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Kaart 25. ‘Nederland ten tijde der Franken, Saksers en Friezen’, uit Historisch-geographische atlas 

der algemeene en vaderlandsche geschiedenis, 1858, Den Haag (kaart nr. 31).
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Nederland in kaart:  
‘Hollandia’ divisa est in partes tres

Peter Jan Margry

Julius Caesar begon zijn gedenkschrift over de Gallische oorlogen 
met een beeldende verdeling van het ‘Frankrijk’ dat hij zojuist had 
veroverd. Hij zette uiteen dat Gallia est omnis divisa in partes tres, een 
driedeling die overeenkwam met de woongebieden van de Belgen, 
de Aquitaniërs en de Kelten. Daarmee kon hij zijn overwinning in een 
basaal geogra!sch en etnisch schema plaatsen. Simpele geogra!sche 
opdelingen zijn vaak beeldend en e"ectief, zowel voor een veldheer als 
voor een wetenschapper.

Een mooi voorbeeld van zo’n rudimentaire verdeling, in dit geval 
van geheel Europa, gaat over een begrenzing in religie en taal. In 
het zogeheten ‘onverdeelde’ middeleeuwse Europa bracht het Grote 
Schisma van 1054 een scheiding teweeg tussen de westerse christen-
heid en de oosters orthodoxe kerk. Vervolgens bracht in de zestiende 
eeuw de Reformatie nog eens een deling van die westerse christenheid 
tot stand. Deze beide schisma’s zijn nog altijd herkenbaar in een grove 
verdeling tussen katholicisme in het zuiden, protestantisme in het 
noordwesten en orthodoxie in het oosten. De geogra!sche scheidslij-
nen hiervan re#ecteren in één oogopslag twee historische keerpunten 
van de wereldgeschiedenis. Op zo’n grote, Europese schaal lijkt dan 
naar voren te komen dat deze grenzen overeenkomen met de schei-
ding tussen de Romaanse, Germaanse en Slavische taalgebieden. Als 

De kaartenbank.indd  |  Sander Pinkse Boekproductie  |  07-11-13  /  15:07  |  Pag. 75



76

we echter in detail kijken, blijken er allerlei uitzonderingen — zo zijn 
delen van het Germaanse taalgebied katholiek. We moeten ons reali-
seren dat zo’n fascinerende trichotomie van het Europese continent 
het gevolg is van extreem reductionisme en het zicht wegneemt op de 
culturele, linguïstische en religieuze complexiteit van de werkelijkheid 
die erachter schuilgaat. Daarmee zijn we gelijk aanbeland bij zowel het 
grootste probleem als het grootste voordeel van kaarten. Kaarten zijn 
namelijk hulpmiddelen om de mens — die niet in staat is de complexi-
teit van de wereld in zijn totaliteit te overzien — een instrument aan te 
reiken om enige grip op die werkelijkheid te krijgen. Dat kan in de vorm 
van een wegenkaart voor de autorijder, een plattegrond voor de toerist, 
een ideologische kaart voor de politicus, een Vaderlandkaart voor de 
nationalist of een datakaart voor de wetenschapper etc. Een en ander 
wil ik hier verduidelijken aan de hand van een evenzeer gesimpli!ceerd 
beeld van het Nederlandse verleden.

In de negentiende eeuw kwam in Nederland een nieuw genre van 
gecombineerde kaarten op, die zowel een (historisch-)wetenschappe-
lijk als een ideologisch doel dienden. De bekendste is de kaart van de 
Germaanse stamverdeling in Nederland in de vroege middeleeuwen: 
de Franken, Friezen en Saksen. Deze drie stammen verdrongen een 
ouder idee over de voorouders van de Nederlandse natie: de Bataven. 
Caesars collega-chroniqueur Tacitus had over deze contreien geschre-
ven en daarbij speci!ek de opstand van de Bataven tegen het keizerlijk 
gezag genoemd. Deze vrijheidsdrang, gericht tegen ‘oneigenlijke’ over-
heersing, moest volgens de ‘nationalisten’ van de late zestiende eeuw 
worden uitgelegd als een pre!guratie en legitimatie van de Opstand 
waarmee de Republiek zich in 1581 aan het Spaanse koninklijke gezag 
onttrok. Het grondgebied van de Bataven, gelokaliseerd in de Betuwe, 
werd een pars pro toto voor de nieuwe Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Het teruggrijpen op de Bataven als stamvaders leek de 
inkadering van Nederland en zijn volk eenvoudig te maken, hoewel 
men eigenlijk ook wel besefte dat die Bataven daar toen niet als enigen 
in de delta bivakkeerden.

