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V O O R W O O R D 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze dissertatie is grotendeels verricht van 1990 tot 1994, tij

dens een aanstelling als assistent in opleiding bij het Pionier-project "Macht en elite", gefinancierd door 

de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het 

manuscript is afgesloten in de zomer van 1996. Sindsdien is gewerkt aan de afbeeldingen en zijn in de 

tekst hooguit redactionele wijzigingen doorgevoerd, met hier en daar de toevoeging van een verwijzing 

naar recente literatuur. Hoewel daardoor op bepaalde punten misschien al achterhaald door de resultaten 

van recent onderzoek, is deze studie als geheel hopelijk niet verouderd. Het is namelijk niet alleen de 

bedoeling een overzicht van archeologisch onderzoek te geven. Een belangrijk thema is de beeldvor

ming over de Rijn-Wesergermaanse samenlevingen door klassieke auteurs en hedendaagse onderzoekers 

en deze ontwikkelt zich minder snel dan ons gegevensbestand. 

Aanvankelijk dacht ik dat het goed mogelijk was binnen vier jaar een geactualiseerde en theoretisch 

geïnformeerde versie te schrijven van een verhaal dat in hoofdlijnen reeds leek vast te staan: de geschie

denis van een mede onder invloed van Rome steeds complexer wordende Germaanse samenleving. Al 

snel ontdekte ik dat de zaken minder eenvoudig lagen en dat moeilijk greep op de gegevens te krijgen 

was. Grafvelden zijn schaars in Rijn-Wesergebied, de betekenis van de interactie met het Romeinse rijk 

is onduidelijk en de geschreven teksten geven aanzienlijk minder informatie dan men zou vermoeden 

op grond van de aandacht die binnen het onderzoek aan hun analyse wordt besteed. Als "Romein" 

voelde ik mij vaak verdwaald in de moerassen en wouden van das Loch im Westen. Ik ben regelmatig 

gevlucht naar de Zuid-Nederlandse zandgronden en ben steeds bezig geweest met de uitwerking van 

aldaar uitgevoerde opgravingen. Zo bleef ik beseffen dat archeologie toch een fantastisch vak is, maar 

het heeft de voltooiing van deze dissertatie wel vertraagd. 

Een zeer gelukkige omstandigheid was dat ik mijn onderzoek kon uitvoeren binnen een project met 

enthousiaste collega's: Nico Roymans, Frans Theuws, Monica Alkemade, Jos Bazelmans, Ton Derks, 

Marian Diepeveen en Jan Slofstra. Ik heb ontzettend veel geleerd en gelachen tijdens de sessies waarin 

werd gediscussieerd over literatuur, onze onderzoeken en archeologie in het algemeen. Voor mij was 

met name de inbreng van Jos Bazelmans belangrijk. Niet alleen attendeerde hij de groep als geheel con

tinu op recente literatuur en nieuwe ideeën, maar ik heb ook veel van hem opgestoken waar het de stu

die van Germaanse samenlevingen betreft. Met Ton Derks heb ik acht jaar een kamer gedeeld, hetgeen 

een uitstekende werksfeer opleverde. Hij was verder steeds mijn belangrijkste discussiepartner waar het 

ging om "Romeinse aangelegenheden". 

Nico Roymans wil ik bedanken omdat hij als werkleider en promotor veel tijd heeft gestoken in 

mijn begeleiding en de inhoudelijke en redactionele verbetering van mijn teksten. Hoewel Nico zich 

misschien vaak zorgen heeft gemaakt over de goede afloop van de onderneming, heeft hij dat nooit 

laten blijken. Mijn andere promotor, Tom Bloemers, wil ik bedanken voor de ruimte die hij mij heeft 

geboden het onderzoek geheel binnen de Pionier-context uit te voeren. 

Damiaan Renkens, de tekenaar/vormgever van ons project, wil ik dank zeggen voor de gezelligheid 

tijdens en na werktijd. Ik denk ook met genoegen terug aan de vele gesprekken met Jos Deeben over 

archeologie en alles wat los en vast zit, aan het 's avonds werken op de "oude HTS" onder het genot van 

sigaren en Wish you were here en memorabele campagnes in Blerick en Milheeze. Monique de Rooij wil 

ik bedanken voor onze vriendschap. Zij heeft mij opgebeurd tijdens de vele depressies die horen bij het 

AIO-schap en heeft moeten lijden onder mijn afwezigheid tijdens de vele uren die ik besteedde aan 

mijn hobby, archeologie. 

Veel illustraties zijn van mijn eigen hand, met name de grafveld- en nederzettingsplattegronden in 

hoofdstuk 3 en 5 en de figuren van hoofdstuk 6. Holger Schoorl vervaardigde de kaarten in hoofdstuk 



3, 7 en 8 en verzorgde de opmaak van dit boek, waarvoor mijn hartelijke dank. Cristine Jefferis corri

geerde de Engelse samenvatting. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de 

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie. 

Amsterdam, 1ste pinksterdag 1999 



I N L E I D I N G 

I . I O N D E R Z O E K S T H E M A EN V R A A G S T E L L I N G E N 

Deze studie is een onderdeel van het Pionier-project "Macht en elite", dat gewijd is aan een analyse van 

de lange-termijn ontwikkelingen in de socio-politieke organisatie van de Noordwest-Europese samen

levingen van de Late Bronstijd tot in de Karolingische tijd (ca. 800 voor Chr. - 900 na Chr.).' Het stu

dieobject van het onderhavige onderzoek zijn de tribale, "Germaanse" samenlevingen tussen Rijn en 

Weser in de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd. 

Tot de aandachtspunten bij deze studie van lange-termijn ontwikkelingen behoren processen van 

integratie en centralisatie (staatsvorming, detribalisering) of juist van desintegratie en decentralisatie 

(retribalisering). Centraal binnen het Pionier-project, en dus ook binnen dit onderzoek, staan de veran

derende machtsposities en -bases van elitegroepen. De keuze voor dit eliteperspectief is ingegeven door 

de gehanteerde karakterisering van samenlevingen als zijnde .. .constituted of multiple overlapping and inter

secting sociospatial networks of power.2 Elites spelen niet alleen een cruciale rol in maatschappelijke ontwik

kelingen; zij zijn ook relatief goed herkenbaar in het archeologische materiaal en de historische bron

nen. Binnen het project wordt een ruime definitie van het begrip elite gehanteerd. Dit kan variëren van 

lokale tribale leiders tot de hoogste sociale groepen van het Romeinse rijk. De studie van elitegroepen 

is overigens niet meer dan een middel voor het bestuderen van de samenleving als geheel. 

I . I . I . PLAATS VAN HET O N D E R Z O E K B I N N E N HET P R O J E C T 

Het merendeel van de deelonderzoeken binnen het project heeft betrekking op samenlevingen in 
Noord-Gallië, het gebied tussen de Seine en de Rijn. De cultuur van de laat-prehistorische samenlevin
gen van dit gebied vertoont overeenkomsten met die van groepen elders in Noordwest-Europa.3 Men 
kan spreken van de "Keltisch-Germaanse krijgersamenlevingen", waarin clientèle-relaties en martialiteit 
een centrale rol speelden. Het is een aanvaarde opvatting dat binnen dit complex zinvol comparatief 
onderzoek mogelijk is, met name waar het de socio-politieke structuur betreft.4 Kennis van de 
"Germaanse" samenlevingen ten noorden en oosten van de Rijn kan wat dit betreft ten goede komen 
aan de studie van groepen in Noord-Gallië, en omgekeerd. Vanzelfsprekend bestaan tevens aanzienlijke 
culturele verschillen binnen Noordwest-Europa, maar deze doen hier minder ter zake. Belangrijk is wél, 
dat de verschillen in de loop der tijd toenemen, doordat de Noord-Gallische samenlevingen in de Late 
Ijzertijd binnen de invloedssfeer van Rome komen en uiteindelijk in het Imperium Romanum worden 
ingelijfd. 

Na de Romeinse verovering van Gallië worden de samenlevingen daar geïntegreerd in een staatsver
band en vindt een transformatie van maatschappelijke structuren plaats. Hoewel een Romeinse verove
ring van Germania uitblijft, hoeft de samenleving daar niet hetzelfde te zijn gebleven. Het is in ieder 
geval de algemene opvatting dat ingrijpende veranderingen plaatsvinden. In de Late Ijzertijd zou sprake 
zijn van een weinig complexe en nauwelijks gehiërarchiseerde sociale structuur. De tribale groepen of 
Kleinstämme zouden verwantschappelijk georganiseerd zijn, met een koning die de stamtraditie verte
genwoordigde en daarmee vooral een symbolische en ceremoniële functie vervulde. Gedurende de 
Romeinse tijd zou de Gefolgschaft of comitatus, een rond een leider verzamelde groep jonge, elitaire krij
gers, van cruciaal belang zijn geworden. De Gefolgschaft van succesvolle leiders werd steeds groter, met 
nóg meer militaire successen en territoriale expansie als gevolg. In tegenstelling tot de "sacrale" macht 
van de koning was die van de Gefolgschaft-leider economisch en militair van aard. Aangezien de krijgers 



van de Gefolgschaft niet langer uit één stam werden gerecruteerd, zouden de bestaande etnische grenzen 

zijn vervaagd en nieuwe configuraties zijn ontstaan. Dit zijn de Großstämme uit de laat-Romeinse tijd en 

Vroege Middeleeuwen, zoals de Franken en de Saksen. 

Het bestuderen van de maatschappelijke ontwikkelingen tussen Rijn en Weser en de veranderende 

positie van elitegroepen aldaar is belangrijk om de ontwikkelingen in Noord-Gallië in de laat-

Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen te kunnen begrijpen. De interactie tussen de bevolking aan 

weerszijden van de R j n neemt dan sterk toe, al is sprake van een ambivalente relatie. Enerzijds dragen 

Germaanse (elite)groepen bij aan de desintegratie van het Romeinse rijk, met name door middel van 

talrijke raids en invallen. Anderzijds is hun grote rol in het Romeinse militaire apparaat mede verant

woordelijk voor het voortbestaan van Romeinse structuren in de vroeg-middeleeuwse samenleving, zij 

het in getransformeerde vorm. Het onderzoek van Alkemade betreft de Noord-Gallische elitegroepen 

in de periode ca. 350-570 na Chr.5 Daar vele leden van deze groepen "Franken" zijn, afkomstig uit het 

Rijn-Wesergebied, is het belangrijk de sociale organisatie aldaar te kennen. 

Tenslotte wil ik het Pionier-onderzoek van Bazelmans noemen, dat ook betrekking heeft op 

Germaanse samenlevingen.6 Bazelmans analyseert het clientèle-systeem dat de basis vormt van de 

Keltische-Germaanse krijgersamenlevingen, en beschouwt dit als een complex uitwisselingssysteem. Het 

bijzondere karakter van dit onderzoek vloeit voort uit de structuralistisch georiënteerde antropologische 

benaderingswijze en de gebruikte schriftelijke bronnen. Omdat Bazelmans zich concentreert op de 

"Noord-Germaanse" samenlevingen uit de Vroege Middeleeuwen, zijn de schrijvers van genoemde 

bronnen geen buitenstaanders uit het Mediterrane gebied, maar inheemse lieden. Hierdoor kan inzicht 

verkregen worden in de voorstellingswerelden van de leden van de Keltisch-Germaanse samenlevingen 

zelf (zij het van specifieke, elitaire vertegenwoordigers daarvan). 

De aandacht voor inheemse voorstellingswerelden werd ook bij de overige leden van de projectgroep 

groter. Dit betekende een verwijdering van de oorspronkelijke uitgangspunten van het project. Hierin 

speelden tal van thema's uit de archeologie van de jaren '70 en '80 een grote rol. Een voorbeeld is de 

tegenstelling tussen minder complexe "tribale" samenlevingen met verwantschap en cliëntschap als 

belangrijkste organiserende principes en relatief complexe "staatsverbanden", met een krachtige centrale 

autoriteit met een geweldsmonopolie.7 Ook de opdeling van de machtsbasis van elites in een economi

sche, een sociaal-politieke een een ideologische component vertoont sterke reminiscenties aan de sub

systemen van de processuele archeologie.8 Wanneer men een dergelijk onderscheid maakt, wordt het 

ideologische, waaronder religie en rituelen, al snel beschouwd als middel tot legitimering van 

(elite)macht. De "tribale economie" en de wijze van machtsuitoefening zijn echter alleen te begrijpen 

vanuit de waarden van de bestudeerde samenlevingen zelf 

I . I . 2 CENTRALE VRAAGSTELLINGEN IN DEZE STUDIE 

In het bovenstaande zijn reeds verschillende thema's genoemd die in deze studie aan de orde komen, en 

is ingegaan op de redenen waarom dat gebeurt. Ik zal de belangrijkste vraagstellingen van mijn onder

zoek hier puntsgewijs noemen. 

Een eerste vraag is: hoe ziet de sociale organisatie van de groepen tussen Rijn en Weser er rond het 

begin van de jaartelling uit en, meer in het bijzonder, waarop berusten de machtsposities van elitegroe

pen? Aan de hand van geschreven teksten en archeologische bronnen (nederzettingen, grafritueel) zal 

worden nagegaan of de samenleving inderdaad weinig complex en gedifferentieerd was, zoals door 

velen wordt verondersteld. 

Ten tweede wordt onderzocht welke veranderingen gedurende de Romeinse tijd optreden in de 

10 



socio-politieke organisatie en de machtposities van elitegroepen. In hoeverre klopt het model van het 

toenemende belang van de Gefolgschafi, met leiders wiens macht vooral militair en economisch van aard 

is? Heeft deze ontwikkeling een toenemende mobiliteit en een verandering van de etnische verhoudin

gen tot gevolg? 

Een derde vraag, die nauw met de tweede te maken heeft, betreft de oorzaken van de - eventuele -

veranderingen. Zijn veranderingsprocessen inherent aan de sociale structuur? Welke rol spelen eventuele 

veranderingen in de organisatie van de agrarische productie, het nederzettingssysteem, demografische 

ontwikkelingen en/of veranderingen in het fysisch milieu? Tenslotte wordt de vraag gesteld in hoeverre 

de interactie met het Romeinse rijk van invloed is geweest op de maatschappelijke ontwikkelingen in 

Germania. 

Zoals in de benadering van het Pionier-project als geheel enige accentverschuivingen zijn opgetre

den (zie boven), geldt dat eveneens ten aanzien van onderhavige studie. De wens aandacht te schenken 

aan Germaanse voorstellingswerelden en niet alleen een etic analyse van de maatschappelijke ontwikke

lingen te geven, leidde er toe, dat een evaluatie van de bestaande beeldvorming omtrent de Germaanse 

samenlevingen een substantiële component van mijn onderzoek is gaan vormen. Men wordt vanzelf 

geconfronteerd met de perceptie van buitenstaanders - zoals Romeinen of hedendaagse onderzoekers -

van bepaalde zaken, wanneer men tracht door te dringen tot de "inheems-Germaanse" visie daarop. 

Voorts groeide het besef van de onvolkomenheden van de bestaande beeldvorming steeds meer doordat 

ik het archeologisch materiaal niet uit de eerste hand bestudeerde, maar via de geschriften van anderen. 

Een belangrijk aspect van deze beeldvorming betreft het karakter van de sociale organisatie in het Rijn-

Wesergebied. Het beperkte aantal "prestigegoederen" uit dit gebied had bij veel onderzoekers het idee 

doen postvatten dat de samenlevingen aldaar weinig gedifferentieerd waren. Het "armoedige" karakter 

van de materiële cultuur werd mij eerst na aanvang van het onderzoek ten volle duidelijk.9 Voor mij 

ging het hier niet louter om een praktisch probleem bij de studie van samenlevingen vanuit een elite

perspectief, maar was het tevens aanleiding een meer diepgaande discussie aan te snijden over het ver

band tussen de sociale organisatie en de archeologisch bekende materiële cultuur.10 

Ook ten aanzien van de studie van de Germaans-Romeinse interactie zijn in deze studie andere 

accenten gelegd dan in de oorspronkelijke onderzoeksopzet was voorzien. Aanvankelijk was het de 

bedoeling, dat ook de studie van de Romeinse importen uitgebreid aan de orde zou komen.11 Dit mate

riaal werd echter bestudeerd door Michael Erdrich, die sinds 1993 een promotie-onderzoek aan het IPP 

uitvoerde.12 Daarom heb ik de Germaans-Romeinse interactie hoofdzakelijk geanalyseerd op basis van 

geschreven teksten. De archeologische vondsten die ermee verband houden komen nu alleen aan bod in 

hoofdstuk 3, waar de nadruk ligt op de situatie in de Late Ijzertijd, en in paragraaf 7.3, die onder meer 

een bespreking van Erdrichs onderzoek behelst. 

1 . 2 O P Z E T VAN D I T P R O E F S C H R I F T 

Nadat later in dit hoofdstuk enige opmerkingen aangaande het ruimtelijk en chronologisch kader van 

dit onderzoek en het gebruik van historische bronnen zijn gemaakt, komen in deze studie achtereenvol

gens de volgende onderwerpen aan de orde. 

Hoofdstuk 2 omvat een bespreking van verschillende theoretische benaderingswijzen die de 20ste-

eeuwse archeologie heeft gekend. In de tweede plaats wordt onderzocht hoe deze hun weerslag hebben 

gehad op de studie van de Germaanse samenlevingen. Na een kritische evaluatie van deze benaderingen 

tracht ik tevens duidelijk te maken wat mijn eigen benaderingswijze is. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan een belangrijk, en tegelijk problematisch kenmerk van het onderzoeksge

bied. Het betreft het relatief geringe aantal "rituele contexten" (graven en depots) en daarmee de zeld-
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zaamheid van met elites te associëren vondsten als wapens, bronzen vaatwerk en objecten van edelme

taal. Uitgaande van de situatie in de Late Ijzertijd, wanneer bedoelde voorwerpen in omringende gebie

den wel voorkomen, wordt getracht een verklaring voor dit verschijnsel te vinden. Hierbij komen ook 

door anderen voorgestelde verklaringen aan bod, respectievelijk de ethnische Deutung, de zogenaamde 

Noordwestblok-hypothese en het idee dat tussen Rijn en Weser sprake is van een nauwelijks gedifferen

tieerde en gehiërarchiseerde sociale organisatie. Tenslotte komt de fundamentele vraag aan de orde, 

welke uitspraken over de sociale organisatie eigenlijk mogelijk zijn op basis van grafveld-analyses. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de socio-politieke organisatie van de (Keltisch-)Germaanse krij

gersamenlevingen in het algemeen en de groepen in het onderzoeksgebied in het bijzonder. 

Uitgangspunt is een bespreking van enkele vigerende opvattingen over veranderingen in de socio-poli

tieke organisatie gedurende de Romeinse tijd. Naar aanleiding van kritiek hierop, wordt allereerst 

onderzocht in hoeverre enkele ontwikkelingen die zouden zijn opgetreden daadwerkelijk terug te vin

den zijn in de teksten van klassieke auteurs. Het betreft met name een veranderende invulling van het 

koningschap en een toenemend belang van de Gefolgschaft. Vervolgens wordt getracht de machtsverhou

dingen en sociale positie van leden van de elite zoveel mogelijk te analyseren vanuit de centrale waarden 

van de onderzochte samenlevingen zelf. 

Hoofdstuk 5 handelt over nederzettingen en nederzettingssystemen. Er wordt aandacht besteedt aan 

tal van aspecten van nederzettingen: de ontwikkeling van het nederzettingssysteem, de constructieve en 

eventueel functionele veranderingen van het woonstalhuis, aanwijzingen voor nijverheid, enzovoort. 

Voor een aantal (micro-) regio's wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van de best opgegraven 

sites voor wat betreft de omvang en lay-out. Met behulp van de nederzettingsgegevens wordt getracht 

inzicht te krijgen in demografische ontwikkelingen, de organisatie van de agrarische en niet-agrarische 

productie, en de sociale organisatie, voor zover die af te leiden is uit verschillen tussen huishoudens. 

Hoofdstuk 6 is gewijd aan het agrarische systeem en sluit aan op bepaalde thema's die in het voor

gaande hoofdstuk zijn onderzocht. Voor wat betreft de landbouw wordt gekeken naar het spectrum van 

verbouwde gewassen en veranderingen daarin, de plaats van de landbouw in de Holocene gebieden en 

veranderingen in de wijze van beakkeren in de Celtic fields op de zandgronden. Bij de bespreking van de 

veeteelt wordt uitvoerig ingegaan op de beschikbare zoöarcheologische gegevens en hun interpretatie in 

termen van de voedseleconomie. Lag in het verleden de nadruk geheel op laatstgenoemd aspect, in deze 

studie wordt eveneens getracht uitspraken te doen over ideologische en sociale dimensies van de veeteelt 

(en akkerbouw). 

In hoofdstuk 7 komt de interactie tussen de Germaanse groepen uit het onderzoeksgebied en het 

Romeinse rijk aan de orde. Eerst wordt aan de hand van de schriftelijke bronnen bekeken op welke 

wijze de interactie met de Romeinen van invloed was op de mogelijkheden voor Germaanse elitegroe

pen roem en buit te verwerven door middel van raids in Gallië, door de participatie in supra-tribale net

werken en krijgsdienst in het Romeinse leger. Tenslotte wordt ingegaan op de interpretatie van in 

Germania gevonden "Romeinse" voorwerpen, en de betekenis van dit materiaal voor Germaanse elite

groepen. 

Hoofdstuk 8 is gewijd aan de etnische verhoudingen in de laat-Romeinse periode, zoals die uit de 

geschreven bronnen zijn af te leiden. Doorgaans wordt verondersteld dat de stammen uit de Late 

Ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd aan betekenis inboeten. In de eeuwen na het begin van de jaartelling 

zouden geleidelijk aanmerkelijk grotere etnische eenheden (Großstämme) zijn ontstaan ten gevolge van 

de veranderingen in de sociale organisatie (zie boven). Voorbeelden van deze groepen in het onder

zoeksgebied zijn de Franken, Saksen en Friezen en de Alamannen meer naar het zuiden. Ik zal proberen 

aan te tonen dat de bestaande beeldvorming omtrent de etnische veranderingen bijstelling behoeft. 

