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De betekenis van Noord-Holland binnen vroegmiddel-
eeuws Frisia

Jan de Koning

Summary
In Dutch archaeology, a certain kind of pottery and prehistoric culture has 

been labelled as Frisian. While the term ‘Frisian’ usually refers to anything 

related to the Dutch province of Friesland, in archaeology, ‘Frisian’ may have 

many diff erent meanings. The history of the Frisian name is unique in that it is 

almost the only name that has continued to exist from Roman times onwards, 

historically speaking. On the other hand, archeologically speaking, the situation 

is much more complicated, with a specifi c role for the modern province of North-

Holland. As is generally accepted, the heartland of the Frisians, the modern 

province of Friesland, has no continuous habitation history from Roman times 

into the Middle Ages. The Frisians of the Roman Era, mentioned by Tacitus, 

are not the same as the Frisians of the Lex Frisionum, one of the Germanic 

laws written down during the reign of Charlemagne. For North-Holland as 

part of the early medieval Frisia that extended along the entire Dutch coast, 

the gap in habitation was taken to be even longer ( fourth to seventh centuries). 

However, research during the last twenty years has demonstrated that North-

Holland is the only ‘Frisian’ province for which a continuous habitation may be 

assumed. Although we also see drastic archeological changes and a serious drop 

in population in North-Holland during the migration period, yet there are some 

intriguing indications for continuity which are wanting in the adjacent provinces. 

For example, in North-Holland, a relatively large number of prehistoric place-

names has survived. A second indication is the absence of burial sites even in 

early medieval times. During Roman times, this absence was common for most 

of the coastal provinces, but from the sixth century onwards, burial sites appear 

in the provinces of South-Holland, Friesland and Groningen, but not in North-

Holland. Last but not least, the archaeological evidence for continuity becomes 

much clearer now that the fourth-century gap is being fi lled in with numerous 

crossbow brooches. From the fi fth century onwards we see settlements in which 

Frankish imported pottery dominates. One of the main reasons for these diff erent 

developments (absence of burial sites) can be ascribed to the geographically 

isolated situation of the larger part of North Holland, especially Kennemerland. 

However, this does not explain the large amount of pottery that was imported in 

the fi fth, sixth and seventh centuries. On the contrary, it suggests that the region 

was part of a large network, extending at least to the Frankish Rhineland around 
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Cologne and the Eifel region. This situation changed in the eighth century in 

which North-Holland becomes part of the Frankish empire. This also seems to 

have been a period in which Frisian trade still prospered. It is the period in which 

a widespread distribution from north to south of a typical ‘Frisian’ product the 

“Kogelpot” can be seen. This movement is opposite to the distribution of Frankish 

pottery in the earlier period. Reasons for these drastic changes in the material 

culture are still under investigation. In any case, the province of North Holland 

seems to play a particular role in this development. 

1. Inleiding

Archeologen hebben in het verleden nooit moeite gehad om 
archeologische cultuurgroepen of vondsten te koppelen aan een 
historische bevolkingsgroep, het zogenaamde etnisch duiden. Na de 
tweede wereldoorlog behoorde deze benadering echter tot de besmette 
onderwerpen van het vakgebied en werd er met een wijde boog omheen 
gelopen. Vanaf dat moment werden culturen of artefactgroepen 
voornamelijk aangeduid met neutrale en vaak alleen voor de kenner 
begrijpelijke termen. Hierdoor is er een kloof ontstaan tussen de 
archeologie en de historische wetenschappen. Tegenwoordig komen 
door de populariteit van geschiedenis en de verantwoording naar een 
groter publiek beide wetenschappen weer steeds dichter bij elkaar. 
In deze uiteenzetting zal een poging gedaan worden het gebruik van 
de naam van de Friezen in de archeologie toe te lichten, met speciale 
aandacht voor de rol van Noord-Holland. Ik probeer daarbij een brug te 
slaan tussen pre- en protohistorie. Een centrale rol spelen de discussies 
die door archeologen zijn gevoerd sinds de opgraving van de Friese terp 
Wijnaldum-Tjitsma in het begin van de jaren negentig van de vorige 
eeuw, alsmede het Frisia-project dat daaruit voort is gekomen en waarvan 
de schrijver dezes deel uitmaakte.1  

2. De Friezennaam

Het gebruik van de naam van de Friezen ligt moeilijk bij archeologen. 
Terwijl we zonder problemen andere namen gebruiken, zoals ‘Bataven’, 
‘Romeinen’ en ‘Vikingen’, is dat bij ‘Friezen’ altijd wat verwarrend. Dat 
komt vooral door de directe associatie met de bewoners van de huidige 
provincie Friesland, hoewel een defi nitie van ‘Fries’ als ‘inwoner van (de 
provincie) Friesland’ voor de “echte” Friezen niet bevredigend zal zijn. 
Echte Friezen zijn immers de daar geborenen en/of Fries sprekenden. 

1 Heidinga 1997, Besteman et al. 1999. Inmiddels zijn er echter twee proefschriften 
afgerond: Gerrets 2010 over Friesland en Dijkstra 2011 over Zuid-Holland.
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Het lijkt er zelfs op dat de herkomst van de onderzoekers ook nu nog, 
onbewust, van belang is bij de rol die ze de term ‘Fries’ toekennen in 
de vroege geschiedenis. Overdreven gesteld knabbelen de onderzoekers 
met een zuidelijke of ‘Frankische’ achtergrond aan het belang van 
vroegmiddeleeuws Frisia, terwijl noordelijke onderzoekers het hebben 
over een rijk en machtig Fries koninkrijk. De beperkte historische 
informatie geeft hiertoe alle ruimte en het bodemarchief staat al helemaal 
open voor vele uiteenlopende interpretaties. In deze discussie bewandelt 
Noord-Holland de middenweg. Noord-Hollanders zijn geen Friezen, 
maar het gebied behoorde van oudsher wel tot het kerngebied van de 
Friezen, zowel in de (Laat-)Romeinse tijd als in de vroege middeleeuwen, 
tot het eind van de dertiende eeuw. Bovendien noemt een groot gedeelte 
van de Noord-Hollanders zich nog wel West-Fries.
Zijn continuïteit is meteen het andere opmerkelijke aspect van de 
Friezennaam. Deze is als enige groepsnaam overgeleverd vanaf de 
Romeinse tijd en speelt in de vroege middeleeuwen een belangrijke rol. 

3. Over oude en nieuwe Friezen

Door het voortbestaan van de Friezennaam vanaf de Romeinse tijd is 
de discussie over bewoningscontinuïteit naar de vroege middeleeuwen 
hier onlosmakelijk mee verbonden. Juist voor het kustgebied is 
bewoningscontinuïteit tot nu toe nog nauwelijks ergens aangetoond.   
Dat er in de Romeinse tijd Friezen woonden in het kustgebied weten we 
van Tacitus, die weer gebruik maakte van de waarnemingen van Plinius. 
Hij spreekt over Kleinere en Grotere Friezen. Vermoedelijk heeft dat 
te maken met de bevolkingsdichtheid en de daaraan verbonden macht 
van de respectievelijke stammen. Dit werd mogelijk afgemeten aan de 
rookpluimen van de nederzettingen die boven het land uitstegen en te 
zien waren voor de Romeinse verkenningsvloot.2 De consensus is dat 
Noord-Holland, en dan met name het huidige Kennemerland, het gebied 
van de Kleinere (minder machtige) Friezen was (hoewel er archeologisch 
toch een tamelijk grote groep Friese nederzettingen is vastgesteld) en 
dat het huidige Friesland samenviel met het gebied van de Grotere 
(machtige) Friezen. Dit was een aanzienlijk dichter bevolkt gebied, waar 
we alleen al het aantal in die tijd bewoonde terpen hoeven te tellen om 
een idee te krijgen van de relatief hoge bevolkingsdichtheid. 

