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Inleiding
Oude en rieuivc visies

De oudcrc generaties in dc Lasc Landen bij de zee hcbben nog wel eer.r kaartje ir.r
hun gedachten uit de rnethode voor gescl.iedenis op de lagerc school: de woonge-
bicdcn van Friezen, Franken en Saksen (deze volgorde vaak) waren pcr provirrcie
nogal duidelijk- Bij de generatics die onderwijs genotcn via wereldoriëntatic werd
dat beeld wat valier, want het geschiedeDisonderwijs werd toen tllematisch geor-
ganiscerd. Niet mccr een chronologischc ordeniug was primair, maar meer hoe
nense n lnet hun we rcld omginge n. Het or.rde rwijs bleef nog voornanrclijk vanuit
nieur,vc onde rwijsnethode r gcplogrammeerd. Daar kon.rt nu ook geleidelijk ver-
andering in; ontdekkingstochter.r via zocken op ir.rternet zijn al heel gewoon en de
olr.rgeving verkenner.r via apps wordt een nieulve didactiek in het or.rderwijs over
het verlcden. lJekend is het verhaal van de klas die totaal afgeknapt was op de leraar
dic echt de gang van zaken in de loop der eeuwen en jarcn besprak: "al dat ge-
zc'ur... over wat toch allemaal al voorbij was". Toen kr,vatr.r er een historica dic de
klas needeelde dat zij eeen geschiedenisles kwam geven. Ze za,g meer in allerlei
actuele problenlen die cle groep zcker zouden aanspreken, maar ze vroeg zich wel
af of de klas wilde rveten hoe dat allenaal zo gekonen was. In no-time was de
gpoep bezig onr uit te zocken wanneer hun voorouders christen waren gcrvorden.
Er cr hlckcn I)(cl w.rr vooroudr'rs rc zilrr.

Hoe.je ook geschiedenisonderwijs genoten hebt (laten we collectiefhopcn dat het
genicten was), het was zelden helemaal onjuist, bedrog en flauwckul. Dit boek laat
zien dat vorige gencraties niet onnozel waren en voor zovcr mogelijk van wanten
lvisren, r.naar dat de historische ornstandigheden van 1000 ror 2000 jaar geleden
vcel ingewikkelcler en qenuanceerder waren dan wat roen de ondelwijsopbreng-
sten waren. De zoekcncle rnens weet dar dat per definitie zo is: inzichten breiden
zich oneetwijfeld r.rit, r'riet alleen door dc ontdekking van nieuwe mogelijkheden,
rvaarschijr.rlijkhedel en zekerhedcn, maar vooral ook door meer dirncnsies tc zicn
in wat lve al wisten en "inzagen". Over het algerneen laat dit boek zien dat het
velhaal ovcr Friezen, Franken en Saksen veel gecompliceerder is dan ooit leek.
Machtsverhoudingen veranderden voortdurend, nrachtsgebiedcn bewoeen, machts-
aanspraken veranderdcn door geboorten, huwelijken en erfenissen. Grafr,ondsten
laten zien c{at er contactelt waren over grote afstandcn. Zo gcslotcn waren de
rvoonsebieden r.rict. De rondtrckker.rde vreemdelingen ware n vaak welkonr, orn-
dat ze nieuws brachten, bepaalde tcchnieken bcheersten en son$ problemen kon-
den oplossen waartoe de autochtone groep niet in staat was. Samenwerking cn aË
sternming konden ook lonend zijn. Maar dicpe rcssentimenten bestonden ook en
zinvoi geweld wcrd bepaald nict geschuwd.

