
Weet U nog wel dat we op de achterkant van AO 650 en 664 een viertal
zielige gevallen van "overspecialisatie" signaleerden? Nu werden ons
weer twee gevallen gemeld.

nummers f 0.50/8. fr. 7.-
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Het eerste betrof een geval van overspecialisatie bij een analist.
In het begin ging het goed. Maar langzamerhand, nadat de man
zijn familieleden meer en meer achterstelde bij zijn onpersoon-
lijke formules, veranderde zijn gezicht. Hier ziet U, als waar-
schuwing in een rood bord gevat, het tragische resultaat. En het
allerergste moeten wij U nog vertellen: HIJ WEET HET ZELF
NIET EENS, en niemand durft het hem te zeggen.
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Nr 678

Een elektro-technicus verging het al niet beter. Toen hij
evenwel zijn niet te stuiten metamorfose opmerkte ging hij
(practicus als hij was) maatregelen treffen. In zijn boordjes
monteerde hij een schroefdraad. Als hij "ja" bedoelde knip-
oogde hij met zijn rechter-, als hij "nee" wilde zeggen met
zijn linkeroog. .
Eén ding is zo mogelijk nog erger dan je eigen overspeciali-
satie niet te bespeuren ... dat is: je erbij neerleggen en
maatregelen treffen, om deze nog meer toe te spitsen!
Alleen AO kan dan nog uitkomst bieden!

Het blijft een .goede les; specialiseer U niet te veel, maar lees
liever als tegenwicht AO. Vijftig weken per jaar degelijke
actualogie (eigentijdskennis!)

De prijswinnaars "'''11 ÀO-Testogram 674-675 zijn:

1. C. H. G_ de Raad, Dalfsen
2. Mevr. " .. W. de Vries, Amerfoort
3. S. Verwey, Groningen

Deze prijzen alsmede de tien boekenprijzen zijn reeds verzonden.
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In dit testogram is tot onze spijt in het woord 11 vert. een drukfout geslopen.



AO is niet voor iedereen
Mur de moeder van het drukke gezin met de opgroeiende
kinderen weet dat ziJ ••biJ moet blijven", Zowel om deze
bij hun studie te kunnen helpen. a" ook om 's avonds10
de kennissenkring "mee te kunnen spreken",

Zij die .,bij willen blijven" gebruiken AO tot hun
volle tevredenheid.

Een kleine scherf ergens gevonden ... kan
soms aanleiding zijn - gecombineerd
met een aantal reeds eerder bekende ge-
gevens - dat de vroegste geschiedenis
van een volk opnieuw moet worden ge-
schreven.
Reeds lang waren de geschiedkundigen het
er over eens dat onze mening over de
vroegste geschiedenis van deze lage lan-
den moest worden herzien. (Zie over deze
scherf pag. 9).

Friezen, Franken. en Saksen. . klopt dat?
door Dr. W.J. de Boone

Niet alleen, dat ons wereldbeeld in deze eeuw telkens verandert door de
steeds meer voorwaartschrijdende techniek, ook onze inzichten in de ont-
wikkeling van de historie veranderen door de bodemvondsten en de op
grote schaal plaatsvinde opgravingen.

Friezen, Franken, Saksen - voor
ons, wanneer we ons verdiepen in
onze oudste geschiedenis, een wel-
bekende trits van namen. Toch
is de opvatting dat ons volk in oor-
sprong is samengesteld uit déze drie
groepen nog nauwelijks een eeuw
oud. Voordien sprak men algemeen
van "onze voorouders, de Batavieren".
Herinnert u zich nog wel dat - niet
eens zo heel erg oude - schoolliedje,
dat zo trots sprak van:

r
T

" ... Daar eens woonden de Bataven,
Zo eenvoudig en zo vrij.
't Nakroost dier gespierde bra ven,

.. ../". zijn WIJ.

Dus toen golden, ten onrechte ove-
rigens, de BATAYE(een betrekkelijk
kleine stam in de Betuwe, die naar
hen heet) als de voorvaderen van
alle ederlanders.

Wanneer we dus zien dat algemeen
aanvaarde voorstellingen soms blij-
ken in werkelijkheid foutief te zijn
of - wat eigenlijk hetzelfde is -
niet geheel de waarheid weergeven,
krijgen we de moed om ook eens na
te gaan of het geschiedkundig juist
is, (wanneer we het hebben over de
oudste geschiedenis van onze landen)
te spreken van drie groepen: Frieze n
Franken en Saksen.
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Terug
Om ons een juist beeld van toen te
vormen zullen wij terug moeten grij-
pen naar de berichten van de oudste
schrijvers, Romeinen en Grieken, of
in elk geval mensen die Latijn en
Grieks schreven. En dan blijkt al da-
delijk een merkwaardig \ erschijnsel.
De drie namen die ons zo vertrouwd
in de oren klinken blijken bij de oude
schrijvers helemaal niet in dezelfde
tijd voor het eerst genoemd te wor-
den!