In hoofdstuk 9 tenslotte, keer ik terug naar de vraagstellingen zoals die hierboven zijn geformuleerd 

en geef een samenvatting van de belangrijkste resultaten van deze studie. 
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Fig. 1.1 Het onderzoeksgebied met de landschappelijke situatie in de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd. 
a lössgronden en heuvel- of bergachtige gebieden; b Pleistocene zandgronden, Oude Duinen; 
c Holocene kwelder- en rivierafzettingen; d veen. 

I . 3 RUIMTELIJK EN CHRONLOGISCH KADER 

Het onderzoeksgebied wordt in het westen begrensd door de Rijn, tevens de grens van het Romeinse 
rijk. De oostgrens wordt gevormd door een lijn van - grofweg - Hamburg, via Hannover naar Kassei. 
De zuidgrens verloopt net onder de Ruhr (fig. l . l) .1 3 Als synoniem voor onderzoeksgebied gebruik ik 
de aanduidingen "gebied tussen Rijn en Weser" of "Rijn-Wesergebied".14 

Het onderzoeksgebied vormt slechts een klein deel van wat in de klassieke bronnen Germania wordt 
genoemd. Er zijn verschillende redenen het Rijn-Wesergebied als aparte eenheid te bestuderen binnen 
Germania, dat in cultureel opzicht niet homogeen is. Even ten oosten van de Weser begint een regio met 
een veel "rijkere" materiële cultuur dan die ten westen ervan. Het verschil wordt met name veroorzaakt 
doordat in laatstgenoemd gebied relatief weinig grafvelden zijn aangetroffen, waarvan de graven boven
dien van weinig (rijke) bijgiften zijn voorzien. Op de achtergronden van dit voor de archeologie 
belangrijke verschijnsel ga ik in hoofdstuk 3 uitgebreid in. Voor wat betreft de Romeins-Germaanse 
interactie is het Rijn-Wesergebied eveneens een betekenisvolle eenheid. In de vroeg-Romeinse tijd vin
den hier de meest intensieve militaire operaties plaats en in de laat-Romeinse tijd verblijven hier de 
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Fig. 1.2 Chronologieën van de prehistorie (A) en de Late Ijzertijd/Romeinse tijd (B) 

Franken en Saksen. De geschreven teksten bevatten derhalve relatief gedetailleerde gegevens over de 

groepen die hier verbleven. 

Het onderzochte gebied vormt in landschappelijk opzicht een bepaalde samenhang, hoewel men dit 

bij een eerste blik op de paleogeografïsche kaart misschien niet zou denken.13 De regio ligt grotendeels 

lager dan 50 m boven zeeniveau. De Pleistocene dekzanden en (peri)glaciale afzettingen worden door

gaans beschouwd als "hoog en droog", doch dat is een cliché.16 Zij worden doorsneden door vele 

rivier- en beekdalen, die grote delen van het jaar zeer nat waren. Daarnaast was sprake van talloze grote 

en kleine veengebieden, ontstaan door een slechte drainage. Al met al verschilt het fysisch milieu op de 

zandgronden minder van dat in de Holocene kweldergebieden langs de Noordzee-kust dan men zou 

denken en vertoont de agrarische economie belangrijke overeenkomsten. Zowel op het zand als de klei 

van het onderzoeksgebied bestaat een lange traditie van grootschalig nederzettings- en ecologisch 

onderzoek. 

Elke archeologische studie stelt weer specifieke eisen aan het chronologisch kader. Hier is de aandacht 

gericht op lange-termijn ontwikkelingen op een supra-regionaal niveau, en is het gebruik van histori

sche bronnen minstens even belangrijk als de analyse van archeologisch materiaal. Een en ander vereist 
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een chronologie die niet té gedetailleerd is, doch waarmee veranderingen adequaat kunnen worden 

beschreven. 

In principe hanteer ik de chronologie zoals die heden ten dage binnen de studie van de Nederlandse 

pre- en protohistorische archeologie wordt gehanteerd,17 met enkele kleine modificaties. Figuur 1.2A 

toont de voor de prehistorie gehanteerde periode-aanduidingen — in de linkerkolom — alsmede hun 

relatie tot het chronologiesysteem voor Centraal Europa en Noord-Duitsland.18 Hoewel het begrip 

"Late Ijzertijd" strikt genomen betrekking heeft op de laatste 250 jaar voor het begin van de jaartelling, 

gebruik ik het doorgaans als aanduiding voor de laatste eeuw of decennia voor Chr. (zie onder). De pre

historie wordt een enkele maal onderverdeeld in "Urnenveldenperiode" en "late prehistorie", respectie

velijk de periode vóór en vanaf de Midden Ijzertijd. 

De chronologische aanduidingen in figuur 1.2B hebben betrekking op het tijdvak waar het in deze 

studie eigenlijk om gaat, de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd. Voor de Romeinse tijd worden de gren

zen van de verschillende subperioden wat losser gehanteerd dan in de Nederlandse chronologie. Loopt 

de "vroeg-Romeinse tijd" in laatstgenoemd systeem van 12 voor tot 70 na Chr., in het onderstaande 

betreft het de 1ste eeuw na Chr. Evenzo laat ik de laat-Romeinse tijd niet in 270 na Chr. beginnen, 

maar in 250 na Chr., daar de Franken rond die datum voor de eerste maal in de historische bronnen 

worden genoemd. 

Het chronologiesysteem van Eggers vormt ondanks vele voorgestelde correcties nog steeds de basis voor 

de meeste indelingen van materiaal uit Germania.^9 Het is hier echter vooral ter vergelijking gegeven, 

omdat het alleen in hoofdstuk 3 een rol speelt. Daar komt de Stufe A ter sprake, door Eggers gelijkge

steld aan de 1ste eeuw voor Chr., ofwel La Tène D 2 0 Het bronzen vaatwerk dat in genoemd hoofdstuk 

wordt behandeld, lijkt echter vooral vanaf ongeveer 50 voor Chr. in Germania te zijn binnengekomen. 

Het blijft circuleren tot in de eerste decennia na het begin van de jaartelling. Genoemd tijdvak omvat 

tevens de periode waarin op grote schaal elite- en/of wapengraven in het Elbegebied verschijnen; de 

Übergangszeit of grqßromstedter Horizont genoemd.21 Derhalve gebruik ik het begrip Stufe A als aandui

ding voor de periode 50/30 voor - 10/20 na Chr. 

In hoofdstuk 5 en 6 worden enkele 14C-dateringen beproken. Deze zijn gecalibreerd met behulp van 

het programma CALIB 3.0.22 
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T H E O R E T I S C H E B E N A D E R I N G E N 

2 . 1 I N L E I D I N G 

Archeologie behelst de studie van samenlevingen uit het verleden aan de hand van materiële overblijfse
len, zoals artefacten en grondsporen. Als zodanig kent zij een aantal fundamentele problemen. 

Ten eerste is het begrip samenleving een abstractie, hetgeen ruimte laat voor uiteenlopende ideeën 
over wat het object van de archeologische wetenschap eigenlijk inhoudt. De culturele antropologie, een 
aan de archeologie verwante - want samenlevingen bestuderende - wetenschap kent dit probleem even
eens, maar is voor wat betreft de beschikbare gegevens in het voordeel. Antropologen zijn in staat de 
participanten aan samen-levende groepen te bevragen en hun handelen te observeren. Ook historici zijn 
nog tot dat bevragen in staat, zij het indirect en passief, middels bestudering van geschreven teksten. De 
grondsporen en artefacten waarover de archeoloog beschikt, zijn daarentegen niet meer dan stille en 
onvolkomen getuigen van het handelen en denken van mensen.23 Een tweede kernprobleem van de 
archeologie betreft de vraag hoe het verleden op basis van materiële cultuur gereconstrueerd kan wor
den. 

Ook een derde probleem hangt samen met het grote verschil tussen materiële cultuur en levende 
mensen. O m een beeld van het verleden te construeren gebruikt iedere archeoloog - al dan niet bewust 
- meer dan archeologisch materiaal alleen. Om te beginnen kunnen dat geschreven bronnen zijn. Vaak 
hebben deze niet zozeer betrekking op de bestudeerde samenleving zelf, als wel op groepen die in 
bepaalde opzichten verwant worden geacht. Verder berusten beelden van het verleden soms op kennis 
van niet-Westerse samenlevingen. Tenslotte worden zelfs kenmerken van de eigen samenleving van de 
onderzoeker naar het het verleden getransponeerd. De archeologie worstelt dus met het dilemma dat bij 
de studie van het specifieke van samenlevingen middels cross-culturele vergelijkingen teruggegrepen 
moet worden op het algemene. Aldus is het problematisch recht te doen aan het historische karakter van 
samenlevingen. 

Een vierde probleem heeft betrekking op veranderingsprocessen. Het blijkt uitermate moeilijk de 
dynamiek van samenlevingen te onderkennen en te verklaren. Enerzijds heeft dit te maken met de date-
ringsmogelijkheden van materiële cultuur en anderzijds met de zojuist beschreven wijze waarop beelden 
van het verleden tot stand komen. Door het gebruik van cross-culturele vergelijkingen krijgen de beel
den een statisch karakter. Veranderingen blijven onderbelicht of worden voorgesteld als een tamelijk 
abrupte overgang van een "oorspronkelijke" naar een "nieuwe" toestand. 

In de loop der tijd is de omgang met deze problemen niet steeds dezelfde geweest. De 20ste-eeuwse 
archeologie van West-Europa en de Verenigde Staten heeft een drietal opeenvolgende theoretische 
benaderingswijzen of "paradigma's" gekend: de cultuur-historische archeologie, de New Archaeology of 
processuele archeologie en de post-processuele archeologie.24 Zoals de aanduidingen "New" en "post-" 
al aangeven, was elk nieuw paradigma niet in de laatste plaats een reactie op bestaande benaderingswij
zen. Op bepaalde momenten meenden groepen archeologen, dat deze laatste niet langer voldeden. In 
menig opzicht zijn de paradigma's incompatibel en niet complementair,25 en objectief gezien is het een 
niet zonder meer "beter" dan het ander. Dit komt bijvoorbeeld doordat elke verandering mede ingege
ven werd door "eisen" die de maatschappij aan de wetenschap stelde, en doordat ieder paradigma eigen 
doelstellingen en uitgangspunten formuleerde. Verder kent iedere theorie en methodologie specifieke 
beperkingen. De centrale problemen van de archeologie zijn tenslotte van dien aard, dat geen enkele 
benadering ze ooit definitief kan oplossen. 

Ik wil met hetgeen zojuist gezegd is niet suggereren dat in het geheel geen sprake is van wetenschap
pelijke vooruitgang. Integendeel. Ten eerste hebben achtereenvolgende benaderingen de beperkingen 
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van vigerende aannames blootgelegd, zodat men de archeologische problematieken steeds helderder 

voor ogen kreeg. Ten tweede zijn steeds meer aspecten van het verleden onderwerp van studie gewor

den. Ten derde is de hoeveelheid gegevens en daarmee de kennis van het verleden toegenomen. Werden 

theoretische uitgangspunten telkenmale aangevochten, tal van gehanteerde methodes, verzamelingen en 

ordeningen van gegevens en minder verregaande interpretaties stonden niet ter discussie. 

In dit hoofdstuk streef ik een tweetal doelstellingen na. Ten eerste is dat een evaluatie van de belang

rijkste stromingen in de archeologie van de afgelopen eeuw, en de toepassingen daarvan in het onder

zoek naar de Germaanse samenlevingen. Echter, niet alle paradigma's zijn even sterk vertegenwoordigd 

in de Germaanse archeologie. Tevens bestaan op het niveau van nationaliteiten, instituten en/of specia

lismen altijd varianten en eigen onderzoekstradities. Dientengevolge wordt de cultuurhistorische bena

dering in de volgende paragraaf bijvoorbeeld geheel toegelicht aan de hand van haar Duitse variant. Het 

aantal onderzoekers dat de processuele en latere benaderingen bij het onderzoek naar de Germaanse 

samenlevingen heeft gebruikt is beperkt. Daarom ligt de nadruk in latere paragrafen meer op de theore

tische discussie binnen internationaal of Noordwest-Europees verband. 

De tweede doelstelling van dit hoofdstuk is te verduidelijken welke benadering in onderhavige stu

die en binnen het Pionier-project "Macht en elite" wordt gevolgd. Dit zal grotendeels naar voren 

komen uit de postieve dan wel negatieve beoordeling van (aspecten van) de verschillende archeologi

sche paradigma's. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik wat uitgebreider op mijn eigen benade

ring in. Reeds op grond van hetgeen in het bovenstaande geschreven is, zal men begrijpen dat ik niet 

voor één bepaald paradigma kies. Kort gezegd, richt ik me op de inzichten die leven binnen de archeo

logie van het huidige "post-processuele" tijdvak, zonder het gelijknamige paradigma geheel te omar

men, of de verworvenheden van oudere benaderingen uit het oog te verliezen. 

2 . 2 DE C U L T U U R - H I S T O R I S C H E A R C H E O L O G I E 

Eind 19de-begin 20ste eeuw is men volop bezig met het ordenen van archeologisch materiaal.26 Eerst 

geeft de uitwerking van de typochronologische methode door Montelius meer greep op de factor tijd. 

Vervolgens krijgt ook de ruimtelijke dimensie meer gewicht, wanneer Kossinna het begrip archeologi

sche cultuur definieert. Volgens hem manifesteert een cultuur zich onder meer door een bepaald grafri

tueel, met karakteristieke aardewerkvormen en andere bijgaven, en een specifieke "Rassenzugehörigkeit" 

van de doden.27 En .. .scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz 

bestimmten Völkern oder Völkerstämmen.28 In lijn met Herders Volksgeistlehre uit de Romantiek, werd een 

volk gezien als een gegroeid organisme, met een eigen "ziel", de Volksgeist.29 

Kossinna's zoektocht naar de oorsprong en vroegste geschiedenis van de Duitsers in de prehistorie, 

was in het perspectief van de Volksgeistlehre volkomen legitiem. Het volk was immers "natuurlijk" 

gegroeid vanuit het verleden. De prehistorische Germaan verschilde niet van de contemporaine Duitser: 

.. .alle Tage lehrt uns die Vorgeschichte mehr und mehr, wie wenig der Mensch der Vorzeit sich von dem des geschicht

lichen Altertums und selbst von dem der Neuzeit unterschieden hat.30 De cultuur die volgens de Romeinse 

bronnen Germaans was, meende Kossinna tot in de Bronstijd van zuid-Scandinavië en Sleeswijk-

Holstein terug te kunnen vinden. Vanuit dit oorsprongsgebied gemigreerde Germanen, zouden zelfs 

hebben bijgedragen aan de beschavingen van het Nabije Oosten en het Mediterrane gebied! 

Blijkens deze opvattingen, werden de eerder genoemde kernproblemen van de archeologie nog nau

welijks onderkend. De bestudeerde samenlevingen zijn specifieke volkeren, met een homogene, naar 

buiten duidelijk afgesloten ideële en materiële cultuur. Het Germaanse volk wordt niet alleen vergele

ken met het Duitse om de gebrekkige archeologische kennis aan te vullen, maar omdat beiden identiek 

zouden zijn. Verandering komt tot stand door invloeden van een superieure op een lagere cultuur.31 
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Kossinna's meest extreme ideeën, zoals de veronderstelde Germaanse invloed op de Griekse beschaving, 

hadden minder met de Volksgeistlehre of de cultuur-historische benadering op zich te maken, maar alles 

met zijn nationalisme. Dit was later voor het Nazi-regime het aanknopingspunt zijn werk te omarmen,32 

en leidde tot een diepgeworteld "Kossinna-Syndrom" in de naoorlogse Duitse archeologie. Terwijl men 

de cultuur-historische benadering eigenlijk niet wilde loslaten, was deze geassocieerd geraakt met een 

verwerpelijk gedachtengoed. Daarom trachtte men de benadering te zuiveren. Enerzijds gebeurde dit 

door Kossinna's extremisme te verklaren vanuit zijn persoonlijke frustraties en de gedachtenwereld van 

zijn tijd.33 Anderzijds werd het belangrijkste verklaringsmodel, het etnische, losgelaten. In de studie van 

de gegevens probeerde men tot een grotere "methodische zuiverheid" te komen. 

Voor wat betreft het laatste, werd een grote bijdrage geleverd door Eggers en Hachmann.34 Volgens 

hen was een van Kossinna's grootste fouten het laten prevaleren van historische boven archeologische 

bronnen, en het achterwege laten van elke bronnenkritiek. Omdat historische en archeologische bron

nen betrekking hebben op .. .ganz unterschiedliche Bereiche der Wirklichkeit., moeten ze in eerste instantie 

... unabhängig voneinander text- und quellenkritisch analysiert werden, ehe sie ebenso unabhängig voneinander his

torisch [mijn accentuering] interpretiert werden..?" De roep om een bronnenkritiek die ook het archeo

logisch materiaal moest betreffen, was tevens een reactie op de wijze waarop Kossinna de cultuur als 

geheel gelijkstelde aan haar constituerende elementen. Een op een bepaalde lokatie aanwezige aarde

werkvorm bijvoorbeeld, werd geacht de cultuur in haar totaliteit te representeren.36 Volgens Eggers 

worden aldus slechts "Formenkreise" van individuele artefacttypen omschreven. Hij houdt zich al bezig 

met wat later "formatieprocessen" zouden heten, door de conserveringsomstandigheden, de stand van 

onderzoek en de context van vondsten in ogenschouw te nemen. Eggers toont aan dat het voorkomen 

van artefacttypen in bepaalde regio's binnen hun verspreidingsgebied gebonden kan zijn aan specifieke 

contexten of combinaties daarvan. In het ene gebied komen ze alleen uit depots, elders alleen uit gra

ven. Zelfs is het mogelijk dat een artefact binnen een regio wel gecirculeerd heeft, maar niet in archeo

logische contexten terecht is gekomen. 

Tot zover kan gesproken worden van een aanzienlijke verfijning van de methodologie ten opzichte 

van die van Kossinna. Men blijkt echter niet in staat de fundamentele beperkingen van de cultuur-histo

rische benadering te onderkennen. Een eerste betreft de opvatting over het wezen van gegevens. Eggers 

meent bijvoorbeeld, dat wanneer het kaartbeeld op representativiteit is onderzocht, ...dann wird es reden 

und uns auf jeden Fall historische Tatsachen melden, wenn auch nicht immer ethnische!'31 Het idee van een 

kaartbeeld dat "spreekt" en "feiten" oplevert, getuigt van empiricisme. Het is deze houding, in zijn 

extreme vorm een .. .passive, positivism — merely collecting, registering, and ordering facts., die de naoorlogse 

Duitse archeologie zou blijven overheersen.38 Men negeert uiteindelijk het arbitraire en subjektieve ele

ment in het onderscheiden van archeologische Formenkreise. Het zijn immers constructies van de onder

zoeker, geen historische "feiten". 

Ten tweede heeft men een specifiek soort "geschiedenis" voor ogen. Childe heeft de — evenementië-

le — geschiedenis van de cultuur-historische archeologie treffend getypeerd als ...a preliterate substitute for 

the conventional politico-military history with cultures, instead of statesmen, as actors, and migrations in place of bat

tles?3 De Duitse prehistoricus Wähle verkondigde zelfs de opvatting, dat de vooroorlogse archeologie 

totaal a-historisch was. Dit was te wijten aan de gevolgde "typologische methode", waarbij typologie 

zowel betrekking heeft op de chronologische als de ruimtelijke dimensie.40 Binnen deze methode wer

den artefacten als organismen voorgesteld, in hun ontwikkeling onderworpen aan de "wetten" van de 

evolutie.41 Door het artefact als levend voor te stellen, en ...durch die ausschließliche Herausstellung des 

tatsächlich greifbaren Stoffes gehen die Fühlung mit dem handelnden Menschen und der Sinn für die Kausalität des 

zeitlichen Nacheinanders so vollständig verloren, daß der geschichtliche Ablauf im wesentlichen nur noch aus dem 

Wandel der Gerättypen besteht?2 Daar Wähle de "bedeutsame Einzelpersönlichheit" centraal wilde stellen, 

blijkt echter ook hij zich uiteindelijk niet te kunnen losmaken van de geschiedsopvatting van zijn tijd. 
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Het derde probleem, naast het empiricisme en de specifieke geschiedsopvatting, blijft het cultuur-begrip. 

Onbewust veronderstelt men nog steeds een één-op-één relatie tussen cultuur, materiële cultuur en 

taal.43 De deur naar een "ethnische Deutung" van culturen wordt bovendien opengehouden.44 Hachmann 

en Eggers brengen zelf niet in de praktijk wat volgens hen Kossinna had moeten doen, namelijk een 

oriëntatie op de antropologie, voor een onderzoek naar ...das Funktionieren des gesamten kulturellen 

Wirkungszusammenhanges bei Naturvölkern...4' Het uitblijven van een vergelijking met "Naturvölkern" 

maakt duidelijk dat de Germanen uiteindelijk nog steeds gezien worden als "prehistorische Duitsers", 

met wie een gemeenschappelijke geschiedenis bestaat.46 

2 . 3 NEDERZETTINGSARCHEOLOGIE 

De archeologen uit de cultuur-historische traditie hielden zich merendeels en/of meestentijds niet bezig 

met de theoretische en methodische aspecten van hun vak, doch met praktisch werk. Dat was allereerst 

het inventariseren en typologisch ordenen van materiaal en het maken van verspreidingskaarten. 

