).	
1225		Andere	gebruikte	termen	zijn	Noordzeegermaans,	Kustgermaans	en	Noordwestgermaans	(Van	Bree	1997,	3-7	en	noot	4;	Heidinga	1975,	20).
1226		Schrijver	1999;	2000;	Toorians	2001.
1227		Kuhn	1955.
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Middeleeuwen ontwikkelde zich uit het Ingweoons het Oudfries, Oudengels, Oudsaksisch en 

Oudnederfrankisch.1228

Het is de vraag in hoeverre de zeer hypothetische reconstructie van de taalontwikkeling 

langs de Noordzeekust een bijdrage kan leveren aan het archeologisch en historische debat 

over de formatie van etnische identiteit(en). Het gevaar bestaat voor cirkelredeneringen 

vanuit elkaars vakgebieden. Wanneer er vóór de grootschalige ontvolking van het continentale 

kustgebied een taalkundig continuum bestond, dan is een herkomst van nieuwe bewoners 

in Friesland en West-Nederland niet te bepalen aan de hand van taalkundige argumenten. De 

migranten kwamen immers uit hetzelfde taalgebied. In het geval van een Keltisch sprekende 

restbevolking kan een aantal van enige tientallen tot een paar honderd mensen per kerngewest 

genoeg zijn geweest om een taal levend te houden.1229 In dat geval moet de hoeveelheid Sak-

sisch of Frankisch sprekende nieuwkomers die een germanisering van de taal bewerkstelligden 

nog kleiner zijn geweest dan resterende autochtonen. Dit scenario betekent dat we uit moeten 

gaan van een overheersing door kleine uitheemse Gefolgschaften, die door hun prestige een 

grote invloed hadden op de overname van taal èn materiële cultuur (mantelspelden, aarde-

werkvormen) door de inheemse restbevolking. Of verliep deze acculturatie bottom up langs 

andere uitwisselingskanalen dan die van de heersende elite? 

Vanaf de 7e-8e eeuw begon zich uit het Ingweoons het Fries zich als eigen taal te ontwik-

kelen. Ook van het Fries zijn in Zuid-Holland nog taalrestanten te vinden, in het bijzonder op 

het ‘oude land’ in het mondingsgebied van de Oude Rijn.1230 Uiteindelijk, in de 12e-13e eeuw, zou 

de Nederfrankische taal in het graafschap Holland steeds meer aan invloed winnen, hoewel in 

Noord-Holland benoorden het IJ de Friese taalinvloed groot bleef.1231 

8.6 De Lex Frisionum

Van de volksrechten die onder Karel de Grote op de rijksdag van 802-803 te Aken werden uit-

gevaardigd valt de Lex Frisionum op door verschillen die voor een deel bestonden tussen drie 

gebieden (fig. 8.6):

	› het	recht	tussen	Sincfal1232	en	Vlie	(‘West-Friesland’,	de	huidige	provincies	Zeeland,	Noord-	en	

Zuid-Holland),	

	› tussen	Vlie	en	Lauwers	(‘Midden-Friesland’,	de	huidige	provincie	Friesland)	en	

	› tussen	Lauwers	en	Wezer	(‘Oost-Friesland’,	de	huidige	provincies	Groningen	en	het	Duitse	Ost-

Friesland).

De verschillen hebben hoofdzakelijk betrekking op de bepalingen rondom weergeld en 

eedaflegging. De verhouding in het weergeld tussen een edele, vrije en halfvrije (horige) was 

in Midden-Friesland 3:2:1 en in West- en Oost-Friesland 4:2:1. Het aantal benodigde getuigen 

om doodslag te ontkennen kende per stand dezelfde verhoudingen.1233 Russchen geeft twee 

mogelijke verklaringen voor dit verschil. Enerzijds zou de hogere waardering van de adel in de 

buitengewesten het resultaat kunnen zijn van de Friese expansie na de 3e eeuw buiten het kern-

gebied, anderszijds zou het juist om nieuwere bepalingen kunnen gaan die na de Frankische 

1228		Van	Bree	1997.
1229		Vgl.	de	opmerking	van	Toorians	2001,	117.
1230		Van	Bree	1997;	Blok	1958b;	1959c.
1231		Blok	1959a,	24-26.	Aanwijzingen	dat	dit	gepaard	ging	met	kolonisatie	door	veenontginners	uit	het	Utrechtse	ontbreken.
1232		Tegenwoordig	het	Zwin,	op	de	grens	tussen	Zeeuws	en	Belgisch-Vlaanderen	even	ten	westen	van	Cadzand.
1233		Zie	voor	een	analyse	van	de	getalsmatigheden	Koene/Morren/Schweitzer	2003,	40-42.
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expansie sneller doordrongen buiten het kerngebied.1234 Beide verklaringen bevredigen niet. De 

eerste is achterhaald en bij de tweede zou men juist een hoger weergeld ten gunste van Franki-

sche adel in het vijandige kernland verwachten. Het verschil lijkt eerder verklaarbaar doordat 

men in Midden-Friesland een andere verdeelsleutel aanhield. Daar rekende men het éénderde 

extra weergeld dat bij doodslag van een horige aan zijn verwanten moest worden betaald – bo-

venop het standaardbedrag aan zijn heer – wèl mee in de onderlinge weergeldverhoudingen.1235

1234		Russchen	1981,	83.
1235		Koene/Morren/Schweitzer	2003,	41.	
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Wat betreft de geografische driedeling rijst de vraag hoever deze in de tijd teruggaat. Koe-

ne, Morren & Schweitzer stelden al dat de driedeling wijst op een oudere kern van Fries recht, 

omdat een Frankische wetgever deze complicerende driedeling liever had willen vermijden. 