Friezen en Franken

De Friezen - beroemd is hun
naam, zegt de Latijnse schrijver
TAClTUS- worden ruim 250 jaar
eerder genoemd dan de Franken en
Saksen in onze streken! En wat nog
interessanter is, het blijkt dat de
Friezen een wezenlijk kleinere een-
heid vormen dan de latere Franken
en Saksen.
De stam van de Friezen is te verge-
lijken met b.v. die van de Bataven en
CAN lNEFATEof de CHArruARIËRs
of de CHAMAVE, betrekkelijke klei-
ne stammen, terwijl de Franken -
alles volgens de oude teksten - een
naam is geworden voor talrijke van
die kleine stammen tezamen; juist
zoals later ook met de naam Saksen
verschillende andere, kleinere stam-
men worden bedoeld.
Zoals lange tijd de Hollanders hun
vermeende voorvaderen de Bataven

TAAL EN NAAM
Waarschijnlijk moeten wij ons in-
zicht in de woonplaatsen (en na-
men) van de oude bewoners van
ons land herzien. Dit heeft evenwel
- voorlopig - niet veel te maken
met de taalkundige begrippen zo-
als wij deze onder Saksisch, Fran-
kisch en Fries samenvatten en even-
min met de latere, middeleeuwse
onderscheidingen op staatkundig
gebied.
Dit boekje gaat uitsluitend over
volkeren en stammen

- denk maar aan de fraaie, maar
verkeerde naam die zij gaven aan de
universiteitsstad Leiden, Lugdunum
Batavorum - belangrijker hebben
voorgesteld dan met de werkelijk-
heid strook e, juist zo schijnen som-
mige historieschrijvers, bewust of
onbewust, de oude Friezen in rang
gelijk te hebben gesteld met de
Franken en Saksen.
Nu is dit ook verleidelijk. Het spreekt
wel vanzelf, dat men zijn eigen fami-
lie, zijn eigen stam en volk graag
hoog houdt. De wetenschap vraagt
echter naar feiten en teksten en wan-
neer men die niet wil verdraaien komt
men tot een iets andere gevolgtrek-
king! Al blijven er nog verschijnse-
len die om een definitieve oplossing
vragen.
Waren de Friezen ook Franken?
De verhouding Friezen - Franken is
zodanig, dat men èn volgens de
schriftelijke bronnen èn volgens een
gedeelte van het archeologisch mate-

Deze week weer actueel:

AO 629 Als de druiven rijpen (Herfst)
AO 630 Klimaat en welzijn (Het weer)
Beide nummers zijn nog verkrijgbaar.
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riaal - d.w.z. de muntschatvond-
sten waar we dadelijk nog op zullen
terugkomen - moeten vaststellen
dat de oude Friezen op een gegeven
ogenblik, toen de naam van de Fran-
ken opkwam, óók lot de Franken zijn
gerekend! Met andere woorden, de
oude Friezen, evenals de Chamaven
en de Chattuariërs zijn in de lIlde
eeuw opgegaan in een grotere een-
heid, die der Franken!
Het is merkwaardig, dat men in het
buitenland bij de bestudering van
deze problemen al geruime tijd an-
dere inzichten huldigt dan hier te
lande. Zo ziet de Fransman C.
JULLIANde Friezen als een zeer be-
langrijk deel van de Franken.
De twee belangrijkste teksten waar-
op deze nieuwere opvatting steunt
luiden in vertaling:
"Constantius Chlorus heeft vele dui-
zenden Franken, die Batavia en de
andere aan deze zijde van de Rijn ge-
legen landen (o.a. het Scheldegebied)
binnen waren gedrongen, gedood, ver-
dreven, gevangen en weggevoerd".
Het resultaat van het laatste deel van

deze actie en de gedwongen koloni-
satie van de overwonnen Franken
bespreekt een andere - voor onze
voorouders echt geen vleiende -
tekst:

"Nu ploegt dan de Chamaaf en de
Fries voor mij (een bewoner van
Gallië) en die beruchte zwervers, die
rovers, tobben zich nu af in modderig
tandwerk".

Legt men deze twee teksten naast
elkaar dan blijft er geen twijfel over:
men moet de gevolgtrekking maken
dat in de ogen van de auteur, die
uit Gallië (het tegenwoordige Frank-
rijk) stamde, zowel de Chamaven als
de Friezen, dus de bewoners van de
Veluwe evengoed als de bewoners
van de Noordzeekust, beschouwd
worden als Franken.

Als ik mij niet vergis zal het echter
nog wel even duren vóór men in ons
land déze voorstelling van zaken wil
aanvaarden! Het is niet gemakkelijk
om een eenmaal gevestigde overtui-

Een Frankische boerenhoeve.
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ging te verbeteren en te trachten een
andere voorstelling ingang te doen
vinden.

Gevangengenomen
Destijds heeft een jonge Fransman

icolas Fréret (1688-1749), dit ook

De grafsteen van een Fries gevonden in
Engeland (Watermore); pl.m. IVde eeuw.
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gemerkt toen hij met wetenschap-
pelijke geestdrift in zijn intree-rede
in de Academie des lnscriptions had
durven beweren dat de naam van de
Franken niet "Vrijen" betekende,
maar. .. "Wilden"! En dát in het
Frankrijk der koningen, die zich als
lijnrechte afstammelingen beschouw-
den van deze "Franken"!
Fréret is dan ook ten spoedigste via
een lettre de cachet, opgeborgen om
erover na te denken hoe gevaarlijk
het is een vertrouwde en geïdeali-
seerde voorstelling van het voorge-
slacht te verbeteren!