Vanzelfsprekend was ook het opgraven een belangrijke bezigheid. Aanvankelijk onderzocht men vooral 

graven en grafvelden, daar deze de complete voorwerpen opleverden voor het opstellen van typologieën 

en het definiëren van cultuurprovincies.47 Vanaf de jaren '30 gaat men steeds meer nederzettingen 

opgraven. Mijns inziens ontwikkelt zich vanuit het onderzoek van nederzettingen een specifieke bena

dering. Deze wordt hier "nederzettingsarcheologie" genoemd, al is dat wellicht een wat misleidende 

term.48 Het probleem is echter dat het niet zozeer gaat om een apart paradigma, doch eerder een gro

tendeels impliciet gebleven gedachtengoed dat vooral een rol speelt in de onderzoekspraktijk. De door 

mij gegeven karakterisering van de benadering is daarom zeker onvolledig en een eigen interpretatie, 

maar dat strookt met de bedoeling een verdere discussie los te maken. 

Mijns inziens ligt het eigen karakter van de nederzettingsarcheologie in het idee dat de studie van 

nederzettingen niet zozeer te maken heeft met abstracte zaken als culturen of etnische eenheden, maar 

meer met het "dagelijks leven" van de prehistorische mens. De karakterisering die Louwe Kooijmans 

recentelijk van de naoorlogse Nederlandse archeologie heeft gegeven beschrijft precies wat ik "neder

zettingsarcheologie" noem: In this approach the main issue concerned daily life, i.e. the study of societies with 

regard to their technological, economical and social aspects. It was based on the investigation of settlements, with much 

attention being paid to palaeo-biological components.49 

In de nederzettingsarcheologie kwam de nadruk op de ecologie en economie te liggen, vooral 

omdat de eerste opgravingen van woonplaatsen in het Nederlandse en Duitse terpengebied plaatsvon

den.50 Nu waren terpen vanaf het einde van de 19de eeuw vooral bestudeerd in het kader van het geo

logische probleem van de post-glaciale "bodemdaling".51 Mede daardoor kwamen de eerste archeologen 

die zich met nederzettingen bezighielden uit de natuurwetenschappelijke hoek. Dit geldt niet in de laat

ste plaats voor Van Giffen, bij wie de "natuurwetenschappelijke" benadering vooral te herkennen is in 

zijn systematische wijze van opgraven. Deze werkwijze was velen in binnen- en buitenland tot voor

beeld en werd vrijwel direct ook in nederzettingsonderzoek op de zandgronden toegepast.32 Het werd 

al snel gebruikelijk naast artefacten ook ecologisch materiaal te verzamelen.33 

De door Van Giffen geëntameerde onderzoeksstrategie is na WO II door zijn Nederlandse leerlingen 

en Duitse collega's verder ontwikkeld. Illustratief voor de aard van en aandachtspunten binnen dit soort 

onderzoek is bijvoorbeeld de monografie van Bantelmann over Tofting, een van de eerste na-oorlogse 

publicaties van een nederzettingsopgraving.54 Na een korte schets van de landschappelijke context van 

de vindplaats wordt de probleemstelling geformuleerd. Het gaat om het bepalen van de mariene invloed 

door de tijd heen, en de relatie met de bewoningsgeschiedenis, -vorm, en de economie. Tot de "econo

mie" worden in de eerste plaats agrarische activiteiten gerekend, met daarbij de nijverheid en handel.55 
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Het grootste deel van de publicatie is gewijd aan de stratigrafie, de aangetroffen structuren en sporen, 

alsmede het vondstmateriaal. Bij de interpretatie spelen niet alleen archeologische gegevens een rol, 

maar ook de resultaten van specialistisch onderzoek van stuifmeel, plantenresten, diatomeeën en dierlijk 

botmateriaal. Hieraan is een aantal afzonderlijke hoofdstukken aan het einde van het boek gewijd. 

Uit de opbouw van Bantelmanns Tofting en soortgelijke publicaties van nederzettingsonderzoek 

spreekt — impliciet — een bepaalde visie op samenlevingen uit het verleden.56 Zonder dat van zuiver 

"ecologisch determinisme" sprake is, wordt het fysisch milieu wel als uitgangspunt bij het inkaderen en 

interpreteren van de archeologische vondsten genomen. Beginnend bij de kenmerken van het milieu, is 

het een "logische" stap naar de exploitatie daarvan door de mens: kortom, de agrarische economie of 

Landwirtschaft. Ten aanzien van de ecologie en economie lijkt ook de grootste rijkdom aan concrete, 

"harde" gegevens te bestaan. Plantaardige resten en dierlijk bot bieden een ingang, alsmede waarnemin

gen aan woonstalhuizen en spiekers. Ook op nijverheid en handel, eveneens behorend tot het economi

sche domein, lijkt redelijk greep te krijgen via sporen (bijv. hutkommen, ovenkuilen) en vondsten (ijzer

slakken, importvondsten e.d.). Wanneer verschijnselen in nederzettingen aanleiding geven te spreken 

over de sociale organisatie wordt doorgaans teruggegrepen op de lokale economie als verklarende factor. 

Hiervan zullen in hoofdstuk 5 en 6 verschillende voorbeelden beschreven worden. 

In genoemde hoofdstukken zal blijken dat wanneer onderzoekers schrijven over de economie, 

gedacht wordt in termen van (privé-)bezit, specialisatie en dergelijke. Het economische wordt geconci

pieerd in termen van de moderne economie en losgekoppeld van het sociale en ideologische, de voor

stellingswereld van de verleden samenleving. Dit komt voort uit de binnen de nederzettingsarcheologie 

levende gedachte, dat een grote gelijkenis tussen de prehistorische en de moderne mens bestaat. Deze 

doorgaans impliciete opvatting, wordt door Waterbolk aldus verwoord: ... die Wurtenbewohner sind unsere 

eigenen Vorfahren, sie hielten die gleichen Tiere und bauten dieselben Gewächse in dem gleichen Boden wie unsere 

Bauern, sie wurden vom Meere bedroht genauso wie wir. Und wir nehmen ohne weiteres an, daß sie eine Sprache 

redeten, nicht allzuweit von der unsrigen entfernt, daß ihre Institutionen den unsrigen verwandt waren, daß sie auf 

die guten und schlechten Eigenschaften ihrer Umwelt genauso wie wir reagierten?1 

De hier beschreven nederzettingsarcheologie is tot op de dag van vandaag blijven voortbestaan. De 

sterke oriëntatie op het fysisch milieu en de ecologie en daarmee op het economische, is in tal van 

publicaties uit de jaren '80 en '90 terug te vinden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een synthese van het 

Noord-Duitse nederzettingsonderzoek,38 een artikel waarin Waterbolk de gehele Nederlandse archeolo

gie als "delta archaeology" karakteriseert39 of het handboek archeologie voor de Open Universiteit. De 

auteurs daarvan kozen voor een processueel-systemisch perspectief, omdat dat ...recht [kon] doen aan de 

rol van de landschappelijke dynamiek... in Nederland.60 

2 . 4 DE NEW ARCHAEOLOGY EN DE STRUC TÜRE E L - MARX I S TI S C HE BENADERING 

2 . 4 . I DE NEW ARCHAEOLOGY OF PROCESSUELE A R C H E O L O G I E 

De "'NewArchaeology" ontstond eindjaren '50 in de Verenigde Staten, uit onvrede met de ook daar 
overheersende cultuur-historische archeologie.61 In plaats van de nadruk op het particuliere en het 
steeds maar beschrijven van artefacten, die immers belangrijke constituenten van culturen waren, kreeg 
men behoefte aan meer generaliserende uitspraken over menselijke samenlevingen. Hiertoe werd aan
sluiting gezocht bij de bij de neo-evolutionistische antropologie van die dagen en werd een andere 
archeologische cultuurdefinitie en methodologie gehanteerd. 

De beperkingen van de artefact-georiënteerde archeologie werden mede duidelijk door de toene
mende nadruk op nederzettings- en ecologisch onderzoek. Dit laatste is af te lezen aan de nieuw geko-
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zen cultuurdefinitie. Een cultuur werd gezien als een adaptief systeem dat de leden helpt bij hun pogin

gen het evenwicht te bewaren in relaties met andere culturen en de natuurlijke omgeving (op zich ook 

weer systemen).62 Binnen de cultuur zelf werd doorgaans een economisch-technologisch, een sociaal en 

een ideologisch subsysteem onderscheiden. 

Het streven naar generaliserende uitspraken betekende dat niet elk archeologisch verschijnsel even 

belangrijk was. Ook het systemische perspectief vroeg om het aanbrengen van een rangorde tussen 

meer en minder belangrijke elementen van het systeem. Derhalve werd getracht meer systematiek in de 

kennisvormingsprocedure aan te brengen, en propageerde Binford een deductieve werkwijze, waarin via 

het opstellen en testen van theorieën wetmatige kennis omtrent menselijk gedrag verkregen moest wor

den.63 Meer aandacht voor de betrouwbaarheid van waarnemingen en de representativiteit van ver

schijnselen was een uitvloeisel hiervan. De studie van formatieprocessen nam daarom een hoge vlucht. 

De Amerikaanse New Archaeology in de zojuist weergegeven vorm heeft zeker invloed gehad op de 

Europese archeologie. Toch bestaat geen consensus over de vraag hoe groot de invloed precies is 

geweest en op welke terreinen deze zich precies deed gelden.64 Deze onduidelijkheid is enerzijds het 

gevolg van het feit dat de transformatie van de cultuur-historische benadering in Europa reeds had inge

zet toen de New Archaeology ontstond, zodat elementen van deze benadering konden worden geïnte

greerd zonder dat een revolutie plaatsvond.65 Tegelijk bemoeilijkte de beperkte theoretische interesse 

van het archeologische establishment het ontstaan van een brede discussie. De receptie van de nieuwe 

inzichten was een zaak van personen of kleine groepen.66 Het duurde dermate lang dat de "hard science" 

propagerende New Archaeology inmiddels al kritiek had ondervonden en tot een gematigder "processu

ele" benadering was geworden. 

Het idee van de New Archaeology dat culturen adaptieve systemen waren was zonder veel problemen 

te incorporeren in de Noordwest-Europese traditie van nederzettingsarcheologie.67 Het streven om wet

matige kennis over menselijk gedrag te formuleren vond daarentegen weinig weerklank. Binford propa

geerde een deductief-nomothetische benadering omdat archeologie volgens hem "science" moest zijn, en 

niet "history" met haar inductief-ideografische werkwijze.68 In Europa was het anti-historicisme echter 

minder groot, had men een gevoel van historische continuiteit en maakten archeologen van oudsher 

veel gebruik van historische bronnen.69 Men wilde niet breken met de bestaande traditie van empirisch 

onderzoek en zag menselijk "gedrag" als te complex om in wetten samen te vatten; hooguit zouden 

regelmatigheden kunnen worden vastgesteld.70 

Een van de weinige gevallen waar een deductieve werkwijze is toegepast in het onderzoek binnen 

Germania, is het Assendelver Polder project. Hier speelde "sampling" een rol bij de keuze van op te gra

ven vindplaatsen en het verzamelen van vondstmateriaal daarbinnen.71 Het nemen van steekproeven was 

voor de New Archaeology legitiem, daar men geloofde dat .. .because strong regularities were inherent in cultur

al systems, a small part of a system could he representative of the whole.72 Hoewel weinigen in Europa uitgin

gen van wetmatigheden in menselijk gedrag, werd de roep om meer doordachte kennisvormingsproce-

dures algemeen onderschreven. Er werden daarom veel methoden en technieken uit de New Archaeology 

overgenomen, zij het voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met de gebruikelijke, meer 

inductieve benaderingen van onderzoek. De studie van formatieprocessen bijvoorbeeld, kwam weliswaar 

eerst onder de aandacht van een breed publiek door Schiffers Behavioral archaeology,,73 maar was in aanzet 

al aanwezig in Eggers' "archeologische bronnenkritiek".74 Ook de in de New Archaeology veelvuldig toe

gepaste kwantitatieve en statistische methoden werden overgenomen. Hedeager gebruikte ze bijvoor

beeld in haar studies naar de Germaanse samenlevingen in Denemarken om te komen tot meer objec

tieve vergelijkingen en minder "impressionistische" verklaringen.73 Bij het onderzoek van Germaanse 

grafvelden werden kwantitatieve analyses toegepast binnen een in wezen nog descriptieve en empiricis-

tische benadering.76 
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Het zojuist beschrevene sluit aan bij een van de door Shanks en Tüley geformuleerde kritiekpunten op 

de New Archaeology in het algemeen. Volgens hen versterkte deze benadering ...the deep-rooted empiricism 

of traditional archaeology, while in a contradictory way its emphasis on theory was a radical challenge. All too often, 

however, theory became identified with the provision of new methodologies.11 Volgens beide auteurs legitimeerde 

de New Archaeology niet alleen een empiricistische houding, maar was deze laatste inherent aan die bena

dering. Hoewel een zekere vooruitgang in de analyses niet te ontkennen valt, menen processuele 

archeologen dat na een beoordeling van representativiteit en statistische significantie "feiten" over

blijven. Materiële cultuur is een "afspiegeling" of "neerslag" van gedrag.78 De mens uit het verleden is 

echter geen dier, maar speelde een bewuste en actieve rol bij de totstandkoming van ons gegevens

bestand. 

Aan het begin van deze paragraaf is de neo-evolutionistische antropologie al genoemd. Deze had een 

grote aantrekkingskracht op de beoefenaren van de New Archaeology, vanwege het uitgangspunt dat 

. ..behind the infinite variety of cultural facts and specific historical situations is a finite number of general historical 

processes.19 De enorme verscheidenheid aan culturen in de wereld werd teruggebracht tot een beperkt 

aantal typen ofwel stadia van evolutionaire ontwikkeling, zoals tribes, chiefdoms en early states. Hierdoor 

kon men op grote schaal cross-culturele vergelijkingen maken. Het neo-evolutionisme heeft een grote 

impact gehad op de Europese archeologie, al is het binnen de studie van de Germaanse samenleving 

door weinigen direct toegepast.80 Het vergelijken van de (Keltisch-)Germaanse samenlevingen met niet-

Westerse, "primitieve" samenlevingen vond echter ook al vanuit een andere achtergrond plaats. Voor 

een historicus als Wenskus was het een alternatief voor het oude idee dat continuïteit bestond tussen de 

Germaanse en de Duitse samenleving. 

Een eerste probleem van het neo-evolutionisme is dat impliciet toch een vergelijking gemaakt wordt 

met de moderne samenleving. Daar deze laatste in unilinaire schema's als de voltooiing van de gehele 

culturele evolutie beschouwd wordt, worden andere samenlevingen geplaatst op een schaal, die "geijkt" 

is aan de technologische superioriteit van de moderne Westerse samenleving.81 

Een tweede probleem heeft te maken met de classificatie van samenlevingen en daardoor met cross-

culturele vergelijkingen. Bij de vergelijking van een archeologische "cultuur" met ideaaltypen van 

samenlevingen, zou moeten worden gekeken naar zoveel mogelijk kenmerken, zoals de omvang van 

groepen, de complexiteit van de samenleving, de sociale differentiatie, de relatieve betekenis van ver

wantschap, de aard van leiderschap, enzovoort. Nu zijn niet over elk van dit soort kenmerken even mak

kelijk uitspraken te doen op basis van archeologische en historische gegevens. Zoals later in deze studie 

zal blijken gebruiken onderzoekers slechts een beperkt aantal kenmerken voor de classificatie van de 

verschillende Germaanse groepen.82 Doorgaans deelt men de groepen uit het Rijn-Wesergebied in op 

een laag ontwikkelingsniveau, vergelijkbaar met het tribal level. Een slechts weinig andere interpretatie 

van de gegevens leidt tot een classificatie als chiefdoms. De gemaakte keuze is derhalve hoogst arbitrair. 

Bovendien geschiedt de karakterisering van samenlevingen door het benadrukken van overeenkomsten 

met groepen op hetzelfde organisatieniveau en verschillen met die op andere niveau's. Dit zegt echter 

niets over het specifieke van een samenleving en levert slechts a-historische kennis op.83 

Een derde beperking van benaderingen die uitgaan van een classificatie van samenlevingen naar ver

schillende typen heeft betrekking op de omgang met veranderingsprocessen. Alleen abrupte veranderin

gen, die resulteren in het bereiken van een hoger organisatieniveau kunnen adequaat beschreven wor

den.84 In latere hoofdstukken zal blijken dat men uitgaat van een parallel plaatsvindende overgang van 

onder meer verwantschap naar Gefolgschaft als organisatievorm, van "ideologische-" naar "economische" 

macht, en van gemeenschappelijk naar privé-grondbezit.85 Op deze manier worden "grand narratives" 

geconstrueerd, die de geleidelijkheid en het wisselende tempo van veranderingen teniet doen en lokale 

en regionale variatie onderbelicht laten. Ook in dit opzicht is sprake van a-historische beeldvorming. 

Verder zoekt men de oorzaak van veranderingen al snel buiten het "socio-culturele systeem" zelf, aange-
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zien dat op zich naar evenwicht zou streven. Ofwel omgevingsfactoren, ofwel de invloed van culturen in 

een verder stadium van evolutie, zoals de Keltische of Romeinse, komen hiervoor in aanmerking. 

2 . 4 . 2 DE S T R U C T U R E E L - M A R X I S T I S C H E B E N A D E R I N G 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, gingen de neo-evolutionistische antropologie en archeologie 

uit van een sterke mate van ecologisch en technologisch determinisme, en werd dientengevolge de 

nadruk gelegd op de economie van samenlevingen. Reeds in de jaren '50 en '60 ontstond in de antro

pologie een debat over de wijze waarop de economie van "primitieve" samenlevingen bestudeerd zou 

moeten worden. De "formalisten" wilden hierbij de noties uit en principes van de Westerse markteco

nomie gebruiken. Volgens de "substantivisten" echter, bestonden verschillende vormen van economisch 

gedrag, en bestond in niet-Westerse samenlevingen een social embedded economy.96 

Bepaalde antropologen wilden deze laatste notie vertalen naar het marxisme, omdat binnen die stro

ming meer aandacht was voor het historisch proces. Volgens het marxisme neigde een samenleving 

immers niet naar een evenwicht, maar droeg zij altijd de kiem tot verandering in zich. Structureel-

marxistische antropologen als Godelier en Friedman gingen uit van herziene versies van Marx' begrip

penkader, geschikt voor de analyse van "primitieve" samenlevingen. De herziening betrof ten eerste het 

klassieke onderscheid tussen infrastructuur (de productiekrachten en -verhoudingen) en de daardoor 

gedetermineerde superstructuur, waaronder de sociale en politieke organisatie, recht, en religie. De 

structureel-marxisten zagen beide niet als instituties, maar als functies. In bepaalde samenlevingen kun

nen de productieverhoudingen besloten liggen in verwantschap, elders in religie, enzovoort.87 Het struc-

tureel-marxisme probeerde ten tweede een alternatieve visie op het begrip surplus te ontwikkelen. In 

het kapitalisme bestaat dit surplus uit het verschil tussen de productiekosten en de beloning voor de 

arbeiders; het wordt uitgedrukt in geld. Alles draait om de accumulatie van geld ofwel kapitaal. In de 

"tribale economie" gaat het daarentegen juist om de consumptie van dit surplus. Door goederen weg te 

geven worden schulden bij de ontvangers gecreëerd, en daarmee allianties en afhankelijkheid. 

De aantrekkingskracht van deze benadering voor archeologen lag in het feit dat niet langer werd uit

gegaan van een scherp onderscheid tussen verschillende subsystemen, die immers etic categorieën vorm

den. Het economische bleek namelijk niet begrepen te kunnen worden zonder de sociale of ideologi

sche aspecten daarvan. Verschillende archeologische studies van relatief complexe tribale samenlevingen 

uit Noordwest-Europa zijn op het structureel-marxisme geïnspireerd. Een klassieke studie binnen de 

archeologie is die van Frankenstein en Rowlands van de elitegroepen in de late-Hallstattperiode in 

Zuid-Duitsland.88 Voor wat betreft Germania zijn elementen uit het structureel-marxisme terug te vin

den in het werk van Hedeager en Parker Pearson.89 Een nadere beschouwing van deze studies brengt de 

problematische kanten van deze benadering aan het licht. 

De "tribale economie" van de Deense samenlevingen in de late prehistorie wordt door laatstge

noemde onderzoekers gekarakteriseerd als een "prestigegoederensysteem".90 Prestigegoederen zijn kost

bare goederen die niet in de eigen samenleving worden geproduceerd. Een leider die via de arbeid en 

(krijgs)diensten van andere leden van zijn groep beschikt over een agrarisch surplus, grondstoffen en sla

ven, kan prestigegoederen verwerven. Door deze te redistribueren, kunnen binnen de eigen groep 

afhankelijkheidsrelaties worden gecreëerd en onderhouden. Essentieel voor de leider is een monopolie 

op de toegang tot de prestigegoederen. Volgens Parker Pearson creëert de elite niet uitsluitend afhanke

lijkheid door goederen aan personen te schenken.91 Leiders offeren eveneens kostbaarheden aan goden 

en voorouders en "dwingen" andere leden van de elite hetzelfde te doen. Hierdoor ontstaan cycli van 

een voortdurend stijgende consumptie afgewisseld met een totale ineenstorting van het systeem. 

Een eerste punt van kritiek op de benadering betreft het a-historische karakter van het prestigegoe-
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deren-model. Het is door antropologen geconstrueerd op basis van overeenkomstige kenmerken van 

bepaalde Aziatische en Afrikaanse samenlevingen.92 De door Parker Pearson gehanteerde notie van con

sumptieve cycli berust op een niet door iedereen aanvaarde hypothese van Friedman omtrent de samen

hang tussen twee samenlevingstypen bij de Kachin van Burma.93 Het specifieke karakter van de bestu

deerde prehistorische samenleving komt door het opleggen van het model in de verdrukking. 

Een tweede bezwaar betreft het materialistische karakter van de benadering. Hedeager bijvoorbeeld 

onderstreept weliswaar het persoonlijke karakter van de prestigegoederen — zij ontlenen hun waarde 

mede aan de positie van de schenkers -, doch hun ideologische betekenis zou toch primair liggen in de 

legitimatie of "verhulling" van werkelijke c.q. economische macht.94 In de optiek van Parker Pearson 

versterken zaken als genealogieën en oorlogvoering status of sociale positie alleen maar.93 Aldus berust de 

positie van een leider uiteindelijk op het beschikken over een surplus. Beide genoemde auteurs analyse

ren de "tribale economie" primair vanuit de Westerse optiek, zonder de visie van de participanten in de 

analyse te betrekken. 