Met betrckking tot Fdczen, Fnnken en Saksen is dit boek een stand van zaken-
verhaal. Vertrokkcn wordt vanuit degelijke overzichten van de huidige historische
en archeologische kennis van zaken (hs. 1 en 2). Na een algemene schets van woon-
gcbieden van Batavcn, Cananefaten, Friezen, Franken en Saksen (hs. 3), worden



achtereenvolgerls r.rieurvc seschiedschrijvingen van F ezer (hs. 4), Franken (hs. 5)
en Sakscl.r (hs. 6 en 7) gepresentecrd. [n hoolàstuk 5 vinclt een opmcrkclijke uitstap
plaats: in de gcschicdschrijving5 van de Frankcn r.,,or dt nu ook de regio Frankenland
(Franken) in Duitsland betrokkcn. De hoofclstukken 6 en 7 zijn ondcr nccl ucba-
seerd op inforuratic uit DNÀ-onderzoek. In hooldstuk 7 u,oldt de familicnaam Sas

in velband gebracht met de geschicdcnis van de Saksen op basis van DNA-ondcr-
zoek in de familie er.r algcnrener DNA-onderzoek. Dit opent nrogclijk ook per-
spectieven voor lncnscn die De Vries of Frar.rk(er.r) hctcn. Het laatste hoofilstuk (8)
is rvaarschijnlijk wederom het mecst controvcrsieel: de visie en \pothcse van Al-
bcrt Delahaye wordt geactualiseeerd naar vorel gcbracht. Betoosd rvordt dat Fric-
zen, Franken en Saksen zckcr nict in her huidige Nederland rroonden, rnaar in
Noordrvest-Frankrijk. ln enkele andere hooldstukkcn rvordt wcl op dat thcnra in-
gegaan, voernanlelijk vanuit de optic dat dczc hypothcse in verder onderzoek niet
verworpcn hocft tc worden. Andere hoolàstukken laten ruimte voor ecn vrocg-
uriddelccuwsc bewoningsgeschiedenis van Laag-Nederland cn saan nict mcc nrer
de geografische beperking van dic geschicdcnis in Noordwcst-Frankrijk. Deze dis-
cussie kal r-riet als ccn gedane zaak r'vorden l:eschour'vd.

Dit boek is het neest omvattende actuele referentiekader om dczc en andere dis-
cussies te baseren op u.etenschappelijk vcrantlvoordc argunlentatie. Er worclr ver-
slag gedaan van nieuwc inzichten. Archeologisch oncierzoek d\'vingt om over oudc
opvattingen na tc denkcn, niet alleen varlwege wat gevonden rvordt (cr.r clc datc-
ring daarvan) rraar ook varlwege wat r.riet gcvondcn wordt cn aangcvuld rvordt
met voorkcnnis. Spectaculirir zijn de hoofclstukken 6 en 7, die rvaarschijnlijk ccn
discussie openen over de werkelijke mogelijkheden van DNA-ondcrzoek. Dat rve
in onze geschie dschrijving van dc Franken altijcl de Duitse regio Frankenland
("Franken") negieren is minstens opnrerkelijk. Dit vcrslag vau voortschrijdende in-
zichten is tot stand gekomcn door de inbreng van professionc'le onderzoekcrs (hs.
1 ,2 cn7) cn privaat - onderzoekers ofamateurs. Hct tijdpcrk van gescheiden we-
rclden lijkt ten einde te konrer.r.
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oor veel mensen is het op de basisschool aange-
leerde begrip Friezen, Franken en Saksen haast een
leuze, een slagzin om de Nederlandse identiteit samen
te vatten, en voor sommigen misschien wel een strijd-
kreet.

Drie hoogleraren en drie professionele amateurs bui-
gen zich in deze publicatie over dit thema dat het ge-
bied van de Lage Landen bestrijkt, met aan de ene kant
Duitsland en aan de andere kant van de Noordzee en

Het Kanaal het land van de Angelsaksen.

Het verhaal over Friezen. Franken en Saksen bli.ikt veel
gecompliceerder dan ooit leek. Machtsverhoudingen
veranderden voortdu rend, machtsgebieden bewogen,
machtsaa nspraken wijzigden door geboorten. huwelij-
ken en erfenissen. Grafvondsten laten zien dat er con-
tacten waren over grote afstanden. Zo gesloten waren
de woongebieden niet. De rondtrekkende vreemdelin-
gen waren vaak welkom, omdat ze nieuws brachten,
bepaalde technieken beheersten en soms problemen
konden oplossen waartoe de autochtone groep niet in
staat was. Samenwerking en afstemming konden lo-
nend zijn. Maar diepe ressentimenten bestonden ook
en zinvol geweld werd bepaald niet geschuwd.
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