2 Zie voor de interpretatie met betrekking tot de bevolkingsomvang Gerrets 2010. 
Tacitus zelf zegt alleen ‘ex modo virium’, dus ‘op basis van hun (respectievelijke) 
krachten’ (mededeling M. de Vaan).
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Het is een speling van het lot dat we in de eerste eeuw opeens de naam van 
een bevolkingsgroep tegenkomen die er op grond van de archeologische 
materiële cultuur waarschijnlijk al vele generaties woonde. In de 
archeologische bronnen is namelijk nauwelijks onderscheid te maken 
tussen de inheemse culturen uit de late prehistorie (ijzertijd) en die van 
de Romeinse tijd, waarvan we dan aannemen dat die aan de Friezen 
toebehoorden. Voor de prehistorische Friese cultuur is wel de term 
‘proto-Fries’ gebruikt.

Af b. 1.  Twee voorbeelden van een Ruinen-Wommels I pot (400-600 v. Chr.) uit Noord-Holland. 

A. Opperdoes; b. Limmen. Foto: M. Veen (Provinciaal Archeologisch Depot Mercurius)

Hoe zag de proto-Friese archeologische cultuur eruit? Die bestaat 
voornamelijk uit aardewerk en boerderijen, woonstalhuizen waarvan we 
de plattegronden kennen. Dit zijn de enige twee cultuurspecifi eke en in 
enige mate goed overgeleverde archeologische categorieën. Aan inheems 
aardewerk uit de Romeinse tijd is geen gebrek. De provinciale 
archeologische depots van Noord-Holland en Friesland puilen ervan uit. 
Dit geeft wel enigszins een vertekend beeld, omdat een enkele opgraving 
van zo’n inheemse – om niet te zeggen: Friese – nederzetting letterlijk 
honderden kilo’s aardewerk oplevert, vaak in duizenden fragmenten.3 
Hoewel dit aardewerk zo goed vertegenwoordigd is, is het binnen 
archeologische kringen onderbelicht gebleven. Zelfs voor specialisten is 
het inheemse aardewerk niet altijd even goed te onderscheiden, 

3 Bijv. de opgraving van een nederzettingsterrein van 1 hectare leverde bijna 250 kilo 
inheems aardewerk in circa 10.000 fragmenten (nederzetting Uitgeest-Waldijk) 
(De Koning 2008). In Wijnaldum is 800 kilo aardewerk opgegraven. Hiervan 
bestaat 370 kilo uit inheems aardewerk uit de Romeinse tijd. Dat zijn bijna 20.000 
aardewerkfragmenten van circa honderd jaar bewoning.
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Af b. 2.  Twee Noordhollandse voorbeelden van 1e eeuws inheems “Fries” aardewerk: een 

streepbandpot uit Limmen en een jonger onversierd exemplaar uit de Broekpolder 

(Beverwijk-Heemskerk). Foto: M. Veen (Provinciaal Archeologisch Depot Mercurius)

maar er zijn een aantal specifi eke kenmerken die houvast bieden. Zeer 
kenmerkend is het zogenaamde streepbandaardewerk. De brede potten 
zijn op de schouder versierd met doorlopende ingekraste horizontale 
lijnen (af b. 2). Een ander, jonger verschijnsel zijn de zogenaamde 
knobbeloren, op de schouder en de rand geplaatste oren die in een punt 
omhoog getrokken zijn (af b. 3). 

Af b. 3.  Vier Noordhollandse voorbeelden van “Friese” potten met knobbeloren. Foto: M. Veen 

(Provinciaal Archeologisch Depot Mercurius)
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Af b. 4.  “Friese” potten onder andere met kartelrand en typische voetbekers. Verder zien we 

fi jne gepolijste waar en grove waar. Foto: M. Veen (Provinciaal Archeologisch Depot 

Mercurius)

Daarnaast komen er potten voor met randen die met vingertopindrukken 
versierd zijn (af b. 4). Door deze specifi eke kenmerken kunnen we het 
verspreidingsgebied van dit aardewerk in kaart brengen; het valt samen 
met het gehele noordwestelijke kustgebied vanaf de Oude Rijn tot aan de 
Lauwerszee (af b. 5 en 6). Dat de aardewerktradities van dit gebied verder 
teruggaan, mogelijk zelfs tot de Midden IJzertijd, is zeer waarschijnlijk. 
Ook de verspreiding van de oudere aardewerkgroepen zoals streepband- 
en Ruinen Wommels I aardewerk valt grotendeels samen met het 
noordwestelijke kustgebied (af b. 1).4 Wanneer we kijken naar de huis-
bouwtraditie lijkt er ook sprake te zijn van een duidelijke traditie. De 
boerderijen die we het best kennen van de opgraving in Ezinge (prov. 
Groningen) uit de jaren dertig van de vorige eeuw, zijn drieschepig en 
hebben een woon- en stalgedeelte. Deze drieschepige boerderijen zien 
we gedurende de gehele late prehistorie tot en met de Romeinse tijd.5 Een 
onopvallend derde kenmerk is het archeologisch onzichtbare grafritueel. 
De proto-Friese cultuur heeft geen grafvelden of graf heuvels nagelaten, 
zodat we over het gangbare grafritueel alleen maar kunnen speculeren. 
Urnenvelden en graf heuvels kennen we wel uit andere gebieden en uit de 

4 De verspreidingskaarten zijn gebaseerd op het werk van Taayke 1997.
5 Van Giffen 1936. Zie onder andere ook De Langen & Waterbolk 1989 en Boersma 1999.
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Af b. 5  Verspreidingsgebied van streepband aardewerk. 

Naar: Taayke 1997.

Af b. 6.  Verspreidingsgebied van inheems “Fries” aardewerk uit de Romeinse tijd. 

Naar: Taayke 1997.

0 50 km

verspreiding streepband aardewerk 200 v. Chr. -0

0 50 km

verspreiding Fries aardewerk 0-300 n. Chr.
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voorgaande periodes. Deze typische (we noemen hem maar even: ‘Friese’) 
cultuur is diep geworteld in de prehistorie en gaat terug tot in de zesde 
eeuw voor Christus. 