2.5 CONTEXTUELE ARCHEOLOGIE 

Houdt de structureel-marxistische archeologie een verwijdering in tot de processuele benadering, een 
totale breuk vindt plaats beginjaren '80 met het ontstaan van de "post-processuele" archeologie. Het 
gaat hierbij zeker niet om een paradigma met een gedeelde en coherente set van theorieën en metho
den. Archeologen als Shanks en Tilley nemen radicale en hyper-relativistische standpunten in. Deze zijn 
slechts uit wetenschapsfilosofisch oogpunt interessant, daar een toepassing in de praktijk het einde van 
de archeologie zou betekenen. De "contextuele" archeologie van Hodder is mijns inziens meer relevant, 
daar zij sterker gericht blijft op de archeologische gegevens en de historische context en ideeënwereld 
van de bestudeerde samenlevingen. Ik zal het werk van Hodder hier wat uitgebreider bespreken en 
becommentariëren.96 

Hodder keert zich tegen het idee van de samenleving als een op adaptatie gericht systeem en de 
mens als een passief, "gedrag"-vertonend wezen.97 Volgens hem gaat het individu creatief om met de 
door enculturatie verkregen categorisaties, normen en waarden.98 Derhalve is het proces van verande
ring inherent aan de samenleving. Een van de middelen via welke het individu met zijn omgeving 
interacteert is de materiële cultuur, die geladen is met meaning, (symbolische) betekenissen. Gezien de 
actieve rol van de mens biedt de materiële cultuur volgens Hodder geen afspiegeling of neerslag van 
gedrag.99 Omdat het handelen van en het betekenis geven door mensen niet onderworpen zouden zijn 
aan universele regels, verwerpt Hodder verklaringen op basis van cross-culturele vergelijkingen en pleit 
hij voor een historiserende archeologie. 

Het centrale probleem betreft het achterhalen van "betekenis". Een partiële oplossing is volgens 
Hodder dat materiële cultuur als een tekst te beschouwen is.100 De verschillende elementen krijgen 
betekenis in hun samenhang of context. De archeoloog moet derhalve zoeken naar patronen van ruim
telijke en chronologische associaties, de syntax en grammatica van de materiële "taal". Voor Hodder 
staat het beschrijven van het complete netwerk van associaties in verregaande mate gelijk aan het verkla
ren ervan.101 Verder moet de archeoloog voortdurend specifieke vragen aan het materiaal stellen en zijn 
"historical imagination" gebruiken om het verleden te (laten) "herleven".102 

Interessant is dat het subjectieve element een duidelijke plaats heeft bij Hodder. Voor hem bestaat 
archeologische kennis uit een combinatie van gegevens en denkbeelden van de onderzoeker; een opvat
ting waarvoor in de eerdere positivistische stromingen geen plaats was. Definitieve interpretaties bestaan 
niet, There can only be continual debate and approximation.. .m Hoewel gegevens of waarnemingen ten dele 
subjectief zijn, stellen zij wel grenzen aan de verbeeldingskracht van de onderzoeker: Whatever our percep-
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dons or world view, we are constrained by the evidence, and brought up against its concreteness. It is for this reason 
that I would find it hard to entertain the hypothesis that "iron-using arrived in Britain before the advent of far
ming", or "formal burial did not begin in Britain until after the adoption of iron": too much special pleading would 
be needed to make the evidence fit such statements.m 

Voor wat betreft de aandacht voor de subjectiviteit van de onderzoeker ben ik het volledig met 
Hodder eens. In deze studie zal talloze malen gewezen worden op interpretaties die bepaald zijn door 
de culturele en wetenschapstheoretische achtergrond van de onderzoekers. De "deconstructie" van de 
classificaties, interpretaties en beeldvorming van andere onderzoekers is mijns inziens even belangrijk als 
het geven van alternatieve verklaringen. 

Echter, niet op alle punten kan ik Hodder volgen. Ten eerste is de door hem voorgestelde procedure 
voor het achterhalen van het netwerk van betekenisassociaties in de praktijk moeilijk uitvoerbaar, zoals 
hijzelf toegeeft: So everything depends on everything else, and the definition of attributes depends on the definition 
of context which depends on the definition of attributes! There seems to be no easy answer to this problem, except 
that it is important to know all the data as thoroughly as possible, and gradually to accomodate theory to data by 
trial- and-error searching for relevant dimensions of variation, cross-checking with contextual information and so 
onws 

Een tweede probleem betreft de schaal van onderzoek: het onderscheid tussen het particuliere en het 
algemene, de praktijk en de norm, en tussen de korte en de lange termijn.106 Zoals gezegd benadrukt 
Hodder de actieve rol van het individu in het re-creëren van de samenleving en het geven van beteke
nissen aan materiële cultuur. Door de gebrekkige overlevering is archeologie is echter niet te bedrijven 
op het niveau van het individu. Het netwerk van associaties van artefacten is onvolledig en betekenissen 
zijn slechts ten dele te achterhalen. De voorbeelden die Hodder geeft van "meaning" hebben allemaal 
betrekking op de lange termijn "ideologie" van complete culturen.107 De zojuist genoemde onvolledige 
overlevering van materiële cultuur is tevens een van de oorzaken voor het feit dat geschiedenis in de 
archeologie vaak wordt voorgesteld als een discontinu proces. Hodders kritiek hierop is dus niet geheel 
terecht.108 

Het derde probleem van de contextuele archeologie van Hodder is het gebruik van de historical ima

gination, het herleven van of inleven in het verleden. Op zich is dit subjectieve element in elke archeolo
gische interpretatie aanwezig en onontkoombaar, doch Hodder probeert het weer te verhullen. Hij stelt 
dat ...one's interpretation of the past is [not] trapped within the present..., omdat ...each event, though unique, 

has a universality in that it possesses a significance which can be comprehended by all people at all times.'10'3 Hier 
wordt dus een soort universele menselijke perceptie gepostuleerd. Omdat de onderzoeker daaraan deel 
heeft bezitten zijn interpretaties automatisch enige objectiviteit. Volgens Hodder geldt dit eens te meer 
voor archeologen ...working on material from the same cultural context of which they are members, continuity 

between the past and present allows us to work back, ...to see how thoughts have been modified and transformed.™ 

Hier lijkt te worden teruggegrepen op de cultuur-historische methode en propageert Hodder niets 
minder dan een soort Volksgeistlehre. 

Mijns inziens kan in principe beter het uitgangspunt worden gehanteerd dat de denkwereld van de 
prehistorische mens in hoge mate van de onze verschilt. Vervolgens kan men pogen op een systemati
sche wijze een beeld hiervan te krijgen. Bij voorkeur worden hierbij in de eerste plaats geschreven tek
sten van de participanten zelf gebruikt, en in tweede instantie teksten van contemporaine "buitenstaan
ders". Verder is er de antropologie, die meer te bieden heeft dan etnografieën en analogieën waarmee 
verschijnselen kunnen worden verklaard. Zij biedt een theoretisch en methodologisch kader voor de 
studie van menselijke samenlevingen, die immers ook het onderzoeksobject van de archeologie 
vormen.1" 

Momenteel bestaan nog geen uitgewerkte toepassingen van de contextuele benadering in de studie 
van Germaanse samenlevingen. Alleen een aantal onderzoekers binnen het Assendelver Polder Project is 
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zich op de contextuele archeologie gaan oriënteren en heeft in een aantal artikelen aanzetten gegeven 
tot interpretatie van verschijnselen vanuit die benadering.112 

2.6 EEN HISTORISCH-ANTROPOLOGISCHE BENADERINGSWIJZE 

Uit de bovenstaande evaluatie van de belangrijkste theoretische stromingen in de archeologie van de 
20ste eeuw is de door mij gevolgde benaderingswijze reeds in grote lijnen af te leiden. Ik zal deze hier 
kort samenvatten. 

Een samenleving is te beschouwen als een groep mensen met een bepaalde levenswijze, een gevoel 
van een gemeenschappelijke in de geschiedenis verankerde cultuur en identiteit en een reeks waarden. 
Hoewel mensen hun cultuur gebruiken om te overleven, creëert deze tegelijkertijd een bepaalde onbe
doelde dynamiek en zet zij veranderingen in gang. De nadruk op de door een groep gedeelde voorstel
lingen zou de indruk kunnen wekken, dat ik een samenleving opvat als een homogene, scherp afge
grensde entiteit met een " Volksgeist". Niets is minder waar. Individuen en groepen binnen een stam of 
etnie hebben vaak specifieke of zelfs conflicterende normen, waarden en belangen, en interacteren in 
verschillende mate met buitenstaanders. In deze studie wordt getracht dit steeds te benadrukken voor 
wat betreft de elitegroepen. 

Ik beschouw materiële cultuur niet als het product van passief menselijk "gedrag" en daarmee niet 
als een directe afspiegeling van bijvoorbeeld etnische en sociale verhoudingen. Mensen trachten met 
materiële cultuur hun sociale en bovennatuurlijke omgeving te beïnvloeden. Aangezien de nadruk hier 
ligt op elitegroepen, moet die beïnvloeding vooral worden gezocht op plaatsen waar grotere groepen 
"ritueel communiceerden" met elkaar of het bovennatuurlijke (grafvelden, cultusplaatsen). 
Vanzelfsprekend kan de "afspiegelingsgedachte" niet geheel worden losgelaten, want dan zou geen enke
le uitspraak over samenlevingen in het verleden meer mogelijk zijn. Materiële cultuur heeft altijd een 
zekere non-intentionele dimensie en vertoont daarom voor de archeoloog herkenbare patronen in 
ruimte en tijd. 

Het besef dat aandacht moet worden besteed aan de voorstellingswereld van samenlevingen en de 
notie dat deze doorwerkt in alle aspecten van een cultuur, stelt de archeoloog voor nieuwe problemen. 
Cross-culturele vergelijkingen - in de meest ruime zin - zijn ongewenst, doch door de onvolledigheid 
en de aard van de beschikbare gegevens niet te vermijden. De onderzoeker kan hooguit trachten zijn 
eigen subjectiviteit en die van andere onderzoekers en klassieke auteurs expliciet te maken, en proberen 
op het juiste niveau te vergelijken. Zo vinden cross-culturele vergelijkingen in deze studie zoveel moge
lijk binnen de groep van cultureel verwante Keltisch-Germaanse krijgersamenlevingen plaats. Directe 
vergelijkingen met niet-Westerse samenlevingen moeten worden vermeden, doch de antropologie kan 
wel een theoretisch en methodologisch kader bieden voor de studie van samenlevingen. 

Het begrip historisch wordt hier op twee manieren gebruikt. Ten eerste heeft het betrekking op de 
specifieke configuratie die een samenleving is, in een historische context met andere samenlevingen en 
een bepaald fysiek milieu. Ten tweede gaat het natuurlijk om "geschiedenis" in de zin van gebeurtenis
sen en ontwikkelingen. De archeologie, eventueel gebruik makend van geschreven bronnen, is mijns 
inziens het best toegerust historische ontwikkelingen te onderzoeken op het niveau van de structurele 
geschiedenis van de middellange termijn.113 Tot dit niveau behoren ontwikkelingen die zich voltrekken 
in meerdere generaties of eeuwen, zoals veranderingen in socio-politieke systemen en economische, 
agrarische of demografische cycli. 

Het is moeilijk en wellicht weinig zinvol een bepaald label te willen plakken op mijn benadering of 

die van het Pionier-project als geheel, al heeft Slofstra deze laatste aangeduid als "historisch-antropolo-

gisch".114 Deze aanduiding is in zoverre adequaat, dat archeologie wordt opgevat als een historische 

27 



menswetenschap, waarbij het "historische" ook betrekking heeft op het unieke en specifieke van samen

levingen. Echter, het label historisch-antropologisch is in zoverre misleidend, dat het bestaan van een 

volledig uitgewerkt theoretisch en methodologisch kader wordt gesuggereerd. Hoewel de benadering 

van de deelnemers aan het project "Macht en elite" in grote lijnen vergelijkbaar is, bestaan tegelijkertijd 

verschillen."3 Bovendien heeft de historisch-antropologische benadering in de loop der tijd een andere 

inhoud gekregen. Het label werd reeds 15 jaar geleden gebruikt voor een archeologie die onmiskenbaar 

processueel en systemisch was, ofschoon het deductivisme, neo-evolutionisme en ecologisch determinis

me van de New Archaeology toen reeds werd verworpen.116 
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V I S I E S OP E T N I C I T E I T , TAAL E N M A T E R I E L E C U L T U U R 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de verschillen tussen de samenlevingen van het Rijn-Wesergebied en die 

verder in het oosten en noorden van Germania. Het meest in het oog springende kenmerk van het 

gebied tussen Rijn en Weser is de "armoede" van de archeologisch bekende materiële cultuur, vergele

ken met die van bijvoorbeeld Denemarken, het Elbegebied en Thüringen. De oorzaak van deze armoe

de ligt voornamelijk in de aard van het grafbestel, maar ook wel in die van andere rituele depositie

praktijken. De van het grafritueel teruggevonden resten zijn schamel. In bepaalde streken lijken de 

doden zelfs helemaal niet op formele begraafplaatsen te zijn bijgezet, terwijl de grafvelden elders ver

houdingsgewijs klein zijn en graven met een uiterst sobere inventaris hebben. Hoezeer dit het verschil 

met andere streken bepaalt, blijkt wanneer men zich realiseert dat veruit het grootste deel van de daar 

gevonden wapens, voorwerpen van edelmetaal en Romeinse importen uit graven afkomstig is. Voor een 

studie als deze, waarin een eliteperspectief wordt gehanteerd, is het gebrek aan materiële overblijfselen 

uit rituele contexten een ernstige beperking. Het is echter niet slechts een praktisch probleem, als een 

karakteristiek van het onderzoeksgebied dat verklaring behoeft. 

Op grond van het bovenstaande zal duidelijk zijn waarom in dit hoofdstuk uitgebreid wordt inge

gaan op de vraag waarom rituele contexten als graven en depots tussen Rijn en Weser een onbeteke

nende rol spelen. Aanvankelijk werden verschillen in de materiële cultuur van regio's etnisch verklaard. 

Hoewel deze verklaring hier niet wordt aangehangen, komt het thema etniciteit in de eerstvolgende 

paragraaf toch aan de orde. Ten eerste omdat algemeen het idee leeft dat gedurende de Romeinse tijd in 

het onderzoeksgebied veranderingen optreden, waarbij Kleinstämme plaats maken voor aanzienlijk grote

re etnische verbanden, zoals de Franken en Saksen. Enig begrip van hetgeen achter de etnische aandui

dingen in de historische bronnen schuilgaat is derhalve van belang. Hierbij wordt geprobeerd aan te 

sluiten bij de antropologische studie van etniciteit. Ten tweede is enig inzicht in het thema etniciteit van 

belang om de discussie over de ethnische Deutung van archeologische en andere verschijnselen te kunnen 

begrijpen. Omdat duidelijk is dat het onderzoeksgebied talloze "stammen" omvat, wordt onderzocht 

wat voor gemeenschappelijks deze stammen in etnisch opzicht zouden kunnen hebben en wat de 

inhoud van supra-tribale categorieën als "Germanen" en "Istaevones" is. 

In paragraaf 3.2 komt de zogenaamde Noordwestblok-hypothese van Hachmann, Kossack en Kuhn 

aan de orde. Deze verdient de aandacht, omdat het tot op heden de meest systematische poging is op 

basis van archeologisch en taalkundig materiaal de culturele eigenheid van het onderzoeksgebied te 

definiëren ten opzichte van de aangrenzende "Keltische" en "Germaanse" kerngebieden. Ik zal toelich

ten welke elementen van de Noordwestblok-hypothese mijns inziens onjuist zijn en waarom het aparte 

karakter van het onderzoeksgebied uiteindelijk niet op de etnische verhoudingen is terug te voeren. Dit 

is mede van belang omdat het begrip "Noordwestblok" tot op heden in de Nederlandse archeologie 

wordt gebruikt. De auteurs die het hanteren distantiëren zich weliswaar van een etnische interpretatie, 

maar juist daarom is een goed begrip van de achtergronden van de term essentieel.117 

De derde paragraaf is gewijd aan een aantal elementen van de materiële cultuur dat bij uitstek met 

elitegroepen wordt geassocieerd, zoals bronzen vaatwerk en wapens. Terwijl deze in het onderzoeksge

bied zeldzaam zijn, met name in de Late Ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd, komen zij meer naar het 

oosten en noorden veelvuldig voor. Omdat kostbare goederen steeds in graven worden aangetroffen, 

wordt onderzocht wat bekend is van het grafritueel tussen Rijn en Weser enerzijds, en het Elbegebied 

verder oostelijk anderzijds. Verder wordt ingegaan op de vraag welke uitspraken over de samenleving te 

doen zijn op basis van analyses van graven en grafvelden. Tenslotte komt de aard van de contacten tussen 

"Germaanse" en "Keltische" elitegroepen aan de orde, aangezien veel kostbaarheden uit de elitegraven 

van het Elbegebied uit "Keltische" gebieden afkomstig zijn. 
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3 - 1 E T N I C I T E I T . H I S T O R I S C H O V E R G E L E V E R D E E E N H E D E N B E Z I E N V A N U I T E E N 

A N T R O P O L O G I S C H P E R S P E C T I E F 

3 . I . I DE A N T R O P O L O G I S C H E STUDIE VAN E T N I C I T E I T 

Reeds een eerste verkenning van de literatuur leert, dat antropologen eenheden van de meest uiteenlo

pende aard als "etnische groep" aanduiden.118 De term wordt onder meer gebruikt als alternatief voor 

het woord "stam", en die betekenis is hier het meest relevant. Beide begrippen zijn echter niet geheel 

synoniem en stam wordt sinds het midden van de jaren '60 steeds minder gebruikt. Dat heeft verschil

lende oorzaken. Werden samenlevingen vroeger overwegend als autonome eenheden gezien, tegen

woordig is er veel aandacht voor de relaties tussen groepen. Zoals nog zal blijken, heeft etniciteit juist 

betrekking op die interactie. Verder heeft het begrip tribal inmiddels negatieve, eurocentristische, conno

taties gekregen.119 In het neo-evolutionisme was het namelijk een aanduiding voor samenlevingen in 

een specifiek, laag ontwikkelingsstadium. 

Etniciteit heeft betrekking op een specifieke vorm van classificatie, te weten die waarin groepen 

zichzelf en anderen onderbrengen. De classificatie omvat noties over ...basic value orientations: the stan

dards of morality and exellence by which performance is judged, om de woorden van Barth te gebruiken.120 Er 

is sprake van een collectieve identiteit. Tegelijkertijd wordt een referentiekader gevormd dat het correcte 

gedrag voor leden van de eigen groep ten opzichte van die van de andere samenleving bepaalt. Dit refe

rentiekader hoeft niet gedetailleerder te worden ingevuld dan volgens de participanten nodig is om de 

interactie naar behoren te laten verlopen.121 Vaak is dan ook sprake van stereotypen, die met afnemende 

interactie, ofwel een grotere "social distance", steeds minder aan de werkelijkheid gaan refereren.122 

Het belangrijkste element van etniciteit is de aanwezigheid van een groepsnaam of "emic ascriptive 

label". Er bestaan groepen die alleen aan dit criterium voldoen.123 Omdat de participanten de groep zien 

als biologisch zelfbestendig en endogaam, speelt verwantschap meestal een rol bij de constituering van 

de groepsidentiteit.124 Daarom wordt etniciteit ook zo vaak met "ras" geassocieerd. Het gaat in werke

lijkheid altijd om een culturele constructie. Ten eerste zijn de genealogische diepte en het uitgangspunt 

van de classificatie subjectief. Ten tweede kan de verwantschap metaforisch van aard zijn. Veel afstam-

mingsschema's omvatten mythische voorouders en/of goden, en zijn zo intens verweven met religie en 

kosmologie. 

Etniciteit kan, afhankelijk van de invloed op de vormgeving van sociale relaties en de intensiteit van 

de interactie, verschillend worden ingevuld. Naarmate het belang toeneemt, wordt een hogere graad van 

"etnische incorporatie" bereikt.125 De (1) etnische categorie (de groepsnaam), waarover tot nu toe steeds 

gesproken is, neemt het laagste niveau in. Daarop volgt het (2) etnische netwerk, dat dient tot de verde

ling van middelen via persoonlijke relaties. Wanneer een etnisch netwerk zeer hecht is, kan het geïnsti

tutionaliseerd worden. Men spreekt dan van een (3) etnische associatie, bijvoorbeeld bij sommige poli

tieke groeperingen of cultusgemeenschappen. Tenslotte is er de (4) etnische gemeenschap, die een speci

fiek territorium inneemt. De categorieën van deze typologie hebben met name betrekking op moderne 

poly-etnische samenlevingen. Daar komen personen elke dag in interactie met leden van verschillende 

etnische groepen. In elke situatie heeft de etniciteit voor ieder persoon een andere inhoud, kortom, is 

een ander niveau van etnische incorporatie relevant. Zo kan men handel drijven met gebruikmaking 

van persoonlijke netwerken, terwijl in de verkiezingstijd etnische associaties relevant zijn. Nu is het 

scheiden van verwantschap, persoonlijke netwerken en het politieke minder zinvol wanneer het gaat om 

de studie van "minder complexe" of "niet-moderne" samenlevingen. De notie dat de inhoud en bete

kenis van etniciteit bepaald wordt door de context waarin mensen interacteren, is op zich echter belang

rijk voor de studie van alle samenlevingen. 

