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Samenvatting 
 

 

Een cultureel perspectief op de Merovingische begrafenischronologie en de grafobjecten uit 

het Vrijthof- en Pandhof-grafveld 

 

De reconstructie van de topografische en chronologische ontwikkeling van het Servatius-complex 

(Maastricht) in de laat-Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen vormde in aanvang de overkoepelende 

onderzoeksdoelstelling voor de analyse van dit complex binnen het Servatius-project. Het Servatius-

complex bestaat merendeels uit de archeologische overblijfselen van begrafenispraktijken uit genoemde 

periodes: inhumatiegraven met skeletresten en een verscheidenheid aan meegegeven objecten. Het 

fysisch antropologisch onderzoek, de reconstructie van de horizontale en verticale topografie van de 

grafvelden en van de individuele grafconstructies is uitgevoerd in deelprojecten, zoals ook de 

chronologische analyse van de begrafenisobjecten die in dit proefschrift zijn gepubliceerd. Het tot stand 

brengen van een chronologische ordening van de objecten uit de Maastrichtse graven volgens de 

wetenschappelijke standaard zoals deze is geëvolueerd in de lange onderzoekstraditie van specifiek het 

typo-chronologische onderzoek van Merovingische grafobjecten, riep vragen op met betrekking tot de 

accuratesse van de methodes die hiervoor zijn ontwikkeld. Deze vragen hebben uiteindelijk geleid tot de 

discussie die in het eerste deel van het proefschrift is uitgewerkt. Hierin is een cultureel perspectief op 

de chronologische analyse van begrafenisobjecten geïntroduceerd als essentieel onderdeel van het 

chronologische debat. Het tweede deel van het proefschrift bestaat uit de publicatie van de objecten uit 

de Maastrichtse grafvelden, waarin de discussie zich voornamelijk richt op de classificatie, het 

verspreidingspatroon en de datering van de afzonderlijke voorwerpen. 

 

De inhoud van het chronologische debat is tegen het licht gehouden door de veronderstelde 

mogelijkheden van seriatie als chronologische methode te onderzoeken in relatie met de culturele 

aannames van de deelnemers aan dit debat. In recente chronologische analyses hebben onderzoekers 

gestreefd naar het dateren van Merovingische grafassemblages in relatief korte fasen van vijftien tot 

dertig jaar met behulp van seriatie. De betekenis van deze chronologische ordeningen is op drie niveaus 

bekeken. In de eerste plaats is de vermeende chronologische nauwkeurigheid van de geserieerde 

grafassemblages ter discussie gesteld. Ten tweede zijn de chronologische problemen ten aanzien van de 

gebruikte objectclassificaties in kaart gebracht, evenals de daaraan gerelateerde analytische problemen 

met betrekking tot de afgeleide omloopperiodes van deze objecttypen. De conclusie van deze ontleding 

is dat, naast de praktische problemen van seriatie, het streven naar korte chronologische fasen een 

eenvoudige voorstelling van de materiële component van het sociale leven in de Merovingische periode 

vereist. Deze aanname wordt dan ook algemeen onderschreven en bestaat kortweg uit de 

veronderstelling dat de objecten met welke men in de vroege Middeleeuwen werd begraven, bestonden 

uit onvervreemdbare individuele bezittingen en, hieruit volgend, dat overervingpraktijken niet van 

toepassing waren op deze roerende goederen. Volgens deze zienswijze blijft de circulatie van objecten 

voor het overgrote deel beperkt tot één generatie. Deze beeldvorming wordt gevoed door de persistente 

interpretatieve constructie ten aanzien van het concept (persoonlijk) bezit, dat enerzijds zijn oorsprong 

vindt in een foutieve lezing van historische bronnen en anderzijds wordt bevestigd door de vermeende 

historische realiteit van de behaalde verfijnde chronologische resultaten. Deze interpretatieve constructie 

heeft ertoe geleid dat de relatie tussen mens en materiële cultuur zelden ter discussie is gesteld. Een 

vervangend concept met dezelfde algemene verklaringswaarde is dientengevolge nog niet gevonden. 

