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Samenvatting
Rondom de mondingen van Rijn & Maas. 

Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in 

Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek.

Inleiding

Deze studie maakt deel uit van een breder onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het 

Nederlandse kustgebied in de Laat Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen, het zogenaamde 

Frisia Project. De aanleiding voor de opzet hiervan waren de resultaten van de opgravingen 

op de terp Tjitsma bij Wijnaldum tussen 1991-1993. Daar hoopte men meer duidelijkheid te 

verkrijgen over de rol die deze plaats speelde in het vroeg-middeleeuwse Friese koninkrijk. Het 

onderzoek te Wijnaldum leverde echter ook nieuwe vragen op. Niet alleen naar de rol van het 

Friese terpengebied binnen dit koninkrijk, maar ook naar de betekenis van andere gebieden 

die vroeger tot het Friese kustgebied werden gerekend, zoals Noord- en Zuid-Holland. Een pro-

bleem was echter dat een duidelijk beeld van deze gebieden ontbrak. Dit proefschrift voorziet 

in deze leemte en richt zich op de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Holland tussen de late 3e 

en de 9e eeuw. De nadruk binnen het onderzoek ligt op de mondingsgebieden van de Oude Rijn 

en de Maas, het middeleeuwse Rijnland en Maasland. Daarbinnen gaat de meeste aandacht 

uit naar de Oude Rijnstreek, omdat uit dit gebied verhoudingsgewijs meer archeologische en 

historische informatie beschikbaar is. 

De vraagstelling van het onderzoek is welke langetermijnontwikkelingen er in Zuid-Holland 

waren op landschappelijk en maatschappelijk gebied en welke rol het gebied speelde binnen 

het Friese koninkrijk. Communicatie, identiteit en het maritieme cultuurlandschap zijn bij de 

beantwoording van deze vragen terugkerende thema’s. In zeven hoofdstukken wordt een beeld 

geschetst over diverse onderwerpen: het fysieke en maritieme landschap, de verwachte bewo-

ningsdichtheid, de nederzettingen, de huisbouwtraditie, het grafritueel, de nederzettingshië-

rarchie en de betekenis van de handel daarin. Het laatste hoofdstuk beantwoordt de vraag naar 

de tribale verhoudingen langs de Hollandse kust en wat het etiket ‘Fries’ daarbij voorstelt. Dit 

heeft ook gevolgen voor onze kijk op het Friese koninkrijk.

Land & water

Het landschap van Zuid-Holland bestond uit diverse landschapstypen met elk een eigen dyna-

miek. De hooggelegen Oude Duinen en de oeverwallen langs de grote en kleine rivieren boden 

plaats voor de nederzettingen, akkers en weiden. De uitgestrekte veengebieden werden alleen 

extensief gebruikt voor de jacht of het weiden van vee. Pas vanaf de tweede helft van de 10e 

eeuw zou men hier starten met grootschalige ontginningen. 

De invloed van de zee was in de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen niet zo 

dramatisch als lange tijd werd gedacht. In de monding van de Oude Rijn was hooguit sprake van 

een beperkte vernatting doordat de monding in de loop der eeuwen steeds kleiner werd, tot de 

definitieve sluiting rond 1200. De grootste landschappelijke veranderingen vonden plaats na 
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het jaar 900. Overstuivingen met Jong Duinzand bedreigden in combinatie met kusterosie de 

bestaansmogelijkheden in een steeds groter gebied langs de kust. Verder veranderden de Zuid-

Hollandse Eilanden en delen van de Maasmond in een getijdenlandschap. 

Toch was voor de kustbewoners goed te leven in dit waterrijke landschap, op een inci-

dentele stormvloed na. Door de gunstige ligging op een kruispunt van internationale routes 

bestonden goede communicatiemogelijkheden met de omliggende gebieden. Dat ook deze 

kustgebieden langs de zuidelijke Noordzee van belang waren in de contacten van de toenma-

lige bewoners blijkt uit een reconstructie van de reistijden. Vanuit de riviermondingen gezien 

was Engeland of Westergo overzee – als het weer meewerkte – sneller te bereiken dan het 

stroomopwaarts gelegen Dorestad. 

