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In 734 werd het gebied van het huidige Friesland door de Franken ver
overd. Friesland ten oosten van de Lauwers zou in 785 volgen. Pas in 
deze tijd ontstonden er geschreven teksten van enige omvang over Fries

land. We zouden echter in een valkuil trappen als we alles wat daarin 
beschreven wordt, aan de Frankische invloed toeschrijven. In het leven 

van alledag zal veel hetzelfde zijn gebleven. Twee veranderingen in de 
Friese samenleving waren wel degelijk van groot belang. Ten eerste het 

christendom en de verschillende instituties van de kerk, en ten tweede de 
verschillende manifestaties van het gezag van de Frankische koning. 

De stichting van dorpskerken komt verderop aan bod. Maar hier 
moet al vermeld worden dat de oudste kerken niet door de parochianen 
zelf gesticht werden. Ze werden gesticht op grote domeinen die in de 
eerste eeuwen na de Frankische verovering waren ontstaan. Uit de op

brengst van die domeinen werden ze ook onderhouden. 
In het vorige hoofdstuk bleek dat de kerstening van Friesland ge

paard ging met de opbouw van reusachtige complexen grootgrondbezit 
door kerkelijke instellingen. De missionarissen, zoals Willibrord, Boni

fatius, Willehad en Liudger, werden bij hun zendingswerk geruggen
steund door abdijen die ondermeer als de kaderscholen voor de zending 

dienden. De nieuw bekeerde Friese elite stelde er prijs op een nauwe 
relatie aan te gaan met deze abdijen - Echternach in de Eifel, Fulda in 

Hessen en Werden aan de Ruhr. Door aan deze abdijen te schenken, 

hoopten zij deel te hebben aan de heilzame werking van de gebeden 
van de monniken. Daarnaast droeg deze band met de abdijen bij aan het 
prestige van de familie van de schenkers. Omdat de abdijen feitelijk ook 
als verlengstuk dienden van het rijksgezag, bevorderden deze schenkin

gen tegelijk de integratie van de Friese elite in het Frankische rijk. 
De opbouw van het grootgrondbezit van de buitenlandse abdijen 

begon direct na de Frankische verovering en bereikte in de tiende eeuw 
zijn hoogtepunt. De abdij van Fulda had toen uitgestrekte landerijen in 

terpbuurschappen en bij talrijke dorpen. Zwaartepunten van dit bezit 
waren in Westergo een groot domein bij Cornwerd, en in Oostergo grote 
complexen bij Dokkum en Engwierum. De abdij van Werden verkreeg 
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kerkelijke landgoederen grote gevolgen. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
vóór, en in de eerste tijd na de kerstening, een deel van de grondbewer
kers geen zelfstandige boeren waren. Er waren toen onvrije landarbei

ders die woonden op het erf van de grote boerderijen van hun eigenaars. 

Op de landgoederen van de abdijen waren de verhoudingen anders: 
het land werd nu in erfpacht gegeven aan horige boeren, die weliswaar 
niet in alle opzichten vrij waren, maar wel zelfstandig hun boerderij 
gebruikten. Pas in de late Middeleeuwen verdwenen deze domeinen van 

de buitenlandse abdijen. Deels doordat ze aan andere instellingen, zoals 
de toen in Friesland gestichte kloosters, werden overgedragen, deels 

doordat de boeren zich aan hun verplichtingen wisten te onttrekken. 
De komst van het christendom en de kerk was zeker het belangrijkste 

dat de Frankische verovering met zich meebracht. Maar ook meer direct 
was het gezag van de Frankische koning in Friesland nu voelbaar. Zijn 

vertegenwoordiger bij uitstek was de graaf. De graafschappen vielen 

vaak samen met de gouwen zoals die ook voor de Frankische verovering 
hadden bestaan. In het huidige Friesland worden zo Oostergo, Westergo 
en Staveren of Sudergo - de huidige Zuidwesthoek - genoemd. 