De voortzetting van het chronologische debat vindt zijn legitimiteit daarom niet in het streven 

naar verdergaande chronologische verfijning, maar naar een uitgebreider cultureel perspectief op het 

gebruik van grafobjecten. Dit heeft consequenties voor de chronologische analyses. Een essentieel 

discussiepunt in het chronologische debat van de toekomst is in hoeverre de opvatting dat de objecten 

het onvervreemdbare individuele bezit vormden van de overledene nog houdbaar is. Het bestuderen van 
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de circulatiemogelijkheden van deze objecten in de wereld van de levenden, voordat zij werden 

geselecteerd als grafobjecten, zal dan steeds belangrijker worden. Het interpretatieve debat dat zich 

naast het chronologische debat heeft ontwikkeld, is geanalyseerd vanuit de bijdrage die het aan deze 

inzichten kan leveren.  

 

De laatste drie decennia heeft het onderzoekszwaartepunt in de interpretatieve modellen gelegen op de 

betekenis van de meegegeven objecten in de rituele context van vroegmiddeleeuwse 

begrafenispraktijken: objecten zijn beschouwd als de materiële overblijfselen van rituele strategieën 

gericht op sociale competitie, het symbolisch creëren van (geschikte) voorouders, het symbolisch toe-

eigenen van overerfbare rechten op land en herinneringsstrategieën, die een complex proces van 

selectief herinneren en vergeten impliceren. Deze modellen leggen zozeer de nadruk op objecten als de 

materiële neerslag van de actieve keuzes van de achterblijvers dat ze benoemd zijn als mourner centred 

models, die als reactie op de voorafgaande dead centred models (waar het individueel onvervreemdbaar 

bezit als verklarend concept de overhand heeft) zijn ontstaan. De reactie op deze mourner centred 

models kunnen als moderne dead centred models worden gekwalificeerd: de actieve rol van de 

overledene in de samenleving voor zijn dood, en dus ook de rol van objecten in de gemeenschap der 

levenden, krijgen, hoewel nog niet gedefinieerd als specifieke onderzoeksdoelen, (weer) enigszins de 

aandacht, en dan met name de invloed die zij uitoefenen op de vormgeving van een begrafenis. De 

analyse van de mourner centred en de hedendaagse dead centred models diende ertoe een overzicht te 

krijgen van de verschillende contexten waaruit de grafobjecten werden geselecteerd.  

De sterke correlatie tussen geslachtsspecifieke objecten (veelal kleding-gerelateerd) en leeftijd 

(de graven van de ouderen zijn over het algemeen soberder uitgerust dan die van adolescenten en 

jongvolwassenen) is een opvallend aspect van het vroegmiddeleeuwse ritueel. Het kan geïnterpreteerd 

worden als een aanwijzing enerzijds voor het bestaan van intergenerationele doorgifte en anderzijds 

voor het bestaan van individuele ambities om objecten te verkrijgen (individuele representatie) en ook 

weer af te stoten (vervreemdbaar bezit). Met de kwalificatie van bezitsvormen als uitgangspunt zijn drie 

culturele categorieën grafobjecten gedefinieerd als contexten waaruit ze eventueel zijn geselecteerd: het 

onvervreemdbare individuele bezit, het vervreemdbare individuele bezit en het familiebezit. Hoewel 

onvervreemdbaar individueel bezit geen expliciete optie meer is in het interpretatieve debat van de 

afgelopen decennia, blijkt wel dat het, zonder verdere specificatie, impliciet onderdeel uitmaakt van 

verschillende redeneringen. Daarnaast kunnen bezoekers van de begrafenisplechtigheid geschenken in 

het graf hebben gedeponeerd waarmee de vierde categorie is gedefinieerd: de geschenken aan de dode. 

De interpretatieve modellen die het accent op begrafenisstrategieën van de begravende groep leggen, 

impliceren ook dat deze contexten minder belangrijk waren dan het rituele moment op basis waarvan de 

culturele categorie van ‘gelegenheidsobjecten’ is gedefinieerd waarmee wordt uitgedrukt dat de fysieke 

en symbolische verbintenis tussen grafobjecten en de overledene van ondergeschikt belang is. Het zal 

duidelijk zijn dat de vijf categorieën elkaar niet uitsluiten. Ze illustreren echter dat de werkelijkheid 

complexer is dan de aanname dat grafobjecten het individueel onvervreemdbaar bezit vormen doet 

vermoeden. 