Vindplaatsen & bewoning

Een nieuwe inventarisatie van archeologische vindplaatsen leverde veel nieuwe locaties op, 

vooral uit de Vroege Middeleeuwen. Ondanks factoren die de zichtbaarheid beïnvloeden, zoals 

Jonge Duinvorming, vervening, zandafgravingen en verstedelijking, zijn voldoende gegevens 

voorhanden om te komen tot uitspraken over de bewoningsontwikkeling. In de 1e eeuw na 

Chr. werd het kustgebied een grensgebied in een perifere uithoek van het Romeinse rijk. Dit 

leidde tot ingrijpende veranderingen. Er werd een militaire infrastructuur over het gebied 

uitgerold en de economische uitwisseling en het bewonersaantal nam sterk toe. De politieke 

strubbelingen in de 3e eeuw leidden ook in deze uithoek van het rijk tot een sterke teruggang 

van de bevolking, van wel 90 %. Een bijkomende factor die deze terugval veroorzaakte moet de 

overexploitatie van het landschap zijn geweest. De bevolking vertrok naar gebieden met betere 

vooruitzichten, zoals verder naar het zuiden in Noord-Gallië of naar het westen richting Brittan-

nië. Enkele vindplaatsen en plaatsnamen wijzen op spaarzame bewoning in de 4e eeuw en een 

groot deel van de 5e eeuw, met name langs de grote rivieren en bij enkele Romeinse forten. De 

Romeinse aanwezigheid beperkte zich tot in de vroege 5e eeuw tot het instandhouden van de 

langeafstandsroutes richting Brittannië. De gegermaniseerde legereenheden die hiervoor wer-

den ingezet zullen vrij zelfstandig hebben kunnen opereren. Zeker na de officiële opgave van 

het Romeinse gezag zullen ze onder leiding van krijgsheren de forten en de omgeving daarvan 

hebben overgenomen.

Pas tegen het einde van de 5e eeuw krijgen we archeologisch en naamkundig weer zicht op 

de bewoning in Zuid-Holland. De vindplaatsen uit de Merovingische tijd (ca. 500-720/750) wijzen 

op een beeld van kolonisatie vanaf de rivieroevers verder het duingebied in. In de Karolingische 

periode (ca. 720/750-900) raakten beide delen van dit ‘oude land’ dichter bevolkt. Opvallend voor 

deze periode was de uitbreiding van bewoning langs de oevers van het Maas-Merwedegebied. 

Berekend is dat van het Zuid-Hollandse kustgebied ongeveer 350 van de 650 km2 geschikt 

was voor nederzettingen en bijbehorende gronden. Geschat wordt dat in dit gebied in de laat-

Romeinse tijd zo’n 300 mensen leefden. In de Merovingische tijd groeide dit inwoneraantal uit 

tot rond 2.000 personen. Aan het einde van de Karolingische periode was dit doorgegroeid tot 

circa 3.000. Dit was nog altijd een stuk lager dan de 10.000 tot 15.000 bewoners die berekend zijn 

voor de Midden Romeinse periode. In vergelijking met Friesland en het Utrechtse rivierenge-

bied was het vroeg-middeleeuwse inwoneraantal van Zuid-Holland de helft tot vier keer lager.

Dorpen & erven

Aan de hand van vijf grootschalige opgravingen, in Rijnsburg, Oegstgeest, Valkenburg, Katwijk 

en Koudekerk aan den Rijn, wordt een beeld geschetst van de vroeg-middeleeuwse nederzettin-

gen. Op de rivieroevers was sprake van een lintbebouwing ter grootte van een stuk of vijf gelijk-

tijdig aanwezige boerderijerven, met een oriëntatie haaks op de rivier. Deze bebouwing strekte 