Bij een geringe of afnemende interactie tussen groepen, zijn bestaande etnische verschillen weinig 
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Fig. 3.1 De Mannus-genealogie volgens Tacitus (Germ. 2,2) en Plinius (nat.hist. 4,99-100). 

relevant voor de vormgeving van concreet gedrag. Bij hernieuwde relaties krijgt de etniciteit een geac
tualiseerde invulling. De waarden waarnaar verwezen wordt en de gebruikte symbolen, hoeven niet 
geheel dezelfde te zijn als voorheen. De participanten zelf zullen dit dynamische aspect van etniciteit 
echter minder snel erkennen. Om met de veranderde situatie om te kunnen gaan, kan de bestaande toe
stand als een onveranderlijk gegeven worden voorgesteld. Bij deze pogingen etnische verhoudingen his
torisch te legitimeren, spelen ideeën omtrent afstamming en genealogieën weer een belangrijke rol.126 

Eriksen geeft een recent voorbeeld uit Canada, dat illustreert hoe veranderende omstandigheden tot 
een nieuwe invulling van etniciteit leiden: A similar development took place with Canadian Indians, because of 

their increased integration into the nation-state. From the moment Indian identity became a possible vehicle for the 

acquisition of particular rights [op hulpbronnen], Indian identity became relevant as an abstract "umbrella" identi

ty; at the same time, it became important to find clear criteria for distinguishing between Indians and non-Indians.™ 

Het voorbeeld is in de eerste plaats van belang, omdat de "Indianen" een door anderen aan hen gegeven 
- etic ascriptief - label blijken over te nemen. Op het eerste gezicht is dat vreemd, omdat de ideeën ach
ter dergelijke labels meestal generaliserend en stereotiep zijn. De verklaring is echter duidelijk: de cate
gorie maakt het de participanten mogelijk bepaalde hulpbronnen te claimen. In deze studie zullen we 
regelmatig zien dat de ascriptieve component van veel historisch bekende etnische eenheden aanzienlijk 
is.128 Wat dat betreft, zijn de Canadese Indianen tot op zekere hoogte vergelijkbaar met overkoepelende 
eenheden als Germani, Suebi en Franci. Ook voor deze laatste categorieën geldt waarschijnlijk dat ze 
voor de participanten vooral belangrijk werden wanneer ze toegang boden tot nieuwe netwerken, en 
daarmee hulpbronnen in de meest ruime zin. Men kan denken aan prestigegoederen, buit en aanzien; 
zaken die van belang zijn voor de machtsbasis van elites. Rekening houdend met de contextuele 
bepaaldheid van etniciteit, impliceert het ontstaan van nieuwe overkoepelende eenheden niet het ver-
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dwijnen van de oude groepen. Daarnaast is het denkbaar dat grotere verbanden in een later stadium 

weer aan betekenis verliezen en alleen als etnische categorie voortbestaan. 

3 . I . 2 O V E R K O E P E L E N D E E T N I S C H E E E N H E D E N IN DE H I S T O R I S C H E BRONNEN 

Bij onderstaande bespreking van het historisch bronnenmateriaal zal de nadruk liggen op overkoepelen

de of "supra-tribale" etnische eenheden. Deze spelen in de context van dit hoofdstuk een rol in de dis

cussie over de interpretatie van archeologische verschijnselen op macro-regionaal niveau. Later, in 

hoofdstuk 8, worden ze besproken in het kader van de veranderingen in de sociale organisatie in de 

loop van de Romeinse tijd. Vooraf moet — wellicht ten overvloede — gewezen worden op de methodi

sche problemen rond het gebruik van geschreven teksten bij de studie van etniciteit. De namen van 

etnische groepen zijn in ons geval overgeleverd via de werken van Romeinse auteurs. Voor hen deden 

emic classificaties en hun betekenissen er op zich niet toe. Deze werden geïncorporeerd in een 

Romeinse, etic taxonomie en zijn overeenkomstig hun plaats daarin ingevuld.129 Omdat zowel de emic als 

de Romeinse taxonomieën niet statisch zijn, is het moeilijk te bepalen in hoeverre hierin optredende 

veranderingen voor de participanten relevant waren. Alleen al op grond hiervan moet in het onder

staande steeds rekening gehouden worden met meerdere alternatieven. 

De meest intrigerende passage met betrekking tot de etnische verhoudingen rechts van de Rijn is de 

zogenaamde Mannus-genealogie (figuur 3.1). In Tacitus' Germania wordt de passage gebruikt in een 

Romeinse discussie over de oorsprong van de Germanen, maar desondanks lijkt de classificatie emic ele

menten te bevatten.130 Zo vormen de drie beginklinkers van de namen van de zoons een stafrijm, een 

typisch Germaanse rijmvorm.131 De naam Mannus is afgeleid van het Proto-Indoeuropese *manu, 

"mens". Tvisto (*dwis-to) betekent letterlijk "tweeling", ofwel: "de dubbele". De namen identificeren 

de genealogie als een versie van een algemene Proto-Indoeuropese oorsprongsmythe.132 Volgens de 

mythe wordt Tweeling door Mens geofferd, en ontstaan uit diens lichaamsdelen de voorvaderen van de 

verschillende stammen.133 In de Mannus-genealogie wordt etniciteit dus — conform een algemeen prin

cipe — verwoord in termen van verwantschap en gerelateerd aan ideeën over de kosmische orde. 

Het probleem van de stamboom zoals die is overgeleverd betreft enerzijds de territoriale component, 

die bij Tacitus en Plinius te vinden is, en anderzijds de toewijzing van specifieke stammen aan de 

Ingaevones, Istaevones en (H)erminones door laatstgenoemde auteur. Waarschijnlijk is de hele verdere 

invulling van de genealogie een constructie van klassieke auteurs.134 In het licht hiervan zijn alle discus

sies van archeologen en oud-historici over de toewijzing van stammen aan één van de takken van de 

stamboom zinloos.133 De gegeven "oplossingen" zijn in ieder geval oncontroleerbaar. Ongetwijfeld heb

ben bepaalde Germaanse stammen de Mannus-genealogie op enig moment gebruikt om een notie van 

afstamming en een gemeenschappelijke identiteit tot uitdrukking te brengen. Welke stammen dit waren, 

is niet te achterhalen en zelfs is onbekend wanneer de genealogie circuleerde.136 Het zoeken naar een 

"oorspronkelijke" versie van de genealogie is bovendien per definitie tot mislukken gedoemd gezien het 

dynamische karakter van etniciteit. De visie van groepen op de genealogie en hun plaats daarin zal 

voortdurend veranderingen hebben ondergaan. 

Het begrip "Suebi" werd ook door meerdere stammen gebruikt om een supra-tribale identiteit vorm te 

geven. Van deze term staat vast dat de participanten er steeds een andere inhoud aan gaven, en wederom 

hanteren Romeinse auteurs verschillende betekenissen. In de Bello Gallico blijkt het om één — belangrij

ke — stam te gaan,137 maar Caesar gebruikt Suebi tevens als aanduiding voor alle met Ariovistus geasso

cieerde overrijnse groepen. Latere auteurs gebruiken de naam soms voor een specifieke stam, soms voor 

een supra-tribaal verband. De Suebi manifesteren zich niet alleen in centraal-Gallië, maar ook meer naar 
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het noorden. Zo verdrijven zij de Usipetes en Tencteri westwaarts na een reeks conflicten en brengen ze 

de Ubii in een afhankelijke positie.138 Uit een passage bij Suetonius kan worden opgemaakt dat de Suebi 

hun invloed zelfs in de Augusteische periode nog rond het Lippe-gebied doen gelden.139 Hun expansie 

zal de Suebi prestige hebben verschaft, hetgeen voor sommige groepen reden kan zijn geweest de naam 

vrijwillig over te nemen.140 Anderen deden dit misschien pas nadat ze in een afhankelijke positie werden 

gebracht. Welke stammen in de door Tacitus gegeven opsomming Suebi waren (geweest), is onbe

kend.141 Tacitus transformeert het emic begrip Suebi namelijk tot een nieuwe categorie, die een rol speelt 

in zijn hterair getinte bijdrage tot het Romeinse discours over de Germanen.142 

Hoofdstuk 39 van de Germania speelt een centrale rol in de discussie over de betekenis van het 

Sueben-begrip. Vanwege de gecomprimeerde taal en ambiguïteit van de grammaticale constructies, is de 

passage echter verre van eenduidig. De Semnonen worden als oudste en belangrijkste Suebische stam 

voorgesteld. In hun gebied ligt een cultusplaats, waar jaarlijks een rehgieuze bijeenkomst plaatsvindt van 

"stammen met dezelfde naam en van hetzelfde bloed." De cultische handelingen beginnen met het 

doden en in stukken hakken van een menselijk offer. Deze rite is wellicht een afspiegeling van de onde-

ding van Tvisto, en daarmee een herbevestiging van de oorsprong van de groep.143 

De zojuist genoemde Suebische stammen ziet men sinds het einde van de 19de eeuw in de eerste 

plaats als een cultusgemeenschap of Kultverband. De eerder besproken eenheden Ingaevones, Istaevones 

en Herminones zouden soortgelijke verbanden zijn.144 Wenskus wijst er terecht op dat het religieuze in 

tribale samenlevingen onlosmakelijk met het politieke vervlochten is.145 Een Kultverband zou daarom 

oorspronkelijk zeker een politieke component hebben gehad, en meestal zelfs uit politieke overwegin

gen ontstaan zijn. Volgens Wenskus is het Suebische Kultverband in tweede instantie wel deels "gedepoli

tiseerd."146 Het gedrag van de Quadi tijdens de Marcomannen-oorlogen vat hij op als een indicatie voor 

een toch niet helemaal verloren gegane politieke betekenis. Ze proberen zich namelijk aan Romeinse 

controle te onttrekken door te migreren naar het gebied van de Semnonen, de Suebische hoofdstam.147 

Bij bovenstaande lezing van de Germania ontstaat echter een probleem, zo meent Lund. Terwijl de 

populi in de betreffende Sueben-passage als bloedverwanten worden voorgesteld, is van de Sueben eerder 

gezegd, dat ze non una.. .gens zijn.148 Voorts zijn alleen de Semnonen onderwerp in de beschrijving van 

de rituelen, en niet de Suebi. Tacitus schrijft blijkbaar niet over een Suebische cultusgemeenschap, maar 

uitsluitend over een Semnoonse. Wanneer men deze interpretatie accepteert, blijft de vraag naar de 

betekenis van de categorie Suebi onoplosbaar. In ieder geval blijkt uit Tacitus' annales dat het bestaan van 

deze categorie allerminst een eenheid impliceert. Er is sprake van een grote dynamiek, in de vorm van 

talloze conflicten tussen en binnen Suebische stammen.149 De Suebische groep lijkt derhalve door de 

tijd heen niet erg constant van samenstelling. Zij kan niet eenvoudigweg tegenover de groepen in het 

onderzoeksgebied worden geplaatst. 

Tot nu toe heb ik geprobeerd het gebruik van de term Germanen zo veel mogelijk te vermijden.130 

Onderzoekers hebben altijd een groot belang aan dit begrip gehecht, maar voor de groepen ten oosten 
van de Rijn was het als emic concept waarschijnlijk nauwelijks relevant. In het onderstaande zal ik pro
beren deze stelling nader toe te lichten. 

Griekse auteurs die over het gebied benoorden de Alpen schrijven, noemen steeds dezelfde twee 
volken: Skythen en Kelten, respectievelijk in het oosten en westen.151 Alleen Poseidonios gebruikt rond 
90-80 voor Chr. het begrip Germanoi, maar expliceert de lokatie en status van deze groep niet.132 

Aangezien de passage opgenomen is in een etnografie over de Kelten, rekende Poseidonios de 
Germanoi ongetwijfeld tot deze groep.133 Bij Caesar is Germani (cisrhenani) een verzamelnaam voor een 
groep Noord-Gallische stammen, waaronder de Eburones, Condrusi, Segni, Caeroesi en Paemani.134 

Naar verluidt zijn ze uit het gebied ten oosten van de Rijn afkomstig. Of de naam Germani voor de 
migratie reeds bestond — misschien als naam voor één groep — of voor het eerst in Gallië gebruikt werd, 

33 



is niet duidelijk.1" Tegenwoordig is men het er over eens dat de etnische categorie Germanen waarmee 

Caesar geconfronteerd werd, voornamelijk vorm heeft gekregen in een Gallische context.1'6 Ook over 

de cruciale rol van de Romeinen bij de verdere invulling van het Germanen-begrip bestaat overeen

stemming. 

Zelfs wanneer groepen rechts van de Rijn al vóór Caesar als Germani werden aangeduid, is het de 

veldheer, die het begrip zijn enorme reikwijdte gegeven heeft als etnische macro-categorie naast die van 

de Kelten en Sarmaten. Caesars naamgeving hoeft overigens niet uit propagandistische motieven voort 

te komen, maar kan begrepen worden vanuit de principes van de klassieke etnografie.137 De vraag is 

natuurlijk, in hoeverre de categorie Germanen voor de participanten rechts van de R j n relevant was en 

nader ingevuld werd. Gegevens met betrekking tot groepen ten westen van de Rijn zijn in deze verhel

derend, hoe vreemd dat op het eerste gezicht mag lijken. 

In Noord-Gallië en het Rijnland is na Caesar een tendens tot uitbreiding van de groep "Germaanse" 

stammen zichtbaar. Volgens Tacitus beroemen de Treveri en Nervii zich op hun Germaanse afkomst om 

zich af te zetten tegen de Galliërs, die aan inertia zouden leiden.138 Dit lijkt plausibel omdat deze groe

pen tot degenen behoren, die in de vroeg-Romeinse tijd op grotere schaal hulptroepen aan de 

Romeinen leveren. Het claimen van een Germaanse afkomst is een middel het contrast met andere, vol

ledig gedemilitariseerde, groepen in de binnenlanden van Noord-Gallië te vergroten.139 Toch is de 

Germaanse identiteit voor deze groepen alleen relevant in interactie met de Romeinen, en zelfs dan 

blijft de eigen groep het belangrijkste referentiepunt. Dat blijkt uit in Rome gevonden grafstenen van 

de manus Germanorum, de keizerlijke lijfwacht. De functieaanduidingen corpore custos en armiger worden 

soms vervangen door Germanus.uo De etnische aanduiding "Germani" is vooral een synoniem voor de 

functie-aanduiding. Bij de herkomstvermelding van de gestorvene wordt meestal aan de stam gerefe

reerd: natione Batavus of natione Ubius.]6] " Germanus" als etnische aanduiding wordt slechts incidenteel 

gebruikt voor lijfwachten van leden van het keizerlijk huis en van de Statilii, een aanzienlijke Romeinse 

familie.162 

Misschien kreeg de Germaanse identiteit na verloop van tijd ook een grotere relevantie voor groe

pen rechts van de Rijn. In analogie met hulptroepen leverende Rijnlandse stammen, zal dit zijn gebeurd 

tegen de achtergrond van de interactie met het Romeinse rijk.163 Gezien de relatief lage intensiteit van 

de interactie en het contextgebonden karakter van etniciteit, hoeft de Germaanse identiteit nauwelijks 

een rol gespeeld te hebben binnen Germania zelf. O m uitdrukking te geven aan een gemeenschappelijke 

identiteit, bestonden immers al emic constructies volgens het stramien van de Mannus-genealogie, alsme

de namen als Suebi. De laat-Romeinse situatie is in deze veelbetekenend. Overkoepelende eenheden 

zijn dan nog steeds, of juist, belangrijk, maar de naam Germanen wordt in de bronnen nauwelijks meer 

gebruikt.164 Op grond van het bovenstaande, wordt het begrip Germania in dit onderzoek uitsluitend 

opgevat als een grove geografische aanduiding, en zijn de Germanen niet meer dan de bewoners van dit 

gebied. 

3 . I . 3 E T N I C I T E I T E N C U L T U U R 

In het bovenstaande is etniciteit naar voren gekomen als een dynamische, door de context van interactie 

bepaalde sociale constructie. Bij het maken van een etnisch onderscheid spelen echter niet alleen waar

den en ideeën een rol, maar worden ook tekens en symbolen — die deels archeologisch traceerbaar zijn — 

gebruikt als representatie van de identiteit.165 Op het eerste gezicht lijkt dit aspect de archeoloog een 

ingang te bieden ter bestudering van deze materie. Echter, de meeste pogingen uitingen van etniciteit in 

de archeologisch overgeleverde materiële cultuur te identificeren zijn op niets uitgelopen. De oorzaak 

hiervoor ligt in de gecompliceerde relatie tussen etniciteit en de cultuur van samenlevingen.166 
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Aangezien etniciteit betrekking heeft op het onderscheid tussen groepen, stelt Barth dat: The critical focus 

of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that defines the group, not the cultural stuff 

that it encloses.161 Zolang het onderscheid maar voldoende duidelijk is zijn de participanten vrij in de 

keuze van elementen uit hun cultuur als symbolen van hun etniciteit. Factoren als het relatieve belang 

van etniciteit in de samenleving,168 alsmede historische achtergronden beperken echter de speelruimte.169 

Een cultuur kan bovendien veranderingen ondergaan, zonder dat de etnische grenzen hoeven te ver

schuiven.170 Omdat etniciteit juist ontstaat ten gevolge van interactie, worden sociale relaties door de 

grens niet verhinderd, alleen gekanaliseerd. In de praktijk blijken personen en groepen tot een andere 

etnische eenheid toe te kunnen treden en is overname van cultuurelementen mogelijk.171 Veel culturele 

overeenkomsten tussen groepen zijn voor de participanten niet relevant, worden genegeerd of ontkend. 

Uit het bovenstaande blijkt dat wij bij de archeologische studie van etniciteit stuiten op fundamente

le problemen. Ten eerste is a priori niet te bepalen welke elementen een groep gebruikt als symbolen 

voor haar etnische identiteit. Een aantal zaken zijn daarvoor bij uitstek geschikt, omdat zij bij interactie 

direct waarneembaar zijn: uiterlijk, lichaamsversiering, kleding en taal.172 Het probleem is dat juist deze 

elementen niet of nauwelijks archeologisch traceerbaar zijn. De subtiele onderscheiden die de partici

panten destijds konden maken zijn voor ons in ieder geval niet meer waarneembaar. 

Het tweede probleem betreft het verschijnsel, dat de materiële cultuur aan weerszijden van etnische 

scheidslijnen vaak een aanzienlijke mate van overeenkomst vertoont. In situaties waar de uiterlijke ver

schillen vervagen, bijvoorbeeld als gevolg van intensieve uitwisseling, hoeven etnische categorieën aller

minst aan belang in te boeten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer "Keltische" goederen een 

prominente plaats innemen in de materiële cultuur van groepen aan de Elbe.173 Tijdens de betreffende 

periode van intensieve interactie, worden culturele grenzen weliswaar overbrugd, maar tegelijkertijd zal 

de eigen identiteit van de betrokken groepen meer dan ooit benadrukt zijn. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, waarom archeologisch bekende materiële overblijfselen mijns 

inziens doorgaans niet etnisch geïnterpreteerd kunnen worden. Het valt immers nooit te controleren of 

veronderstelde symbolen van etniciteit door de participanten werkelijk als zodanig zijn opgevat. 

Hetzelfde geldt in principe voor taal, hoewel deze door haar eigenschappen eerder een rol van betekenis 

zal spelen in de mentale constructie die etniciteit is. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de 

vraag, in hoeverre de taal in aanmerking komt als potentieel belangrijk element bij het maken van etni

sche onderscheiden. 

3 . 2 H Y P O T H E S E S A A N G A A N D E DE A A R D VAN H E T N O O R D W E ST B LO K EN HAAR 

T A A L K U N D I G E EN A R C H E O L O G I S C H E GE RM A N I S E R I N G 

Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk is opgemerkt, is de Noordwestblok-hypothese van Hachmann, 

Kossack en Kuhn tot nog toe de meest omvattende poging de specifieke, laat-prehistorische "cultuur" 

van Noord-Duitsland,174 Nederland, België en een deel van Noord-Frankrijk te verklaren. Alleen dit al 

maakt een uitvoerige bespreking van het werk noodzakelijk. De hypothese sluit aan op de cultuur-his-

torische benadering in de archeologie, maar de betrokken onderzoekers willen de historische, taalkundi

ge en archeologische gegevens in eerste instantie gescheiden analyseren. Het brede perspectief maakt 

het werk tot een geschikt uitgangspunt om een aantal cruciale verschijnselen te bespreken die een 

belangrijke rol spelen in de discussie over de culturele status van de macro-regio waarvan het onder

zoeksgebied deel uitmaakt. In het onderstaande komt achtereenvolgens het taalkundige en archeologi

sche materiaal aan de orde. Ik wil onderzoeken in hoeverre het begrip "Noordwestblok" een bruikbaar 

concept blijft, wanneer men afziet van de uiteindelijke — etnische - interpretatie van Hachmann c.s. 
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3 . 2 . 1 DE T A A L K U N D I G E C O M P O N E N T VAN DE N O ORD WE STB LOK - H Y P OTHE S E 

Taal heeft sinds de Romantiek een prominente rol gespeeld in de Germanenforschung. Men zag de taal als 

belangrijkste uitdrukkingsvorm van de Volksgeist, de essentie van een cultuur. Hiermee werden de oud

heid- en Stammeskunde bij uitstek het terrein van de filologie.170 Toen de naam van een volk aan de 

gemeenschappelijke voorloper van het Duits, Engels, Nederlands en de Scandinavische talen gekoppeld 

moest worden, lag het voor de hand die van de Germanen te kiezen. Hun woongebied was volgens de 

klassieke auteurs zo groot, dat het ongetwijfeld het oorsprongsgebied van die voorloper moest omvat

ten. Vanaf de opkomst van het Duitse nationalisme tot en met de Tweede Wereldoorlog, had het con

cept van het Germaans een extra lading. Om de (jonge) Duitse staat historisch te legitimeren werd het 

beeld van de Germani als "Alten Deutschen" benadrukt. Juist omdat politieke continuïteit evident afwe

zig was, kwam een cruciale rol toe aan de taal.176 

Na de Tweede Wereldoorlog was de etnische en taalkundige eenheid van het Germanendom niet 

langer een dogma. De discussie over de differentiatie binnen het Germaanse taalgebied kon nu volledig 

tot zijn recht komen. In deze maatschappelijke context formuleerde Hans Kuhn de taalkundige compo

nent van de Noordwestblok-hypothese. Zoals Kuhn zelf aangeeft, hadden anderen vóór hem reeds 

gewezen op de bijzondere positie van het betreffende gebied.177 Hij was echter de eerste die een oor

spronkelijk aparte linguïstische status systematisch probeerde te onderbouwen en zo een alternatief 

bood voor de keuze tussen een toewijzing aan het Keltische of Germaanse taalgebied. Om Kuhns werk 

te kunnen beoordelen moet eerst duidelijk worden gemaakt hoe het Germaans gedefinieerd is en hoe 

men taalgebieden tracht te reconstrueren. 