4. Volksverhuizingen

Aan het einde van de Romeinse tijd, waarschijnlijk al in de derde eeuw, 
wordt dit mooie plaatje van langdurige bewoningscontinuïteit verstoord. 
De opgravingen van de terp Wijnaldum waar zowel bewoning uit 
de Romeinse tijd als de vroege middeleeuwen is aangetroff en tonen 
een duidelijk bewoningshiaat in de vierde eeuw. We zien dit aan een 
verschuiving in de verkaveling, een andere huisbouwtraditie en een 
andere materiële cultuur (vooral aardewerk, maar ook metaalvondsten).6 
Deze cultuurbreuk bracht de betrokken onderzoekers weer terecht bij 
een oude discussie die gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw 
gevoerd werd. Centraal hierin stonden de bewoning van het Friese 
terpengebied en de oorsprong van de Friezen. Deze discussie werd op 
gang gebracht door de jurist Boeles toen hij over een Angelsaksische 
invasie sprak in het Friese kustgebied, en daarmee knaagde aan de – 
vermeende – duizenden jaren oude wortels van de Friezen.7 Later kreeg 
Boeles op basis van de resultaten van de opgravingen van de terp Ezinge 
steun van de archeoloog Van Giff en. Historici zoals Gosses en later onder 
andere Russchen zagen deze culturele overgang ook wel, maar geloofden 
veel meer in acculturatie.8 Dateringsmethoden waren ook nog niet zo 
verfi jnd dat archeologen een echt bewoningshiaat konden vaststellen. 
Dit was met de opgraving in Wijnaldum wel het geval. Daar werd niet 
alleen de scherpe cultuurovergang waargenomen tussen de bewoning 
uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, maar ook een echt 
bewoningshiaat tussen circa 350 en 425 na Chr.9 

6 Gerrets & De Koning 1999, 77-81. 
7 Boeles 1951. Deze discussie wordt uitgebreid besproken in het proefschrift van Danny 

Gerrets (2010, 157).
8 Gosses 1936 en Russchen 1967.
9 Gerrets & De Koning 1999, 77. Deze dateringen moeten met een ruime marge gelezen 

worden en niet als exacte jaartallen. Het zijn archeologische dateringen gebaseerd op 
14C-dateringen en dateringen van vondsten. 
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Af b.7.  Voorbeeld van zogenaamd “Angelsaksisch” aardewerk uit Noord-Duitsland (Fallward). 

Uit: Schön 1999, 123

De drieschepige boerderijplattegronden maken na 425 plaats voor 
kleine ingegraven hutten, zogenaamde hutkommen. Het aardewerk 
is ‘Angelsaksisch’, waarbij Angelsaksisch een verzamelnaam is voor 
rijk versierd en fi jn afgewerkt aardewerk met een verspreidingsgebied 
dat vooral in het oosten gezocht moet worden (Denemarken, Noord-
Duitsland). Het lijkt geen enkele band te hebben met het veel grovere 
‘Friese’ aardewerk uit de voorgaande periode (af b. 7). Het kerngebied 
van de ‘oude’ Friezen werd na bijna een eeuw blijkbaar herbevolkt 
door bewoners uit de meer noordoostelijk gelegen kustgebieden. Deze 
immigranten zouden we kunnen bestempelen als Chauken of Saksen, 
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namen die vaak worden geassocieerd met piraterij en aanvallen vanuit 
zee op het Romeinse rijk. Aan het einde van de derde eeuw hebben die 
aanvallen zo’n omvang gekregen dat over de kuststrook aan weerszijden 
van het Kanaal wordt gesproken als litus Saxonicum. Vermoedelijk 
betrof het kleinschalige, opportunistische plundertochten, die tot doel 
hadden buit en roem te vergaren, maar die als dusdanig hinderlijk 
werden ondervonden dat de kustbewoners forten aanlegden ter 
verdediging. Deze Saksen of Chauken (als ze dat waren) – soms worden 
ze ook Franken of zelfs Friezen genoemd – waren blijkbaar zeer mobiel 
en zeewaardig.10 De Romeinen konden of wilden deze stammen echter 
niet uit elkaar houden. 
De periode van politieke onrust als gevolg van de tanende Romeinse 
macht zorgde voor een toename van piraterij, maar ook voor een stroom 
van migraties. Deze hadden weer tot gevolg dat er grote verschuivingen 
optraden in de samenstelling van de kustbewoners. Hierdoor ontstond 
waarschijnlijk ook een uitgebreid nieuw ‘inheems’ dat wil zeggen niet-
Romeins netwerk van handelsroutes en contacten dat één van de pijlers 
werd onder vroegmiddeleeuws Frisia. Dit netwerk kon ook gebruikt 
worden voor plundertochten. In deze periode zijn de wortels ontstaan van 
het latere Friese koninkrijk. Deze Friezen komen we historisch pas weer 
tegen in de zevende eeuw. Dat is het moment dat ze regelmatig strijden 
met de rijke Frankische en geletterde zuiderbuur. Inzet van het confl ict 
is de macht over het centrale rivierengebied met het handelscentrum 
Dorestad en het kerkelijke centrum Utrecht.

Het overleven van de Friezennaam vanaf de vroeg-Romeinse tijd is een 
atypisch verschijnsel waarvoor zeer uiteenlopende verklaringen zijn 
aangevoerd. Een voor de hand liggende verklaring is dat de nieuwe 
terpbewoners (in Friesland) de naam van de vorige bewoners aannamen, 
mogelijk omdat die een zekere vermaardheid genoten in de Germaanse 
wereld. Een andere verklaring is geopperd door Bazelmans, namelijk dat 
de Friezennaam behoorde tot de canon van stamnamen die nog bekend 
waren bij Frankische schrijvers en op het moment van confl ict door 
dezen weer geherintroduceerd is als de naam van de kustbewoners langs 
de Noordzee.11 Het vermelden van Friezen was mogelijk een politieke 
keuze van de schrijvers. Hier doet zich hetzelfde probleem voor als in de 
Romeinse tijd: we kijken door de sterke bril van de historische bronnen en 

10 Gerrets et al. 1996, 84 en Gerrets 2010.
11 Bazelmans 2000.
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laten ons onbewust meeslepen in de eenkennigheid van de schrijver. Het 
enige dat het “inheemse” niet-Romeinse en niet-Frankische perspectief 
kan belichten zijn de archeologische bronnen; alleen, deze moeten we 
bekijken door de bril van de archeoloog. We kunnen beide bronnen, 
zowel historische als de archeologische, eens naast elkaar leggen. 