373

zich uit over enkele honderden meters, soms twee erven diep. Voorzieningen als beschoeiingen, 

steigers en scheepshellingen bevestigen het belang van de waterwegen. Elders op de oever lag 

de kern van het akkerland, de ‘woerd’. De woonplaatsen op de geestgronden bestonden uit een 

handvol boerderijerven die in een onregelmatig schaakbordpatroon bijeen lagen. De neder-

zettingen in beide landschappen kenmerken zich door een veelheid aan bijgebouwen, in het 

bijzonder tweebeukige schuren. De hoofdreden van bestaan was agrarisch, met nederzettingen 

die zich meer richtten op vlees- of wolproductie. Daarnaast werden diverse niet-agrarische am-

bachten uitgeoefend, doorgaans op kleine schaal. Naast de voornoemde gehuchten bestonden 

er waarschijnlijk ook individuele ontginningen van slechts één boerderij. 

Het beeld voor de Karolingische tijd is nog beperkt, maar het lijkt erop dat het woonerf 

bestond uit één hoofdgebouw met sporadisch een bijgebouw. Van ambachten is niets meer te 

bespeuren; mogelijk zijn deze verplaatst naar meer centraal gelegen locaties langs de rivier, zo-

als bij Valkenburg-De Woerd. Mogelijk hebben de veranderingen in deze periode te maken met 

het opbouwen van domeinen, bestaande uit vroonhoeven met daaraan verbonden mansi.

Statusverschillen zijn in de nederzettingen niet of nauwelijks herkenbaar. Grote ontvangst-

zalen (great halls of salae) van koninklijke allure ontbreken. De aanwezigheid van één of meer 

kleine woonhuizen op het erf is evenmin een goed criterium voor status, omdat deze huizen 

net zo goed als zelfstandige bedrijfseenheden gefunctioneerd kunnen hebben, bewoond door 

familieleden. Alleen de nederzetting in het centrum van Rijnsburg (destijds ‘Rodulfusheim’ 

geheten) valt op door de aanwezigheid van een gebouw zonder stalgedeelte en een relatief 

lang middenhuis. Bovendien was hier een rondreizende kralenmaker actief. Status was in de 

Merovingische tijd door de grilligheid van de macht nog gericht op centrale personen in plaats 

van grote centrale plaatsen. In de Karolingische periode komt status naar voren door de aanwe-

zigheid van kapellen of kerken, zoals in Rijnsburg en Valkenburg.

Wat de nederzettingsstructuur in het kustgebied aangaat, moet het oude beeld van krans-

akkerdorpen rondom de gezamenlijke landbouwgrond – de geest – worden verlaten. Om een 

beeld van de vroeg-middeleeuwse nederzettingen te ontwikkelen kunnen we niet vertrouwen 

op het vroeg-moderne kaartbeeld. Het beeld dat uit de gegevens naar voren komt sluit aan op 

wat elders op de Pleistocene zandgronden van Nederland is geconstateerd. Tot ver in de Vroege 

Middeleeuwen was sprake van zogenaamde ‘zwervende erven’, nederzettingen die zich na één 

of enkele generaties over een afstand van honderden meters verplaatsen binnen een bepaald 

territorium. Het ontstaan van geestgronden met boerderijen die vrijwel op dezelfde plaats 

bleven liggen is te plaatsen in de 9e eeuw. 

In de Volle Middeleeuwen (10e- midden 13e eeuw) kristalliseerde de nederzettingsstructuur 

zich verder uit. Aanvankelijk werden veel gehuchten opgegeven door de funeste invloed van de 

Jonge Duinvorming op de bestaansmogelijkheden in het duinlandschap. De inwoners daarvan 

konden voor een deel terecht in de veenontginningen van het ‘nieuwe land’, inclusief hun 

nieuw verworven vrijheid ten opzichte van een domeinheer. Allengs verschenen in meer dorpen 

kapellen of kerken, gelegen in of vlakbij het stamgoed/domeincentrum van de lokale adel, die 

doorgaans ook de rol van ambachtsheer vervulde. Deze plaats werd naamgevend voor de paro-

chie en het gerechtelijke ambacht en hier ontstond een woonkern met enkele ambachtslieden. 