Als we spreken over het gezag de graaf, moeten we ons wel reali
seren dat de staat van de vroege Middeleeuwen een heel andere w as 

59 

De kerk van Leeuwar
den kreeg als bescherm
heilige Sint Vitus, die 
ook de belangrijkste 
heilige was van de 
Abdij van Corvey. Deze 
heilige werd vaak afge
beeld met een leeuw, 
het dier dat ook in het 
Leeuwarder stadswapen 
voorkomt. Van deze ver
bondenheid van Leeu
warden en Sint Vitus 
spreekt het boekje over 
het leven van de heilige 
uit r687, in de tijd dat 
de katholieken hier 
onderdrukt werden. 



Hier stond de oudste 

kerk van Holwerd. Hij 

werd rond 770 ge
bouwd op een domein 

van de door Willibrord 
gestichte abdij van 

Echternach. In de late 
Middeleeuwen geloofde 

men dat Willibrord (ge

storven in 739) hier zijn 
missie in Friesland was 

begonnen en dat hij zelf 
de kerk had gesticht. 

dan die van latere tijd. In veel opzichten was de staat terughoudender 
dan de moderne. De functie van de graaf was bijvoorbeeld beperkt 
tot het uitoefenen van enkele rechten, zoals de rechtspraak en de be
scherming van de handel. De graaf sprak zelf geen recht. Hij - en ook 
zijn vertegenwoordiger: de skelta of schout - gaf slechts leiding aan de 
rechtspraak. Het oordeel of vonnis werd niet door hem geveld, maar 
door vertegenwoordigers van de vrije mannen, die verplicht waren op 
de rechtszitting te verschijnen. Een andere reden dat het vroegmiddel
eeuwse staatsgezag minder omvattend was dan het huidige, lag in het 
feit dat de staat geen geweldsmonopolie bezat. Iedere vrije Fries had, 
met andere woorden, het recht eventueel met geweld voor zijn eigen eer 
en belangen op te komen. 

In veel van de door hem onderworpen streken liet koning -later keizer 
- Karel de Grote de traditionele rechtsgebruiken optekenen. In Friesland 
kwam zo kort na 800 de Lex Frisionum tot stand. Dit is een verzameling 
rechtsregels over allerlei onderwerpen. Interessant is dat op verschillende 
plaatsen de voorchristelijke gebruiken nog in deze wetten doorscheme
ren. Die waren inmiddels afgeschaft, maar de herinnering eraan leefde 
nog. De Lex Frisionum zou de eerste in een lange reeks middeleeuwse 
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Friese wetten zijn. De Lex Frisionum is veel ouder dan andere 
rechtsteksten die bewaard zijn. Sommige inhoudelijke re
gels en termen in deze latere Oudfriese teksten wijzen 
er echter op dat het recht zich vanaf het begin van het 
Frankische gezag continu heeft ontwikkeld. 

In latere rechtsteksten uit de dertiende en veer
tiende eeuw, waaronder het zogenaamde landrecht of 
skeltariocht, wordt een aardige beschrijving gegeven 
van het optreden van de graaf in Friesland. Hij komt 
in Staveren het land binnen. Daar komen degenen die 
land of ambten (zoals dat van schout) van hem in leen 
hebben hem tegemoet, en zij worden in hun leen bevestigd. 
Vervolgens reist hij over water via Bolsward en Arum naar Franeker. 
Daar houdt hij, waarschijnlijk in de buurt van de huidige Zilverstraat, de 
rechtszitting. Zowel in Franeker als onderweg daar naartoe logeert hij 
op zijn eigen grafelijke, of op koninklijke grond. De naam Franeker, die 
letterlijk 'land van de heer' betekent, herinnert daar nog aan. Ook in Sta
veren had de graaf een stenen huis dat 's-Gravenherberg heette en dat 
tijdens zijn afwezigheid door een Staverense leenman werd beheerd. 