De Friezen in Engeland
Een bijkomende merkwaardigheid
van de aangehaalde teksten is, dat
ná deze vermelding de naam van de
Friezen gedurende geruime tijd uit de
teksten verdwijnt... totdat we weer
opnieuw Friezen ontmoeten als kolo-
nisten in Brittannië, samen met de
ANGELE en Saksen. Dan zijn we al
midden in de Volksverhuizingstijd en
het interessante is, dat we dan in de
provincie Friesland talrijke archeolo-
gische vondsten kennen, die men
sinds het midden van de vorige eeuw
in verband heeft gebracht met de
Saksen.

Het lijkt er dus wel op of alles samen-
spant om de Friezen weg te dringen.
Eerst zouden zij beschouwd zijn als een
van de stammen die samen bekend zijn
geraakt onder de naam Franken, enkele
eeuwen later blijkt hun Friese land in
een gebied te liggen, dat archeologisch
Saksisch schijnt te zijn, of dat althans te
lijden heeft gehad van een niet onbelang-
rijke Saksische invasie, al tracht men dit
nog wel eens op onvoldoende gronden
tegen te spreken.

Een NAAM blijft bewaard.
Wanneer nu alles wat hiervoor
staat waar is - en teksten en vond-
sten wijzen onomstotelijk in deze
richting -, wanneer dus de Friezen
in de TIlde eeuw een onderdeel vor-
men van de Franken en wanneer ze

.daarna misschien een deel zijn ge-
worden van de Saksen, hoe is het dan
mogelijk, dat de naam "Friezen" be-
waard is gebleven? Een naam blijft
echter vaak bestaan, ook al veran-
dert soms de inhoud en de betekenis.
Friesland en Friezen zal een aard-
rijkskundig begrip zijn geworden,
zoals b.v. Brittannië.
Bewoners van een bepaald land, wie
dat ook zijn, vluchtelingen of over-
heersers, worden tenslotte doorgaans

genoemd naar het land waar zij
komen te wonen. De Hugenoten wer-
den Nederlanders. De bewoners van
de U.S.A. kwamen - vooral in de
vorige eeuw - vooral uit de Euro-
pese staten .... toch zijn het nu alle-
maal Amerikanen!De naam van een
land is minstens even belangrijk als
de etnografische afkomst van het volk
dat daar woont!

Het stamland
Als we erkennen dat de naam van een
land zo belangrijk is, zullen wij er

Zo kan men de situatie in ons land in de
eerste eeuwen van onze jaartel/ing voor-
stel/en. Duidelijk zien we dat de Friezen
naar het zuiden wilden, de Franken uit
het oosten kwamen en de Saksen langs
de kust hun weg kozen.
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dus goed aan doen het oude lan d van
de Friezen in de eerste eeuwen van
onzejaartelling uit de teksten zo goed
mogelijk te bepalen. Dit lijkt niet
moeilijk. Immers wehebben de naam
Friesland tot op de huidige dag en
deze naam kan ons een duidelijke
aanwijzing geven... maar we moeten
er toch op bedacht zijn, dat toestan-
den uit later tijd nooit zo maar over-
gedragen mogen worden op vroege-
re tijden! Het tegenwoordige Frank-
rijk is niet het oude land van de
Franken al heeft men dit wel ge-
dacht, evenmin is Engeland het oude
land van de Angelen.
De historische bronnen
Alleen onze historische bronnen
kunnen op de vraag "waar locali-
seerde men vroeger Friesland?" ons
een antwoord geven. Deze bronnen
zeggen, dat in de eerste eeuwen van
onze jaartelling de Friezen "trans-
rhenani" zijn d.w.z. aan de overkant
van de Rijn wonen.
Men heeft meestal verondersteld
dat de oude schrijvers met de Rijn
hier het Flie zouden hebben bedoeld,
maar voor zo'n veronderstelling is
geen grond. De Rijn van Katwijk is
versterkt geweest met een geduchte
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In de tijd waar-
van dit boekje
spreekt. beefde
het eertijds ge-
weldige Ro-
meinse rijk op
zijn grondves-
ten. Hier zien
we hoe keizer
Valerianus door
een Perzische
koning is geven-
gen genomen
en voor deze
neerknielt.

reeks van forten, die wij door opgra-
vingen hebben leren kennen (Vech-
ten, Utrecht, Valkenburg). Boven-
dien noemen de klassieke schrijvers
deze stroom dé Rijn. Behalve dat ze
"transrhenani" zijnwonen deFriezen
ook aan zee van de Rijn tot aan het
gebied van de Chauken.
Op grond van deze vaststelling heeft
het oude Friese land dus - behoudens
misschien een strook voor de Rijngrens
- gelegen langs de kust van Katwij k
af naar het noordoosten.
Zo zijn dus Kennemerland en
Westfriesland echt oud Fries gebied
geweest.Deze gevolgtrekking strookt
zeer goed met wat de oudheidkun-
dige vondsten uit de eerste eeuwen
na Chr. ons leren: er is maar bitter
weinig verschil in het materiaal dat
wij in Noord-Holland en in Friesland
vinden.
De Canninefaten, die men als "ko-
nijnevatters" steeds maar tracht over
te brengen naar de duinen van Ken-
nemerland, hebben daar dan ook
nooit gezeten. Wij tnoeten ze veeleer
zoeken in de omgeving van Dordrecht
of daaromtrent, waar de schrijvers van
de oude teksten deze kleine stam loca-
liseren.