Woorden zijn "Germaans" wanneer de oorspronkelijke Indogermaanse vormen de zogenaamde eer

ste klankverschuiving (voortaan: KV) hebben ondergaan.178 Hoewel men er algemeen van uitgaat dat de 

KV vanaf het midden van het eerste millennium voor Chr. optreedt, is dit niet objectief vast te stellen. 

De geschreven overlevering is zó mager, dat de kennis over de ontwikkeling van het Germaans in de 

praktijk geheel berust op plaats- en waternamen. Anders dan schriftelijke bronnen hebben deze namen 

een duidelijke ruimtelijke component. De verschillende naamtypen zijn echter niet goed te dateren, al 

kan men ze in een relatieve chronologie onderbrengen. Ze zijn relatief laat opgetekend: incidenteel al in 

de Romeinse tijd, maar merendeels pas in de Middeleeuwen. 

Het is derhalve niet verwonderlijk dat het oorsprongsgebied van het Germaans moeilijk te bepalen 

is. Men heeft gekozen voor de regio met de meest consequent doorgevoerde KV in riviernamen, een 

zone van zuid-Scandinavië, via het beneden- en midden-Elbegebied naar de beneden-Oder (figuur 

3.2).179 De grens van dit taalgebied is echter zeer diffuus. Hetzelfde geldt trouwens voor het Keltische 

taalgebied. Alles ten zuiden van de lijn Sommemonding — zuid-België — Main wordt als Keltisch aange

merkt. Het is onbekend of deze zone eventueel verder naar het oosten en noorden doorloopt. In het 

Rijnland komen bijvoorbeeld nog veel "Keltische" plaatsnamen voor, maar het merendeel moet in de 

Romeinse tijd zijn ontstaan.180 

Een eerste argument van Kuhn het Noordwestblok een aparte status toe te kennen, betreft het voor

komen van namen beginnend met een P. In het Keltisch is deze klank verloren gegaan,181 terwijl in het 

Germaans na de KV een F- zou zijn ontstaan. Dezelfde namen bevatten vaak een -k- suffix, dat na de 

KV achtereenvolgens -%- en -h- geworden had moeten zijn. Het -5i-suffix is eveneens alleen in het 

Noordwestblok te vinden, en is elders verdwenen. Strict genomen zijn dit hooguit aanwijzingen voor 

het voortbestaan van oude taalvormen of "relicten". Deze kunnnen in omliggende streken aanvankelijk 

ook aanwezig zijn geweest, maar vervolgens verloren zijn gegaan bij keltisering of germanisering.182 

Volgens Kuhn echter, werd oorspronkelijk een aparte taal gesproken, die bestond naast het Keltisch en 

Germaans. In feite is de verspreiding van waternamen eindigend op -apa eigenlijk de enige positieve 

indicatie hiervoor, en vooral daarom is Kuhns these onder taalkundigen omstreden.183 
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Fig. 3.2 Het Noordwestblok en het kerngebied van de Keltische en Germaanse archeologische cultuur, 

a het Noord-Galhsche "Keltische" kerngebied (naar Roymans 1990, fig. 10.3) en het gebied van de Jastorf-groep; 

b gebied van de Jastorf-cultuur in ruime zin (naar Häßler 1991, fig. 97); c begrenzing van het Noordwestblok op 

grond van het voorkomen van de P-Anlaut en de -st- suffix in "prehistorisch" namen (naar Hachmann et al. 1962, 

Karte 13,15). 

Binnen het Noordwestblok k o m e n overigens tal van Germaanse namen voor. Kuhn meent , dat de hier

voor verantwoordelijke "germaniser ing" eerst laat optrad. H e t proces van KV zou elders al grotendeels 

zijn voltooid, en derhalve een ger inge impact op he t Noordwes tb lok hebben gehad. Alleen bij n a m e n 

aan de zuidzijde van he t N o o r d w e s t b l o k en langs de N o o r d z e e k u s t zou he t o m relatief vroege 

Germaanse n a m e n gaan. M e n m o e t zich echter realiseren dat de betreffende v o r m e n nie t absoluut te 

dateren zijn. Kuhn omschrijft de germaniser ing als een Umklammerung, omsingeling. Hij k o m t vervol

gens met onverschoven plaats- en stamnamen uit het cen t rum van het Noordwestblok, die in de klassie

ke b ronnen w o r d e n g e n o e m d en derhalve in chronologisch opzicht meer houvast geven. Vooral een 

reeks namen b e g i n n e n d met een K- uit het R i jn l and zou suggereren dat de KV hier in de R o m e i n s e 

tijd nog niet had plaatsgevonden. Di t laatste zal echter eerder me t een R o m e i n s e schrijfwijze te maken 

hebben,184 terwijl de gegermaniseerde stamnamen rechts van de Ri jn - die Kuhn als insignificant afdoet 

- bijna de helft van het totaal blijken uit te maken.183 
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Wenskus wees reeds op het probleem dat Kuhn in wezen nog steeds uitgaat van het Romantische 
Volksgeist-concept, met een gelijkschakeling van cultuur, taal, politiek en etniciteit.186 Dat is bijvoorbeeld 
te zien wanneer Kuhn het proces van taalkundige germanisering koppelt aan migraties van Germaans 
sprekende groepen.187 Dan wordt tevens duidelijk waarom hij de germanisering laat dateert en enigszins 
marginaliseert. Indien overal in het Noordwestblok verschoven namen - en dus Germanen - op een 
vroeg tijdstip zouden voorkomen, wordt het voor Kuhn moeilijk de vele overblijfselen van de oorspron
kelijke taal te verklaren.188 Indien de koppeling tussen de aanwezigheid van "Germaanse" naamsvormen 
en migranten van buiten het Noordwestblok wordt losgelaten, is ruimte voor verschillende interpreta
ties. Het is enerzijds mogelijk dat de oude, onverschoven vormen toch gewoon Indogermaanse relicten 
zijn. Anderzijds kan het werkelijk om elementen van een afzonderlijke, derde taal gaan. In beide gevallen 
is sprake geweest van een zekere culturele eigenheid en autonome ontwikkeling van het 
Noordwestblok.189 Omdat taal en cultuur niet geheel congruent zijn, hoeft de bevolking van het gebied 
geenszins homogeen te zijn geweest. Bovendien geeft de aanwezigheid van Germaanse naamsvormen 
aan dat het Noordwestblok geen geïsoleerd en gesloten geheel was. 

3 . 2 . 2 DE A R C H E O L O G I S C H E O N D E R B O U W I N G 

Voor een beter begrip van de twee archeologische bijdragen aan Völker zwischen Kelten und Germanen, is 
het niet onbelangrijk te weten dat deze oorspronkelijk als Antrittsvorlesungen bedoeld waren.190 

Hachmann ging het vooral om de methodische problemen bij het vergelijken van historische en 
archeologische bronnen. De gebeurtenissen in het Midden- en Neder-Rijngebied boden hem een inte
ressante case-study, met het optreden van de Suebi, de opkomst van het Germanen-begrip en het ver
dwijnen van de "Keltische" Spatlatènezivilisation.m Kossack hield zich vooral met het probleem van de 
archeologische "germanisering" bezig. In feite is de Noordwestblok-hypothese een idee van Kuhn dat 
hij reeds m eerdere artikelen presenteerde.192 Deze ontstaansgeschiedenis van de bundel verklaart bepaal
de discrepanties tussen de visies van de verschillende auteurs, die in het onderstaande naar voren zullen 
komen. 

De Keltische La Tène-cultuur is in de cultuur-historische archeologie, dus ook bij Hachmann,193 een 

optelsom van een aantal elementen. Een specifiek nederzettingstype wordt gerepresenteerd door de oppi-

da en de kleinere Ringwälle, die beide versterkt zijn.194 De materiële cultuur komt voort uit een tech

nisch relatief hoog ontwikkelde nijverheid. Deze levert producten op als gedraaid en/of beschilderd aar

dewerk, glazen armbanden en zwaardvormige ijzerbaren. Bepaalde artefacten van non-ferro metalen, 

zoals munten en Nauheimer-^w/ae, zouden eveneens typisch Keltisch zijn.195 

Iemand als Kossinna conformeerde zich nog volledig aan Caesars model van de Rijn als grens tussen 

Kelten en Germanen. Rond WO II realiseerde men zich echter dat de zone met de zojuist genoemde 

cultuurelementen zich rechts van de Rijn voortzet in Hessen, in de richting van de Elbe. De - diffuse -

grens ligt volgens sommigen in het noorden bij de Lippe en in het oosten bij de bovenloop van de 

Lerne.196 Ook het grafritueel in genoemde streken ten oosten van de Rijn vertoont overeenkomsten 

met dat m Noord-Gallië. Er is sprake van een traditie met crematiegraven voorzien van bijgiften. In het 

zogenaamde Keltische kerngebied, dat Midden-Frankrijk, Zuid-Duitsland en Bohemen omvat, spelen 

bijgiften daarentegen nauwelijks een rol en zijn de graven derhalve nauwelijks terug te vinden. 

Tegelijkertijd bestaan aanzienlijke verschillen tussen de materiële cultuur aan beide zijden van de Rijn. 

Zo komt handgevormd aardewerk ten oosten van de rivier veel meer voor dan gedraaide waar. 

Hoewel dus met evenveel recht de nadruk kan worden gelegd op de heterogeniteit van de 

"Keltische" cultuur, hetgeen Hachmann toegeeft, legt hij de nadruk geheel op het gemeenschappelij

ke.197 Vanzelfsprekend gaat het hem om het contrast met het "Germaanse". Er ontstaat hier echter een 
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probleem, omdat grote delen van de periferie van het "Keltische" cultuurgebied op taalkundige gronden 
tot het Noordwestblok gerekend zouden moeten worden. Hachmann geeft geen oplossing voor dit 
dilemma; het wordt door hem zelfs geheel genegeerd. 

Hoewel Hachmann en Kossack de Jastorf-cultuur niet uitvoerig bespreken, identificeren zij haar -
zoals algemeen gebruikelijk is - zonder meer met het oorsprongsgebied van de Germanen.198 De 
Jastorf-cultuur is een geheel vanuit een cultuur-historisch perspectief gedefinieerde, etnisch verklaarde 
eenheid.199 De archeologische kennis berust vrijwel uitsluitend op grafvondsten, omdat nederzettingen 
nauwelijks onderzocht zijn. Kenmerkend zijn grote grafvelden met crematiebijzettingen. Meestal is spra
ke van een urn, maar ook organische containers komen voor. De graven zijn vaak van een steenpakking 
voorzien. Karakteristieke bijgiften zijn bepaalde typen (ijzeren) naalden, fibulae en gordelhaken. De cul
tuur in engere zin is beperkt tot het beneden-Elbe gebied, Sleeswijk-Holstein en een deel van West-
Mecklenburg (figuur 3.2). Daarnaast onderscheidt men de Jastorf-cultuur in ruimere zin. Deze omvat 
Jutland en loopt dan tot aan de Oder in het oosten en het Ertsgebergte in het zuiden. Graftypen, aarde
werkvormen en metaalwaar stemmen enerzijds overeen met die van het kerngebied van de Jastorf-cul
tuur, maar vertonen anderzijds sterke regionale karakteristieken. Net als ten aanzien van de "Keltische" 
cultuur, wordt hier de nadruk op de overeenkomsten gelegd. Immers, alleen door het hanteren van een 
ruime definitie van de Jastorf-cultuur is deze in verband te brengen met het oorsprongsgebied van de 
Germaanse taal.200 

Wanneer men nu gaat zoeken naar kenmerkende "cultuurelementen" van het Noordwestblok, waar
mee de eigen identiteit ten opzichte van Keltische en Germaanse gebieden omschreven kan worden, 
blijken deze niet te bestaan! Hachmann en Kossack kunnen ze in ieder geval niet aanwijzen en grijpen 
naar het excuus dat men over onvoldoende gegevens beschikt.201 De gemeenschappelijke conclusie van 
Hachmann, Kossack en Kuhn is dan ook teleurstellend: Auch deutet viel von dem, was uns von Kultur und 

Sprache der Bevölkerung zugänglich ist, nicht auf eine geschlossene Gruppe, ein Volk, sondern eher auf einen Haufen 

zwar verwandter, aber wenig zusammenhängender Gruppen...202 De vraag dringt zich op waarom de auteurs 
eigenlijk vasthouden aan het idee van het Noordwestblok als een apart cultuurgebied. Mijns inziens is 
de reden dat zij primair geïnteresseerd zijn in het proces van germanisering. Een cultuur kan echter 
alleen germaniseren, als deze van oorsprong niet-Germaans is. 

Voor archeologen is germanisering de verspreiding van elementen uit de Jastorf-cultuur (in ruimere 
zin). In de "Keltische" streken ten oosten van de Rijn lijkt dit synchroon te gebeuren met het ten einde 
lopen van de "Spatlatènezivilisation". Munten en glazen armbanden raken in onbruik, de nijverheid ver
andert van karakter en de versterke nederzettingen worden opgegeven.203 Aardewerk is het meest karak
teristieke frühgermanische materiaal. Opvallend zijn de Trichtergefässe, met een hoge concave onderzijde en 
een convexe schouder, gescheiden door een scherpe knik. Ze zijn handgemaakt, glanzend zwart gepo
lijst, en hebben een radstempelversiering in meanderpatronen en een verdikte, gefacetteerde rand. De 
afzonderlijke elementen komen eveneens op andere vormen voor. Met name in die gevallen waar dit 
aardewerk gebruikt is als urn en vergezeld gaat van bijgiften van metaal, zou het zonder meer passen in 
de grafvelden van het Elbegebied. Vaak gaat het om geïsoleerde vondsten, zoals het bekende graf van 
Gladbach.204 In bijvoorbeeld het Lippe-gebied is echter sprake van meerdere aparte, nieuw gestichte 
grafveldjes.203 Hier zijn bovendien fragmenten van wapens meegegeven. 

Men verklaarde deze verschijnselen aanvankelijk uitsluitend in termen van een migratie-model. 
Elementen van een eenvoudige cultuur, in casu de Germaanse, zouden immers nooit overgenomen wor
den door een "hogere" cultuur, de Keltische. Deze notie is na WO II een rol in de verklaringsmodellen 
blijven spelen,206 hoewel men enige nuanceringen aanbrengt. Een zekere continuïteit vanuit de Late 
Ijzertijd valt namelijk niet te ontkennen, alsmede het niet bepaald massale karakter van de Germaanse 
"immigratie". Derhalve zouden de Germanen alleen de heersende klasse gevormd hebben. Velen trach
ten hen zelfs specifieker te labelen.207 Hachmann denkt bijvoorbeeld dat het gaat om leden van de 
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Fig. 3.3 Het proces van "germanisering", zoals dat tot uitdrukking zou komen in de verspreiding van 

"vroeg-Germaans" aardewerk en metaalwaar. Naar Hachmann et al. 1962, Karte 7. 

Suebische cultusgemeenschap.2 0 8 Volgens h e m begin t de Übergangszeit rond ca. 50 v o o r Chr . , en is de 

neergang van de Spatlatènezivilisation de belangrijkste randvoorwaarde voor de Germaanse ontplooiing. 

Anderen verbinden aan deze vroegste fase geen specifieke etnische eenheden , of stellen dat Ariovistus' 

Suebi geen archeologische sporen hebben nagelaten.209 Daarom dateert Kossack de Germaanse vondsten 

pas in de Augus te ï sch-Tiber i sche periode.2 1 0 Eers t door de R o m e i n s e aanwezigheid zou de R i j n het 

karakter van een cultuurgrens krijgen. D e Germaanse cultuur kreeg nu haar eigen karakter. Ingrijpende 

socio-politieke veranderingen ten gevolge van de Romeinse campagnes versterkten dit volgens Kossack. 
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De germanisering wordt dus niet meer uitsluitend in termen van migraties verklaard. Toch geven alle 

verklaringsmodellen een eenzijdig beeld, door de nadruk te leggen op de expansie of het ontstaan van 

een "Germaanse" materiële cultuur. In werkelijkheid is sprake van een voortdurende interactie tussen 

"Germanen" en "Kelten". Deze is juist zeer intensief in de decennia rond het begin van de jaartelling. 

Zo wordt in het grafritueel van de krijger-elite aan de Elbe, dus in het veronderstelde Germaanse oor

sprongsgebied, op grote schaal gebruik gemaakt van wapens en bronzen vaatwerk uit Gallië.211 

Het begrip germanisering is misleidend omdat de betekenis van interactie onderbelicht blijft. 

Daarnaast wordt de suggestie gewekt van een unitaire, homogene "Germaanse" cultuur. Hiervan is 

geenszins sprake. Dit blijkt alleen al uit het feit dat "vroeg-Germaans" vondstmateriaal vooral te vinden 

is in zones langs de Lippe en in zuidwestelijke richting naar de Wetterau (figuur 3.3). In de streken tus

sen Lippe, Weser en Noordzee is het een perifeer verschijnsel.212 De "Germaanse" cultuur wordt hier 

vertegenwoordigd door niet meer dan (oppervlakte)vondsten van nederzettingsterreinen. Het betreffen

de aardewerk, meestal met gefacetteerde randen, maakt doorgaans echter niet meer dan een fractie van 

het vondstmateriaal uit. Zelfs wanneer men uitgaat van een ouderwetse cultuurdefmitie, is er geen grond 

de hier rond het begin van de jaartelling levende groepen als Germanen aan te duiden. Later in dit 

hoofdstuk wordt betoogd dat het onderscheid tussen de materiële cultuur ten westen en ten oosten van 

de Weser gedurende de Romeinse periode blijft bestaan. Nu wordt in de traditionele visies weliswaar 

rekening gehouden met enige culturele verschillen, maar de indicatoren en de verklaring hiervoor zijn 

weinig gelukkig gekozen. De Noordzee- en Rijn-Weser-Germanen van het vroegere "Noordwestblok" 

zouden zich van de Eibgermanen in het oosten onderscheiden door hun aardewerk. Het zou bij deze 

groepen om Kultverbände gaan. We zagen reeds, dat dit concept in de praktijk weinig bruikbaar is, om 

nog niet te spreken van de vraag, wat de samenhang is tussen een cultusgemeenschap en de vervaardi

ging van aardewerk.213 

3 . 2 . 3 CONCLUSIE 

Het werk van Hachmann c.s. wordt in de Nederlandse archeologische literatuur weinig genoemd, al is 

er juist recentelijk enige malen naar verwezen. De auteurs die dat doen distantiëren zich van de etnische 

connotaties die het begrip Noordwestblok heeft.214 Roymans bijvoorbeeld, kiest voor een socio-politie-

ke interpretatie. Hij karakteriseert de essentie van het Noordwestblok als een reeks .. .less complex and less 

hierarchical trihal formations in the periphery of the Celtic-Germanic world.2*5 Het is echter beter de term 

Noordwestblok niet te gebruiken wanneer men er een geheel andere invulling aan geeft dan Hachmann 

c.s. 

Ik hoop in het bovenstaande duidelijk gemaakt te hebben dat de etnische interpretatie uiteindelijk 

niet eens het essentiële probleem is van Völker zwischen Germanen und Kelten, doch het uitblijven van een 

goede karakteristiek van de culturele eigenheid van het gebied. Opmerkelijk genoeg raakt Hachmann 

op een bepaald moment aan de kern van het probleem, wanneer hij terloops wijst op de weinig gediffe

rentieerde materiële cultuur van het Noordwestblok. Er is vooral materiaal uit nederzettingen beschik

baar, maar depots ontbreken en de crematiegraven zijn zeer eenvoudig. Hachmann concludeert dat ... die 

Eintönigkeit des Fundguts eine Einförmigkeit der Kulturverhältnisse vorspiegelt, wie sie in Wirklichkeit nicht 

bestanden zu haben braucht.™ Dit gegeven wordt helaas niet uitgewerkt. Door de nadruk te leggen op de 

germanisering wordt voorbijgegaan aan het feit dat de materiële cultuur van het Rijn-Wesergebied niet 

alleen in de Ijzertijd een specifiek karakter heeft, doch dat dit gedurende de Romeinse periode gehand

haafd blijft. 
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3-3 DE MATERIËLE CULTUUR VAN ELITEGROEPEN EN HET GRAFRITUEEL IN 

VERSCHILLENDE DELEN VAN GERMANIA 

In het voorafgaande zijn reeds tal van culturele verschillen tussen het onderzoeksgebied en de 

"Keltische" en "Germaanse" kerngebieden aan de orde gekomen, alsmede de mijns inziens onterechte 

etnische interpretatie hiervan. Ik wil mij nu concentreren op de elementen van de materiële cultuur die 

bij uitstek worden geassocieerd met elitegroepen, met name bronzen vaatwerk, voorwerpen van edel

metaal en wapens. Over deze materiaalcategorieën is tot nog toe nauwelijks gesproken, maar voor een 

studie als deze, waarin een eliteperspectief wordt gehanteerd, zijn zij vanzelfsprekend belangrijk. 

De materiële cultuur tussen Rijn en Weser kenmerkt zich nu juist door de relatieve zeldzaamheid 

van bronzen vaatwerk, voorwerpen van edelmetaal en wapens. In deze paragraaf laat ik een reeks moge

lijke verklaringen hiervoor de revue passeren. Belangrijker echter dan het vinden van een eenduidige 

en/of sluitende verklaring, is de discussie over de vraag of men op basis van de materiële cultuur uit

spraken kan doen over de sociale organisatie in het algemeen en de positie van elitegroepen in het bij

zonder. Omdat het gaat om een methodische discussie, beperk ik mij tot een gedetailleerde bespreking 

van materiaal uit de Late Ijzertijd, de periode die ook in het bovenstaande steeds centraal heeft gestaan. 