Ook het bestaan van enkele heidense straffen komt uit de koker van de Friezen zelf. Wel door 

het Frankische gezag toegevoegd zijn onder meer bepalingen over het breken van de ban van 

de overheid, kerk en de dienaren daarvan.1236 

De driedeling was gebaseerd op de ligging van riviermondingen, maar niet altijd van grote 

rivieren. De westgrens van Oost-Friesland was niet de monding van de Eems, maar de Lauwers, 

destijds een dieper landinwaarts gaande getijderivier op de grens van twee grote veengebie-

den. Deze begrenzing komt ook terug in de annexatie van Frisia door de Franken. In 734 versloeg 

Karel Martel de Frieze dux Bubo aan de Boorne, waarna tot onder Karel de Grote de Lauwers 

de grens bleef met het nog vrije en heidense Friesland. Dat deze rivier al langer een regionale 

grens vormde lijkt ook archeologisch vaststelbaar. De vroeg-middeleeuwse goudvondsten 

concentreerden zich in Midden-Friesland en in de Romeinse tijd vormde de Lauwers de grens 

tussen twee aardewerkregio’s.1237 De Wezer als grens is vastgesteld na het neerslaan van de 

Saksische opstand onder Widukind in 785 en zou best op een oude markering tussen Friezen 

en Saksen terug kunnen gaan. De ‘Noord-Friezen’ die in de 7e eeuw waren geëmigreerd naar de 

kust van Sleeswijk-Holstein vielen er echter buiten.1238

De keuze voor het Vlie als grens is begrijpelijk, omdat het een grote getijdegeul betrof die in 

verbinding stond met het Almere en de daarop afwaterende IJssel en Utrechtse Vecht. Niet voor 

niets stokte hier de Frankische verovering in 719. Opmerkelijk is dat de zuidgrens van West-

Friesland bij Zeeuws-Vlaanderen lag. Op basis van landschappelijke eenheden zou men eerder 

de Maasmond als grens verwachten. Toch is het wel begrijpelijk dat men Zeeland tot West-Fries-

land rekende. Het bestond vrijwel volledig uit een nog niet bewoonbaar getijdenlandschap, met 

alleen spaarzame bewoning in de duinen langs de kust, waaronder de handelsplaatsen bij Dom-

burg en Westerschouwen.1239 Blok gaf eerder al als verklaring dat ten zuiden van de oude Schel-

demonding een Friese kolonie genesteld moest zijn, temidden van andere. Hiervoor spreekt 

ook de Vita van St.-Eligius (geschreven in de eerste helft van de 8e eeuw), waarin vermeld wordt 

dat deze rond 660 predikte onder de “Vlamingen, Antwerpenaren, Friezen, Sueven en de overige 

barbaren die bij de zeekusten woonden”.1240 

Dat Midden-Friesland in verhouding de kleinste omvang had lijkt niet alleen het gevolg te 

zijn geweest van de relatief hogere bevolkingsdichtheid (zie par. 3.7), maar ook van het besef 

dat het – in Karolingische ogen? – ging om het Friese kerngebied. Dit zal de reden zijn geweest 

dat in de Lex Frisionum Midden-Friesland als uitgangspunt voor de beschrijving van de bepalin-

gen gold, waar West- en Oost-Friesland soms van afweken.1241 

Over de achtergrens van het Friese rechtsgebied zegt het volksrecht niets. Deze zal in de 

praktijk gelopen hebben langs de grens van het bewoonde gebied, oftewel de randen van de 

nog nauwelijks ontgonnen veengebieden. De westoever van het Almere hoorde er waarschijn-

1236		Koene/Morren/Schweitzer,	2003,	40-44.
1237		Nicolay	2006;	Taayke	1999,	197-198.
1238		Lebecq	1983,	Vol.	1,	110.
1239		Vos/Van	Heeringen	1997,	68	en	kaart	15	(reconstructie	750	AD).
1240		Blok	1968,	17.	Misschien	speelde	ook	mee	dat	de	Karolingische	machthebbers	een	notie	hadden	van	de	1e-eeuwse	vermelding	door	Plinius	

van	Frisiavones,	waarvan	de	woonplaats	mogelijk	in	het	Zeeuwse	te	plaatsen	is.
1241		De	wetstekst	zelf	is	opgesteld	in	een	Frankisch	milieu	(waarschijnlijk	Aken),	aangezien	gesproken	wordt	over	West-Friesland	aan	‘deze	zijde	

van	het	Vlie’.	Zie	Lex Frisonum	artikel	I.3-5	en	8.
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lijk ook bij. Op taalkundige en (rechts)historische gronden zag Blok (1962) Friese invloed om de 

monding van de Vecht, in het noordelijk deel van de pagus Nifterlake, een regio die mogelijk 

pas in de (late) 7e eeuw door Friese immigranten werd bevolkt.1242 De achtergrens lag wellicht bij 

Utrecht. Hier had koning Radbod een palatium en de plaatsnamen Fresdore (‘Friezenvesting’) 

en Fresionowic (‘Friezenwijk’ = Vreeswijk), geven aan dat niet ver voorbij Utrecht de Friezen als 

vreemdelingen werden gezien.1243 

Deze begrenzing van Fries gebied week af van die van het bisdom Utrecht, waarschijnlijk 

gevormd ten tijde van de definitieve erkenning van het bisdom in 777/778. Aan het bisdom 

werden volgens Van Vliet van rijkswege ook niet-Friese gebieden toegevoegd, waarschijnlijk om 

de bestaande verbanden te verbreken: de pagus Teisterbant, de Betuwe tussen Rijn en Waal, de 

pagus Flehite, de Veluwe, het stroomgebied van de Gelderse IJssel en het Saksische Salland en 

Twente en Drenthe ten oosten daarvan.1244

Hoe dicht lagen de buitengrenzen van de Lex Frisionum nu bij de werkelijke afbakening van 

het vroeg-middeleeuwse Friesland in etnische of politieke zin? Dit is moeilijk te zeggen, omdat 

we niet weten wat de bewoners zelf – en buitenstaanders zoals de Karolingers – als doorslag-

gevend criterium beschouwden. Volgens van Egmond was de term ‘Fries’ aanvankelijk slechts 

een geografische aanduiding en werd het pas na de Frankische verovering een etnisch begrip, 

toen de Friezen één van de officiële gentes (‘volkeren’) binnen het Karolingische Rijk werden.1245 

Daarbij werden alle bewoners van dit veraf gelegen kustgebied tussen het Sincfal en de Wezer 

voor het gemak op één hoop gegooid, rekening houdend met enige regionale verschillen die bij 

het samenstellen van het volksrecht naar voren kwamen. Andere gemene delers van het Frisia 

uit de Lex Frisionum kunnen de Friese taal zijn geweest, of de grenzen van een Fries koninkrijk 

dat men in de Karolingische tijd als hertogdom voortzette.1246 De achtergrond van de interne 

driedeling is naar mijn idee in hoofdzaak te zoeken in regionale cultuurverschillen (zie pag. 357 

en verder), gecombineerd met voorhanden zijnde natuurlijke grenzen en misschien ook wel de 

vergelijkbare bevolkingsdichtheden (zie par. 3.7). 