Hoewel de moderne dead centred models de aandacht beginnen te verleggen naar de dode en 

daarmee, onder andere, naar zijn/haar leven en het materiële correlaat daarvan, is de circulatie van het 

merendeel van de vroegmiddeleeuwse grafobjecten in de levende gemeenschap nog niet nauwgezet 

onderzocht. Een essentieel gegeven voor de voortgang van het chronologische debat is of de aanname 

dat de omloop van objecten in de vroege Middeleeuwen over het algemeen niet veel langer dan een 

generatie in beslag nam gehandhaafd kan worden wanneer naast diverse bezitsvormen ook de daarmee 

samenhangende variatie aan mogelijke trajecten van circulatie in kaart wordt gebracht. De vijf culturele 

categorieën van grafobjecten doen een zekere variatie aan circulatietrajecten vermoeden, die echter nog 

niet systematisch is onderzocht.  
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De gemiddelde omloopperiode van objecttypen uit graven wordt doorgaans vastgesteld op basis van de 

chronologische analyses van grafassemblages. Dit proefschrift betoogt echter dat zowel de 

veronderstelde nauwkeurigheid van deze chronologische resultaten als de vastgestelde lengte van de 

gemiddelde omloopperiode misleidend zijn wanneer, onder andere, de rol van de grafobjecten in de 

wereld van de levenden niet slechts als ‘individueel onvervreemdbaar bezit’ wordt beschouwd. Daarom 

zal de circulatie van objecten vanuit een andere invalshoek bestudeerd moeten worden. Ervan uitgaande 

dat het sociale leven en de daaraan verbonden materiële cultuur meerdere dimensies heeft, is het 

aannemelijk dat objecten van ‘eigenaar’ konden wisselen, waaruit volgt dat omloopperiodes die meer 

dan een generatie omvatten tot de mogelijkheden behoren. Om de waarschijnlijkheid van het regelmatig 

voorkomen van verlengde omloop (meer dan een generatie) te onderzoeken, is ervoor gekozen de 

achtergronden van diverse circulatieprocessen in relatie tot diverse contexten van ‘bezit’ te belichten. In 

deze discussie ligt de nadruk op de drijfveren van sociale groepen die leiden tot verlengde objectomloop 

of circulatie, waarin de achtergronden van productie en distributie, maar ook processen van verwerven, 

toe-eigening, uitwisseling en doorgifte besloten liggen. 

De circulatie van exclusieve objecten in vroegmiddeleeuwse elite-uitwisselingsnetwerken is 

onderwerp van diverse studies geweest. Aan de hand van deze discussie en een perspectief vanuit de 

antropologie (het collectief onvervreemdbaar bezit) op de achtergronden van verlengde omloop en 

depositie was het mogelijk om voor de vroegmiddeleeuwse periode in de eerste plaats ‘ceremoniële 

erfstukken’ en ‘sacrale erfstukken’ te definiëren. De ceremoniële erfstukken in het bijzonder illustreren 

dat materiële cultuur in belangrijke mate is verbonden met sociale netwerken en als zodanig onderhevig 

kan zijn aan doorgifte voorafgaand aan de uiteindelijke depositie (in graven), maar dekken het gehele 

repertoire van grafobjecten niet. Deze discussie betreft de uitwisseling van zeer exclusieve objecten 

tussen voornamelijk de mannelijke leden van elitenetwerken. Geopperd is dat de ambitie om objecten 

uit te wisselen en ze aan de volgende generatie door te geven ook aanwezig was in de overige sociale 

lagen en dat ook vrouwen hierin een actieve rol vervulden, hetgeen resulteert in verlengde maar ook 

variatie van omloopperiodes. Dit is een ander beeld dan aanvankelijk werd voorgesteld in het 

chronologische debat. De vraag blijft bestaan of dit beeld van veelvoorkomende doorgifte verband houdt 

met de in graven meegegeven objecten, of dat deze alle moeten worden geïnterpreteerd als sacrale 

erfstukken die de symbolische constructie van voorouders uitbeelden. In dat geval betreft het 

gelegenheidsobjecten die niet onderhevig zijn aan ambities voor doorgifte in de wereld van de levenden. 