Daarom werden in de eerste helft van de negentiende eeuw de 
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Bataafse stamvaders ingeruild voor de etnische drie-eenheid: Franken, 
Friezen en Saksen. Het visuele bewijs daarvan, een kaartje van Neder-
land in drieën met daarop de stamgebieden aangegeven (kaart 25), 
was een van de eerste plaatjes van een historische canon avant la lettre, 
nog net voor het klievende zwaard in Dokkum in 754. Het eenvoudige 
landkaartje dat daarbij hoorde met in het westen en noorden een Fries 
territorium, in het noordoosten een Saksisch territorium en ten zuiden 
daarvan een Frankengebied, staat menigeen nog op het netvlies. De 
aanzet voor de visuele presentatie van het ‘oer-Nederland’ ontstond 
in de eerste helft van de negentiende eeuw, parallel aan het ontstaan 
en de uitbouw van de nieuwe natiestaat, het Koninkrijk der Nederlan-
den. De eerste op dat idee van driedeling gebaseerde gedrukte kaarten 
werden rond het midden van de negentiende eeuw gelithografeerd met 
als doel de logica van de nieuwe staat uit te dragen, waarvan de ‘essen-
tie’ al in de eerste eeuwen na Christus zou zijn gecreëerd.

In 1892 zette de beroemde historicus P.J. Blok in zijn Geschiedenis 
van het Nederlandsche volk dit idee als volgt uiteen:

Franken, Friezen en Saksen zijn de factoren geweest, waaruit de 
latere Nederlandsche bevolking zijn ontstaan. Het verschil dier 
stammen is ook thans nog in de taal, de gewoonten, den lichaams-
bouw, de wijze van bewoning, van bebouwing der landerijen 
duidelijk merkbaar — een bewijs voor de taaiheid der menschelijke 
natuur, die niettegenstaande onophoudelijke wrijving, niette-
genstaande eeuwenlange kruising des rassen, niettegenstaande 
samenwoning in één gebied, samengroeiing tot één staat, in ééne 
maatschappij, haren oorspronkelijke verschillende aanleg blijft 
toonen.

Dit uitgangspunt is in feite ook de terugprojectie van het in Nederland 
zo gekoesterde ideaal van ‘eenheid in verscheidenheid’, dat als een 
richtinggevend topos vanaf de Opstand tot in de moderne tijd in de 
Nederlandse geschiedenis blijft terugkeren. De oude mythe van een 
stichting van Nederland door de kleine stam der Bataven was onhoud-
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baar geworden en werd ingeruild voor een oorsprong in drie meer 
‘representatieve’ stammen, een nieuwe mythische constructie die beter 
aansloot bij het proces van natievorming en een verzuilde samenleving, 
en waarin de regio met zijn speci!eke bewoners en karakteristieken 
zich beter zouden moeten kunnen herkennen. Negentiende-eeuwse 
onderzoekers als historici, !lologen en archeologen, probeerden op 
basis van hun onderzoek naar het verleden deze driedeling aan te 
tonen, terwijl volkskundigen hun best deden dat verre verleden juist in 
contemporaine gebruiken te herkennen, alsof cultuur niet dynamisch 
zou zijn. Uit deze op kaarten getekende verschijnselen hoopte men dat 
de oude patronen van stamtypes (Friezen, Saksen, Franken) als vanzelf 
tevoorschijn zouden komen.

Dit verspreidingsonderzoek betrof niet alleen de cultuurverschijn-
selen: biologische factoren werden minstens zo belangrijk geacht. 
De fysische antropologie zocht binnen de Nederlandse regio’s naar 
verschillen in de menselijke verschijningsvorm, in het bijzonder ten 
aanzien van neus, ogen, (voor)hoofd, haren of lichaamsbouw. Zo 
publiceerde A. Sasse rond 1900 een kaart met daarop de uitkomst 
van zijn schedelmetingen. Daarmee meende hij onder hun negen-
tiende-eeuwse nazaten de oude leefgebieden van Franken, Friezen 
en Saksen te herkennen op basis van aangetro"en verbreiding van 
langschedeligen (‘dolichocephalen’) en breedschedeligen (‘brachyce-
phalen’). Het lag schijnbaar allemaal zo voor de hand. En met maar één 
blik op de bijbehorende kaart zou dat duidelijk worden. Ten opzichte 
van de Saksen zouden Friezen langer en slanker zijn en smallere 
schedels hebben. Een verschil dat overigens weer geringer is dan het 
onderscheid tussen hen en de Frankische stam, die zich door donker 
haar, donkere ogen en een do"ere huid zou kenmerken. De Friese 
linguïst Johan Winkler voegde daar nog de observatie aan toe dat de 
Friezen en Saksen nog altijd een ingeboren neiging tot streng protes-
tantisme zouden tonen, terwijl de Franken naar het katholicisme 
tenderen. En met die opmerking zijn we weer bij een parallellie van taal 
en religie aangeland, zoals ik dat hierboven in een Europese context 
aanhaalde. Alleen blijkt nu, als we cartogra!sch inzoomen, dat de 
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grens tussen protestant en katholiek helemaal niet overeenkomt met 
die tussen Germaans en Romaans, maar ongeveer honderd kilometer 
noordelijker van de Belgische taalgrens, in het Nederlandse rivieren-
gebied ligt. Daar lag in het toen nog heidense ‘Nederland’ de grens van 
het Romeinse rijk. De werkelijkheid blijkt dus ingewikkelder.