5. De Lex Frisionum en de archeologische kerngewesten

Tot nu toe betrof de discussie vooral het Friese terpengebied, maar zowel 
in de Romeinse tijd als in de vroege middeleeuwen was het woongebied 
van de Friezen veel groter. In de prehistorie en Romeinse tijd zagen we 
dit weerspiegeld in de verspreiding van het ‘Friese’ aardewerk, maar 
voor de vroege middeleeuwen zijn we aangewezen op de Lex Frisionum, 
de historische wettekst van de Friezen, opgetekend ten tijd van Karel 
de Grote rond 802, toen het gehele kustgebied deel uitmaakte van 
het Frankische rijk.12 Hierin wordt gesproken van een ‘Frisia’ van de 
Sincfal tot de Wezer, met andere woorden het gehele Nederlandse 
kustgebied van Vlaanderen tot ver in Noord-Duitsland. Daarin zijn dus 
de gebieden opgenomen die in de Romeinse periode naast Friezen ook 
aan de Cananefaten (Zuid-Holland) en Chauken (Groningen) werden 
toegeschreven. Een belangrijk rode draad in de Lex Frisionum is de 
consequente driedeling van het gebied dat als Frisia werd beschouwd. 
Binnen elk van die drie gebieden gold net een andere strafmaat of 
net een hogere boete, iets wat voor ons een detail lijkt, maar blijkbaar 
voor de auteurs van wezenlijk belang was. De Lex onderscheidt een 
westelijk deel tot aan het Vlie, nu Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, 
een centraal deel tussen Vlie en Lauwers, nu de huidige provincie 
Friesland, met name Westergo en Oostergo, en een oostelijk deel 
tussen Lauwers en Wezer, nu de provincie Groningen en een deel 
van Noord-Duitsland. Het Frisia-project beoogde ooit ambitieus drie 
gebieden binnen dit Frisia onder handen te nemen: één hiervan betrof 
logischerwijs het centrale Frisia, met Wijnaldum als centraal object 
van onderzoek, maar de andere twee onderzoeksgebieden lagen beide 
in westelijk Frisia.13 Wanneer we de archeologisch ‘kerngewesten’,14 

12 Eckhardt & Eckhardt 1982.
13 Zie noot 1.
14 Heidinga 1987, 174-179. Daar is het begrip ‘kerngewest’ geïntroduceerd en omschreven. 

Zie ook Dijkstra 2011, 330-331.
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de in de vroege middeleeuwen bewoonbare regionale bewoningsclusters, 
projecteren op het historische Frisia zien we meer dan alleen een 
driedeling (af b. 8). 

Af b.8.  Kaart van vroegmiddeleeuws Frisia met daarop de kerngewesten en belangrijke vind-

plaatsen. Naar: Heidinga 1997.

Van zuid naar noord liggen binnen westelijk Frisia, acht kerngewesten, 
te weten Walcheren, Schouwen, de Maasmond, het Oude Rijngebied, 
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Kennemerland, Medemblik, Wieringen en Texel. Het centrale deel van 
Frisia bevat twee kerngewesten, Westergo en Oostergo, en het oostelijk 
deel bevat maar liefst tien kerngewesten, waarvan alleen het terpengebied 
van Groningen nu binnen Nederland ligt. Ieder kerngewest zou een 
eigen onderzoek verdienen, maar daarvoor ontbreken de middelen. 
Toch zijn er in grote lijnen al opmerkelijke archeologische verschillen 
waar te nemen die de historische driedeling op zijn minst bevestigen. 
We beperken ons hier tot het Nederlandse deel van Frisia, waarbij ook de 
plaats van Noord-Holland binnen Frisia bepaald zal worden. Allereerst 
is er het gemeenschappelijke prehistorische verleden van de noordelijke 
kustgebieden en Noord-Holland. Opvallend is dat het centrale rivieren-
gebied vanaf de Vecht tot rond Utrecht ook nog deel uitmaakte van deze 
prehistorische cultuur.15 We vinden hetzelfde aardewerk bovendien ook 
nog in Zuid-Holland, dat vanaf het midden van de eerste eeuw deel 
uitmaakte van het Romeinse rijk. Deze archeologisch zichtbare culturele 
verbondenheid tussen het rivierengebied en Noord-Holland verandert 
met de komst van de Romeinen. In de vroege Middeleeuwen behoorden 
beide gebieden volgens de Lex Frisionum echter weer tot hetzelfde rijk. 
De tussenliggende volksverhuizingstijd geeft archeologisch weer een 
ander beeld. In deze periode verschillen de westelijke, ‘Hollandse’ delen 
van Frisia ook van het centrale deel van Frisia. Dat verschil zien we 
vooral in de verspreiding van het al genoemde versierde Angelsaksische 
aardewerk uit de vijfde en zesde eeuw. Dat aardewerk komt voor in het 
centrale en het oostelijke deel van Frisia (Friesland en Groningen), 
maar het is nog nooit in Noord-Holland gevonden, ook niet op Texel.16 
Het Vlie lijkt daarmee niet alleen een juridische grens te zijn geweest 
zoals duidelijk wordt uit de Lex Frisionum, maar ook een culturele 
waterscheiding. Vreemd genoeg kennen we wel enkele jongere, zesde-
eeuwse Angelsaksische urnen uit Zuid-Hollandse grafvelden, zoals 
Rijnsburg (Oude Rijnmond) en Solleveld (Monster) bij Den Haag.17 
Daarmee komen we op een tweede ‘culturele’ markering, namelijk het 
grafritueel. Terwijl we vroegmiddeleeuwse grafvelden met crematies en 
inhumaties kennen uit zowel Zuid-Holland, Friesland als Groningen, 
zijn deze tot nu nog niet aangetroff en in Noord-Holland. Aangezien 

15 Zie bijvoorbeeld Taayke 2009 en De Koning in Hoogendijk 2012..
16 Aan de uitwerking en publicatie van het Romeinse en middeleeuwse gedeelte van 

de opgraving Den Burg Beatrixlaan wordt gewerkt. De auteur van dit artikel doet 
daarvoor het aardewerk.

17 Zie Bazelmans et al. 2001, Magendans & Waasdorp 1989, Waasdorp & Eimermann 
2008, en Dijkstra 2011.
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we uit de Romeinse periode uit het gehele kustgebied geen inheemse 
grafvelden kennen, zijn deze grafvelden een ‘nieuw’ verschijnsel van de 
vroege middeleeuwen en waarschijnlijk een door migranten (Saksen, 
Angelen, Juten?) meegebrachte traditie. Het ontbreken van grafvelden in 
Noord-Holland (lees vooral: de kerngewesten Kennemerland, Wieringen 
en Texel) is daarmee een indirecte aanwijzing voor een oud ‘Fries’ 
bewoningssubstraat aldaar.
Voor een bewoningshiaat in Friesland zijn in het verleden ook naam-
kundige argumenten aangevoerd.18 Uit het dichtbevolkte Friese terpen-
gebied is geen enkele prehistorische naam overgeleverd, maar wel een 
enorme hoeveelheid heem-namen. Deze namenlaag kan beschouwd 
worden als vroegmiddeleeuws.19 Uit Noord-Holland zijn juist relatief veel 
prehistorische namen bekend. Het betreft een serie namen zoals Velsen, 
Limmen, Benes en Wimmenum en vooral waternamen zoals Stierop, 
Zaan, Beemster, Wormer, Ilp en Jisp, wat opmerkelijk is omdat deze bijna 
allemaal liggen in een gebied waar we nauwelijks vroegmiddeleeuwse 
bewoningssporen hebben aangetroff en (af b. 9). Het overleven van deze 
laat-prehistorische namenlaag is altijd aangevoerd als argument dat 
er op zijn minst een zekere mate van regionale bewoningscontinuïteit 
moet zijn geweest.20 Dit geeft Noord-Holland een opmerkelijke positie 
in de bewoningsgeschiedenis van het kustgebied. 