 

De discussie over de mogelijkheid van een regelmatig maar ook variabel voorkomen van verlengde 

objectcirculatie in andere sociale strata dan de elite begint met de introductie van ‘familie-erfstukken’ als 

onderdeel van het vroegmiddeleeuwse bestaan. Het in overweging nemen van deze categorie in relatie 

tot de in graven gedeponeerde objecten staat in contrast met de mening van de meerderheid van de 

deelnemers aan het chronologische debat dat overerving van de grafobjecten nauwelijks aan de orde 

was in de vroegmiddeleeuwse samenleving. Het huwelijk is als voorbeeld genomen van een moment in 

het familieleven dat, vrijwel universeel, wordt begeleid en geformaliseerd door de schenking, 

uitwisseling en doorgifte van objecten waarvan een selectie gekwalificeerd is als familie-erfstukken of 

familie-erfstukken in de maak. Wat is het traject van de door het vroegmiddeleeuwse bruidspaar 

verworven objecten?  

Het formele vroegmiddeleeuwse huwelijk is uitgebreid beschreven door historici op basis van 

geschreven bronnen, voornamelijk wetsteksten. Deze teksten beschrijven de afspraken die aan verloving 

en huwelijk zijn verbonden, maar ook de veranderingen in sociale status en bezitsverhoudingen die door 

deze verbintenis ontstaan. De meest voorkomende lijnen van geschenkuitwisseling zijn die van de 

aanstaande bruidegom naar de familie/vader van de aanstaande bruid (bruidschat), van de familie van 

de bruid naar de bruid (bruidschat en/of rechtmatig erfdeel), en van de bruidegom naar de bruid 

(morgengift). Door een huwelijk verandert de samenstelling van een familie, en dit gegeven vereist ook 

een zekere regulering wat betreft het in stand houden van de ‘rijkdom’ van de familie en daarmee het 

doorgeven van bezittingen aan rechtmatige erfgenamen. Tal van overervingsvoorschriften zijn bekend 
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uit de wetsteksten die de verdeling van bezit en de rechtmatige overerving in geval van het overlijden 

van een van de huwelijkspartners hebben vastgelegd. Diverse richtingen van doorgifte komen aan de 

orde, zoals de teruggave van (een gedeelte van) de bezittingen aan de familie van de overleden 

huwelijkspartner, de overerving naar de kinderen of naar de overgebleven partner. Verondersteld kan 

worden dat een deel van de in een huwelijkscontext uitgewisselde goederen worden gewaardeerd als 

onderdeel van familiebezit dat moet worden doorgegeven. Waar de geschenken in iedere lijn van 

uitwisseling precies uit bestonden blijft ambigu, maar algemene verwijzingen in de wetsteksten duiden 

op de uitwisseling van land, vee, meubilair, slaven en/of geld. Expliciete verwijzingen naar mobilia zoals 

worden aangetroffen in graven zijn schaars. 

Van een uitgebreide bronnenkritiek die de waarde van deze teksten in relatie met de toenmalig 

bestaande praktijken beargumenteert, is afgezien. Hoewel geconcludeerd kan worden dat de 

wetsteksten voornamelijk van toepassing zijn op landbezit (van de elite) en expliciete referenties naar 

het bezit en de rechtmatige overerving van (specifieke) objecten zoals bekend uit graven schaars of niet 

expliciet zijn, maken ze het aannemelijk dat het principe van overerving (naast de wetsteksten zijn ook 

testamenten van de elite overgeleverd) bekend was in de vroege Middeleeuwen. Andersoortige 

historische teksten, zoals libelli dotis, verwijzen, onder andere, naar specifieke objecten die als 

bruidschat en morgengift zijn geschonken. Deze verwijzingen komen overeen met objecten die bekend 

zijn uit Merovingische graven, maar de vraag of dit aanwijzingen kunnen zijn voor het regelmatig 

voorkomen van intergenerationele doorgifte dan wel verlengde omloop van de objecten die in de graven 

worden teruggevonden, vereist een verdergaande argumentatie. 

