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Heel Frisia, Centraal en West-Frisia of alleen
(delen van) West-Frisia?
Onze benadering: ruimtelijk, waarbij we de potentiële
machtscentra van ca. 700 zoveel mogelijk plaatsen tegen
de achtergrond van het toenmalige landschap. En dit voor
het Frisia tussen Zwin en Weser, zoals de afbakening
wordt gegeven in de Lex Frisionum van c. 800
Daarbij: historisch-geografische (bezits-)reconstructie in
de tijd terug, deels op kadastrale basis, met
gebruikmaking van inzichten uit de paleogeografie en met
inbreng van de archeologie

Vooraf: onze inschatting van de status en positie van
Redbad ten tijde van hofmeier Pippijn van Herstal
• Frankisch opdringen, nadat Pippijn de macht in zowel
Austrasië en Neustrië had veroverd in 687. Logischerwijs via
de rivieren (naar zee).
• Confrontatie dus met de Friese vorst Redbad, die toen Utrecht
en Dorestad beheerste. Waarbij lijkt dat dit geen van
oorsprong Friese nederzettingen waren.
• Slag bij Dorestad 695 gewonnen door Pippijn. Citerior Frisia
Frankisch. Uitzicht op begin kerstening Frisia vanuit Utrecht.
• Maar Redbad blijft machtsfactor van belang. Wordt partner
van Pippijn, in zoverre zijn dochter in 711 huwt met Pippijns
‘machtserfgenaam’ Grimoald.
• Kerstening Utrecht uitgesteld => Hoofdmissionaris Willibrord
vanaf 704 vooral actief in Austrasië, Taxandrië, Düffelgouw.
• 714 Dood Grimoald, later ook Pippijn. Opvolgingsproblematiek

De Friese territoria van de Lex Frisionum (ca. 800)

Dit op een herziene paleo-geografische kaart, met daarbij de drie ook
in de Lex onderscheiden hoofdterritoria: Centraal Frisia, West- en
Oost-Frisia. Uiterste bakens: Sincfal (Zwin) in het uiterste zuidwesten
en de Weser in het noordoosten. Frisia is eerst en vooral de smalle
bewoonbare nederzettingsstrook langs de Noordzeekust

Alluviaal gebied, van achterland gescheiden door veen. Alleen grote rivieren zorgen
voor verbinding. Begin systematische veenontginningen niet vóór ca. 800

Terpengebieden van Oost- en Centraal Frisia hebben een ander lanschappelijke, meer
eilandmatige structuur dan de strand- en geestrugzone van West-Frisia

Kennemerland:
noord en zuid
van het IJ (dat
tot de Romeinse
tijd bij
Castricum
uitmondde.
Daar ca. 850 nog
een portus. Daar
ook de oudste
kerken.
Oostelijk van de
veenscheiding nog
amper
nederzettingen

In West-Frisia geschakelde, maar op elkaar aansluitende kustgouwen, met daar door

Idem Rijnland,
als de gouw
aan
weerszijden
van de (Oude)
Rijn, in de
Romeinse tijd
nog de limes.
Oudste kerken
ook hier
dichtbij de
monding

Maar ook hier, in het (zuid-)oosten het veen dat het Friese nederzettingsgebied begrenst

Maasgouw, met
territorium aan
weerszijden ook
weer.
De Maasmonding
wordt in de loop van
de vroege
middeleeuwen
steeds belangrijker
door toename van
het debiet van de
Waal en de Lek (en
de IJssel) ten koste
van de Rijn. Was ca.
700 mogelijk nog
geen factor.

Scheldegouw
= Zeeland =
Land aan
weerszijden
van de
Schelde.
Toegang tot
Vlaanderen, het
westen van
Brabant

Hoe zit het nu met de potentiële
machtsconcentraties (grootgrondbezitscomplexen) in Centraal en
West-Frisia?
In de Karolingische tijd vinden we in
Centraal en Oost-Frisia heel weinig
sporen van geconcentreerd
grootgrondbezit in de vorm van
koningsgoed.
In West Frisia echter juist veel. Met
name op en langs de geestruggen.
Hier een zeer voorlopige inventarisatie
van de hoven van de latere Hollandse
graven ca. 900-1000, die voor een
belangrijk deel op koningsgoed
terugggaan.

16de-eeuws kaartboek
van het klooster
Rijnsburg dat in 1134
gesticht is op 9de-eeuws
grafelijk domein,
waaronder volgens het
onderzoek van de
archeoloog Menno
Dijkstra een
Merovingische structuur
gevonden wordt.
Met andere woorden:
ten tijde van de
‘Friezen’ van vóór 695
lijkt hier al sprake van
een grootschalige
exploitatie-eenheid

Grootgrondbezitscomplexen langs 1. de snelweg via de geestruggen; 2. de
oeverwallen van de centrale rivier.

Grondgebruik in 1832 (HisGIS) langs de boorden van de Oude Rijn: zie het belang van de
oeverwallen en geestruggen van Rijnsburg, Noordwijk en Oegstgeest

Ook bij Egmond,
Limmen, Heiloo
In negende eeuw
grote
koningsgoedcomplexen
ca. 720 hetzij in beslag
genomen door Karel
Martel, hetzij
anderszins
‘overgenomen’ van
Friese voorganger

Grondgebruik in 1832 (HisGIS) langs de boorden van de Oude Rijn: zie het belang van
de oeverwallen en geestruggen van Rijnsburg, Noordwijk en Oegstgeest

Conclusies (voorzichtig)
Redbad kon na 695 niet worden uitgeschakeld; werd als magnaat
door Pippijn als partner behandeld. Betekent dat hij na het verlies
van Frisia Citerior nog over een flinke huismacht heeft beschikt,
gebaseerd op grootgrondbezit.
Het Frisia Ulterior dat hij behield, westelijk van het Vlie, kan niet
alles boven de Rijn zijn geweest (wordt wel gedacht: deze en gene
zijde van de oude limes), omdat de Rijngouw een eenheid van
gebieden boven en onder de Rijn vormde.
Blijft over Kennemerland, en mogelijk ook de daar nog steeds mee
verbonden Texelgouw, alsmede Wieringen.
Geen enkele aanwijzing voor directe machtsuitoefening in Centraal
Frisia, want geen grootgrondbezitscomplexen daar. Wel steun en ad
hoc militaire allianties (weerstand tegen Franken en kerstening).