In de eerstvolgende paragraaf wordt kort ingegaan op een inventarisatie van bronzen vaatwerk uit de 

Late Ijzertijd. Het verspreidings- en depositiepatroon hiervan is representatief voor dat van vele andere 

(prestigieuze) materiaalcategorieën, en blijft in essentie bestaan in de Romeinse tijd. Binnen Germania 

komt het bronzen vaatwerk alleen ten oosten van de Weser voor, en dan alleen in graven. Op grond van 

dit laatste lijkt een verklaring voor het "ontbreken" van kostbare goederen in het onderzoeksgebied pri

mair te moeten worden gezocht in bepaalde aspecten van het grafritueel. Daarom worden in de tweede 

paragraaf de grafvelden uit enkele regio's binnen het onderzoeksgebied besproken. Er wordt onderzocht 

hoe het grafritueel zich archeologisch manifesteert en welke relatie dit heeft met het ontstane beeld van 

een "armoedige" materiële cultuur. In de derde paragraaf wordt kort ingegaan op de zeldzaamheid tus

sen Rijn en Weser van andere rituele contexten dan grafvelden, zoals cultusplaatsen en depots. Dat zijn 

immers contexten waarin ook prestigieuze goederen te verwachten zouden zijn. In de vierde paragraaf 

komen bestaande verklaringen voor de verschillen in de materiële cultuur ten westen en oosten van de 

Weser aan de orde. Het blijkt dat de inventaris en uitvoering van de graven vrij algemeen wordt gezien 

als een directe afspiegeling van de sociale organisatie. Dientengevolge zou in bijvoorbeeld het 

Elbegebied sprake zijn van een betrekkelijk complexe en hiërarchische sociale organisatie, terwijl in het 

onderzoeksgebied bijna egalitaire samenlevingen zouden bestaan. Mijns inziens is het veronderstelde 

directe verband tussen het grafritueel en de sociale organisatie - de afspiegelingsgedachte - twijfelachtig. 

Daarom wordt deze aanname in de vijfde paragraaf ter discussie gesteld. In eerste instantie gebeurt dit 

aan de hand van de bespreking van de meer empirisch georiënteerde analyse waaraan de graven en graf

velden in het Elbegebied tot nog toe onderworpen zijn. Daarna komt de meer deductieve benadering 

van de grafveldanalyse aan de orde, zoals die binnen de processuele archeologie opgang deed. In de 

zesde paragraaf wordt gezocht naar alternatieven voor de afspiegelingsgedachte, met name in de richting 

van de sociaal antropologische studie van het dodenritueel. De vraag is wat de karakteristieken van het 

grafritueel ons wél vertellen over samenlevingen en in het bijzonder over die in het onderzoeksgebied. 

In de zevende paragraaf tenslotte, kom ik terug op de kostbare goederen uit de graven in het 

Elbegebied. Hier wordt onderzocht, wat de betekenis is van het gebruik van "exotische" goederen voor 

de grafinventaris en hoe dit materiaal, afkomstig uit "Keltische" gebieden, verworven kan zijn. 
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Fig. 3.4 De verspreiding van bronzen vaatwerk uit Stufe A. Voor vindplaatsen en referenties, zie bijlage 1. 

3 . 3 . I D E V E R S P R E I D I N G V A N B R O N Z E N V A A T W E R K U I T D E L A T E I J Z E R T I J D 

Ter illustratie van de zeldzaamheid van met een elitaire levensstijl verbonden materiaalcategorieën tussen 

Rijn en Weser, is het bronzen vaatwerk geïnventariseerd in het gebied tussen — grofweg — de Aisne en 

de Oder (figuur 3.4; bijlage 1). Dit vaatwerk hoort thuis in de Stufe A van Eggers' chronologie voor de 

importvondsten uit Germania, die ongeveer de 1ste eeuw voor Chr. omvat.217 Voor wat betreft Germania 

is het geïnventariseerde vaatwerk niet het oudste. Oudere vormen komen voor in een aantal depots en 

rijke wagengraven uit met name Denemarken, maar ook uit Sleeswijk-Holstein en Oost-Pommeren. De 
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Fig. 3.5 Enkele in deze paragraaf besproken typen bronzen vaatwerk. Schaal 1:8. Naar Eggers 1951, Taf. 2-4, 8-9, 

11-12. 

contexten zelf s tammen weliswaar uit he t tijdvak van 120 /100 tot 60 /40 voor Chr. , maar het erin voor

k o m e n d e vaatwerk is aanmerkelijk ouder, soms wel enkele eeuwen.218 O p zich is dit laatste interessant, 

•want het betreffende vaatwerk circuleerde blijkbaar lang in elitaire kr ingen, voordat het tenslotte gede

poneerd werd. 

Voor een eerste reeks hier o p g e n o m e n vaatwerk geldt dat het voor he t beg in van de jaar te l l ing is 

vervaardigd (figuur 3.5). H e t betreft ketels van brons e n / o f ijzer (Eggers 4-5),219 kannen van de typen 

Kappel -Kelhe im en Ornavasso-Kaerumgaard (Eggers 122), Aylesford-pannen (Eggers 130), situlae met 

Herzblattattachen (Eggers 19) en bekkens me t Weinblattattachen und festen Griffen (Eggers 94) .220 Een twee

de reeks v o r m e n is tot in de Romeinse tijd geproduceerd en hiervan zijn alleen de exemplaren opgeno

m e n , die daadwerkeli jk in de Late Ijzerti jd gedeponee rd zijn. He t gaat o m ketels van de var ian ten 

Eggers 6-8, situlae met Delphin- en Trapezattachen (resp. Eggers 18 en 20), emmers Eggers 15-16 en bek

kens met aangeklonken tuit of met een "vlakronde" b o d e m (resp. Eggers 73-74 en 67) ,221 

H e t b ronzen vaatwerk uit het linksrijnse deel van het gekarteerde gebied en uit de zone ten oosten 

van de R i jn waar oppida of Ringwälle v o o r k o m e n k o m t uit verschillende contex ten , zoals nederze t t in 

gen, graven en "nat te contex ten" . In de rest van Germania is bronzen vaatwerk uitsluitend aangetroffen 

in grafvelden ten oosten van de Weser.222 Di t verschil tussen het gebied tussen Nederr i jn en Weser ener

zijds, en het Elbegebied en Denemarken anderzijds geldt niet alleen voor bronzen vaatwerk, maar even

eens voor ede lmeta len v o o r w e r p e n en wapens . H e t verschil blijft bovend ien in grote l i jnen bestaan 

gedurende de Romeinse tijd;223 de meeste resten van de materiële cultuur van elitegroepen zijn ook dan 

voornameli jk uit graven uit het Elbegebied en Denemarken afkomstig. D e verklaring voor de waarge

n o m e n verschillen m o e t derhalve pr imai r gezocht w o r d e n door een analyse van he t grafritueel in de 

onderscheiden delen van Germania. 
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Fig. 3.6 In deze paragraaf genoemde grafvelden uit het Rijn-Wesergebied. Het door Wilhelmi (1967) 

geïnventariseerde gebied is omkaderd. 

1 Bislich; 2 Haldern; 3 Haffen; 4 Rünthe; 5 Hiddenhausen; 6 Enter; 7 Besthmen; 8 Zeesse; 9 Hoogengraven; 

10 Colmschate; 11 Barger-Oosterveld; 12 Ruinen-Fluitenberg; 13 Diever; 14 Wachtum; 15 Wijster-Looveen; 

16 Heveskesklooster; 17 Oosterwijtwerd-De Wierhuizen; 18 Ferwerd; 19 Dronrijp; 20 Tzum; 21 Barward; 

22 Dingen; 33 Assendelft F; 24 Schagen-Muggenburg 

3 . 3 . 2 GRAVEN EN GRAFVELDEN IN HET GEBIED TUSSEN RIJN EN WESER 

O m d a t he t onderzoeksgebied een "wi t t e v lek" v o r m d e op veel van zijn verspreidingskaarten, duidde 

Eggers het aan als das Loch im Westen. Voor zover dit zich op Nederlands grondgebied bevond, zag hij de 

stand van onderzoek als de belangrijkste oorzaak.224 Inderdaad was de inventarisatie van Byvanck waar

aan Eggers zijn gegevens ont leende zeer onvolledig.225 Tegelijkertijd strekt het "Loch" zich eveneens uit 

over een deel van Noordwest-Dui ts land. O p grond hiervan lijkt de gegeven verklaring niet voldoende. 

Eerder is reeds gesteld dat de oorzaak gezocht m o e t worden in de aard van het grafritueel in het onder 

zoeksgebied. Daarom wordt dit in he t onders taande nader beschouwd. Ik streef niet naar een volledig 

overzicht van de grafvelden in he t Ri jn-Wesergebied. De situatie in drie regio's is mijns inziens repre

sentatief voor wat betreft de mees t relevante aspecten van de grafvelden-problematiek. H e t betreft he t 

gebied tussen N e d e r - R i j n en Midden-Weser , 2 2 6 de zandgronden van D r e n t h e en Overijssel en h e t 

Noord-Nederlandse en Noord-Dui t se kustgebied (figuur 3.6). 

He t door Wilhelmi geïnventariseerde gebied tussen Nede r -R i jn en Midden-Weser omvat ongeveer 

een derde deel van het ondezoeksgebied.2 2 7 Ik wil hier de situatie in de Late Ijzertijd en de Stufe B u i t -
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Fig. 3.7 Plattegronden van de grafvelden Bislich-Düne Gunz (A) en Haldern-Heringsberg (B). Schaal 1:500. 
Naar Reichmann 1979, Taf. 78. 

a graf met urn; b graf met crematieresten(depot); c graf op grond van vermelding van houtskool of vondsten; 
d overige kuilen; e brandvlak 

gebreider bespreken (ca. 120 voor Chr.-150 na Chr.). Uit deze periode zijn niet meer dan 475 graven 

bekend, afkomstig van een 50-tal vindplaatsen.228 Slechts 17 vindplaatsen (33%) hebben meer dan 10 

graven opgeleverd en deze zijn tegelijkertijd goed voor maar liefst 87% (413 stuks) van het totale aantal 

graven. Bovendien zijn negen vindplaatsen van deze groep, met 125 graven, gelokaliseerd in één micro

regio rond het mondingsgebied van de Lippe. 

Dat een gering aantal graven is teruggevonden lijkt mede bepaald door de grafvorm. Zogenaamde 

Brandgrubengräber maken tweederde van het totale aantal graven uit. Zij bevatten uitsluitend brandstapel

resten, zonder dat sprake is van een crematierestendepot (Knochenlager) of urn. Vooral het ontbreken van 

een urn blijkt van negatieve invloed op de kans dat een graf ontdekt of gemeld wordt. Bij de meeste 

grafvelden die slechts via één grafvondst bekend zijn, bevat dit ene graf een urn.229 Daarnaast springen 

graven ook niet in het oog door de schaarste en slechte toestand van de bijgiften. Vrijwel al het aanwe

zige materiaal is meeverbrand, en daardoor fragmentarisch en in erbarmelijke staat. 

Zoals gezegd, zijn grotere grafvelden met name uit het mondingsgebied van de Lippe bekend. Dit is 

vooral te danken aan de activiteiten van R. Stampfuß in de jaren '30. Slechts van een aantal vindplaatsen 
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Fig. 3.8 Plattegrond van het grafveld Rünthe. Schaal 1:500. Naar Albrecht 1936, fig. 17. Voor legenda, zie fig. 3.7. 

is een plattegrond beschikbaar. Daarom kunnen van de grafvelden uit de Übergangszeit alleen Bislich-
Düne Gunz en Haldern-Heringsberg als voorbeeld dienen (figuur 3.7).230 Opvallend is het geringe aan
tal graven (resp. 12 en 30) en de grote ruimtes ertussen. Waarschijnlijk was een aanzienlijk deel van de 
sporen in de jaren '30 al verdwenen.231 Sommige graven zijn relatief "rijk" te noemen. Bislich graf 8 is 
bijvoorbeeld een wapengraf, met een zwaardschede, een schild(nagel) en delen van een bronzen gordel
garnituur. Twee andere graven bevatten respectievelijk een lanspunt en een fragment van een gordel-
haak.232 In Heringsberg wordt het enige wapen door twee schildnagels in graf 5 gerepresenteerd. Dit 
graf bevat daarnaast Gallo-Belgisch aardewerk.233 Voorts leverden acht graven 14 fibulae en een gordel-
haak op. Van de andere grafvelden in deze micro-regio komen soortgelijke vondsten: een gladius-frag-

ment, een schildgreep en -nagels, drinkhoornbeslag, terra sigillata en Gallo-Belgisch aardewerk.234 Over 
de bevolking die deze grafvelden gebruikte is weinig te zeggen. Afgaande op het aantal graven bestond 
de gemeenschap uit minimaal 7 levende personen bij Bislich-Düne Gunz, en 18 personen bij Haldern-
Heringsberg.233 Waarschijnlijk echter zijn met name "armere" graven sterk ondervertegenwoordigd. 

De grafvelden in het mondings-gebied van de Lippe mogen voor wat betreft de graftypen represen
tatief zijn voor het onderzoeksgebied, hun "rijkdom" aan bijgiften is dat zeker niet. In de materiële cul
tuur zijn enerzijds "Elbgermaanse" kenmerken te onderscheiden en anderzijds invloeden uit het links-
rijnse gebied. Dit stemt overeen met de positie van het Lippe-gebied als de noordelijke periferie van de 
contactzone tussen de Keltische en Germaanse kerngebieden.236 

Wanneer gezocht wordt naar beter bekende grafvelden buiten de zojuist besproken micro-regio, is 
het aanbod zeer beperkt. Een eerste voorbeeld is Rünthe (vlakbij Oberaden), dat reeds in 1912-13 is 
°Pg eg r a ven (figuur 3.8).237 Blijkens de plattegrond moet de vindplaats aanmerkelijk minder verstoord 
zijn dan de zojuist besproken grafvelden bij de Lippemonding. Buiten 13 urngraven, zijn 29 sporen met 
houtskool en crematieresten onderzocht.238 In 42 gevallen heeft men geen crematieresten waargenomen, 
alleen houtskool met hooguit wat aardewerk. Afgaande op het aantal kuilen met crematieresten en de 
datering van het grafveld in de Übergangszeit,239 representeert het aantal graven een levende gemeenschap 
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Fig. 3.9 Plattegrond van het grafveld Hiddenhausen. Schaal 1:350. Naar Langewiesche/Albrecht 1935, fig. 10. 
Voor legenda, zie fig. 3.7. 

van 25 personen. De grafinventarissen zijn ronduit armelijk te noemen, hoewel de aardewerkfragmenten 

soms wel drie potten representeren. Slechts één graf heeft een fibula opgeleverd; zes andere wat stukjes 

metaal. Net als in de vindplaatsen bij de Lippemonding heeft een deel van het aardewerk Elbgermaanse 

kenmerken.240 De opvallende schaarste aan metaal vormt evenwel een belangrijk verschil. 

Hiddenhausen is het tweede voorbeeld van een grafveld dat wat verder van de Rijn af ligt (figuur 

3.9).241 Met vondsten van de 1ste tot het begin van de 3de eeuw na Chr. is het wat jonger dan Rünthe. 

Naast één brandplaats zijn 53 kuilen met en 15 zonder crematieresten gevonden. Het grafveld is duide-
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lijk niet compleet opgegraven. Op grond van het aantal kuilen met crematieresten en de gebruiksduur 
van het grafveld, heeft de levende gemeenschap een omvang van minimaal acht personen gehad. In één 
graf is een kom van terra sigillata meegegeven, in een ander twee fibulae, waarvan één van zilver. Een vol
gend graf bevat eveneens een zilveren fibula en in vier graven is een bronzen fibula aangetroffen. In de 
rest van de sporen zijn hooguit scherven aanwezig. Het enige wapen, een schildgreep, lag samen met een 
fibula in een kuil zonder crematieresten. 

Het zojuist geschetste beeld van een eenvoudig grafbestel gaat elders in de Pleistocene gebieden 
eveneens op. Dit wil ik illustreren aan de hand van grafvelden en graven uit Overijssel en Drenthe. In 
Overijssel waren ten tijde van een inventarisatie in 1977 niet meer dan vijf vindplaatsen bekend, met 
een twaalftal graven. Het is veelbetekenend dat het bij deze "toevalsvondsten" steeds urngraven betreft. 
Vijf graven dateren in de tweede helft van de 2de of de 3de eeuw,242 en zeven in de 4de of eventueel 
5de eeuw.243 Vondsten uit de Late Ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd ontbreken geheel. 

Een groter grafveld werd pas in 1984 in Colmschate ontdekt.244 Geheel naar verwachting zijn bij 
deze systematische opgraving Brandgrubengräber het meest talrijk en komen weinig urngraven voor. Of 
de ca. 100 kuilen die in de bodem aanwezig moeten zijn geweest allemaal graven zijn, staat niet vast 
omdat vaak minimale hoeveelheden verbrand bot zijn aangetroffen. De bijgiften zijn steeds meeverbrand 
op de brandstapel. Afgezet tegen het aantal sporen zijn zij weinig talrijk. Het gaat om wat terra sigillata,2*5 

terra nigra, minstens één stuk bronzen vaatwerk,246 een zilveren koordbeslag, kamfragmenten en glazen 
kralen. Gezien de hoeveelheid graven en de datering van de vindplaats in de 2de, 3de en eventueel 4de 
eeuw, zou de levende gemeenschap 15 personen omvat hebben. Het aantal personen dat in de bijbeho
rende nederzetting heeft geleefd, moet echter hoger gelegen hebben.247 

Op grond van dit laatste is het niet verwonderlijk dat een bij Colmschate een tweede grafveld aan
wezig bleek.248 De 13 graven vertegenwoordigen een fractie van het aantal dat oorspronkelijk aanwezig 
moet zijn geweest. Een groot deel lijkt aan de ploeg ten offer gevallen, daar de dichtheid van de sporen 
laag is.249 Opmerkelijk genoeg gaat het in dit grafveld alleen om urngraven en Knochenlager. Omdat de 
nabestaanden met de crematieresten doorgaans weinig fragmenten van bijgiften verzamelden, zijn de 
graven nauwelijks te dateren.250 

Op het Drents plateau bestaat een lange traditie van grafveldonderzoek, met name van de urnenvel-
den van de Late Bronstijd en Vroege Ijzertijd. Het is al langer duidelijk dat het grafritueel zich na de 
Urnenveldenperiode in toenemende mate aan de archeologische waarneming onttrekt. In de Midden 
Ijzertijd worden geen urnen of Knochenlager meer ingegraven. Bij "brandheuvels" van het type Ruinen 
vindt men soms nog crematieresten direct onder de heuvelzool, of houtskool en meeverbrand aarde
werk m de randgreppel. Tenslotte verdwijnen echter ook de vierkante randgreppels rond de brandheu
vels.23' Men kan spreken van een afnemende "monumentaliteit" van het grafritueel, een verschijnsel dat 
van invloed is op de archeologische traceerbaarheid van de graven uit de late prehistorie en de 
Romeinse tijd. 

In Barger-Oosterveld komen we een voor Nederland uniek voorbeeld tegen van een rijk graf uit de 
eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. De inventaris bestaat naar verluidt uit een terra sigillata-bord 

Haltern 1, bronsfragmenten van een helm, onderdelen van een pantser, een spiegel, een gesp, framenten 
van twee Aucissz-fibulae van brons en delen van paardetuig.252 Drenthe heeft nóg een wapengraf opgele
verd, een nabijzetting in een grafheuvel te Ruinen-Fluitenberg.253 Het graf bevatte ca. 25 ringetjes en 
een gesp van een maliënkolder. Verder bestonden de vondsten uit ca. 45 nageltjes en een haak van ijzer. 
Dat het graf in de 2de of 3de eeuw zou thuishoren, is gebaseerd op de datering in die periode van een 
nabijzetting uit dezelfde grafheuvelgroep en een andere uit Diever. De heuvel waarin de maliënkolder is 
aangetroffen dateert oorspronkelijk uit de Late Ijzertijd, of eventueel nog rond het begin van de jaartel
ling. 

49 



Buiten deze nabijzettingen in grafheuvels, zijn uit de Romeinse tijd nauwelijks grafvelden uit Drenthe 

bekend. Een grafveld in Wachtum werd door de opgraver zelfs niet als zodanig herkend en onder de 

noemer "woningsporen" gepubliceerd.254 Temidden van een serie paalgaten lag een crematiegraf, met 

een balsamarium als bijgift, en een urngraf met een in de grond gestoken mes. Voorts wordt een tweetal 

"vuurhaardjes" vermeld. 