8.7 Het Friese koninkrijk. Eenheid in verscheidenheid?

Omdat zo weinig bekend is over het Friese koninkrijk is er veel over geschreven. De interpre-

tatie van de historische gegevens (zie tabel 8.1) beweegt zich tussen twee uitersten. Boeles en 

Halbertsma zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de maximale variant: een erfelijk, 

sterk koningschap met één heerser over een gebied dat zich uitstrekte van Zwin tot Wezer en 

landinwaarts tot diep in het Midden-Nederlandse rivierengebied. Op basis van de vele vroeg-

middeleeuwse goudvondsten en het voortbestaan van de Friese taal lag de kiem van het ko-

ninkrijk in het huidige Friesland.1247 De reden dat Aldgisl en Radbod in Engelse bronnen koning 

(rex) genoemd worden en in Frankische bronnen slechts legeraanvoerder/hertog (dux) kwam 

doordat de Franken het gebied ten zuiden van de Kromme en Oude Rijn als hun territorium 

1242		Blok	1962.
1243		Blok	1979,	38.	Gezien	de	volgorde	in	de	opsomming	binnen	de	Utrechtse	goederenlijst	zal	Fresdore	gelegen	hebben	langs	of	nabij	de	

Kromme	Rijn,	in	de	buurt	van	Odijk	en	Bunnik	(zie	bijlage	5).	Dekker	vindt	“twee	friese	vestigingen	in	het	Kromme	Rijngebied…wat	veel”	en	

zoekt	Fresdore	bij	Vreeswijk,	waar	ze	een	twee-eenheid	vormden	(Dekker	1983,	33).	
1244		Van	Vliet	2002,	101-103.
1245		Van	Egmond	in	voorb.
1246		Blok	1979,	86-87.
1247		Boeles	1951,	269-285;	Halberstma	2000	(1982),	83-85;	301-303.	



363

zagen waar zij als erfgenamen van de Romeinse keizer recht op hadden. De Friese leiders waren 

in Frankische ogen slechts opstandige vazallen.1248

Een tussenpositie wordt ingenomen door Knol, Heidinga en Nicolay. In essentie gaan zij uit 

van de aanwezigheid van Gefolgschaften, die zich in de 6e eeuw ontwikkelden tot kleine konink-

rijkjes ter grootte van één of enkele kerngewesten en in de 7e eeuw tot grotere eenheden. Door 

Knol en Heidinga wordt Westergo beschouwd als het kerngebied van de machtsontwikkeling, 

vanwege de concentratie goudvondsten. Het bestaan van één koninkrijk met de omvang van 

Frisia magna is volgens Knol en Nicolay niet archeologisch aantoonbaar.1249 Heidinga houdt 

dit alleen voor mogelijk ten tijde van de heerschappij van Radbod, vanwege de succesvole 

machtsfactor die hij lange tijd was. Hiervoor waren blijkbaar voldoende mankracht en middelen 

aanwezig.1250 

Door anderen wordt de machtsbasis gezocht in het Hollandse kustgebied, met of zonder 

het rivierengebied rondom Utrecht-Dorestad. Zo vroeg Besteman zich af of de concentratie van 

het door de Franken in beslag genomen Fries koningsgoed in Noord-Holland (Texel, Wieringen, 

Medemblik, Velsen en Muiden), een aanwijzing is voor de ligging van de Friese machtsbasis 

ten tijde van Aldgisl en Radbod.1251 Van Es sloot zich hierbij aan en meende dat beide koningen 

vanuit Noord-Holland alleen Zuid-Holland en het westelijk deel van het rivierengebied onder 

controle hadden gebracht.1252 

Een grote rol voor het westelijke rivierengebied werd bepleit door Bazelmans, Dijkstra & 

De Koning en Van Egmond. In hun ogen is het Friese ‘koningschap’ pas ontstaan in de tweede 

helft van de 7e eeuw en gaat het feitelijk om Frankische aristocratische vazallen die verzeild 

raakten in de machtsstrijd tussen Neustrië en Austrasië. Hun machtsbereik beperkte zich tot 

het rivierengebied rondom Utrecht-Dorestad, eventueel met een stuk van het Hollandse kustge-

bied. Controle over het knooppunt van internationale handelsroutes was hier een belangrijke 

machtsfactor. 1253 

Voordat ik hieronder een beeld schets van de vroeg-middeleeuwse politieke machtsvorming 

in het Nederlandse kustgebied is het van belang te wijzen op twee belangrijke punten. In de 

eerste plaats betreft dit de problematische relatie tussen archeologie en de (on)zichtbaarheid 

van maatschappelijke structuren en processen. Diepeveen-Jansen en Hiddink wezen erop dat 

gebieden met veel ‘rijke’ grafvondsten of deposities niet direct wijzen op de aanwezigheid van 

grote politieke machten. Er is slechts sprake van verschillende arena’s waarin sociaal-politieke 

relaties worden gevormd of bevestigd. Spaarzame vondsten uit archeologisch ‘arme’ gebieden 

bevestigen dat ook hier kostbaarheden voorkwamen, alleen kwamen deze doorgaans niet in 

de bodem terecht. Sociale postitie en status werden bijvoorbeeld uitgedrukt in begrafenis-

maaltijden en huwelijksceremonieën of waren geregeld in meer formele verhoudingen zoals 