Een nieuwbedachte stam
Hoe vreemd men soms omspringt
met de oudste geschiedenis van onze
landen, blijkt wel uit een ander VOOT-

beeld.
iemand minder dan de schrijver

van "Ons Voorgeslacht", een veel
gelezen populair geschiedenisboek,
geschreven door de romantische
historicus Willem Hofdijk, heeft
destijds een hele volksstam uitge-
vonden! Compleet met beschrijving
en afbeelding vindt u de stam der
Quenen genoemd... een volk dat
echter - in werkelijkheid - nooit
ergens heeft gewoond!
Boze tongen beweerden dat deze
schrijver geen Latijn kende, maar uit
een niet-begrepen passage bijTacitus
deze stam heeft "gefabriceerd". In
dit geval lag de onzin er blijkbaar te
dik bovenop. Het roemruchte volk
der Quenen is maar een kort leven
beschoren geweest. Maar niet altijd
wordt een fantasie zo snel aan de
kaak gesteld!

In beweging
Om weer terug te komen op de
Friezen, die stam is dus zijn loop-

Wi/lem Jacob Hofdijk was een schrijver
die in de vorige eeuw vrij veel roem
oogstte. Hij is geboren in Alkmaar op
27 juni 1816 en overleed te Arnhem op
29 augustus 1888.
Hij behoorde tot de romantische school
en deed veel om onze geschiedenis
weer "levend te maken." Zo is zijn
boek (hoe verouderd ook) "Ons Voor-
geslacht in zijn dagelijksch leven ge-
schilderd" (6 din.) een respectabel
werk; evenals zijn (geschreven in
samenwerking met mr. J. van Lennep)
"Merkwaardige kastelen in Neder-
land".

1

baan als het ware begonnen in
Katwijk, maar toen de volken aan
de Rijn in de lIlde eeuw de een na
de ander in beweging raakten kwa-
men weldra ook de Friezen in de
landen ten zuiden van de Rijn.
Het is dan ook niet te verwonderen
dat CoNSTA nus CHLORUS(de va-
der van Constantijn de Grote) zoals
wij boven al zagen" Franken" - dat
wil dus zeggenFriezen en Chamaven
- verslaat en gevangenneemt "in het
land waar de Schelde doorheen
stroomt en het land dat de Rijn met
zijn twee armen omvat".

Zeevaarders
Het is zeer opmerkelijk dat in de
lIlde eeuw de Franken stêeds weer
worden genoemd als onverschrok-
ken zeerovers en buitengewoon
vaardige zeelui. Een enkele tekst
moge dit verduidelijken:
"De ongelofelijke stoutmoedigheid
en het onverdiend geluk van enkele
Frankische krijgsgevangenen, die zich
meester hebben gemaakt van schepen,
uit de Zwarte Zee zijn gevaren,
Griekenland en Klein-Azië hebben
geplunderd, die niet zonder schade
aan te richten het Libysche strand op
verschillende plaatsen hebben aange-
daan en tenslotte zelfs Syracuse, eens
beroemd door zegenrijke zeegevech-
ten, hebben ingenomen. Na een ge-
weldige reis te hebben afgelegd, zijn
ze de oceaan opgevaren, daar waar
deze in het land doordringt en zo
hebben ze met hun succes getoond,
dat niets onbereikbaar is voor ver-
twijfelde zeerovers."

Mensen die zó ervaren zijn op zee
moeten wel van-huis-uit vertrouwd
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zijn geweest met het water. Men
kan ze in onze streken moeilijk er-
gens anders denken dan aan onze
kust, dus in het Friese land ... maar
ze heten Franken!

Munt vondsten
Nog van een heel andere kant krijgt
men steun. Wanneer men op kaart
brengt alle gevonden muntschat-
vondsten uit de periode waarin de
schriftelijke bronnen spreken over
invallen van Franken op Romeins
gebied - dus op land ten zuiden van
de Rijn - dan blijkt iets heel eigen-
aardigs. In het land van Friezen en
andere Franken vindt men vrijwel
niets, hoewel ui det tijd daarvoor ook
in die landen muntschatten zijn ge-

Elke stip geeft een muntschatvondst aan
uit de tijd van 253-268. Men ziet duidelijk
dat het Vlaamse land, blijkbaar van zee
uit, erger is getroffen door invallen van de
Franken dan het gebied aan de Rijn.

vonden. Maar in Vlaanderen, het
land waar de Schelde doorheen
stroomt en in het overige België ziet
het zwart van de vondsten.
Deze schatvondsten moet men voor-
namelijk zien als het haastig wegge-
borgen bezit van de geromaniseerde
bevolking, toen er moeilijkheden
dreigden door de Franken, de
"zwervers en rovers".
Ook uit later tijden - uit de 80-jarige
oorlog - wijzen schatvondsten vaak
de streek en de weg aan, waarlangs
vijandelijke troepen zijn getrokken!
Het feit dat de weggeborgen schat
niet meer is gelicht, dat dus de be-
zitter niet meer in staat is geweest
zijn bezit op te graven wijst erop dat
de troepen - naar toenmalige
maatstaven gemeten - "grond;g"
voorbij waren getrokken. De be-
zitter was gevangen of gedood.
Uit de verspreiding van de munt-
schatvondsten - niets in het land ten
noorden, veel in het gebied ten zui-

• den van de Rijn - valt af te leiden,
dat de vijanden van Vlaanderen in
die tijd zijn gekomen uit de streken
van Friezen en Chamaven ... precies
zoals de teksten het ons zeggen.