 

De beschreven analyse van uitwisseling en eigendoms- en overervingsrechten doet vermoeden dat niet 

alleen landbezit onderhevig was aan een streven naar behoud middels continue doorgifte, maar ook het 

roerende bezit. Zowel de schaarste aan expliciete verwijzingen naar mobilia in de gereguleerde 

overervingspraktijken als de aan leeftijd gebonden depositie van objecten in graven vereisen de 

exploratie van mechanismen van doorgifte die zodanig verbonden zijn met de private sfeer dat 

aangenomen kan worden dat zij niet expliciet in historische bronnen, in het bijzonder wetsteksten, als 

gereguleerde gebruiken zijn terug te vinden.  

De concepten ‘geobjectiveerd cultureel kapitaal’ (Bourdieu) en ‘culturele transmissie’ lenen zich 

voor de illustratie van het private en niet formeel gereguleerde mechanisme van intergenerationele 

doorgifte. De voornaamste aanname in het betoog is dat de familiegroep van groot belang was in de 

vroege Middeleeuwen, en dat deze sociale groepen de ambitie hadden een bepaalde immateriële 

groepsidentiteit over te dragen naar de toekomst – een overdacht die ook een materieel correlaat kent. 

Gesteld wordt dat de fysieke doorgifte van bepaalde familieobjecten (erfstukken) verbonden is met de 

doorgifte van het geheel aan de voor de groep te behouden identiteitsvormende waarden op specifieke 

momenten. Het belang van een ‘goede’ doorgifte maakt deze gebeurtenis cruciaal, maar ook potentieel 

gevaarlijk. De doorgifte wordt effectief wanneer ze betekenisvolle momenten in de individuele 

levenscyclus begeleidt, zoals een verloving of huwelijk, die gelijktijdig ook een transformatie van de 

familiegroep representeert. 

Bovenstaande kenschets van doorgifte correspondeert met de sterke correlatie tussen 

leeftijdsgroepen en specifieke grafobjecten in vroegmiddeleeuwse graven. Deze correlatie suggereert dat 

er een zekere organisatie van objectdoorgifte bestond, maar tegelijkertijd ook dat er momenten waren 

waarop deze continue doorgifte verbroken of onderbroken werd door objectdepositie in graven. De 

stelling is dan ook dat de meerderheid van de objecten die in graven zijn gedeponeerd in een 

mechanisme van continue intergenerationele doorgifte een plaats hebben gehad. Naast de 

geformaliseerde uitwisseling van objecten tijdens huwelijksceremoniën kan gedacht worden aan andere 

momenten van transformatie die voor deze doorgifte geschikt waren, maar die zozeer tot de private 

familiesfeer behoorden dat zij niet overmatig in de historische bronnen zijn opgenomen. Andere lijnen 

van doorgifte dan de uitwisseling van exclusieve objecten tussen mannen die functioneerden in 
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elitenetwerken, zoals van moeder naar dochter, zijn in dit model van continue intergenerationele 

doorgifte onder te brengen.  

 

Deze discussie heeft tot doel gehad de complexiteit en de mogelijkheden van verlengde objectcirculatie 

te illustreren, hetgeen niet alleen in contrast staat met het veelvuldig gehanteerde concept van 

individueel onvervreemdbaar bezit, waarvan de circulatie niet veel langer dan een generatie in beslag 

zou hebben genomen, maar ook met de beeldvorming van vroegmiddeleeuwse elitenetwerken waarin 

alleen exclusieve objecten werden uitgewisseld. Waarom objecten die gefunctioneerd hebben in een 

systeem van continue doorgifte in graven zijn gedeponeerd is een vraag die echter blijft staan. Zoals 

gezegd, het moment van doorgifte is cruciaal en kan problemen opleveren. De correlatie tussen 

bepaalde objecten en de leeftijd van de gestorvenen maakt het mogelijk te opperen dat de doorgifte van 

roerend familiebezit is georganiseerd rondom de door de individuele familieleden te doorlopen 

levenscyclusrituelen. De objecten die een individu bezit moeten daarom niet worden beschouwd als 

onvervreemdbaar individueel eigendom, maar als familiebezit. Het individu vervult een tijdelijk 

schatbewaarderschap en is verantwoordelijk voor een deugdelijke en effectieve doorgifte. Het verwerven 

en doorgeven van objecten kan verstoord worden door het voortijdig overlijden van een tijdelijke 

schatbewaarder; dit zou een reden kunnen zijn voor het onderbreken van de continue doorgifte. Het 

meegeven van de objecten in het graf kan daarvoor een (tijdelijke) oplossing zijn.  