1248		Vgl.	ook	de	mededeling	van	Gregorius	van	Tours	met	betrekking	tot	de	Frankische	claims	over	Bretagne,	waardoor	‘hun	leiders	graven	en	

niet	koningen	[werden]	genoemd’	(Historiae IV.4)	en	het	consequente	gebruik	door	de	Franken	van	de	titel	dux	voor	andere	groepen	die	zij	

als	afhankelijk	zagen	(Saksen,	Beieren),	zie	Wood	1994,	161-162).	
1249		Knol	1993,	210-211	en	327;	Heidinga	1997,	18-22;	1999,	8-9;	Nicolay	2005;	2006;	in	voorb.	In	de	epiloog	van	de	handelseditie	van	zijn	proefschrift	

sluit	Halbertsma	(2000,	302-304)	zich	hierbij	aan.
1250		Heidinga	1999,	8-9.
1251		Besteman	1990,	104.
1252		Van	Es	1994c,	89-90.
1253		Bazelmans/Gerrets/Pol	1998;	Bazelmans/Dijkstra/De	Koning	2002,	30-31;	2004,	8-9;	Van	Egmond	2005;	vgl.	ook	Rijntjes	1995,	165-166.
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erfrecht.1254 Bazelmans, Gerrets & Pol bekritiseerden daarom het gebruik van de 1,5 kilo aan 

goudvondsten uit Westergo en Oostergo als argument voor Friesland als moederland van het 

Friese koningschap. Daarnaast wezen zij op de post-depositionele factoren waarmee rekening 

moet worden gehouden, zoals het feit dat tussen 1850 en 1945 juist in dit gebied 60 % van de 

terpen commercieel werd afgegraven en de aantrekkelijke mogelijkheden voor het zoeken met 

metaaldetectoren. De gouddeposities zullen eerder het resultaat zijn geweest van de sociaal-

politieke integratie van een perifeer gebied door het machtige Merovingische rijk, waardoor 

een competitieve groep van meerdere afhankelijke heren en koningen ontstond.1255 

Tabel 8.1 Overgeleverde historische gebeurtenissen uit verschillende vroeg-middeleeuwse bronnen die verband houden met het 

Friese koningschap en de Frankische annexatie van Frisia (naar Blok 1979; Halbertsma 2000; Van der Tuuk 2009; Nicolay in voorb.).  

jaar historische gebeurtenis

623-638 Merovingische koning Dagobert I schenkt castellum Utrecht met kerkje aan bisdom Keu-

len

678-679 Wilfried, bisschop van York, overwintert op doorreis naar Rome bij koning Aldgisl (Aldgislo 

rege), waar hij ontvangen wordt in zijn palatium in Frisia

ca. 688 missionaris Wigbert bezoekt koning Radbod (rex Rathbedus) en predikt twee jaar onder 

de Friezen

690 missionaris Willibrord bezoekt koning Radbod in zijn palatium te Utrecht (Traiectum), 

maar reist al snel door naar Pepijn II in Francia. 

ca. 690-695 Frankische hofmeier Pepijn II verslaat Radbod bij Dorestad (en verovert hierdoor Fresia 

citerior)

696 Willibrord, aartsbisschip voor de Friezen, krijgt door Pepijn II castellum Utrecht als mis-

siepost toegewezen

ca. 711 huwelijk tussen Grimoald (zoon van Pepijn II) en Theudesinde (dochter van Radbod)

714 dood van Pepijn II en Grimoald; Fresia citerior heroverd door Radbod.

716 Radbod verslaat Karel Martel en trekt samen met het leger van de Neustriërs op naar Keu-

len; missionaris Winfred (Bonifatius) vaart van Londen naar Dorestad en ontmoet Radbod 

in Utrecht

719 dood van Radbod; Friesland veroverd door Karel Martel, minstens tot aan het Vlie, mis-

schien zelfs tot de Lauwers.

734 na een opstand vaart Karel Martel met een leger naar Westergo en Oostergo en verslaat 

daar het Friese leger aan de oever van de Boorne. De Friese dux Bubo (of Poppo) werd 

hierbij gedood

784-785 bij de Saksische opstand onder leiding van Widukind wordt ook Friesland ten oosten van 

het Vlie meegesleept. Na de onderwerping en bekering van Widukind krijgt Karel de Grote 

‘Oost-Friesland’ tussen Lauwers en Weser vast in handen

Het tweede punt waarmee rekening gehouden moet worden ligt in het verlengde van het eer-

ste. Hiddink en recent ook Gerrets waarschuwen terecht tegen het al te gemakkelijk afwijzen 

van een koningschap. Ondanks de ‘perifere’ ligging en de gebrekkige archeologische zichtbaar-

heid van de elite in het kustgebied tussen Rijn en Wezer mag dit in belangrijke opzichten 

1254		Diepeveen-Jansen	2001;	Hiddink	1999.	
1255		Bazelmans/Gerrets/Pol	1998;	vgl.	ook	Theuws/Alkemade	2000.
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gerekend worden tot de Keltisch-Germaanse wereld waar zich al ruim voor de komst van de 

Romeinen een complexe sociale structuur had ontwikkeld met een aristocratische bovenlaag 

die niet veel afweek van die van de Vroege Middeleeuwen.1256 

 

Welke bevolkingsgroep in de laat-Romeinse tijd in het Nederlandse gebied woonde, is alleen 

overgeleverd uit Romeinse bronnen. De Friezen worden voor het laatst genoemd door de 

Romeinse lofredenaars aan het eind van de 3e eeuw. Volgens hen worden ze samen met de 