Het bestuurlijk gebied waarop de parochie- en ambachtsnaam betrekking had omvatte één 

of meer oudere dorpsterritoria. De namen daarvan verdwenen niet alleen door het verlaten 

van nederzettingen, maar ook door de ontbinding van domeingoederen en de nadruk die in 

geschreven documenten werd gelegd op de parochie- of ambachtsnaam. Een vergelijkbare ont-

wikkeling is de zien op de kleiige rivieroevers, alleen waren de nederzettingen door de beperkte 

bewoningsmogelijkheden hier al eerder meer plaatsvast.
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Huis & traditie

In eerdere studies is gewezen op het pluriforme karakter van de huisbouwtraditie van boer-

derijen in West-Nederland. Het nederzettingsonderzoek van de afgelopen vijftien jaar is van 

cruciaal belang geweest om dit beeld te kunnen nuanceren. De woonstalhuizen laten een 

ontwikkeling zien die loopt van driebeukige boerderijen in de late 5e en 6e eeuw tot éénbeukige 

boerderijen vanaf de laat-Merovingische periode. Deze ontwikkeling past in de noordelijke 

bouwtraditie van Midden- en Noordoost-Nederland, maar laat ook typische regionale, ‘West-

Friese’ verschillen zien wat betreft de ruimtelijke indeling, de ligging van de ingangen en de 

ontwikkeling van de dakdragende constructie. Daarom is voor de Merovingische periode geko-

zen voor de benoeming van regionale huistypen, namelijk de typen Katwijk en Rijnsburg, elk be-

staande uit drie subtypen. In de Karolingische tijd verschenen bootvormige plattegronden met 

een zwaardere constructie van gebinten (type Limmen A). vanaf de late 9e en 10e eeuw werden 

ook rechthoekige woonstalhuizen gebouwd (type Limmen B), die echter moeilijk te onderschei-

den zijn van de schuren. Het is nog te vroeg om voor beide typen tot een nadere onderverdeling 

te komen. Bovendien valt dit buiten de periode van onderzoek.

In Kennemerland bestond naast de algemeen gangbare huisbouwtraditie tot in de Karo-

lingische tijd een traditie van tweebeukige woonstalhuizen. In Zuid-Holland en het Utrechtse 

rivierengebied werd deze bouwwijze in de Merovingische periode alleen toegepast bij schuren. 

De Karolingische nederzetting in Valkenburg-De Woerd vormt hierop een uitzondering, maar 

dit kan te maken hebben met de speciale handelsfunctie van de nederzetting. De tweebeukige 

huizen werden in dat geval gebruikt als opslagloodsen met een aanvullende woon(stal)functie. 

De keuze voor tweebeukige gebouwen hoeft niet te maken te hebben met de komst van immi-

granten. Binnen de ‘grote bouwtraditie’ was het basale principe van een tweebeukige indeling 

immers nooit ver weg.

Crematie & inhumatie

Het grafritueel kan worden onderzocht aan de hand van vijf grafvelden uit de Merovingische 

periode in Rijnsburg, Katwijk, Den Haag, Naaldwijk en Koudekerk. In deze zogenaamde ‘ge-

mengde grafvelden’ waren zowel crematie- als inhumatiegraven te vinden. Omdat de grafvel-

den relatief klein zijn – behalve die van Rijnsburg-De Horn – moeten we ervan uitgaan dat hier 

slechts een deel van de bevolking werd begraven. Wellicht was de achterliggende reden het lid-

maatschap van een bepaalde afstamminggroep of Gefolgschaft die betrokken was bij de vroege 

fase van kolonisering van de regio. Het gemis aan graven voor het overige deel van de bevolking 

kan verklaard worden door het gebruik van een archeologisch slecht zichtbaar grafritueel of 

begraving buiten de eigen regio. 

