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Daar gezien van hier – Valerie van Leersum
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Horizon(t): ruimte, tijd en kijkrichting

31. WNT; 2. fig. 1.1 Weerbare Waddenkust, Waddenacademie 2020, 6; 3. ‘De Terp’, Fries Museum
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“Hoe vormt het landschap de mens  
en geeft de mens op zijn beurt vorm aan de 
relatie met het landschap?”
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Hoe vormt het leven in zo’n maritiem landschap het wereldbeeld 
van mensen, en hoe vinden we dat terug?
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Frisia

1. 2.

1. IJssennagger-vd Pluijm 2017; 2. https://www.waddensea-secretariat.org/taking-shape



“Hoe vormt het landschap de mens  
en geeft de mens op zijn beurt vorm aan de 
relatie met het landschap?”
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“Frisia” in de vroege middeleeuwen 500-1100, 
Focus op Vikingtijd 800-1000

Hoe vormt het leven in zo’n maritiem landschap het 
wereldbeeld van mensen, en hoe vinden we dat terug?
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1.

1. Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het 
Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus). 
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Friese kust
800 AD

© Ulco
Glimmerveen

https://gallery
.ulco-art.nl/
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Frisia

1. 2.

Hallig Hooge Wikimediacommons CC.



10

Frisia

1. 2.

1. IJssennagger-vd Pluijm 2017; 2. https://www.waddensea-secretariat.org/taking-shape
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http://www.leges.uni-koeln.de/en/lex/lex-frisionum/

Lex Frisionum
Leges Barbarorum



“Noordzeecultuur”
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1. IJssennagger-vd Pluijm 2017; 2. ‘Language Tree’, Minna Sundberg; 3.& 5. Coll. KFG, Fries 
Museum, foto Petra en Erik Hesmerg; 4. Sceatta’s Norwich Castle Museum & Art Gallery 
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1.

1. Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het 
Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus). 
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1.

1. Knol & IJssennagger 2017, 13; 2. Frankische Rijk Karel de Grote, Worldinmaps.com;                 
3. Buste Karel de Grote, Aken, Wikimediacommons.
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De narratieve mens: geschiedenis is verhalend
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1. Ruimtelijke perspectief terug op maritiem en verbondenheid 
tussen de kusten als natuurlijk kader. Nationale grenzen loslaten.

2. Omarmen mondeling overlevering, mythes, gedichten en 
objecten.

3. Langetermijn-perspectief hanteren om de rol van 
herinneringscultuur en retrospectieve kracht bronnen te 
bestuderen.
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1. Texel. Coll. Waverijn. Publicatie: IJssennagger 2016, kaart 2017.
2. Hiberno-Scandinavische armband, KHM Oslo, Unimus 36000, CC-BY-SA K. Helgeland
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1.

1. Kaart: Jane Kershaw. Rest: IJssennagger-vd Pluijm 2017
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Hier gezien van daar
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• Riviermonding
• Getijdengebied
• Geen havens
• Vlaktes
• Bos in de verte
• Natte velden
• Dorpjes
• Sloten
• Weides
• Plankbruggen
• Slootjespringen…



A ship must be nailed tight, a shield bound fast,
the light linden boards—a welcome cherished

by the Frisian woman, when the ship is ported—
his boat will have arrived and her husband is home,

her own livelihood, and she leads him inside,
washes his soiled garments and gives him new clothes,

is mild to him on land who his love winds tight.
A woman must keep her pledge with a man,
often a man smears with stains—

many are loyal-minded, many are too curious,
she keeps her peace with a strange man,
when hers has gone far away. A sailor is long on a journey—

yet a man must always look for his dear one,
waiting for who he cannot compel. When the time arrives,

he will come home, if he endures in health, unless the ocean  
prevents him, the sea keep the joy of being a husband clutched tight.
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Scip sceal genægled,      scyld gebunden,
leoht linden bord,      leof wilcuma
Frysan wife, þonne flota stondeð;
…etc etc.
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Betekenisvol landschap: getijden
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Lex Frisionum Tit. XI

“Qui fanum effregerit, et ibi aliquid
de sacris tulerit, ducitur ad mare, 
et in sabulo, quod accessus maris
operire solte, finduntur aures eius, 
et castratur, et immolatur Diis
quorum templa violavit” 

“Wie in een heiligdom zou hebben
ingebroken en daar iets heiligs
hebben weggehaald, diegene zou
naar de zee moeten worden
geleid. En in het zand dat door de 
vloed bedekt zal worden, zullen
zijn oren worden afgesneden en 
zal hij gecastreerd worden en 
worden geofferd aan de god wiens
heiligdommen hij onteerde.” 

1.

1. ‘Friezen en Franken’, Het Verhaal van Nederland, NTR 2022
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301. WNT; 2. Kimplank vroegmiddeleeuws schip, Domburg, Zeeuwseankers.nl; 3. Verhaal van 
Nederland NTR  

2. 

3. 
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Bedankt voor de aandacht!

Twitter: @Nlijssennagger @FryskeAkademy Email: nijssennagger@fryske-akademy.nl
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