Chamaven verslagen en als laeti in het noorden van Gallië gevestigd. Daarna blijft het oorver-

dovend lang stil rond de Friezen. De Boone stelde vast dat de lofredenaars zowel de Chamaven 

als Friezen tot de Franken rekenden. De benamingen waren in Romeinse ogen kennelijk uitwis-

selbaar. Meerdere malen spreekt men over Franken afkomstig van de “uiterste kusten van het 

barbarenland.” Rond 350 worden in de meeste bronnen Franken en Saksen samen genoemd als 

binnenvallend vanuit zee. De klassieke auteurs hanteerden blijkbaar een grove tweedeling voor 

het gebied ten noorden van de Rijn: eerst kwamen de Franci en daarachter, langs de Noordzee-

kust, de Saxones.1257 

Wanneer in de loop van de 5e eeuw de noordelijke en westelijke kustgebieden weer 

herbevolkt raakten, was nog niet direct sprake van geheel zelfstandige politieke eenheden 

die internationaal iets voorstelden. De bevolkingsaantallen waren te klein en de banden met 

de herkomstgebieden nog intensief. De nieuwkomers in het terpengebied waren afkomstig 

uit Noord-Duitsland en Denemarken. Volgens Nicolay wijst de locale productie van gouden 

bracteaten weliswaar op een eerste aanzet tot regionale machtsvorming, maar verder lijkt het 

gebied tot ver in de 6e eeuw onder invloed van de Scandinavische wereld te hebben gestaan. De 

uitvoering van de bracteaten en hun depositiewijze betekenen wellicht dat het terpengebied 

enige tijd tot één van de Deense koninkrijken behoorde.1258 

Ten westen van het Vlie is iets vergelijkbaars voorstelbaar voor Zuid- en Noord-Holland 

in de late 5e en vroege 6e eeuw. Enkele ‘Frankische’ sieraden en aardewerkimporten maken 

duidelijk dat in de pionierfase nog een rol was weggelegd voor uitwisseling èn politieke invloed 

vanuit het Midden-Nederlandse rivierengebied, destijds de noordelijke randzone van het nog 

prille Frankische rijk. Een restbevolking met krijgsheren, bestaande uit nakomelingen van 

gegermaniseerde militaire bezettingen in enkele castella, kan de motor achter deze contacten 

zijn geweest.1259 In tegenstelling tot het terpengebied ging de vestiging van ‘Angelsaksische’ mi-

1256		Hiddink	1999;	Gerrets	2010,	186-188	en	198-199.
1257		De	Boone	1951	en	verwijzingen	aldaar;	Hiddink	1999,	223-225.
1258		Nicolay	2005.
1259		Als	voorbeeld	van	een	dergelijke	militaire	bezetting	zou	men	kunnen	denken	aan	de	Wilten,	die	als	naamgevers	van	de	Wiltenburg	(Beda,	

5.11,	ca.	731:	Uiltaburg, id est Oppidum Uiltorum)	beschouwd	worden,	de	inheemse	naam	voor	het	oude	castellum	van	Utrecht	of	Vechten.	

De	benaming	Wilten	wordt	wel	in	verband	gebracht	met	een	afsplitsing	van	de	Slavische	Wilzen	(of	Wilten)	ten	oosten	van	de	Elbe	(Kempe-

rink	1965).	Maar	waarom	moet	het	bij	de	Utrechtse	Wilten	gaan	om	een	afsplitsing	van	een	stam,	die	we	pas	voor	het	eerst	in	de	bronnen	

ontmoeten	ten	tijde	van	Karel	de	Grote’s	oorlogen	tegen	de	Slaven	aan	het	einde	van	de	8e	eeuw?	Deze	afsplitsing	zou	dan,	gezien	de	ver-

melding	door	Beda,	in	de	7e	eeuw	–	of	zelfs	nog	eerder	–	verantwoordelijk	voor	de	naam	Wiltenburg	zijn	geweest.	Maar	waarom	zo’n	grote	

omweg?	Er	zijn	ook	alternatieve	verklaringen	mogelijk:

	› Het	kan	om	een	zelfstandige	groep	van	een	krijgsheer	met	zijn	volgelingen	gaan,	die	zich	toevalligerwijs	ook	Wilten	

noemden,	of	door	de	omwonenden	zo	werd	genoemd.	Aangezien	de	naam	simpelweg	‘de	wilden’	betekent,	kon	niemand	

daar	een	gebruiksmonopolie	over	claimen.	

	› De	naam	is	gegeven	door	de	6e-	of	7e-eeuwse	omwonenden	uit	het	Utrechtse,	die	het	ontstaan	van	het	fort	toeschreven	aan	

mythische	‘wilden’.	Vergelijk	de	latere	benaming	‘Hunebedden’	voor	de	graftomben	van	de	Trechterbekercultuur.			z.o.z	>
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granten uit het noorden grotendeels aan het westelijk kustgebied voorbij. In het internationale 

politieke verkeer speelde dit gebied geen rol van betekenis. 

In de loop van de 6e eeuw nam het aantal inwoners in de ‘perifere’ kerngewesten langs de 

kust gestaag toe. De verspreiding van Domburg-fibula’s, handgemaakt aardewerk, huisbouwtra-

dities, het grafritueel en Noordzeegermaanse taalkenmerken maakt duidelijk dat de onderlinge 

contacten ook toenamen, ook met de overzijde van de Noordzee. Deze kustwereld kwam door 

de relatief snelle bereikbaarheid per schip nader tot elkaar. Daarnaast bleven contacten be-

staan met de stroomopwaarts gelegen Frankische wereld, wat vooral blijkt uit de verspreiding 

van draaischijfaardewerk langs de kust tot aan Groningen toe. Op politiek gebied is de verwach-

ting dat in de kerngewesten diverse elitenetwerken actief waren. Een deel van de aristocraten 

kan zich hebben opgewerkt tot koningen, die voor hun Gefolgschaft leiderschap toonden op 

zowel militair, politiek als religieus gebied. Wellicht brachten enkelen ervan ter onderstreping 

van hun macht imitatiemunten uit van keizerlijke solidi en tremisses.1260 Het machtsbereik van 

deze kleine koninkrijkjes wisselde naarmate ze succes hadden, vergelijkbaar met wat veron-

dersteld wordt voor Angelsaksisch Engeland.1261 Wat manschappen en andere middelen betreft 

hadden Zeeland, Maasland, Rijnland en Kennemerland ieder afzonderlijk minder in de melk 

te brokkelen dan het dichter bevolkte rivierengebied en het terpengebied. Een reden waarom 

deze gewesten eerder schatplichtig zullen zijn geweest aan machtige buren zoals de Franken, 

met hoogstens een ‘kleinkoning’ aan het hoofd. 