Op de oudste Romeinse kaart (TabuIa Peutingeriana) komt de naam "FRANClA" voor;
dit volk woont dan ten oosten van de Rijn, ergens achter Nijmegen en Keulen.
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Een beeld van Constantijn de Grote, ver-
vaardigd omstreeks 327 n. Chr.

Hef Frankische land
Trachten wij op grond van de oude
teksten de grenzen van het Fran-
kische land vast te stellen, dan ko-
men wij tot een betrekkelijke ruim
gebied waarvan alleen Noordzee en.
Rijn duidelijke grenzen zijn. In het
oosten gaat hun gebied op zijn
hoogst tot aan de Elbe. In het zuiden
is de grens volkomen hypothetisch,
tenminste volgens de teksten. Het is
mogelijk dat zich in de aldus vaag
omschreven ruimte nog andere, niet-
Frankische elementen hebben bevon-
den. Maar het is uiterst onwaar-
schijnlijk dat zich er buiten óók nog
Franken hebben bevonden.

Archeologisch onderscheidt men in dit
zo ruim omschreven gebied voorzover
Duitsland betreft drie grotere groepen.
Een groep woont bij de Elbe. Deze kan
men, voorzichtig, beschouwen als de
ANGOBARDISCHE GROEP Eén woont
meer in het gebied dat tegen de kust aan
is gelegen en één bij de Rijn.
De grote autoriteit op het gebied van
de inheemse cultuur in de tijd van de
Romeinen, R. von Uslar constateert dat
er tussen de laatste twee groepen een
duidelijke verbinding bestaat. De Rijn-
groep wil hij in verband brengen met de
Franken, omdat volgens de schriftelijke
bronnen juist uit deze streken de Fran-
ken zijn gekomen. Te betreuren is het
intussen dat het Nederlandse materiaal
nog niet volledig is bewerkt, zodat men
juist over de grenzen van verschillende
groepen in ons eigen land nog niet veel
met zekerheid weet.

Nieuwe vondsten
In dit verband zijn de vondsten van
de heer A. VAN SPRANG op de Ve-
luwe van groot belang. Hij vond in-

heems materiaal op een plek waar
óók Romeins geïmporteerd aarde-
werk werd gevonden. Oorspronkelijk
meende men te doen te hebben met
scherven uit een veel vroegere pe-
riode, maar bij nader inzien blijkt
dat het inheems en het Romeins qua
tijd heel goed bij elkaar passen en
dat verschillende stukken even-
goed over de Duitse grens zouden
kunnen zijn gevonden, zó gelijk zijn
de vormen daar en hier.
Archeologisch moeten wij ons dus
voorstellen dat de Frankische groep
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in elk geval naar het westen in ons
land doorgaat tot de Veluwe.
Aangezien men aanneemt dat de
vroegere bewoners van de Veluwe,
de Chamaven, eveneens Franken wa-
ren, klopt dit precies. Soortgelijke
vormen van het aardewerk schijnt
men ook in Drente te kunnen vinden.
Zeer beslist wijkt echter het materi-
aal aan de kust op sommige punten
af van dit materiaal op de Veluwe.
Het kustgebied, het Friese gebied,
staat archeologisch vrij zelfstandig
tegenover het binnenland.

Met zevenmijlslaarzen
Wij zullen, om niet te veel in bijzon-
derheden te raken, met zevenmijls-
laarzen door de geschiedenis moeten
benen en alleen even aanstippen dat
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Typisch aardewerk voor de
Friese streken tussen Rijn en
Eems. Deze vaas met kenmer-
kende oren komt uit Dorre-
geest bij Uitgeest (NH).

het herstel van de Romeinse macht in
Gallië omstreekts 300 werd begon-
nen onder Constantius Chlorus en
voortgezet onder diens beroemde
zoon keizer Constantijn de Grote
(306 - 337).

Buitenlandse aanvoerders
Merkwaardig is dat tegelijk en juist
onder zijn heerschappij de vreedzame
penetratie van de Franken zich ook
krachtig heeft voortgezet, zodat hoe
langer hoe meer Franken in het Ro-
meinse leger werden opgenomen, tot
zelfs in de allerhoogste rangen. Van
nationale tegenstellingen, zoals wij
die nu wel kennen was in die vroege
tijden vrijwel nog geen sprake. Wij
weten zelfs van een Frankisch koning
die tegelijk over zijn eigen volk re-

geerde en opperbevelhebber van het
Romeinse leger in Gallië was.

Moeilijkheden tussen Franken en Ro-
meinenhangen zeer vaak samen met bin-
nenlandse opstanden, ook achtten de
Franken zich slechts gebonden aan een
verdrag zolang de keizer, met wie zij een
verdrag hadden afgesloten in leven was.
Met zijn opvolger moest opnieuw een
verdrag worden gesloten en de Franken
stelden aan een zwakke opvolger vaak
hogere eisen.

Beslissingen
In beide jaren, waarin werkelijk van
een belangrijke beslissing gesproken
kan worden, in 406 en in 451 in de
strijd tegen de binnenvallende SUEVEN

VANDALEN en ALANEN en later tegen
de HUNNEN, verdedigden de Franken
echter de eertijds Romeinse bodem
uit welbegrepen eigenbelang!