De begraafwijze en de bijgaven uit de grafvelden sluiten aan op een continuum van invloe-

den uit het zuidelijk Noordzeegebied en het Frankische achterland. Opvallend is dat de meest 

kostbare, vergulde voorwerpen uit Katwijk en Rijnsburg wijzen op culturele invloed uit Angel-

saksisch Engeland. De weinige wapengraven uit de verschillende grafvelden zeggen niet zozeer 

iets over status, maar des te meer over de behoefte aan een ideale, beschermende voorouder in 

tijden van nood. Dit komt duidelijk naar voren in het grafveld van Katwijk-Klein Duin, waar rond 

700, op het hoogtepunt van de machtsstrijd tussen Franken en Friezen, meerdere mannen met 

wapens zijn bijgezet.

Rond dezelfde tijd richtte de elite aparte begraafplaatsen in op domeincentra, waar ook 

de oudste kerken uit de regio gelegen zijn. De begravingen in het voormalige castellum van 

Valkenburg zijn hier een voorbeeld van, alsmede de begraafplaats die in de loop van de 8e eeuw 
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ontstaat bij de memoriekapel in het centrum van Rijnsburg. Wellicht is een deel van de verder 

nog te verwachten begravingen uit de Karolingische periode niet alleen te zoeken op de oude 

Merovingische grafvelden, maar ook op christelijke grafveldjes waar pas veel later dorpskapel-

len en -kerken ontstonden.

Hiërarchie & handel

Voor het reconstueren van de nederzetttingshiërarchie binnen de kerngewesten rondom de 

mondingen van Rijn en Maas is gekeken naar zes soorten centrale plaatsen: de grafvelden en 

oudste kerken, domaniale centra, dingplaatsen, militaire versterkingen en handelsplaatsen. 

De ligging van de oudste kerken blijkt te passen in een patroon. Deze liggen in dezelfde 

omgeving als de grafvelden uit de Merovingische tijd en sluiten blijkbaar aan op oudere sociaal-

politieke deelgebieden, zoals een ‘Noordgouw’ en een ‘Zuidgouw’ ter weerszijden van de Oude 

Rijnmonding. 

Wat domaniale centra aangaat is het aannemelijk dat ze in het kustgebied algemeen 

voorkwamen en dat de wortels ervan teruggaan tot in de Karolingische periode. Er moet 

echter rekening mee worden gehouden dat hoven in de loop van de tijd bij reorganisaties zijn 

verplaatst. Veel van deze domeinen bestonden uit verspreid bezit. De klassieke tweeledige 

hoven beperkten zich waarschijnlijk tot de voormalige Frankische kroondomeinen. De ligging 

van hoven berust alleen op historische en naamkundige bronnen, aangezien ze archeologisch 

nauwelijks zijn aan te tonen. De organisatie van grootgrondbezit was in de Merovingische 

periode waarschijnlijk niet veel anders. Het grootste verschil was dat de heer meer rond zal 

hebben gereisd langs zijn bezit om de afdrachten te consumeren, terwijl in de Karolingische tijd 

meer afdrachten naar eigenaren buiten de regio werden gevoerd, met name richting Frankische 

koning of verafgelegen kerken en kloosters. 

Een ding- of vergaderplaats is op historische gronden te verwachten bij de grafelijke hof te 

Katwijk/Valkenburg, waar tot in de Late Middeleeuwen vertegenwoordigers van de Rijnlandse 

plattelandsbevolking bijeenkwamen voor overleg met de graaf. Op basis van overeenkomstige 

situaties elders wordt gesuggereerd dat de bijeenkomsten oorspronkelijk plaatsvonden bij het 

grafveld Klein Duin. Een potentiële dingplaats voor het Maasland was misschien het Naald-

wijkse vroeg-middeleeuwse grafveld of bij Harago in de buurt van Vlaardingen, waar op basis 

van de naam een heidens heiligdom wordt vermoed.

De bouw van militaire versterkingen is in de Vroege Middeleeuwen nog een zeldzaam 

verschijnsel. De stichting van de ringwalburg van Rijnsburg, die de Rijnmond beschermde, is 

waarschijnlijk te plaatsen in de late 9e eeuw, nadat een einde was gekomen aan de heerschap-

pij van de Noorman Godfried. Waar in de Maasmond een soortgelijke burcht te vinden was, is 

vooralsnog onduidelijk. Misschien lag deze bij het later door de zee verspoelde Witla, of in het 

centrum van Vlaardingen? Voorafgaand aan deze periode deden enkele van de oude Romeinse 

castellumterreinen wellicht dienst als versterking van de Frankische koning of andere potenta-

ten. 