Voor het ontbreken van een grote politieke macht langs de Noordzeekust bestaan enkele 

spaarzame aanwijzingen. Rond 526 kon Theodebert, zoon van de Merovingische koning Theo-

derik I (511-533), ongehinderd ergens voor de Nederlandse kust het leger van de Deense koning 

Hygelac verslaan, die een plundertocht had ondernomen in de Hettergouw (gelegen ten oosten 

van Nijmegen) en op de terugtocht was.1262 Misschien dat een Frankische overwinning ten tijde 

van Sigibert van Austrasië (561-575) op plunderende Denen en Saksen bij de Bordaa (Boorne 

of Bernisse?) en de Laugona (Lauwers?) te plaatsen is.1263 En in 580 noemt een lofredenaar de 

Merovingische koning Chilperik I (561-584) ‘de schrik van de verste Friezen en Sueben, zij die uw 

heerschappij zoeken in plaats van zich op oorlog voor te bereiden’.1264

	› Het	is	niet	uit	te	sluiten	dat	de	etymologische	afleiding	uit	de	stamnaam	Wilten	door	Beda	zelf	is	bedacht,	waarbij	hij	een	

Angelsaksische	genitieve	meervoudsvorm	met	–a	opschreef	om	aan	te	sluiten	bij	zijn	eigen	verklaring	(zie	Campbell	1936).	

	› Wanneer	het	geen	groepsnaam	was,	kan	het	een	afleiding	zijn	uit	de	persoonsnaam	*Wilto,	in	het	oudhoogduits	Wilzo,	in	het	

Fries	Wilt(e),	een	–t-afleiding	van	Willo	(zie	Schönfeld	1935,	13-14).	Deze	had	het	oude	castellum	dan	ooit	in	bezit.
1260		Boeles	1951,	266-268;	Pol/Van	der	Veen	2008,	315.
1261		Besteman	1990,	99;	Heidinga	1999,	8.	
1262		Gregorius	van	Tours,	Historiae	3.3	(inval	Chlochilaich);	Beowulf,	regels	1202-1214,	2354-2366	en	2914-2921;	Blok	1979,	24-25;	Van	der	Tuuk	2009,	

63-64.	De	rol	die	in	Beowulf	aan	de	Friezen	wordt	toegedicht	bij	de	inval	van	Hygelac	is	waarschijnlijk	anachronistisch	(zie	Bazelmans	1992-

1998	(2000),	56-57.	Rond	900	werd	in	het	Liber monstrorum de diversis generibus	(‘Boek	over	monsters	van	verschillende	aard’)	nog	verhaald	

dat	het	gebeente	van	koning	Hygelac,	een	monster	van	wonderbaarlijke	grootte,	“is	bewaard	op	een	eiland	in	de	Rijn,	waar	deze	in	de	

oceaan	uitstroomt,	en	wordt	als	iets	wonderlijks	getoond	aan	reizigers	die	van	verre	komen”	(vertaling	uit	Blok	1979,	25).	De	situering	op	een	

eiland	in	de	Rijn	nabij	de	zee	is	ongetwijfeld	een	afleiding	uit	vroeg-Romeinse	geografische	omschrijvingen	als	insula Batavorum in Rheno	

(vgl.	Bazelmans	1992-1998	(2000),	60-61.)
1263		Halbertsma	2000,	251.	Halbertsma	gelooft	niet	in	een	localisering	bij	de	Boorne	en	Lauwers,	omdat	hij	zich	niet	kan	voorstellen	dat	Sigiberts	

macht	zich	tot	aan	het	terpengebied	uitstrekte.	Zijn	argument	dat	de	omschrijving	van	de	aard	van	de	Bordaa,	een	bochtige	stroom	die	zich	

door	een	kloof	wringt,	niet	zou	passen	bij	de	Boorne	is	niet	geloofwaardig.	Dit	is	een	dichterlijke	vrijheid	van	de	uit	Ravanna	afkomstige	

Venantius	Fortunatus,	die	niet	uit	was	op	een	juiste	landschappelijke	beschrijving,	maar	op	een	welluidend	gedicht.	
1264		Vertaling	uit	Bazelmans	1992-1998	(2000),	56.
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De korte periode tussen circa 590 en 650 werd gekenmerkt door een hausse aan gouddeposities 

in het Friese terpengebied, waaronder enkele sieraden van koninklijke allure. Nicolay ziet hierin 

een belangrijke aanwijzing voor een periode van machtsvorming met een sociaal-politieke 

centralisatie. De eigen ‘Friese’ stijl van de sieraden wijst op het tot uitdrukking brengen van 

een eigen groepsidentiteit, gerelateerd aan de opkomst van een koninklijke elite. Noordelijk 

Westergo komt als machtscentrum het meest in aanmerking, zelfs wanneer men rekening 

houdt met een vertekening door post-depositionele factoren. Een eventuele federatie met het 

West-Nederlandse en/of Noord-Duitse kustgebied acht Nicolay onwaarschijnlijk, omdat in deze 

gebieden kostbaarheden met een Friese signatuur ontbreken. Zo zijn de Noord-Duitse vondsten 

te plaatsen in de context van een Saksische elite en de weinige voorbeelden uit de grafvelden 

van Rijnsburg en Katwijk wijzen op een oriëntatie op Angelsaksisch Engeland en het Frankische 

rijk. Bovendien ging men ten westen van het Vlie anders om met gouden en zilveren kostbaar-

heden. Deze werden slechts bij uitzondering in de grond gedeponeerd, meestal in graven.1265 

Hoe men ook omging met depositie van edelmetalen in de verschillende deelgebieden, dit zal 

het resultaat zijn geweest van de sociaal-politieke integratie van een perifeer gebied door het 

machtige Merovingische rijk, waardoor een competitieve groep van meerdere afhankelijke 

heren en koningen ontstond.