Het een of het ander?
Het spreekt wel vanzelf dat die
Franken die zich in de loop van de
IV de eeuwen later in dienst hebben
gesteld van de Romeinse macht
steeds meer onder de invloed zijn ge-
raakt van de materiële beschaving

van die Romeinen. Het is dan ook
vaak lastig te beslissen of men ergens,
bijvoorbeeld te Nijmegen, te doen
heeft met Gallo-Romeinen of met
geromaniseerde Franken.
Slechts de militaire eenheden ge-
vormd uit Franken, en mogelijk ook

Links de aardewerk pot die kenmerkend is voor de Frankische groep. Deze is afkomstig
uit Rheindorf (DI.) Rechts een foto van het profiel van de scherf waarvan ook op pag. 1
een afbeelding staat. We zien duidelijk de overeenkomst.
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andere volken van over de Rijn,
blijven zich enigszins onderscheiden
van de Romeinse burgerlijke bevol-
king. aar men aanneemt hebben
deze militaire groepen dan ook uit-
eindelijk de verbinding gevormd
tussen de stervende Romeinse cul-
tuur en de nieuwe Merovingse be-
schaving, wanneer de Frankenmacht
in Gallië, dat nu naar hen Frankrijk

gaat heten, zich volkomen heeft ge-
vestigd.
Voor ons is het wel belangrijk te
weten, dat in de tijd dat de Franken
hun macht in Gallië uitbreiden toch
in het noorden, aan de Waal, nog
gestreden wordt door hun achter-
hoede, tegen elementen, die men
kortweg samen mag vatten onder de
naam "Saksen".

BRIEF VAN THEODERIK DE GROTE AAN DE KONINGEN VAN
THURINGEN, HERULEN EN WARNEN

Overeenstemming van allen moet overmoed, steeds door God verafschuwd,
tegengaan. Immers wie een roemrijk volk door willekeur en onrecht wil ten
onder brengen, is niet van plan tegenover anderen zich aan recht te houden.
Het is een verderfelijke gewoonte de ogen te sluiten voor de waarheid: indien
het de overmoedige lukt in een afschuwelijke strijd te overwinnen, gelooft hij
dat alles voor hem zal wijken. Daarom moet gij, die door het bewustzijn van
Uw dapperheid gesterkt en door het aanschouwen van de schandelijke aanma-
tiging vertoornd wordt, Uw gezanten samen met die van mij en van onze
broeder Gundobad zenden tot Ludvin koning der Franken, opdat hij, ofwel
billijkheid betrachtende zich onthou devan een conflict, ofwel door het oordeel
van zo velen te versmaden de aanval van allen te doorstaan krijge!
Wat toch wil hij meer, hij aan wie volkomen recht wordt aangeboden? Laat ik
U zeggen, wat mijn mening is: wie naar willekeur wil handelen, is van plan
de heerschappij van allen te vernietigen. Maar het verdient de voorkeur, dat
men verderfelijke machtsaanmatiging dadelijk in het begin smoort, zodat zonder
grote moeite van allen gezamenlijk wordt bereikt, wat anders een harde strijd
voor de enkeling zou zijn.
Herinner U de genegenheid van de grijze Eurik. Hoe groot waren de diensten,
die hij U heeft bewezen! Hoe vaak heeft hij dreigende oorlogen met naburige
volkeren van U afgewend? Bewijst toch aan zijn zoon een wederdienst voor
die vriendschap, waarvan gij toch erkent, dat zij U tot voordeel is geweest,
want als de vijand iets vermag tegen een zo groot rijk, dan is hij zeker van
plan U aan te vallen.
Om. deze redenen hebben wij, Uwe Majesteit schriftelijk groetend, opdracht
gegeven mondeling U enige dingen te doen opmerken door middel van onze
gezanten, als brengers van dit schrijven, opdat een eensluidend oordeel U ver-
binde, die, zo God het wil, op ons plan moogt ingaan en zo, om niet in Uw eigen
landen te moeten strijden, buiten Uw rijk dit moogt ondernemen!
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"Saksisch" aardewerk (wsch. uit iets latere tijd). Daar A afkomstig is uit Beetgum
(Fr.) en Buit Sancton (Engeland) illustreren deze vormen de nauwe betrekkingen die
er hebben bestaan tussen onze landen en Brittannië na de volksverhuizing der Angel-
Saksen.

A

Saksen
Dit is dan de derde groep! Wan-
neer de naam van de Saksen het eerst
wordt genoemd blijken zij te wonen
ergens in de buurt van Sleeswijk-
Holstein. Later schijnt deze naam
gebruikt te zijn voor allerlei kleine
stammen als HERULE en AVIO E ,

die één ding gemeenschappelijk heb-
ben: dat zij komen uit de streken van
de Elbemond en uit de landen ten
oosten en ten noorden daarvan.