6. Noord-Holland, bewoningscontinuïteit in de periferie

Vergeleken met de aangrenzende vroegmiddeleeuwse Friese gebiedsdelen 
in Friesland en Zuid-Holland heeft Noord-Holland altijd al een 
uitzonderingspositie ingenomen. Door het ontbreken van grafvelden en 
het nagenoeg ontbreken van spectaculaire goudvondsten (zoals wel 
bekend zijn uit het terpengebied)21 is vaak aangenomen dat Noord-
Holland binnen Frisia een perifere positie heeft gehad. De oorzaak 
hiervan kan gezocht worden in de landschappelijke ontwikkelingen en 
de verkeersgeografi sche situatie. Terwijl de Oude Rijn als Romeinse 
rijksgrens al werd vereerd met de bouw van vele forten, bleef de rivier 
ook in de vroege Middeleeuwen een belangrijke verkeersader. Hij 
verbond het Romeinse en later het Frankische achterland met de 
gebieden rond de Noordzee, met name Engeland en Scandinavië. Door 
de vele migraties en plundertochten van groepen “kustbewoners” die al

18 Blok 1996.
19 Blok 1974.
20 Bijv. Besteman 1990, 97.
21 Zie vooral Nicolay 2006.
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Af b.9.  Paleogeografi sche kaart van een deel van Noord-Holland met daarop de prehistorische 

waternamen en 4e eeuwse vindplaatsen die wijzen op mogelijke bewoningscontinuïteit. 

Naar: Besteman 1990, 97.

vanaf de eerste maar vooral vanaf de derde eeuw na Chr. plaatsvonden, 
was er een netwerk van vaarroutes en contacten gesmeed dat uiteindelijk 
zou leiden tot het vroegmiddeleeuwse kustkoninkrijk Frisia. Het Friese 
terpengebied was door de relatief grote bevolkingsdichtheid – vooral 
als gevolg van immigratie uit oostelijker kuststreken – vanaf de vijfde 

0 10 km= muntvondst

= nederzetting

= prehistorische plaatsnaam
= prehistorische waternaam

= knoppenfibula (losse vondst/nederzetting)
    locatie niet precies bekend

4e eeuwse vondsten
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eeuw een belangrijke demografi sche factor.22 Verkeersgeografi sch lag 
het terpengebied zeer gunstig, want via het Vlie bereikte men snel 
de Noordzee en daarmee ook Engeland en Scandinavië. Ook Noord-
Holland, of beter gezegd Kennemerland was via de Rijn en Vecht 
bereikbaar. Vanuit de Vecht kwam men op het Almere, dat nog een 
grotendeels door veen omsloten binnenmeer was, en men kon via het 
Oer-IJ naar Kinhem of Kennemerland. We begeven ons vervolgens in een 
archeologisch terra incognita, omdat men aanneemt dat het grootste deel 
van Noord-Holland, met name het veengebied, geheel onbewoond was. 
Er zijn echter spaarzame aanwijzingen dat deze aanname onterecht is. 
We zagen al de vele prehistorische waternamen die uitgerekend in dit 
gebied voortleven, maar er zijn ook enkele vondstcomplexen waar we 
geen raad mee weten. Zo is er één achtste-/negende-eeuwse vindplaats 
bekend uit de Midden-Beemster.23 Deze vindplaats ligt vooralsnog 
volledig geïsoleerd, midden in het vroegmiddeleeuwse veengebied. Dat 
veengebieden al werden bewoond in de vroege middeleeuwen, vooral 
vanaf de late zevende en achtste eeuw, is wel bekend, maar dan betreft 
het met name de veenrandgebieden. De meeste vindplaatsen lagen langs 
goed afwaterende veenstromen. De vindplaats uit de Beemster kan langs 
de Bamestra gelegen hebben, dat één van de prehistorische waternamen 
is. Nederzettingen met een vergelijkbare landschappelijke ligging 
kennen we vooral uit het noordelijke deel van Noord-Holland, zoals 
de Geestmerambacht, Schagen en het Balgzand in de kop van Noord-
Holland.24 
Als men door het veengebied heen was gevaren belandde men bij Velsen 
in het hart van Kennemerland. Hier stuitte de waterweg op het grootste 
droge, bewoonbare gedeelte van Kennemerland. Daarna waren, mits 
men kennis had van de juiste route, via verschillende en aftakkende 
waterwegen ook de andere nederzettingen bereikbaar. Echter, alleen 
via dezelfde weg terug konden schepen het gebied weer verlaten. Het 
estuarium van het Oer-IJ was al sinds de late ijzertijd verzand en de 

22 Zie hiervoor vooral Slicher van Bath 1965.
23 Dekker et al. 1972. Het betreft hier door toeval overgeleverde vondsten van het 

oorspronkelijke veenoppervlak, die in een zogenaamd daliegat terechtgekomen 
zijn. Daliegaten zijn ronde putten gegraven om minerale klei naar boven te halen 
voor bemesting van de zure veengrond. Nadat de klei was gewonnen stortte men 
het veenoppervlak in de kuil terug. Later is door klink en oxidatie het gehele 
veenoppervlak verdwenen.

24 Resp. Schermer 1968, Diederik 1982 en Smit 1972.
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Noordzee was toen al nauwelijks meer bereikbaar via deze route.25 
Kennemerland was daarmee zeker in de vroege middeleeuwen geen 
doorvoergebied maar een eindbestemming en had als zodanig een 
verkeersgeografi sch geïsoleerde ligging. Deze landschappelijke situatie 
in ogenschouw genomen is het niet verwonderlijk dat er in de luwte 
van het politieke strijdtoneel tijdens de volksverhuizingen een kleine 
restbevolking in het gebied is achtergebleven. Het is niet zo dat alles 
onopgemerkt is gebleven in dit gebied. Het aantal nederzettingen neemt 
vanaf de derde eeuw na Chr. bijna net zo dramatisch af als in andere 
gebieden, maar behalve de enkele oude plaatsnamen zijn er ook een 
paar archeologische vindplaatsen en recent ontdekte vondsten die een 
absoluut bewoningshiaat lijken tegen te spreken.