Er zijn enkele indicaties dat de Merovingers in de periode rond 600 bezig waren met de con-

solidatie van hun macht langs de oude Romeinse limes, wat voor het eerst tot noemenswaar-

dige confrontaties met een Friese machtfactor leidde. Allereerst is daar de vondst van enkele 

tremisses met het randschrift (vz) AVDVLFVS FRISIA en (kz) VICTVRIA AVDVLFO (vijf exemplaren) 

of (vz) FRISIA en (kz) AVDVLFVS (twee exemplaren), dateerbaar rond het jaar 600 (fig. 8.7). Hierbij 

zou het in theorie kunnen gaan om een Friese heerser Audulfus die een belangrijke overwinning 

had behaald – naar verwachting op de Franken. De kwalitatief goede stijl doet echter eerder 

denken aan een Noord-Frankische herkomst. Het zou dus net zo goed kunnen gaan om een over-

winning op de Friezen door een verder onbekende Merovingische aristocraat (een hertog of 

hofmeier?) die zich het koninklijk voorrecht aanmat als overwinnaar aangemerkt te worden.1266 

Wijst het gebruik van een landsnaam op de munten – normaliter in verband te brengen met 

pagi – er misschien op dat de Franken bezig waren met het inrichten van een Friese gouw of 

ducatus langs de noordrand van hun rijk? 

1265		Nicolay	2006.
1266		Voor	informatie	over	de	Audulfusmunten,	zie	Bazelmans	1992-1998	(2000),	57-58	en	verwijzingen	aldaar.	Een	totaaloverzicht	van	deze	munt-

jes	en	een	diepgaande	analyse	van	hun	plaats	in	het	muntbestel	is	dringend	gewenst.

Fig. 8.7 Munten met randschrift FRISIA (vz) en AVDVLFVS (kz) (afbeeldingen uit de schatvondst van Escharen, Geldmu-

seum, Utrecht). Schaal 2:1.
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Niet veel later, onder de regering van Dagobert I (623-639) lijkt dit toch zeker het geval te 

zijn. Immers, volgens Bonifatius had koning Dagobert een kerkje gesticht in het castellum 

Utrecht en overgedragen aan het bisdom Keulen. Dit bisdom stond onder leiding van bisschop 

Kunibert, met wie hij nauw samenwerkte.1267 Deze eerste missieactiviteit werd rond dezelfde 

tijd ook op andere fronten voorzichtig ter hand genomen: de geestelijke Amandus was actief 

in Vlaanderen en zou volgens zijn biografie ook Friezen hebben bekeerd. Kort na de dood van 

Dagobert zou Eligius het missiewerk in het Vlaamse en Zeeuwse kustgebied voortzetten.1268 

Kapdata gelegen tussen 620-625 van palen gebruikt voor de beschoeiing van een insteekhaven 

naast het oude castellum Matilo (Leiden-Roomburg) suggereren zelfs dat de Frankische belang-

stelling niet stopte bij Utrecht, maar tevens betrekking had op het overige deel van de limes 

tot aan de Rijnmond. Een situatie die vergelijkbaar is met de annexatie van Frisia citerior onder 

Pepijn II zo’n 60 jaar later.1269

Het intensievere contact in de vroege 7e eeuw is tevens de periode dat in Frankische bron-

nen voor het eerst weer Friezen genoemd worden. Volgens Bazelmans werd deze naam niet 

door de kustbewoners zelf gebruikt, maar is deze door de Franken opnieuw in roulatie ge-

bracht, aangezien ze vertrouwd waren met klassieke etnografische teksten. Het kustgebied was 

in de volksverhuizingstijd politiek en etnisch zo heterogeen geworden dat men teruggreep op 

de oude, vertrouwde naam.1270 De benaming Fries werd geografisch gebruikt voor alle inwoners 

van het kustgebied, net als men later deed in de Lex Frisionum. 

Een ander scenario dat niet uitgesloten kan worden, is dat de naam van de Friezen is her-

gebruikt doordat migranten langs de kust zich vernoemden naar het vrijwel lege gebied dat ze 

koloniseerden of naar de resterende bewoners ervan.1271 De kiem van deze etnogenese wordt 

doorgaans gezocht in het noordelijk kustgebied: hier streken al in de late 4e of vroege 5e eeuw 

Angelsaksische krijgsheren met hun volgelingen neer. Op basis van de gunstige geografische 

ligging en een – bescheiden? – overwicht in bevolkingsaantal ten opzichte van andere kernge-

westen langs de Nederlandse kust, kon zich hier relatief snel een nieuwe Friese politieke macht 

manifesteren. Ik vermoed dat de aspiraties al gauw gericht zijn geweest op het in handen krij-

gen van de doorgaande waterwegen in het grensgebied met het Merovingische rijk. Misschien 

was dit mogelijk door een verzwakking van de rol van Hamaland (‘Chamavenland’) in het rivie-

rengebied.1272 Andere argumenten voor Midden-Friesland als kerngebied van de ontwikkeling 

naar een Fries koninkrijk kunnen zijn dat in de Lex Frisionum dit gebied als uitgangspunt voor 

de beschrijving van de bepalingen gold en dat juist hier in 734 en 784 nog opstanden uitbraken. 

1267		Deze	samenwerking	maakt	het	waarschijnlijk	dat	Bonifatius	in	zijn	brief	schreef	over	Dagobert	I	en	niet	II	(676-679)	of	III	(711-715).	Over	de	

problematische	samenhang	van	de	verovering	van	Utrecht	en	omstreken	met	de	datering	van	de	in	Dorestad	geslagen	munten	door	munt-

meester	Madelinus	zie	Theuws	2003,	11	(noot	30).	
1268		Blok	1979,	36-37;	Rijntjes	1995,	158-160;	Van	der	Tuuk	2009,	76-77.
1269		Andere	vroeg-middeleeuwse	kapdata	die	de	reeks	monsters	opleverden	waren	tussen	680-690	en	714-716	na	Chr.	(Hazenberg/Hessing	1996,	

351).	Deze	data	kunnen	wellicht	in	verband	gebracht	worden	met	nieuwe	Frankische	òf	Friese	activiteiten	bij	de	oude	limesforten	ten	tijde	

van	de	‘slag	bij	Dorestad’	en	rondom	de	dood	van	Pepijn	II.
1270		Bazelmans	1992-1998	(2000),	52-61.	Een	ander	voorbeeld	van	herintroductie	door	de	Franken	zou	de	benaming	van	het	Maasmondgebied	

kunnen	zijn.	In	een	schenkingsoorkonde	van	Willibrord	aan	het	klooster	Echternach	uit	626/627	is	sprake	van	kerk	in pago Marsum, ubi 