Een zeevolk
Het is met de Saksen in ons land
eigenlijk een merkwaardige zaak.
In de gangbare voorstelling geldt
vooral het oosten van ons land ten
noorden van de rivieren als Saksisch,
maar de oude Saksen waren op en top
een zeevolk.
De wetenschap zowel van historische
kant als van archeologische zijde,
heeft reeds herhaaldelijk geprotes-
teerd tegen de voorstelling van het
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z.g. saksische noordoosten. Maar
wat ons op de lagere school wordt
geleerd heeft meestal een hardnekkig
leven!
Archeologisch kent men ook inder-
daad vondsten die in verband kun-
nen worden gebracht met de vor-
menwereld van het noordoosten
(d.w.z. het Elbernondingsgebied en
daaromtrent). Die vondsten beper-
ken zich in ons land tot de provincies
Groningen, Drenteen Friesland. Ter-
wijl er in Overijssel één enkele geïso-
leerde vondst bekend is aan de lJssel
e; in Gelderland alleen vergelijk-
bare voorwerpen zijn gevonden ten
noorden van de Rijn! Ook in Utrecht
en Holland kent men slechts derge-
lijk materiaal aan de Rijn ... totdat
kort geleden ook een grafveld werd
gevonden niet ver van de oude mon-
ding van de Maas bij Monster!
Naar Engeland
Ongeveer een eeuw geleden heeft

(doorlezen op pag. 15)
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HET HUWELIJK VAN DE KONING DER WARNEN

Bij de Byzantijnse geschiedschrijver Procopius lezen wij het volgende verhaal,
dat wij gedeeltelijk weergeven.
"Over de Wamen heerste, niet lang geleden, een man, Hermegisclus genaamd. Deze
was erop uit zijn koningschap te versterken en huwde de zuster van Theudebert,
heerser over de Franken.
De vrouw, waarmee hij eerder gehuwd was geweest namelijk, was kort tevoren gestorven
en had hem een zoon, Radagis, nagelaten. Hermegisclus als vader had voor dien zoon
moeite gedaan een huwelijk tot stand te brengen met een prinses uit het Brittenland,
wier broeder toen vorst was over het volk der Angelen en hij had haar grote schatten
geschonken met het oog hierop".
Deze Hermegisclus meent nu, dat hij - gewaarschuwd door een voorspelling -
binnenkort moet sterven. Hij neemt zijn maatregelen en laat het aanstaande hu-
welijk van zijn zoon met de prinses uit het Brittenland ongeldig verklaren. Deze
zoon moet na zijn dood trouwen met zijn stiefmoeder, omdat de koning meent
"dat voor de Wamen het aanhouden van verwantschapsbanden met de Franken politiek
voordeliger is dan een verbinding met eilandbewoners. Immers de Britten kunnen alleen
met u strijden na lange tijd van intense voorbereiding, maar Wamen en Franken hebben
slechts het water van de Rijn tussen zich, zodat de Franken, zeer nabije buren die ge-
weldig machtig zijn, u gem~kkelijk kunnen helpen - maar ook benadelen, al naar het
hun zint.
En zeker zullen zij tegen u optrekken, tenzij verwantschap hen hierin tegenhoudt.
Immers in de mensenwereld is het zo gesteld, dat de macht van een buurvolk, als die
groter is dan de eigen macht gevaarlijk is. Die macht leidt zeer gemakkelijk tot
onrecht, daar het voor een machtig nabuur gemakkelijk is een aanleiding te vinden om
oorlog te voeren tegen zijn buren, ook al doen die niets".
De Koning overlijdt en zijn zoon Radagis volgt hem op en huwt - naar het ge-
bruik van die dagen - zijn stiefmoeder.
Maar de uit staatsredenen zo wreed verstoten Britse prinses nam daar geen ge-
noegen mee.
"Ze bracht onmiddellijk 400 schepen bijeen en bemande die met niet minder dan
100.000 strijders en persoonlijk leidde zij dit leger tegen de Wamen.
Nadat ze geland waren op het vasteland liet de prinses, die het bevel over hen voerde
een versterking bouwen vlak bij de monding van de rivier de Rijn en zelf bleef zij daar
met een .klein aantal manschappen, maar ze beval haar broer met het hele verdere
leger tegen de vijanden op te trekken.
Beide partijen raakten slaags en de Wamen leden een volslagen nederlaag.
De prinses zocht de dappersten onder haar strijders uit en zond ze dadelijk heen
met de opdracht Radagis onder alle omStandigheden levend gevangen te nemen en voor
haar te brengen. En dezen volvoerden haar opdracht.
Radagis stond daar dan voor haar, bevend en overtuigd, dat hij dadelijk een ottersmade-
lijkste dood zou sterven. Maar tegen alle verwachting in, doodde zij hem niet en deed
verder ook niets onvriendelijks, maar ze verweet hem zijn beledigend optreden tegen
haar door te vragen, waarom hij de verloving had verbroken en waarom hij een andere
vrouw had getrouwd, terwijl zij, zijn verloofde, hem toch trouw gebleven was.
Hij van zijn kant trachtte zich te verdedigen tegen haar aanklacht en wees op de wens
van zijn vader en het belang van zijn onderdanen. - Tenslotte zei hij, dat, als zij hem
wilde trouwen hij van hetzelfde gevoelen was en dat hij de dingen die hij voordien ten
onrechte had gedaan, zou goedmaken door zijn daden in de toekomst.
Dit beviel het meisje en Radagis werd van zijn boeien bevrijd en men bewees hem verder
eerbied. Hij van zijn kant stuurde de zuster van Theudebert weg en huwde met de
Britse prinses.
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de Engelsman Kembie, getroffen
door de gelijkheid van het aarde-
werk in zijn eigen Angel-Saksisch
land en dat uit de grafvelden aan de
mond van de Elbe, geconcludeerd
dat dit moet hebben toebehoord aan
de oude Saksen. Vóór hem pleegde
men hetzelfde materiaal wel Slavisch
te noemen. Ook in de archeologie
geldt de spreuk: het kan verkeren.