De aanwezigheid van handelsplaatsen is archeologisch moeilijk vast te stellen. In vrijwel 

elke nederzetting uit de Merovingische periode, zeker die langs rivieren, zijn namelijk wel 

aanwijzingen voor aanlegfaciliteiten, importen (vnl. draaischijfaardewerk) en ambachtelijke 

werkzaamheden te vinden (onder meer het fabriceren van hertshoornen kammen, kralen en 

metalen voorwerpen). Of deze werkzaamheden de behoefte van het eigen huishouden of dorp 

oversteeg is lastig te bepalen. Hetzelfde geldt voor de producten die de inwoners als tegen-

waarde konden leveren. Op basis van historische informatie zullen dit voornamelijk wollen en 

laken stoffen, huiden, vlees en vis zijn geweest. Het is niet raadzaam al dit soort nederzettingen 
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te bestempelen als ‘handelsplaats’. Net zomin als een vindplaats met veel importen en ambach-

telijke activiteiten direct op een hoge status wijst, hoeft het te wijzen op een handelsfunctie. 

We weten immers niet op welke manier de verspreiding van importen en ambachten tot stand 

kwam. Een riviernederzetting kan slechts een functie hebben vervuld als thuishaven voor de 

bewoners, of als begin- of eindpunt van de uitwisseling van producten. Niet alleen voor lange-

afstandshandel over zeeën en rivieren door avontuurlijke lieden of professionele Friese schip-

pers, maar ook voor lokale boeren die met hun eigen schuit naar een regionale handelsplaats of 

domeincentrum voeren met artikelen van eigen huisvlijt. Omdat het bestaan van handelsplaat-

sen archeologisch moeilijk aantoonbaar is, is het beter om te spreken in neutrale termen als 

oevernederzetting, rivierplaats of kustplaats. 

Door de gunstige ligging aan twee grote riviermondingen maakte het Zuid-Hollandse gebied 

deel uit van een sterk verweven Fries-Frankisch economisch netwerk. Gezien de kleine schaal 

van de interregionale handel in luxe producten zal de meeste uitwisseling gericht zijn geweest 

op de eigen regio en die met het Frankische achterland. 

De elite kan in de Merovingische periode op verschillende manieren een rol hebben 

gespeeld bij handel en uitwisseling. Er kan sprake zijn geweest van een weinig hiërarchisch 

systeem waarin de positie van de elite nog afhankelijk was van giften in natura aan hun aan-

hangers. Een andere mogelijkheid is dat boeren vrije toegang tot handelswaren hadden en 

dat de bovenklasse hier een gedeelte van afroomde door middel van tribuut- of tolheffing. Het 

archeologische beeld laat de keuze voor beide mogelijkheden open, al zal men voor de Karo-

lingische periode moeten denken aan een verdere feodalisering van de verhoudingen tussen 

landeigenaren en afhankelijke boeren. 

Een andere ontwikkeling kan de instelling van koninklijke tolplaatsen zijn, voor zover deze 

er al niet eerder waren onder Friese (klein)koningen. Voor de Karolingische periode is voor de 

Maasmond het emporium Witla overgeleverd. De naam van de handelsplaats die in deze peri-

ode in de Oude Rijnmond verwacht mag worden is niet overgeleverd. Ten tijde van het gebruik 

van de ringwalburg van Rijnsburg, tussen de late 9e en het midden van de 11e eeuw lag deze han-

delsplaats waarschijnlijk ter hoogte van Katwijk aan de Rijn, bij de monding van de Rijnsburgse 

Vliet. In de Karolingische periode is een officiële tolplaats te verwachten ergens langs de oever 

van Katwijk/Valkenburg, maar waar precies en onder welke naam blijft onbekend.