Winklers observaties hadden ook een sociaal en politiek doel: het 
bevestigen van een veronderstelde historisch bepaalde ‘eenheid in 
verscheidenheid’ van Nederland. Volkskundigen onderschreven dit 
toen ten volle en voerden de in Nederland aanwezige verschillen in 
volksgebruiken en bouwstijlen daarop terug. Of, in de woorden van 
genoemde Blok: ‘Welke folklorist [...] ziet niet telkens en telkens weder 
de sporen van de oude stamverdeeling op onzen bodem?’ Gezamenlijk 
droegen volkskundigen, taalgeleerden en godsdienst- en rechtshisto-
rici die sporen eenvoudig aan, direct ontleend aan oud-recht, dialect, 
religie, volksgebruiken, rituelen of bouwvormen. De kaart van Neder-
land in drieën werd zo niet meer dan een inkleuroefening die tegelijk 
een bevestiging van het onderzoek vormde.

Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw bleef de overtui-
gingskracht van de eenvoud van het in drieën gedeelde kaartbeeld 
van Nederland leidend in onderwijs en wetenschap. In samenhang 
daarmee bleef ook het mythische beeld van de in de moderne tijd terug 
te vinden sporen van onze oorspronkelijke Germaanse volkscultuur 
lang bestaan. Het naïeve idee van onveranderlijkheid en continuïteit 
is inmiddels binnen de wetenschap verlaten. Sindsdien heeft nieuw 
onderzoek in diverse disciplines — van de Europese etnologie tot aan 
de archeologie — duidelijk gemaakt dat die simpli!catie van het kaart-
beeld in hoge mate misleidend en generaliserend is geweest, zoals een 
andere professor Blok (D.P.) in zijn boek De Franken in Nederland (1979) 
aantoonde. Er was geen sprake van drie onderscheiden stammen, maar 
van ‘stammenzwermen’ waarvan we de namen niet eens allemaal 
kennen, noch hun precieze woongebied, terwijl de weinige kennis van 
hun cultuur ook al niet meer gericht is toe te schrijven. Laat staan dat 
die cultuur speci!ek aan hedendaagse gebruiken kan worden verbon-
den. Op welke wijze en in welke mate deze groepen bepalend zijn 
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geweest voor het hedendaagse Nederland, is dus niet of nauwelijks vast 
te stellen. Omdat die ‘zwermen’ toen in onze streken verbleven, kregen 
ze toch nog twee kaartjes toebedeeld in de moderne Bosatlas van de 
geschiedenis van Nederland. Zoiets brengt wel met zich mee dat het de 
discussie over de drie aartsstammen weer kan oprakelen, zoals onlangs 
met de vraag of de biblebelt niet is terug te voeren op het verschil in 
religieuze mentaliteit tussen Franken en Friezen. Mogelijk dat het 
Meertens Instituut dit vuurtje ook weer oppookt vanwege de publicatie 
van een Migratiebank, waaruit een sterke honkvastheid in de Neder-
landse regio’s naar voren komt, althans gedurende de laatste tachtig 
jaar...

Tenslotte, het is natuurlijk mogelijk ‘identitaire’ regionale en 
nationale generalisaties te maken over groepen mensen, iets waar die 
bewoners zich dan mogelijk weer in kunnen (gaan) herkennen. Maar 
‘de identiteit’ bestaat niet, laat staan dat die zou zijn terug te voeren op 
vroegmiddeleeuwse stammen waar we nauwelijks wat van afweten. 
Per saldo re#ecteren kaarten niet meer dan een beperkte tijdsgebon-
den politieke of wetenschappelijke stand van zaken. Daarom alleen al 
zijn ze fascinerend. Bovendien blijven kaarten als (historisch) object, 
als onderzoeks- en educatie-instrument of ter inspiratie van belang.
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