Zoals reeds gezegd wordt onder de
naam Saksen, juist zoals dat het
geval is met de Franken, verschil-
lende kleinere eenheden begrepen,
die elk afzonderlijk ook een naam
dragen, maar die stuk voor stuk -
en dit in tegenstelling tot de Franken
- uit het noordoostelijk gebied aan
de Noordzee komen.

De Wamen
In de gebrekkige berichtgeving over
de toestanden in ons land in deze
vroege middeleeuwen wordt enkele

keren gesproken over een volk van
de "Wamen", bij de oude Nederland-
se geschiedschrijvers ook wel "Ware-
naers" genoemd. De tegenwoordige
geschiedvorsing weet er blijkbaar
niet goed raad mee, men pleegt dit
volk nauwelijks te noemen. Toch zijn
de bronnen ofschoon niet talrijk,
wel vrij uitvoerig.
Ten eerste is er de brief (pag. 12)
van THEODERIKDE GROTE, koning
der GOTE , (454 - 526) gericht aan
de koningen van de Thuringen, de
Wamen en de Heruien om samen
met de koningen van Bourgondië
en het Westgotenrijk te komen tot
een actie tegen Chlodwig I beter
bekend als CLOVIS. Daar blijkbaar
Theodorik bedoeld heeft een ring
te leggen om het machtsgebied van
Clovis, en daar de andere gebieden
in het Zuiden en Oosten bekend zijn,
blijft slechts de noordgrens van het
Frankenrijk over voor de Wamen en
Herulen, dus deze stammen moeten

Bronzen gordelbeslag en gesp uit de vierde eeuw.
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aan of bij de Rijn of Rijnmonden
hebben gewoond.
Ten tweede lezen wij nog een belang-
rijk bericht bij PROCOPLUS(490 - 562)
over verbindingen tussen de Wamen
en de andere voLkeren (zie pag. 14).

En zeer toevallig is ons ook een no-
titie bekend over het einde van de
Warnenmacht.
FREDEGARIUSvermeldt in zijn kro-
niek op het jaar 594 - een jaar dat
bovendien vaststaat doordat er een

komeet in verscheen-: het leger van
CHILDEBERTUSheeft gestreden met
de Wamen die getracht hadden in
opstand te komen en de Wamen
zijn zó geslagen en overwonnen dat
er maar weinig van hen is overgeble-
ven! Dit was het einde van de Wam-
se overheersing in Friesland, in 594.
Hun naam bleef alleen over. De
overlevenden zullen opgegaan zijn
in... de Friezen... de Saksers... de
Franken? Wie weet het. Hier is veel
nog ongewis.

Eén ding staat echter vast. Dat wat wij vroeger op school leerden, en dat
nog steeds opgeld doet, is niet juist!
Zoals ik u nu vertelde is de geschiedenis van de Friezen, Franken en Sak-
sen, zó ... of anders!

Deze AO werd voor u geschreven door:
Dr. W. J. de Boone. Hij is in 1915 te Amsterdam geboren
en is nu leraar klassieke talen aan het Amersfoorts Ly-
ceum S.M.L. Hij promoveerde in 1954 te Groningen op
een proefschrift getiteld "De Franken van hun eerste
optreden tot aan de dood van Childerik". Overtuigd
van het grote belang van een goede verstandhouding
tussen belangstellende leken en vakarcheologen hielp hij
mee de Archaeologische Werkgemeenschap voor Weste-
lijk Nederland tot bloei te brengen. Talrijke bijdragen
van zijn hand verschenen in het tijdshcrift van de A.W.
W.N. "Westerheem".

Als u meer over dit onderwerp wilt lezen kunt u zich wenden tot de AO-Redactie,
die Uw vragen aan de auteur zal doorgeven.

Op aangename en verantwoorde wijze krijgt u door de wekelijks verschijnende AD-boekjes een
dieper inzicht in alle actualiteiten én in de ontwikkeling van de wetenschap en de kunst. De geïllustreerde
AO-REEKS is de enige encylopedie die elke 'week "bij" blijft en die u steeds zult raadplegen.
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WAT KAN ER GEBEUREN?
Ja, inderdaad, wat kan er niet al gebeuren als U "maar" twee nieuwe abonnees op
AO aanbrengt ...
Stel voor U bent het figuurtje bovenaan de "piramfde" en U heeft twee nieuwe abon-
nees aangebracht. Deze twee brengen 9P hun beurt ook twee nieuwe abonnees aan ..•
Het is om te duizelen nietwaar, als U het gegeven even doordenkt. En het is heel goed
mogelijk ... EN U KUNT HET GEHELE VERLOOP CONTROLEREN ... want U
krijgt telkens de bonnen ("bouwstenen") in de verschillende kleuren toegestuurd!
Vindt U het echt niet eens de moeite waard om Uw best te gaan doen? Weet
U wel wat U allemaal voor 63 "bouwstenen" kunt krijgen? Als U de "belo-
ning" ziet voelt U zich een koning te rijk. Gaarne zenden wij U even de
folder toe!


