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Geleerden van de Universiteit Utrecht
bestrijden het traditionele beeld van.
historici dat 'de Friezen' als groep al
tweeduizend jaar bestaan. Ook ten tij
de van de kerstening van Nederland,
rönd het jaar 700, zien de 'mensen in de
noordelijke gebieden zichzelf nog niet
als een eenheid, zeggen zij. Or. Wolfart
van Egmond en de zijnen komen met

hun werkwijze op een veel recentere
grens uit.

Het beeld waartegen de Utrechters
zich keren, die tweeduizend jaar, is het
standaardbeeld van historici. Archeolo-
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gen durfden vroeger zelfs te reppen
van drieduizend jaar. Zij gebruiken bij
hun onderzoek echter hoofdzakelijk
voorw'erpen, historici vooral teksten. ,
Paul Noomen van de Fryske Akademy ,
reageert op het verhaal van Van Eg
mond. Hij is eveneens historicus, maar
doet meer met archeologische bronnen
dan de Utrechter.



Utrechters: Friezen pas veel later een volk
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Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - 'De Friezen' be
staan" nog maar acht eeuwen,
zo beweren geleerden van de
Universiteit Utrecht. Ze bestrij
den daarmee het traditionele
beeld van historici dat de Frie
zen als groep al zo'n 2000 jaar
bestaan. Paul Noamen van de
Fryske Alcademy houdt het op
1300 jaar.

Wolfert van Egmond en twee
andere kenners van de middel
eeuwse geschiedenis uit de

Domstad hanteren de 'lange
dertiende eeuw' als grens. Die
periode begint rond 1150 en
omvat het begi~ van de Friese
vrijheid (1250-1500). In die lan
ge eeuw kwam bij de lokale aris
tocratie het besef op dat het be
ter was om met zijn allen de
machtige heersers van buiten
ook echt buiten te houden.
Vóór 1150 stond de term 'Frie
zen' . slechts voor de brede
groep noorderlingen die niet
onder de Romeinen of later de
Franken viel, aldus de Utrech
ters. De mensen in onze streken

zagen zichzelf toen niet als een
volk. Woorden als Frisia wer
den alleen door buitenstaan
ders gebruikt.

Paul Noomen, ook een deskun
dige op dit gebied, vindt dat
Van Egmond en de zijnen wat te
veel wegpoetsen. Hij neemt
grofweg de achtste eeuw als

grens. Toen waren er al han
delswijken van Friezen in Duit
se en Engelse steden en be
stond de Friezenkerk bij de Sint
Pieter in Rome al. Daaruit blijkt
dat de Friezen niet alleen in de
ogen van anderen een groep
waren, zegt hij.
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Een volk is een volk als
het zichzelf een volk noemt
'In de zevende eeuw was er geen eigen elite'

A ltijd gedacht, net als de
meeste andere Nederlan

ders trouwens, dat Bonifatius
in 754 bij Dokkum vermoord is
door de Friezen? Vergeet het
ma~. Jn de Vroege MIddeleeu
wen bestonden de Friezen als
groep nog niet.
Althans, volgens Utrechtse aca
demici. En dan In het bijzonder
dr. Wolfert van Egmond, Deze
medewerker van het Onder
zoekinstituut voor Geschiede
nis en Cultuur van de Universi
teit Utrecht en onderzoeker
van de afdeling Middeleeuwse
Geschiedenis van diezelfde uni
versiteit bestrijdt het traditio
nele beeld van historici dat"de
Friezen' al zo'n tweeduizend
jaar bestaan.
Volgens Van Egmond, en zijn
domstedelijke collega's Marco
Mostert en Mayke de Jong steu
nen hem daarin, bestaan wij als
eenheid, nog maar een eeuw of
acht. De onderzoeker hanteert
als grens de "Iange dertiende
eeuw'. "Die eeuw begon zo
rond 1150 en omvat dus het be
gin van de Friese Vrijheid, vanaf
1200, 1250", zegt hij. In die pe
riode kwam bij de lokale aristo
cratie het besef dat het, on
danks onderlinge twisten, beter
was om samen de grote heer
sers van buiten ook echt buiten
te houden. Er was voor het
eersteen breed gezamenlijk be
lang en iets van een echt
groepsgevoel.
Vóór 1150 stond de term 'frie
zen' hooguit voor de brede
groep noorderlingen die niet
onder de Romeinen of later de
Franken viel. Woorden als Fri
sia werden alleen door buiten
staanders gebruikt, beweren de
Utrechtse mediëvisten. "Het

gevoel een Fries te zijn was er
toèn bij die mensen zelf niet. De
gewone man droeg dat niet
uit", zegt Van Egmond. "Fries,
Friezen en Frisia zijn dus meer
geografische termen. En dat Is
te weinig om een volk te vor
men."
Paul Noomen van de Fryske
Akademy, een kenner van de
middeleeuwse geschiedenis
van Noord-Nederland, is het op
sommige punten eens met de
Utrechters. Maar volgens hem
loopt er wel degelijk een lijn
van eerder in de Middeleeuwen
naar de Friese Vrijheid: "In de
negende eeuw, om maar een
voorbeeld te noemen, hielpen
de Friezen, inmiddels christe
lijk, al mee om de Denen buiten
de deur te houden van het
Frankische Rijk. ti Die samen
werking ziet Van Egmond dus
pas in zijn 'lange dêrtiende
eeuw' voor het eerst plaatsvin
den.