Minstens zo belangrijk als het terughoudende optreden van de graaf 
bij de rechtspraak, was zijn functie als beschermer van de handel. Ook 
daarin was hij een vertegenwoordiger van de koning. Op vier plaatsen in 
Friesland waren rond het jaar lOOO officiële handelsplaatsen ingericht: 
in Staveren, Bolsward, Leeuwarden en Dokkum. De graaf had als taak 
de kooplieden op deze markten en op weg daarheen te beschermen. In 
ruil daarvoor had hij het recht tol van hen te heffen. Omdat een markt
plaats bij uitstek een geschikte plaats is om geld in omloop te brengen, 
was in de vier genoemde plaatsen ook een grafelijke munt gevestigd 
waar geldstukken werden geslagen. Op deze munten stonden zowel de 
naam van de graaf en van de muntplaats, als de 'kop' van de koning. De 
verre handelscontacten van de Friese kooplui blijken uit het feit dat in 
het hele Oostzee-gebied en tot diep in Rusland munten uit de vier Friese 
muntplaatsen zijn gevonden, en ook uit Medemblik, Winsum (Gr.), Gro

ningen, Garrelsweer, Emden en Jever. 
Hoewel deze verre handel in de late Middeleeuwen verdween en de 

genoemde marktplaatsen toen in eerste instantie de directe omgeving 
bedienden, kan wel gezegd worden dat de vier plaatsen met munt, markt 
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FRI E S LANDS VERLEDEN 

en tol de kiemcellen waren waaruit later de stedelijke centra Staveren, 

Bolsward, Leeuwarden en Dokkum groeiden. 
De bijzondere situatie deed zich in Friesland en ook in de streken 

ten oosten van de Lauwers voor, dat hier, anders dan bijvoorbeeld in 
Holland, Vlaanderen, Brabant of Gelderland, geen inheemse grafelijke 

familie was. De graven van Brunswijk werden in de elfde eeuw ook 
graaf van Friesland, maar zij verbleven meestal in hun Nedersaksische 

gebieden. Zij zullen Friesland hoogstens bij bepaalde gelegenheden, 
zoals een hierboven beschreven gerechtsreis naar Franeker, hebben 

bezocht. Hetzelfde geldt voor een nakomeling in vrouwelijke lijn als 
graaf Hendrik van Northeim, die in IlOI op weg naar Staveren werd 
doodgeslagen, en later de graven van Holland. 

Een extra belemmering voor een geleidelijke groei en uitbouw van 

de positie van de graaf, was het feit dat vanaf het einde van de elfde 
eeuw ook de bisschop van Utrecht aanspraak kon maken op de grafe
lijke rechten in Friesland. In Il65 werd de onenigheid tussen de bis
schop en de graaf van Holland die daarvan het gevolg was, uiteindelijk 

opgelost door het zogenaamde condominium, een comprOInis waarbij 
de graaf en de bisschop gezamenlijk de grafelijke rechten in Friesland 

kregen; zij lieten deze door een plaatsvervanger waarnemen. Meer dan 
in andere streken, waar graven en hertogen zich in de latere Middel

eeuwen tot echte landsheren en daarmee tot symbolen van het land en 
kristallisatiepunten van de regionale identiteit ontwikkelden, bleef het 

grafelijke gezag in Friesland daardoor een vreemde factor. 

Als we tot slot terugkijken op de betekenis van de onderwerping aan 
het Frankische rijk voor Friesland, kan de conclusie zijn dat de koning 
- later de Duitse keizer - en de koninklijke vertegenwoordigers - de gra

ven - vaak veraf waren. Door de kerstening waarmee die gepaard ging, 

en later het omvangrijke grootgrondbezit van buitenlandse abdijen, de 
stichting van de oudste kerken, de grafelijke rechtspraak en de stichting 

van verschillende handelsplaatsen, heeft de Frankische overheersing 
toch een grote betekenis gehad in de Friese geschiedenis. 
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