 
6.1 Enkele laat-Romeinse nederzettingen

Bewoning uit de laat-Romeinse tijd (derde-vierde eeuw) beperkt zich 
tot slechts enkele tot nu toe bekende nederzettingen. Het betreft twee 
nederzettingen in het huidige Kennemerland, Castricum-Oosterbuurt 
en Uitgeest-Dorregeest, en een nederzetting op Texel, bij Den Burg.26 
Van een vierde nederzetting, bij Uitgeest-Assum-Waldijk, is aangetoond 
dat deze zeker gedurende de gehele derde en mogelijk tot aan het begin 
van de vierde eeuw bewoond is gebleven.27 Ook van enkele nederzettingen 
in de omgeving van Schagen is aannemelijk dat deze bewoond zijn 
gebleven tot in de vierde eeuw. Van een vijfde nederzetting in de duinen 
bij Bloemendaal is aangetoond dat deze bewoond werd vanaf de late 
vijfde eeuw.28 De algemene aanname over de bewoningsgeschiedenis van 
Noord-Holland was tot voor kort dat eigenlijk het gehele gebied tussen 
de vierde en de zevende eeuw onbewoond was. Sinds het midden van 
de jaren negentig van de vorige eeuw is er van verschillende kanten 
aan dit bewoningshiaat geknaagd, zodat nu duidelijk is geworden dat 
de (eventuele) bewoningsloze periode zich beperkt tot hooguit enkele 
generaties tussen het midden van de vierde en het midden van de 
vijfde eeuw.29 Het grote verschil tussen deze Noord-Hollandse Friese 
nederzettingen en de aangrenzende Friese gebieden in Friesland en Zuid-
Holland is het geheel ontbreken van ‘Angelsaksisch’ aardewerk direct na 

25 Vos et al 2010.
26 Resp. Hagers & Sier 1999, De Koning 2003 en Woltering 1994.
27 De Koning 2007.
28 De Koning 2011b.
29 De Koning 2003.
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de Romeinse tijd. De inheemse bewoning lijkt met name in Kennemerland 
en rondom Schagen langer door te lopen dan in Friesland. Het betreft 
dan bewoningscontinuïteit tot ver in de vierde eeuw en in het geval van 
Uitgeest-Dorregeest mogelijk tot in de vijfde eeuw. En sinds kort zijn er 
uit de regio Kennemerland ook een aantal vierde-eeuwse mantelspelden 
of knoppenfi bulae bekend, die nog niet zijn aangetroff en in Friesland 
(af b. 9 en 10).30 Deze mantelspelden kunnen beschouwd worden als een 
archeologisch ‘gidsfossiel’ voor de vierde eeuw; we kennen ze vooral goed 
uit grafvelden in Duitsland.31 De knoppenfi bulae worden gezien als een 
onderdeel van de militaire uitrusting van Germanen die hun diensten 
hebben verleend aan de Romeinen. Hun aanwezigheid geeft aan dat de 
bewoners van dit gebied weliswaar verkeersgeografi sch, maar beslist niet 
sociaal geïsoleerd waren. De fi bulae zijn in enkele gevallen tijdens een 
opgraving gevonden, maar dat betreft vooral laat derde-eeuwse typen; 
de andere zijn door particulieren met een metaaldetector gevonden. Het 
meest opvallend aan deze fi bulae is dat ze in Friesland, waar altijd veel 
metaaldetectie heeft plaatsgevonden, tot nu toe niet zijn aangetroff en. 

Af b.10.  Vierde eeuwse knoppenfi bulae uit Egmond-Binnen en omgeving Haarlem. 

Foto: M. Veen (Provinciaal Archeologisch Depot Mercurius)

30 Van Eerden en Van Wezop 2011, 86.
31 Keller 1971 en Böhme 1974.
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6.2 Grafritueel

Een ander opvallend kenmerk van de ‘late’ derde-/vierde-eeuwse inheemse 
nederzettingen is de opkomst van incidentele inhumatiegraven. In-
cidentele begravingen zien we wel eens in inheemse nederzettingen uit 
de late ijzertijd en Romeinse tijd, bijvoorbeeld in Uitgeest-Dorregeest, 
Velsen-Hoogovens, Valkenburg-Marktveld en recentelijk op de 
Paardenmarkt in Alkmaar en bij Castricum-De Boogaert. 32 Het aantal 
begravingen neemt duidelijk in aantal toe in de loop van de derde eeuw. 
Het is verleidelijk de opkomst van deze, voor de inheemse cultuur toch 
‘atypische’ begravingen te koppelen aan de toenemende politieke onrust: 
moeilijke tijden vragen immers om zware off ers. De begravingen zijn, 
behalve hun verschijnen op zich, ook in een ander opzicht opmerkelijk. 
In vele gevallen is er sprake van ‘slordige’ begravingen.33 Er zijn geen 
graf kuilen waargenomen, laat staan dat er sprake was van een kist. De 
doden zijn op uiteenlopende plaatsen, vaak net buiten, maar soms ook 
middenin de nederzetting begraven. Alleen in het geval van Castricum-
Oosterbuurt is sprake van een klein grafveldje waar enkele individuen 
in een apart begrensd kavel zijn begraven. Hiertussen bevonden zich 
ook enkele kuilen met crematieresten. Twee inhumatiegraven lagen 
buiten dit grafveldje aan de andere kant van het erf. In Uitgeest-
Dorregeest lagen enkele begravingen ook net buiten de nederzetting 
langs de oever van een veenstroom. Zowel de ligging als de houding van 
enkele skeletten roept vele vragen op. Eén van de twee apart liggende 
begravingen van Castricum-Oosterbuurt bleek van een jonge vrouw die 
op haar buik is neergelegd. Dit is het graf van ‘Hilde’, aan wie onlangs 
een serie tentoonstellingen en een boek zijn gewijd.34 Uit botonderzoek 
bleek dat ze lange tijd met een gebroken arm heeft rondgelopen 
voordat ze uiteindelijk overleed. Onderzoek naar de verhouding tussen 
strontiumisotopen in haar tandglazuur heeft uitgewezen dat zij niet 
uit de kuststreek af komstig was, maar waarschijnlijk uit het Duitse 
Rijnland.35 Onderzoek naar strontiumisotopen uit tandglazuur geeft 
dus inzicht in zaken waar we op een andere manier nooit achter waren 
gekomen. Mogelijk is er sprake van uithuwelijking, maar ze kan ook 
tot de oorlogsbuit behoord hebben en als slavin zijn meegevoerd door 
de plunderaars. Enige gewelddadigheid kan ook worden afgelezen uit 
enkele begravingen in Uitgeest-Dorregeest, hoewel het een radiokool-

32 Zie overzicht Hessing 1993, Hakvoort 2011, 6, en De Koning 2011a.
33 Zie ook Hessing 1993, die de term ‘slordige begravingen’ introduceerde.
34 Dekkers et al. 2006.
35 Kootker 2011.
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stofdatering betreft die nog wel iets later dateert dan ‘Hilde’. Langs 
de oever van een veenstroom liggen twee inhumaties op enige afstand 
van elkaar. Eén van die begraven personen ligt noordoost-zuidwest, 
netjes op de rug met de benen gestrekt en de armen op de buik. De 
andere ligt west-oost met gekromde rug, beide armen over het hoofd 
en met opgetrokken linkerbeen. De menselijke begravingen worden in 
Uitgeest-Dorregeest meestal vergezeld door dierbegravingen, meestal 
van paarden of runderen en in één geval van een hond. In dat opzicht 
zijn dit soort kleine clusters van begravingen vergelijkbaar met de veel 
grotere grafvelden in Friesland, zoals dat van Oosterbeintum.36