Losse eilandjes
Een groepsidee wordt vaak ge
dragen door een elite, zegt Van
Egmond. "Elite was er in de
Vroege Middeleeuwen al wel
wat in de noordelijke streken.
Maar het bleef vaak beperkt tot
de eigen nederzetting of een
groep nederzettingen. " Het
huidige Friesland was tot zo'n
duizend jaar geleden een soort
archipel van eilandjes, veen
kussens en moeras. " ZIJ zagen
hooguit hun eigen eiland als
een eenheid."
Noomen kan zich vinden in dit
argument. "Dat van die losse ei·
landjes, dat zie je ook aan de
kerstening hier. Dat christelijk
maken ging slechts stukje voor

stukje. Als het één gebied was,
zou het veel sneller zijn ge
gaan."

In de aanloop naar de lange der
tiende eeuw, na de eeuwen van
ontginningen, werden .onze
streken meer en meer be
woond. Het eilandkarakter ver·
dween en ook de taal verbond
nu. "De dialecten in en rond het
huidige Friesland lijken dan in
middels meer op elkaar dan op
het Saksisch of het Hollands.
Rond het jaar 700 leek het
'Fries' nog op het Angelsak
sisch", zegt Van Egmond.

Volgens hem stamt het traditio
nele beeld dat de Friezen als
groep al tweeduizend jaar be
staan uit de negentiende eeuw.
Het Idee van natievorming ken
merkt die eeuw. Eigen taal, tra
dities en geschiedenis worden
benadrukt. Na de val van de
Muur en de oorlogen in voor
malig Joegoslaviê is er her
nieuwde interesse voor dat
soort natie- of groepsverhalen
ontstaan.
"Die verhalen zijn nu populair,
maar ze zijn te veel gebaseerd
op negentiende-eeuwse denk
beelden. Dus op hoe de situatie
toen was. Zo zal het dan ook
rond het jaar nul wel geweest
zijn, zo In groepen georgani
seerd, dacht men toen", aldus
de Utrechter.
Zoals Van Egmond kritiek heeft
op het traditionele beeld uit de
tijd van de natievorming, heeft
Noomen kritiek op de periode
waaruit de theorie van Van Eg
mond stamt. "Zijn goeroe is
Walter Pohl", zegt Noomen.
"D~ze Weense hoogleraar heeft
zijn theorie ontwikkeld uit on-

derzoek van vlak na Tweede
Wereldoorlog. Toen was ieder~

een natuurlijk erg anti-nationa
listisch. Bijna elk idee van
stammen en volkeren werd ont
kend. Op die manier kom je al
snel in het deconstructivisme
van de Utrechters terecht."

Geschiedschrijving
Een belangrijk punt bij de argu
mentatie van Van Egmond Is
dat er geen geschiedschrijving
bestaat ult de Vroege Middel
eeuwen van 'de Friezen' door
de groep zelf. "In de noordelijke
streken bestond rond de zeven
de eeuw niet echt een brede, el
gen elite die zaken opschreef.
Dus historici moeten het dan
ook nog eens doen met schrijf·
seIs vah de elite van buiten. Pas
bij de Friese Vrijheid schrijft de
autochtone elite."

In plaats van zo'n eigen ge
schiedschrijving gebruikt de
Utrechtse onderzoeker als
bronnen onder meer een col
lectie heiligenlevens, kronieken
en oorkonden. "Mijn bronnen
zijn dus vooral verhalend, en
minder archeologisch."
Paul Noomen heeft kritiek. op
die bronnen: "Van Egmond ge
bruikt veelal Frankische bron
nen en kijkt vooral naar de his
torie, amper naar de archeolo
gie." Met wat hulp van de ar
cheologie valt er. wél een ver·
haal te maken over de Vroege
Middeleeuwen, beweert Noo
men. "Wij staan ook meer in de
·klei. Letterlijk. Onze bronnen
zijn meer tastbaar."
Van Egmond: "Aan de hand van
de archeologische gegevens
kun je misschien argumenten
aandragen dat er In een déél

van het gebied d~t in de Vroege
Middeleeuwen als Friesland
wordt aangeduid een basis was
voor een gemeenschappelijke
Identiteit. Maar voor dat gebied
als geheel, dus ruwweg van
Zeeuws-Vlaanderen tot en met
de mondirig van de rivier de
Weser in Duitsland, kan' dat
niet."

Lex frlsionum
Verder heeft de Utrechtse aca·
demicus als bron de Lex Frisio
num; het friese reept dat aan
het begin van de negende ee:uw
op last van Karel de Grote in
Aken is opgetekend. De Lex Fri
sionum is een van de zogeheten
Leges Barbarorum, zeg maar
wetten voor de barbaarse groe
pen. Zo'n eigen wet voor 'de
Friezen' doet sterk vermoeden
dat zij in die tijd als groep wer
den gezien. Van Egmond:
"Maar dus weer van buitenaf. "
Waar de Utrechters de grens bij
de 'lange dertiende eeuw' leg
gen, komen de historici van de
Fryske Almdemy uit op een
grens die ergens tussen de ja
ren 600 en 1000 ligt. lets precie
zer genomen neigt Noomen
naar de achtste eeuw. Toen be
stond de Friezenkerk bij de Sint
Pieter in Rome bijvoorbeeld al.
Hij noemt ook de handelswij
ken van Friezen in Keulen,
SleeswIjk en Vork. "Uit deze
voorbeelden bJijkt wel dat de
Friezen dat niet alleen in de
ogen van anderen waren, maar
dat het ook voor henzelf iets be
tekend moet hebben."

ROBERT JAN SPEERSTRA
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