In de Rijnstreek springen twee gebieden eruit wat de ligging van centrale plaatsen betreft, 

namelijk Valkenburg/Katwijk en Oegstgeest/Rijnsburg. In één of beide locaties was sprake van 

een grafveld met een regionale functie, de ligging van een domeincentrum bij de oudste kerk of 

in de buurt daarvan, muntslag, een dingplaats, militaire steunpunten en riviernederzettingen 

met de mogelijkheid tot tolheffing. De strategische positie van deze politieke, religieuze en 

economische centra moet ongetwijfeld hebben geleid tot regionale machtsvorming. In de 

Merovingische periode op het niveau van een kleinkoning of koning en later door Karolingische 

koningen, met zijn graven als vrij onafhankelijk opererende vertegenwoordigers. Omdat de 

centrale plaatsen zo dicht in elkaars nabijheid lagen, kunnen we wellicht beter spreken van 

een ‘centrale-plaats-complex’. In een dergelijk complex concentreerden de centrale functies op 

maatschappelijk gebied zich niet op één plaats, zoals in een middeleeuwse of moderne stad, 

maar waren verdeeld over meerdere locaties binnen een kerngewest.

De Friese factor

In de ogen van de laat-middeleeuwse geschiedschrijvers was de benaming voor de langs de Hol-

landse kust woonachtige ‘Nedersaksen’ en Friezen met elkaar uitwisselbaar. Na een fase in de 

15e eeuw waarin het verfraaien van het eigen verleden met stedenstichtingen en de Trojaanse 
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afstammingsmythe centraal stonden, ontstond door de herontdekking van de klassieke werken 

de Bataafse mythe. De Bataven werden daarin beschouwd als de grondleggers van de Hollandse 

vrijheidsstrijd. In de 19e eeuw werd dit beeld vervangen door de Friese mythe. De stam der 

Friezen zou na de Romeinse tijd bezit genomen hebben van het kustgebied tot in Zeeland aan 

toe, onder leiding van roemruchte koningen als Aldgisl en Radbod. De archeoloog Boeles kwam 

begin 20e eeuw echter tot de conclusie dat deze Friezen niet dezelfde waren als die in de Ro-

meinse tijd, omdat zich in de volksverhuizingstijd grote groepen Angelen en Saksen in Friesland 

gevestigd hadden. Hierop kwam veel kritiek, maar recent archeologisch onderzoek ondersteunt 

zijn gedachte dat er een discontinuïteit in bewoning was langs een groot deel van de Neder-

landse kust. Volgens Bazelmans is het zelfs goed mogelijk dat de Friezennaam opnieuw is geïn-

troduceerd door de Franken, toen zij met hun klassieke kennis weer politieke interesse kregen 

in de noordelijke periferie van hun rijk. Maar het is ook mogelijk dat migranten uit het noorden 

zich noemden naar de streek waarin ze zich vestigden. 

Wat de huidige kijk op de tribale verhouding langs de Hollandse kust betreft, dient eerst 

een andere mythe te worden ontzenuwd: de aanwezigheid van Warnen en Herulen in de Ne-

derlandse delta. Pogingen van De Boone uit de jaren vijftig van de 20e eeuw om deze stammen 

in Nederland te situeren zijn al eerder bestreden, maar kunnen met nieuwe argumenten als 

onbewezen worden verklaard. Beide groepen horen thuis in Midden-Europa.

De verspreiding en datering van de 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 Mero-

vingische 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 kleinere geografische 

afstand zal het onderlinge contact langs de Nederlandse kust intensiever 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 uit de Lex Frisionum verschilde in beide regio’s. 

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

niet zeker. Over iemands toebehoren aan een groepsidentiteit zegt het archeologische vondst-

materiaal niets, alleen uit welke richting sprake was van culturele beïnvloeding. Wat betreft het 

gesproken dialect langs de kust, het ‘Ingweoons’, is het maar de vraag of de zeer hypothetische 

reconstructie een bijdrage kan leveren aan het archeologische en historische debat. 