Ook voor de vroege middeleeuwen zijn er uit Noord-Holland geen 
grafvelden bekend. Uit de zevende eeuw kennen we enkele geïsoleerde 
begravingen in Uitgeest-Dorregeest, wederom mens- en dierbegravingen 
door elkaar. Bij twee graven is voor het eerst sprake van een duidelijke 
graf kuil en mogelijk de afdruk van een kist. Deze twee begravingen, 
mogelijk van een man en vrouw, gingen gepaard met enige bijgiften, 
zoals een benen kam en een spinklosje. De vrouw droeg een ketting 
van glaskralen. Daaromheen ontstond een cluster van dierbegravingen, 
waaronder een jonger dubbel paardengraf. Ook worden er nog twee 
mensen begraven, beiden liggend op de rug met het hoofd naar het 
zuiden. De vreemde dier- en mensbegravingen lopen door tot in de elfde 
eeuw, waarna er een tufstenen kapel wordt gebouwd. De kapelheuvel is 
zonder archeologisch onderzoek in 1958 afgegraven.37

Op Texel is één grafveldje bekend, waarschijnlijk bestaande uit urnen van 
Frankisch knikwandaardewerk. De enige andere plaats waar mogelijk 
sprake is van crematies is Limmen, waar een compleet Frankisch 
knikwandpotje is opgegraven, misschien onderdeel van een vondst van 
drie potjes in totaal.38 De locatie is interessant, omdat die 200 meter ten 
zuiden van de oude middeleeuwse kerk ligt. Bovendien zijn in de buurt 
van deze kerk twee ver uit elkaar liggende menselijke inhumatiegraven 
en één hondengraf aangetroff en. Het dichtst bij de kerk, maar nog 
ver buiten het kerkhof, ligt het graf van een vrouw. Dit graf heeft een 
radiokoolstofdatering in de achtste of negende eeuw. Een tweede graf 
ligt op enkele honderden meters ten zuidwesten van de kerk, mogelijks 
langs een oude weg. Dit was het graf van een jonge man.39 Naast het skelet 
zelf waren nog een ijzeren dolk en een gesp bewaard gebleven. In het graf 

36 Knol et al. 1993.
37 Halbertsma 1958 en Haalebos 1959.
38 Cordfunke 1969.
39 Dijkstra et al. 2006.
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lagen acht sceatta’s rondgestrooid. Deze munten maken het mogelijk het 
graf te dateren vanaf het tweede kwart van de achtste eeuw, de periode 
waarin het Friese gebied tot aan het Vlie bij het Frankische rijk werd 
ingelijfd. Van een graf bij de achtste-eeuwse nederzetting Bloemendaal 
Groot Olmen is alleen een restant van een zwaard teruggevonden en 
later nog een bijbehorende siernagel van de zwaardschede. Dit soort 
vondsten worden nooit zomaar in nederzettingscontext gevonden. 
Ze lagen bovendien op de grens van oud en jong duin in een zwaar 
geërodeerd gebied. Vermoedelijk is het graf op het zware zwaard na 
geheel verstoven.40

De betekenis van deze graven is niet makkelijk te duiden, want het 
betreft de uitzonderingen die archeologisch toevallig zichtbaar zijn. 
Er zijn wel aanwijzingen al vanaf de Romeinse tijd voor begravingen 
langs erfgrenzen. Mogelijk heeft dit te maken met het leggen van 
een voorouderlijke claim op de grond.41 Ook dit waren echter wel 
de uitzonderingen. Naar het gangbare grafritueel kunnen we alleen 
maar gissen. Men kan de doden hebben gecremeerd en de as hebben 
rondgestrooid of in het water hebben gegooid, maar strikt genomen kan 
er ook sprake zijn van een soort exhumatie, d.w.z. bovengrondse berging. 
In vele nederzettingen zonder graven worden immers vaak wel losse 
menselijke beenderen aangetroff en, waarvan sommige met afdrukken 
van hondentanden.42

6.3 Over vijfde-eeuwse nederzettingen

Wanneer we terugkeren naar de nederzettingen blijkt het moeilijk 
deze met algemene kenmerken te duiden. Castricum-Oosterbuurt 
wordt waarschijnlijk rond 400 verlaten. Het graf van Hilde en enkele 
metaalvondsten dateren uit deze periode. Deze locatie wordt pas weer 
in de zevende eeuw bewoond, zodat er sprake is van een plaatselijk 
bewoningshiaat van tenminste honderdvijftig jaar. In Uitgeest-
Dorregeest is dit hiaat aanzienlijk korter of zelfs niet bestaand. Het zou 
daarmee de enige vindplaats zijn met bewoningscontinuïteit. Duidelijke 
vierde-eeuwse vondsten ontbreken hier echter, maar het inheemse 

40 De Koning 2010, 34-35.
41 Dijkstra et al. 2006, 200. Zie verwijzingen aldaar. Zie ook Nieuwhof 2008, 204, waar 

een mogelijk vergelijkbaar proces wordt beschreven waarbij oudere schedels zijn 
herbegraven op een nieuwe woonplek. Dat vond plaats in de Midden IJzertijd in de 
terp Englum (prov. Groningen).

42 O.a. Castricum-Oosterbuurt (Hagers & Sier 1999) en Bloemendaal-Groot Olmen (De 
Koning 2011b).
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aardewerk is niet goed genoeg bestudeerd om hierover zekerheid te 
hebben. De recent opgedoken knoppenfi bulae in de regio wijzen echter 
op een zekere continuïteit en betrokkenheid van de bewoners met het 
‘strijdtoneel’ in Europa ten tijde van de volksverhuizingen (af b. 10). De 
vijfde eeuw wordt vertegenwoordigd door zowel aardewerkvondsten als 
enkele metaalvondsten, naast de al besproken mens- en dierbegravingen. 
Vanaf de vijfde eeuw gaat de bewoning hier onverminderd door tot 
in de hoge middeleeuwen, wanneer de kapel wordt gebouwd. Hoe 
deze vijfde-eeuwse nederzetting er heeft uitgezien was door de grote 
sporendichtheid niet meer te achterhalen. Ondanks het geheel ontbreken 
van ‘Angelsaksisch’ aardewerk dat wel voorkomt in Friesland, herkennen 
we deze vijfde-eeuwse nederzettingen zoals Uitgeest-Dorregeest en 
Texel-Den Burg voornamelijk door ‘Frankisch’ importaardewerk.43 
Het betreft ruwwandig draaischijfaardewerk dat vooral bekend is van 
productiecentra rond Mayen in het Duitse Eifelgebied bij Koblenz. 
Het vormenspectrum is beperkt tot simpele schalen, schenkkannen, 
nauwmondige voorraadpotten en wijdmondige kookpotten (af b. 11). 
De Frankische herkomst van dit aardewerk verraadt een intensief 
contactennetwerk van de bewoners in deze periode. 

Af b.11.  Gerestaureerde potten uit Groot Olmen (late 5e-6e eeuw). Vooraan met oor op de 

schouder de enige handgemaakte pot. Daarachter drie typische voorbeelden van 

importaardewerk uit de Duitse Eifel. 

43 De Koning 2003, 56.
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Af b.12.  Computerreconstructie van het houten skelet in situ van één van de zes tweeschepige 

boerderijplattegronden. Af beelding en computerreconstructie: O. Odé.