De vraag waarom objecten werden meegegeven, zal meerdere antwoorden kennen en zal wel 

altijd onderwerp van discussie blijven. Het betoog diende echter aan te tonen dat grafobjecten ook 

bestudeerd kunnen worden als objecten die een rol hadden in het vormgeven van verschillende sociale 

relaties in de gemeenschap van de levenden voordat zij werden gekozen als grafobjecten en een 

betekenisverandering doormaakten. Deze discussie laat onder meer zien dat de relatie tussen mensen 

en objecten gecompliceerder is dan de archeologen van het chronologische debat tot op heden hebben 

voorgesteld en dat deze complexiteit leidt tot variatie in circulatietrajecten. Het in kaart brengen van 

deze verscheidenheid moet meegenomen worden in chronologisch onderzoek, waarmee het een 

theoretische dimensie verwerft en in deze gedaante een plaats kan vinden op de toekomstige 

onderzoeksagenda. Seriatie als chronologische methode kan worden gehandhaafd, maar dan zonder het 

nastreven van de verfijning die de afgelopen decennia heeft gekenmerkt. Niet de chronologische fasering 

van graven zou het ultieme doel van chronologisch onderzoek moeten zijn, maar veelmeer het 

inzichtelijk maken van de variabiliteit van objectcirculatie en het onderzoeken van verklaringen voor 

deze variabiliteit, of met andere woorden het ontwikkelen van een uitgebreid cultureel perspectief dat de 

basis vormt voor de chronologie van de Merovingische periode.  

 

De verbinding met de publicatie van de grafvondsten uit Maastricht in Deel II is tot uitdrukking gebracht 

door de variatie aan circulatie binnen enkele grafassemblages uit Maastricht te beschouwen. Het blijkt 

dat de dateringspanne van de afzonderlijke objecten, en dus de tijdspanne van circulatie aanzienlijk is, 

en zeker meer dan een generatie beslaat. Voor de ter illustratie gebruikte graven komt een tijdspanne 

van circulatie die varieert van om en nabij de honderd tot tweehonderd jaar naar voren. Deze duur hoeft 

niet de werkelijke representatie van circulatie te zijn, maar toont wel aan dat verlengde omloop tot de 

mogelijkheden behoort. Dit verschijnsel komt overigens ook naar voren in de publicaties waarin graven 

in korte chronologische fasen werden gedateerd. Naast de bespreking van de methodologische 

grondslagen van de chronologische studies die voor de analyse van de Maastrichtse objecten de basis 

vormden, zijn ook de culturele overtuigingen van de onderzoekers met betrekking tot de rol van 

materiële cultuur in kaart gebracht. Het blijkt dat de onderzoekers over het algemeen van mening zijn 

dat de omloop van objecten gering is, omdat deze zijn toegeëigend als onvervreemdbaar persoonlijk 

bezit en als zodanig nooit worden doorgegeven, hetgeen op een abstracter niveau al in Deel I is 

bediscussieerd. Omdat de focus in deze werken ook ligt op het dateren van graven (in korte fasen) blijft 

de achterliggende dateringbreedte van de afzonderlijke objecten in een grafassemblage vaak verhuld. 

Juist het verleggen van de aandacht naar deze circulatiebreedte biedt mogelijkheden om concepten als 
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intergenerationele doorgifte verbonden aan familiale structuren en transformaties in het chronologische 

debat op te nemen. Grafobjecten hebben een functie gehad in de gehele 'rite de passage' van sterven en 

begraven en zijn in deze hoedanigheid dan ook veelvuldig bestudeerd, maar het chronologische debat 

heeft een theoretische dimensie nodig die gezocht moet worden in onderzoek dat ook de rol van 

materiële cultuur in de wereld van de levenden bediscussieert. 