Mosa intrat in mare,	‘in	de	gouw	bij	de	Marsen,	waar	de	Maas	in	zee	stroomt’	(OHZ	I,	nr.	2).	Dit	zou	gebaseerd	kunnen	zijn	op	de	stamnaam	

Marsatii of	Marsaci,	die	door	respectievelijk	Plinius	(Historiae naturalis,	IV.15	[101])	en	Tacitus	(Historiae,	IV.56)	langs	de	zuidelijke	Noordzee-

kust	van	Nedergermanië	gesitueerd	worden.
1271		Wenskus	1961,	550;	Kemperink	1965,	157-158;	Heidinga	1997,	17;	1999,	8;	Bazelmans	1992-1998	(2000),	53-54;	Gerrets	2010,	190.	
1272		Voor	Hamaland	zie	Heidinga	1987,	179-191,	speciaal	186.
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Onduidelijk blijft op welk moment de macht van Friese heersers zich had uitgebreid over 

andere delen van het kustgebied, in het bijzonder het westelijk rivierengebied tot aan Utrecht 

en eventueel Dorestad. Was dit op basis van de Audulfusmunten al rond 600, kort na de dood 

van Dagobert I – toen de Merovingische machthebbers vooral bezig waren met hun onderlinge 

geschillen – of pas ten tijde van Aldgisl en Radbod aan het einde van de 7e eeuw? 

Hoe de Friezen ook aan hun naam en koninkrijk kwamen, in alle scenario’s hing de versprei-

ding van Friezen ten westen van het Vlie niet per se af van een migratiegolf vanuit Midden-

Friesland: bij het overnemen van de Friezennaam door Frankische invloed werd iedere kust-

bewoner automatisch als Fries bestempeld en in het geval van een politieke machtsovername 

door een Friese koning werden zijn onderdanen tot de gens der Friezen gerekend. In deze geval-

len staat de verspreiding van kostbaarheden en andere vormen van materiële cultuur los van 

een oorspronkelijk aanwezige Friese etniciteit; zie bijvoorbeeld de culturele verschillen op het 

gebied van grafritueel en huizenbouw die bestonden in Noord-Holland. We mogen hoogstens 

ervan uitgaan dat er door de sociaal-culturele banden tussen de verschillende kerngewesten 

langs de kust een zeker mate van culturele overeenkomst bestond.

Omvang en staatsbestel van het Friese machtsgebied in de 7e eeuw zijn lastig te bepalen, 

maar duidelijk is wel dat Radbod door het weerstaan van de druk van Pepijn II langere tijd 

succesvol was. Heidinga heeft een punt wanneer hij stelt dat dit slechts mogelijk was door te 

beschikken over voldoende militaire mankracht en andere middelen. Radbods machtsgebied 

reikte verder dan het Utrechtse en besloeg een groot deel van Frisia magna, zo niet alles ervan. 

De vele waterwegen en scheepvaarttraditie boden genoeg mogelijkheden voor het bestuur van 

dit rijk, vergelijkbaar met het Noorse zeerijk ten tijde van de Vikingen. De recente overname 

van Utrechts gebied en het heidense geloof van Radbod en Aldgisl maken het voor Heidinga 

onwaarschijnlijk dat hun wortels lagen in het centrale rivierengebied.1273 Dat we de koningen 

alleen tegenkomen in het westelijk rivierengebied is geen sterk argument voor een beperkte 

machtsbasis (en oorsprong) rondom Utrecht-Dorestad. De bronnen hierover zijn slechts geba-

seerd op berichten over bisschop Wilfried en de missionaris Willibrord. Deze geven echter een 

beperkte blik op de Friese wereld, aangezien ze op doorreis waren naar Rome en Francia, langs 

de zuidgrens van een Fries machtsbereik dat een stuk groter geweest kan zijn. 

Het maritieme aspect dient gezien de benodigde reistijden (zie pag. 54 en verder) zeker 

niet vergeten te worden. Wellicht bestond Radbods rijk voornamelijk uit steunpunten van 

koningsgoed bij waterwegen, zoals Utrecht, de Rijnmond, Velsen, Wieringen, Texel, Walcheren 

en wellicht ook domeincentra op enkele plaatsen langs de Fries-Groningse kust.1274 Dat men 

ter weerszijden van het Vlie verschillend omging met deposities van kostbaarheden hoeft een 

politieke eenheid niet in de weg te hebben gestaan. Wat Aldgisl en Radbod naar Utrecht en om-

streken bracht was niet een diepgaande Fries-Frankische tegenstelling – men beschouwde zich 

vanuit een ver verleden wellicht nog metaforisch verwant – maar de verwikkeling in Frankische 

aristocratische netwerken, met de controle over de doorgaande waterwegen als grootste troef. 

Zolang de Austrasische elite de riviermondingen van Rijn, Maas en Vlie niet zelf in handen had, 

bleef zij voor een deel van haar welvaart afhankelijk van de medewerking van de Friese macht-

hebbers, welk bondgenootschap of vorm van afhankelijkheid ook bestond. 

1273		Heidinga	1999,	8-9.
1274		Noomen	(1999)	bepleit	dat	ook	in	de	Friese	landen	sprake	was	van	domaniale	centra	in	handen	van	grootgrondbezitters.	De	ligging	van	de	

Echternachs	kerkbezit	in	Wexalia	(Terschelling)	en	Ambla	(Ameland)	is	wat	dit	betreft	interessant	als	ligging	van	oude	steunpunten	langs	de	

kust.	
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Na de Frankische machtsovername keerde het politieke kat-en-muis-spel tussen centrum 

en periferie met enige regelmaat terug: in de 9e eeuw toen Vikingleiders enkele decennia de 

scepter over het kustgebied zwaaiden en in de 11e eeuw toen de West-Friese graven steeds 

eigenmachtiger optraden tegen langsvarende kooplieden. Van de gunstige geografische ligging, 

handelswaar en eigenmachtig optreden profiteren de bewoners rondom de mondingen van 

Rijn en Maas eigenlijk nog steeds.