Met de opgraving van een laat-vijfde-eeuwse nederzetting in de duinen 
bij Bloemendaal-Groot Olmen hebben we voor het eerst, naast het 
voor die periode hier gebruikelijke importaardewerk, ook inzicht in 
de huisplattegronden.44 De opgraving kan worden beschouwd als een 
steekproef in het verder door jong duinzand bedekte duingebied. We zien 
hier een opmerkelijke serie huisplattegronden over elkaar heen liggen. 
Tot zesmaal toe is hier eenzelfde type boerderij net weer op een andere 
plek, en soms met een andere oriëntatie, binnen hetzelfde erf opnieuw 
gebouwd. Het betreft een tweeschepig boerderijtype van vijf meter 
breed en met diep ingegraven houten gepotdekselde wanden (af b. 12). 
Het gebruik van houten wanden kan verklaard worden aan de hand van 
de ruime beschikbaarheid van hout in het vroegmiddeleeuwse kustbos. 
Verder is de constructie met de nokdragende middenpalen aan geen 
enkele bekende bouwtraditie te koppelen. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat het gebied voor de bewoning in de late vijfde eeuw nagenoeg 
onbewoond was, waarmee we dus kunnen spreken over kolonisten of 
nieuwkomers in het gebied. Vooral hun bouwtraditie zou het mogelijke 
herkomstgebied moeten aanwijzen, maar exacte parallellen zijn niet 
gevonden. De specifi eke bouwwijze met houten wanden lijkt tegelijk ook 
een aanpassing aan de specifi eke bosrijke omstandigheden.

44 De Koning 2011b.
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7. De positie van Noord-Holland binnen vroegmiddeleeuws Frisia

Noord-Holland neemt een uitzonderlijke positie in binnen 
vroegmiddeleeuws Frisia. Het contrast met de aangrenzende Zuid-
Hollandse en Friese regio’s zien we vooral in het ontbreken van 
grafvelden en goudvondsten. Qua bewoningscontinuïteit is het contrast 
met Friesland duidelijk, maar in Zuid-Holland zien we vergelijkbare 
aanwijzingen voor een zekere mate van bewoningscontinuïteit. 45 Zeer 
signifi cant is het ontbreken van ‘Angelsaksisch’ aardewerk, zowel de 
vijfde-eeuwse plastisch versierde potten met knobbels als de zesde-eeuwse 
varianten. Deze latere varianten komen echter wel voor in Zuid-Holland. 
Verder ontbreken zowel in Noord- als Zuid-Holland de typische vierde-/
vijfde-eeuwse ‘Angelsaksische’ kruisvormige mantelspelden. Voor een 
verklaring voor het ontbreken van deze vondstcategorieën kunnen we in 
het geval van Kennemerland wijzen op de verkeersgeografi sch geïsoleerde 
ligging. Dat gaat voor Texel en Wieringen, gelegen aan respectievelijk 
de bevaarbare Noordzee en het Vlie, echter niet op. Oostelijk van dit 
Vlie vinden we ‘Angelsaksisch’ aardewerk op vele vindplaatsen in het 
terpengebied. Voor het ontbreken van het ‘Angelsaksische’ aardewerk 
kan gedacht worden aan een restbevolking waardoor Noord-Holland 
voor migranten met hun eigen materiële cultuur geen aantrekkelijk 
vestigingsgebied was. 
Grafvelden zoals we die kennen uit de Oude Rijnmond (Rijnsburg, 
Katwijk),46 Friesland (o.a. Oosterbeintum, Hoogebeintum, Ferwerd) 
of Groningen (o.a. Godlinze, Ezinge-De Bouwerd)47 ontbreken in 
Noord-Holland, hoewel we wel enkele kleine en laat-Romeinse en 
vroegmiddeleeuwse grafclusters kennen met een zeer gevarieerd 
grafritueel. Een ander verschijnsel dat specifi ek is voor de 
vroegmiddeleeuwse bewoning van Kennemerland is het voorkomen 
een tweeschepige huisbouwtraditie voor woonstalhuizen. Dit zien 
we vanaf de late vijfde tot in de achtste-negende eeuw terugkomen in 
Bloemendaal-Groot-Olmen, Wijk aan Zee en Limmen.48 Naamkundig  is 
het ontbreken van prehistorische namen in Friesland ten opzichte van 
Noord-Holland, waar ze wel voorkomen, signifi cant. De grote verschillen 
tussen de Friese regio’s onderling blijken een rode draad te vormen in 
zowel historische (Lex Frisionum) als archeologische bronnen. 

45 Zie Dijkstra 2011, 341-. De discussie over continuïteit wordt hier besproken vanuit de 
relatie van de kustbewoners met het Friese koninkrijk.

46 Dijkstra 2011, 223. Hoofdstuk 6 gaat over de grafvelden.
47 Knol 1993.
48 Respectievelijk De Koning 2011, Van de Berg 1990 en Van Raaij 1993.
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Er zijn twee lijnen te volgen in de bewoningsgeschiedenis van Noord-
Holland. Enerzijds zien we een vorm van continuïteit in de overlevering 
van prehistorische namen en het archeologisch ‘onzichtbare’ grafritueel. 
Anderzijds zien we hier een cultuurbreuk die zeker het gevolg is van een 
enorme afname van de bevolking. Deze cultuurbreuk, ontstaan rond 400, 
heeft echter niet geleid tot een vervanging van het ‘Fries inheems’ door 
‘Angelsaksisch inheems’ aardewerk, zoals in het terpengebied, maar tot 
het vrijwel verdwijnen van lokaal vervaardigd aardewerk. Daarvoor in de 
plaats vinden we nagenoeg alleen maar Frankisch importaardewerk. Het 
is mogelijk dat de bewoners van dit gebied zo gemakkelijk aan kwalitatief 
goed aardewerk konden komen dat er nauwelijks behoefte was aan 
lokale (inferieure) producten. Dit is opmerkelijk aangezien met name 
Kennemerland in de laat-Romeinse tijd en een groot deel van de vroege 
Middeleeuwen verkeersgeografi sch zeer geïsoleerd lag ten opzichte van 
de handelsroutes naar Scandinavië en Engeland. Het verklaart weliswaar 
de van de andere regio’s afwijkende materiële cultuur, maar juist niet 
de relatief grote hoeveelheid importaardewerk uit het Duitse Rijnland. 
Pas na enig demografi sch herstel, mogelijk door herkolonisatie vanuit 
dichterbevolkte delen van het ‘Friese’ kustgebied, zoals we hebben gezien 
in de duinen bij Bloemendaal en de opkomst van de Friese handel, is 
er sprake van een terugkerende lokale aardewerkproductie. Hieruit 
komt in de achtste eeuw de kogelpot voort, die ontstaan is in het Friese 
kustgebied.49 Vanaf de zevende eeuw neemt het aantal nederzettingen 
gestaag toe. Naast Kennemerland en Texel worden dan ook de andere tot 
dan toe onbewoonde gebieden zoals Wieringen en Medemblik bewoond. 
In de ligging langs het Vlie, een belangrijke vaarroute naar Scandinavië, 
ligt mogelijk de oorsprong van de rijkdom van de bewoners, die we 
later als de West-Friezen leren kennen, de enigen die de Friezennaam 
behouden hebben in Noord-Holland. Die naam is vanaf 1300 tamelijk 
rigoreus verdrongen door de ‘nieuwe naam’ Holland. 
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