De bewoners langs de Hollandse kust zullen zeker in de aanvangsperiode van de 5e en 6e 

eeuw een heterogene, maar onderling verwante groep hebben gevormd met verschillende etni-

sche achtergronden: een restbevolking uit het gebied zelf met een aanvulling door ‘Franken’ uit 

het centrale rivierengebied, ‘nieuwe Friezen’ of ‘Saksen’ uit het noordelijk kustgebied en wel-

licht een aantal ‘Angelsaksen’ uit Engeland. Een Friese identiteit ontwikkelde zich waarschijn-l ‘Angelsaksen’ uit Engeland. Een Friese identiteit ontwikkelde zich waarschijn-

lijk pas gaandeweg, met als uitgangspunt de geografische herkomst. Voor buitenstaanders was 

je als vreemdeling allereerst een Fries en daarna kwamen je herkomst uit Maasland, Rijnland of 

Oostergo en eventuele familiebanden ter sprake.

Over het ontstaan en de omvang van het Friese koninkrijk bestaan, in tegenstelling tot wat 

de eerste generaties moderne wetenschappers meenden, veel onzekerheden. In een koninkrijk 

met erfelijk koningschap dat al in de 6e eeuw een omvang had van het Zwin bij Vlaanderen tot 

aan de Wezer in Duitsland – Frisia magna – wordt geen geloof meer gehecht. Op politiek gebied 
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is de verwachting 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. Het machtsbereik van deze kleine 

koninkrijkjes wisselde naarmate ze succes hadden, vergelijkbaar met wat verondersteld wordt 

voor Angelsaksisch Engeland. 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. Redenen waarom deze gewesten eerder 

schatplichtig zullen zijn geweest aan machtige buren zoals de Franken, met hoogstens een 

‘kleinkoning’ aan het hoofd. 

Voor een ondergeschikte politieke rol van het Friese kustgebied ten opzichte van het 

Frankische rijk in de 6e eeuw bestaan enkele spaarzame historische aanwijzingen. In de eerste 

helft van de 7e eeuw wijst een hausse aan gouddeposities in het perifere Friese terpengebied 

op een toenemende sociaal-politieke integratie. Aanwijzingen dat de Franken in deze tijd 

actief bezig waren met het inrichten van een Friese gouw langs de noordrand van hun rijk zijn 

mogelijk de Audulfusmunten en de stichting van een kerkje in het castellum van Utrecht door 

Dagobert I rond 630. 

Het intensievere contact in de vroege 7e eeuw is tevens de periode dat in Frankische bron-

nen voor het eerst weer Friezen genoemd worden. Deze naam kan door de Franken opnieuw 

zijn geïntroduceerd voor het etnisch versnipperde kustgebied, of was blijven voortbestaan om-

dat migranten die neerstreken in het terpengebied zich vernoemden naar het vrijwel lege ge-

bied dat ze koloniseerden. Op basis van de gunstige geografische ligging en een (bescheiden?) 

overwicht in bevolkingsaantal ten opzichte van andere kerngewesten langs de Nederlandse 

kust kon zich hier relatief snel een nieuwe Friese politieke macht manifesteren.

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. 

Dat in de decennia rond 700 de Friese koning Radbod zo succesvol was in het tegenhouden 

van de Frankische machtsuitbreiding wijst op de beschikking over voldoende militaire 

mankracht en andere middelen. Zijn machtsgebied reikte verder dan het Utrechtse en besloeg 

een groot deel van Frisia magna, zo niet alles ervan. Het maritieme landschap bood genoeg mo-

gelijkheden voor het bestuur ervan via contacten over water. 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 omstreken bracht was niet een diepgaande Fries-

Frankische tegenstelling, maar de verwikkeling in Frankische aristocratische netwerken. De 

controle over de doorgaande waterwegen was hierbij de grootste troef die men in handen 

kon hebben. 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 machthebbers, welke vorm van afhankelijkheid ook bestond. 

Na de Frankische machtsovername keerde het politieke kat-en-muis-spel tussen centrum en 

periferie met enige regelmaat terug. Van de gunstige geografische ligging, handelswaar en ei-

genmachtig optreden profiteren de bewoners rondom de mondingen van Rijn en Maas eigenlijk 

nog steeds.