Dat het grafritueel op het Drents plateau in essentie niet verandert tot in de laat-Romeinse tijd, 

blijkt uit het grafveld van Wijster-Looveen.255 Het ligt op ca. 100 m ten westen van de nederzetting 

Wijster. Onder de 24 crematiegraven bevinden zich 19 Brandgrubengräber en drie urngraven.236 De bijgif

ten zijn ook hier gering in aantal en meeverbrand op de brandstapel. Naast aardewerk zijn slechts twee 

fibulae en twee gespen aangetroffen. Naast crematies zijn acht inhumatiegraven gevonden.237 In vier 

gevallen moet het om kindergraven gaan vanwege de lengte van ca. 1 m. Daarnaast is er het bekende 

krijgergraf 116.258 Omdat men verkoos het in te graven in een oudere grafheuvel,259 ligt het tientallen 

meters van de overige graven af. Ook in Wijster-Looveen vertegenwoordigt het aantal teruggevonden 

graven een fractie van het aantal bewoners van de nederzetting. De grens van het grafveld is echter niet 

overal bereikt en wellicht horen bij de nederzetting zelfs meerdere grafvelden.260 

De graven in de Holocene gebieden onttrekken zich zo mogelijk nog meer aan het oog dan die op 

het Pleistoceen. Lange tijd waren uit Noord-Nederland alleen inhumaties bekend, aangetroffen bij ter-

pafgravingen. Dit materiaal trok ook de aandacht van arbeiders en bovendien jaagden fysisch-antropolo-

gen op de schedels van vertegenwoordigers van het "Friese ras".261 Ondanks deze belangstelling zullen 

toch veel van dergelijke inhumaties ongezien vergraven zijn. Daarom was inhumatie volgens Halbertsma 

de kenmerkende grafvorm van zowel de Ijzertijd als Romeinse tijd in Noord-Nederland.262 

Inmiddels wordt crematie echter algemeen beschouwd als de gangbare vorm van lijkbehandeling.263 

Waterbolk wees al op het in tijd samenvallen van de kolonisatie van het terpengebied en de afnemende 

herkenbaarheid van de graven op het Drents Plateau. De kans de weinig monumentale graven te vinden 

is in het terpengebied nog kleiner door de uitbreiding van terpen tot over de grafvelden, verspoeling en 

verploeging of door de afdekking door mariene kleipakketten.264 Mede door deze factoren is in heel 

Noord-Nederland niet meer dan een 7-tal crematiegraven uit de Romeinse tijd bekend!265 Dat grafvel

den uit de 5de eeuw en jongere perioden wel bekend zijn heeft zeker te maken met het feit dat daarin 

urnen, inhumaties en bijgiften voorkomen.266 

In het Land Wursten zijn graven aangetroffen tussen Barward en Dingen, terpen van de reeks waar

van ook de Feddersen Wierde deel uitmaakt. De twee lokaties liggen op een onderlinge afstand van 250 

m, zodat zij misschien deel uitmaken van hetzelfde grafveld. Enkele Brandgruben en urngraven bij de 

Barward zouden uit de 2de eeuw dateren.267 Bij de terp Dingen is een gemischt belegtes grafveld aange

troffen, met urngraven, Brandgrubengräber en inhumaties.268 Het merendeel van de vondsten dateert uit de 

4de en 5de eeuw, doch in een klein aantal stamt uit de 3de eeuw.269 Op grond van het bovenstaande is 

het mogelijk dat het grafveld van Barward/Dingen vanaf de 2de of 3de eeuw in gebruik is. De meeste 

grafvelden in het Noord-Duitse kustgebied hebben echter geen materiaal opgeleverd dat vroeger is te 

dateren dan de 4de/5de eeuw. Voorbeelden zijn de - door verploeging sterk verstoorde - grafvelden 

van Neuenkirchen-Dörningworth en Otterndorf-Westerwörden ten oosten van Cuxhaven.270 Het 

recentelijk ontdekte grafveld bij de Fallward, in de terpenreeks van de Feddersen Wierde, behoort even

eens tot deze groep. Uit dit grafveld komt een spectaculaire reeks houtvondsten, waaronder een boot en 

een rijk versierde zetel. 

De weinige crematiegraven in West-Nederland tenslotte, zijn binnen nederzettingen aangetroffen. 

Onder huis 9 van Assendelft F lag houtskool en crematie verspreid over een oppervlak van 90 bij 80 

cm; in de hoek van de concentratie stond een pot.271 Binnen het bewoonde areaal van Schagen-

Muggenburg vond men zeven potten met crematieresten. In de directe omgeving lagen verder vier 

inhumaties van mensen, twee van honden en één van een paard.272 
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Uit het bovenstaande valt een tweetal conclusies te trekken. De eerste is dat de grafvelden tussen Rijn 

en Weser moeilijk zijn terug te vinden. Ook door hun gering omvang worden zij minder snel ontdekt. 

Bovendien kunnen zij in de Holocene gebieden verborgen liggen onder jongere sedimenten en op de 

zandgronden onder dikke esdekken. Hoewel in de moderne tijd een groot aantal ingrepen in de onder

grond heeft plaatsgevonden, wil dat niet zeggen dat een aangesneden grafveld ook als zodanig wordt 

herkend. De graven ontberen een monumentale vorm en hebben geen randstructuren. Verder trekt het 

meest voorkomende graftype, het Brandgrubengrab, nauwelijks de aandacht van boeren en werklieden, 

omdat urnen en complete of kostbare bijgiften ontbreken. Ondanks het grootschalige karakter van veel 

opgravingen tussen Rijn en Weser werd doorgaans tot aan de grens van het bewoonde areaal gegraven. 

De grafvelden moeten echter op enkele tientallen of honderden meters hiervandaan worden gezocht 

(zoals in Wijster en Colmschate). 

Een tweede conclusie is dat de kenmerken van het grafritueel die de ontdekkingskans van grafvelden 

verminderen, tegelijk de essentie van het ritueel vormen. Het grafbestel is weinig gedifferentieerd. Op 

plaatsen waar een groter aantal graven is onderzocht, zoals in Colmschate, Rünthe en Hiddenhausen 

blijkt de rijkdom van de grafinventarissen niet veel uiteen te lopen. Slechts enkele malen wordt het 

bestaan van een elite gesuggereerd, zoals in Bislich graf 8 of het graf van Barger-Oosterveld,273 of de 

voorbeelden waarin wapens en uitrustingsstukken door onooglijke fragmenten zijn gerepresenteerd.274 

De streken tussen Rijn en Weser vormen samen met het Rijnland en noordelijk Noord-Gallië in de 

late prehistorie een groter gebied met een weinig gedifferentieerd grafritueel. In dit gebied is de hierbo

ven voor Drenthe beschreven vermindering van het aantal graven en hun archeologische zichtbaarheid 

na de Urnenveldenperiode een algemeen verschijnsel.275 Ook bezuiden de Rijn zijn de grafvelden 

doorgaans klein, hebben de meeste graven geen randstructuren of urnen en zijn bijgiften van metaal 

zeldzaam.276 Pas de Romeinse tijd neemt de archeologisch waarneembare differentiatie in het grafritueel 

weer toe, al vertoont het in bepaalde regio's een zekere continuïteit met dat van de late prehistorie.277 

3 . 3 . 3 ANDERE RITUELE C O N T E X T E N IN HET RIJ N - WE SER GEBIED 

Alvorens een volgend aspect van de grafveldenproblematiek te bespreken, namelijk het verband tussen 

het grafritueel en de sociale organisatie, wil ik kort ingaan op de rituele contexten anders dan grafvel

den, zoals cultusplaatsen en depots in "natte contexten". Er zijn twee redenen om in deze studie weinig 

aandacht aan deze contexten te beschouwen. Ten eerste zijn het de grafvondsten die verantwoordelijk 

zijn voor de markante verschillen in de materiële cultuur tussen de onderscheiden delen van Germania. 

Ten tweede heeft de systematische studie van vondsten uit natte contexten in het onderzoeksgebied 

eerst recentelijk een aanvang genomen. Aan de hand van enkele recente opgravingen en inventarisaties 

geef ik een impressie van de aard van de vindplaatsen en het vondstmateriaal. 

Een van de weinige voorbeelden van een cultusplaats in het onderzoeksgebied is Velsen-Velserbroek 

B6.278 Doordat op en rond de vindplaats afwisselend sprake was van open water, veenvorming en verlan-

dingsfasen is een complexe stratigrafie ontstaan. Dit maakt het moeilijk een beeld te krijgen van hetgeen 

zich in de loop der tijd precies heeft afgespeeld.279 Naast langgerekte configuraties van takken, zijn er 

twee duidelijke structuren van meer dan 100 m lang: een door greppels gemarkeerde, opgehoogde baan 

en twee parallel lopende wallen. Vanaf de Vroege Ijzertijd heeft men voorwerpen van uiteenlopende 

aard gedeponeerd, zoals hout dat oorspronkelijk in gebouwen was verwerkt, houten pennen, schedels 

van dieren, menselijk botmateriaal, aarden vaatwerk en metalen voorwerpen. Intrigerend is de samen

stelling van het vondstmateriaal uit de Romeinse tijd. Hieronder bevinden zich delen van wapens en 

uitrustingsstukken, zoals fragmenten van pila, een plaatje van een lorica squamata, bronsbeslag van gordels 

en paardetuig. Deze voorwerpen, alsmede een deel van de fibulae en munten, dateren uit de tijd dat de 
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nabijgelegen castella Velsen I en II bestonden. Eventueel kan de cultusplaats dus door Romeinse militai

ren zijn bezocht. Het is echter waarschijnlijker dat de inheemse bevolking de goederen verkregen heeft 

door middel van uitwisselingsrelaties of door ze van de castellum-terxeïnen op te rapen.280 Er werden 

immers al metalen voorwerpen in de Ijzertijd gedeponeerd en deze praktijk bleef bestaan toen de for

ten bij Velsen verlaten waren.281 

Verschillende kenmerken van de vindplaats zouden kunnen verklaren waarom cultusplaatsen in het 

Rijn-Wesergebied verder niet zijn aangetroffen. In de eerste plaats ontbreekt een cultusgebouw en een 

— voor ons waarneembare - begrenzing van een sacrale ruimte. De genoemde monumentale structuren 

zijn niet eenduidig als begrenzing of belangrijkste rituele focus van de cultusplaats te interpreteren. De 

rituele deposities komen verspreid binnen de opgegraven 1.5 ha voor, doch met een lage gemiddelde 

dichtheid.282 De takkenconfiguraties en andere sporen zijn slechts voor het geoefende oog van een 

archeoloog herkenbaar. De vindplaats manifesteerde zich nadat zij in een sloot was aangesneden slechts 

als een zandlichaam in het veen, met daarin enkele scherfjes inheems aardewerk en één stukje terra sigil-

lata. Alleen omdat alle grondwerkzaamheden in de regio Velsen intensief worden begeleid is de vind

plaats opgemerkt. De vondsten werden bij de opgraving vooral aangetroffen door zeer voorzichtig naar 

het opgravingsvlak te verdiepen en het gebruik van een metaaldetector. Tenslotte hangt de aanwezigheid 

van de meest in het oog springende vondsten van Velserbroek, metaal en importaardewerk, in belangrij

ke mate samen met de nabijheid van Romeinse castella. De meest karakteristieke vondsten zijn in feite 

het handgevormde aardewerk, houten voorwerpen en het botmateriaal. 

Het belang van een goede infrastructuur voor het waarnemen en bekend worden van vondsten uit 

natte contexten blijkt ook uit het verhaal van de Drentse veenvondsten. Dankzij de vroege stichting van 

het Drents Museum in Assen (rond 1850) en het actieve aquisitiebeleid van deze instelling,283 werd in de 

late 19de en vroege 20ste eeuw een groot aantal veenvondsten gemeld door veenarbeiders. Eerder wer

den de betreffende voorwerpen weggegooid, zodat uit de grootschalige veenontginningen van de 17de-

18de eeuw praktisch niets bekend is geworden.284 Lange tijd wist men met het materiaal weinig aan te 

vangen. Eerst vanaf eindjaren '80 worden alle vondsten uit de Drentse natte contexten bestudeerd en 

gepubliceerd onder leiding van Van der Sanden.285 Inmiddels bestaat voor een aantal materiaalgroepen 

een eerste indruk van de verspreidingspatronen in ruimte en tijd. Ik zal de verworven inzichten ten aan

zien van een drietal groepen kort samenvatten. 

Deposities van aardewerk uit de Late Bronstijd tot de Vroege Middeleeuwen zijn bekend van 25 

vindplaatsen.286 De meeste prehistorische vondsten komen uit het grote Bourtanger Veen, terwijl het 

aardewerk van na het begin van de jaartelling vooral uit de kleine veentjes van Noord-Drenthe stamt. Er 

zijn nauwelijks vondsten uit de beek- en rivierdalen bekend. Veruit het meeste aardewerk is gedepo

neerd in de Romeinse tijd, met een piek in de eerste eeuwen na Chr.287 Ten opzichte van het aardewerk 

uit nederzettingscontext zijn met name nauwmondige en kleine potten sterk vertegenwoordigd. 

Een volgende materiaalcategorie betreft runderhoorns, die maar liefst 99 maal zijn aangetroffen in 

beekdalen, grote en kleine venen verspreid over heel Drenthe.288 Deze vondsten zullen slechts een frac

tie van het oorspronkelijke aantal vondsten vertegenwoordigen, daar horens door veenarbeiders eerder 

zullen zijn weggegooid dan aardewerk. Een 14-tal 14C-bepalingen dateert de depositie van het 

Neolithicum tot in de Late Middeleeuwen. Hoewel geen van de dateringen in de Romeinse periode 

valt, zullen hoorns ook toendertijd in natte contexten zijn gedeponeerd.289 

Een derde groep vondsten zijn de in het veen geconserveerde menselijke lichamen.290 In de provin

cie Drenthe is minstens een 40-tal veerdijken gevonden, zowel uit de grote als de kleine venen. Acht 

lichamen zijn — soms zeer fragmentarisch — bewaard gebleven voor onderzoek. Het betreft zowel man

nen als vrouwen, van uiteenlopende leeftijden. Een deel is geboeid of vertoont sporen van geweld.291 

Hoewel enkele veenlijken uit de Midden-Bronstijd en de (Midden-)IJzertijd stammen, dateert het 

merendeel uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd.292 
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Bovengenoemde categorieën komen zowel geïsoleerd voor als in associatie met andere zaken. In Borger 
en Rolde zijn menselijke en dierlijke resten samen gevonden.293 Uit het Looveen naast de nederzetting 
Wijster en de Bol(le)venen bij Taarlo, Vries en Zeijen is aardewerk bekend in combinatie met onder 
meer dierlijke resten (runderen), menselijk haar en schoenen. Daarnaast springen (halffabrikaten) van 
houten voorwerpen in het oog, zoals wielfragmenten, naven, schalen, een weefzwaard en een haam.294 In 
Zeijen was zelfs sprake van constructies met opgestapelde stenen en hout. 

Het is de vraag hoe de vondsten uit de natte contexten van Drenthe, die talloze parallellen hebben in 
de venen van Noord-Duitsland en Denemarken,295 te interpreteren zijn. Tegenwoordig geloven weini
gen meer dat de voorwerpen per ongeluk in het veen zijn geraakt. Zij worden nu algemeen gezien als 
offers of votiefgaven.296 Met welke intentie specifieke voorwerpen en resten van dieren of mensen gede
poneerd zijn is niet meer te bepalen.297 Het is voorlopig voldoende vast te stellen dat de voorwerpen 
een rol speelden in de uitwisseling tussen mensen en het bovennatuurlijke, die als essentieel werd opge
vat voor het instandhouden van de samenleving. Kenmerkend is het weinig kostbare karakter van de 
meeste veenvondsten en het feit dat zij hoofdzakelijk naar het agrarisch bedrijf verwijzen en eventueel 
ook naar huishoudelijke activiteiten of nijverheid. De dierlijke resten en dan vooral de runderhoorns 
refereren aan de veeteelt en de in het inheemse waardensysteem belangrijke rundveehouderij.298 

Waarschijnlijk heeft het meeste aardewerk oorspronkelijk voedsel of drank bevat.299 Ook de houten 
voorwerpen, zoals de naven, wielen en een haam zouden betrekking kunnen hebben op agrarische acti
viteiten. Aldus lijken de besproken voorwerpen geofferd te zijn om te bewerkstelligen dat de bovenna
tuurlijke machten zorgden voor een succesvolle voedselproductie en een reproductie van de samenle
ving.300 Voor wat betreft hun "kostbaarheid" vormen de mensenoffers een uitzonderlijke categorie. 
Misschien is met hen vruchtbaarheid afgesmeekt in bijzondere omstandigheden. 

Gezien het eenvoudige karakter van de meeste vondsten uit de Drentse venen (en uit Velserbroek) 
lijken met name lokale groepen verantwoordelijk voor de deposities.301 In het licht hiervan is het wel
licht niet verwonderlijk dat nauwelijks wapens, bronzen vaatwerk en voorwerpen van edelmetaal in de 
natte contexten van het Rijn-Wesergebied zijn aangetroffen. Deze voorwerpen zijn geassocieerd met 
elites, en de depositie hiervan zal derhalve een rol gespeeld hebben in de rituele communicatie van 
boven-lokale groepen. Wel bood het deponeren van "eenvoudig" materiaal de elite een model bij tijd 
en wijle ook kostbaarheden in natte contexten te plaatsen. Voorbeelden in het Rijn-Wesergebied zijn 
de Romeinse zilveren en gouden munten die regelmatig in venen, beek- en rivierdalen worden aange
troffen.302 

3 - 3 - 4 V E R S C H I L L E N IN SOCIALE ORGANISATIE B I N N E N HET GERMAANSE GEBIED? 

In deze paragraaf ga ik in op de wijze waarop andere onderzoekers de markante verschillen in materiële 
cultuur tussen het gebied tussen Rijn en Weser en andere regio's van Germania hebben geïnterpreteerd. 
Men blijkt een directe relatie te veronderstellen tussen het grafbestel en de sociale organisatie. 

Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien in het werk van Eggers. Hij vat het verspreidingspatroon van de 
vondsten op als een indicatie voor grote verschillen in de sociale organisatie van het Rijn-Wesergebied 
enerzijds en het Elbegebied anderzijds. Dit blijkt wanneer hij spreekt over de "vorstengraven van het 
Lübsow-type" uit de 1ste en 2de eeuw na Chr.: Geographisch finden sich die "Fürstengräber" im Gebiet der 

sog. Eibgermanen, der sog. Ostgermanen (Burgunder, Rugier, Goten und Wandalen) und der sog. Nordgermanen -

also gerade in den Teilen Germaniens, für die auch literarisch ein frühes Königtum bezeugt ist. Die "Fürstengräber" 

fehlen indessen im eigentlich "westgermanischen" Gebiet, in dem eine mehr "demokratische" Verfassung (mit 

Herzögen in Kriegszeiten) bezeugt ist. Soziologisch also und nicht ethnisch muß die Erscheinung der 

"Fürstengräber"gedeutet werden.™ 
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Redlich schetst een soortgelijke tegenstelling in haar studie van wapenvondsten uit het rechtsrijnse 

gebied.304 In de weinige wapengraven tussen Rijn, Lahn en Aller zijn alleen schilden en lansen aanwezig 

en ontbreken zwaarden. In het Elbegebied komen daarentegen wel zwaarden voor. Op grond hiervan en 

de structuur van de bijbehorende grafvelden concludeert zij, ...daß sich bestimmte Gruppen von der bislang 

vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung losgelöst hatten, die sich nun einer kriegerischen Lebensführung zuwandten und 

bei denen, wie es ja auch Tacitus in seiner Germania schildert, einzelne principes ein Gefolge um sich sammelten, um 

Beutezüge in benachbarte Gebiete zu unternehmen?05 De Westgermanen waren daarentegen . ..weniger kriege

risch eingestellt und mehr bäuerlich fundiert. Bei ihnen war auch der Adel stärker landwirtschaftlich als kriegerisch 

interessiert und konnte sich gegenüber dem Volk weniger nachdrücklich als Oberschicht durchsetzten, wodurch das 

seltenere Vorkommen von Waffen in den Gräbern erklärt werden kann.306 In het Westen zou in de Late Ijzertijd 

weliswaar sprake zijn van aanzetten tot een meer "aristocratische" samenleving, maar de ontwikkeling 

stagneerde ten gevolge van de Romeinse interventies van de Augusteïsch-Tiberische periode. Redlich 

ziet de "democratische" en "aristocratische" samenlevingen dus niet alleen als ruimtelijk gescheiden, 

maar plaatst hen tevens in een ontwikkelingsreeks. 

In zijn inaugurele rede beschrijft Bloemers de situatie in het onderzoeksgebied op de volgende 

wijze: De socio-politieke organisatie van de Germaanse stammen ten noordoosten van de Rijn had vermoedelijk het 

niveau van een tribale samenleving nog niet overschreden. Tacitus vermeldt, dat de stam- of krijgshoofden hun positie 

verwierven door eigen verdiensten, niet door afkomst, en dat hun gezag meer berustte op het geven van adviezen dan 

van bevelen. Verwantschapsrelaties speelden een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij deformaties van troepen. De sociale 

differentiatie beperkte zich tot vrij en onvrij zonder een beroepsmatige bestuurlijke of godsdienstige klasse. 

Politieke en economische centrale plaatsen ontbraken. Het archeologische beeld van de nederzettingen en de begraaf

plaatsen ondersteunt dit. Geengrote versterkte nederzettingen, maar kleine groepjes boerderijen, zoals o.a. bekend uit 

Fochteloo en Noord-Barge in Drenthe en Flögeln in West-Duitsland. Westelijk van de Elbe werden de doden op een 

zeer eenvoudige wijze begraven.2,01 Germaanse muntemissies zijn niet bekend en zouden later ook niet worden inge

voerd?0" 

Het referentiekader en de terminologie van Bloemers zijn als neo-evolutionisch te karakteriseren. 

Zogenaamde "correlaten" worden gebruikt ter bepaling van het ontwikkelingsniveau van de samenle

ving. In dit geval gaat het om de verworven (in plaats van overerfde) status van leiders, een minder ont

wikkeld gezag, het belang van verwantschapsrelaties ten opzichte van andere organiserende principes en 

de geringe hiërarchisering van zowel de sociale organisatie als het nederzettingssysteem. De groepen in 

het onderzoeksgebied zouden zich op het tribal level bevinden.309 

Er bestaat een zekere overeenkomst tussen de "democratische" samenleving zoals Eggers en Redlich 

die schetsen en de "tribale" samenleving bij Bloemers, waarin het gezag van leiders .. .meer berustte op het 

geven van adviezen dan van bevelen. Dit is gebaseerd op een klassieke tekst (zie onder), en ook in de inter

pretatie van de andere twee auteurs spelen geschreven bronnen een doorslaggevende rol. De belangrijk

ste archeologische indicator voor een betrekkelijk egalitaire samenleving tussen Rijn en Weser is de aard 

van het grafbestel.310 

Het grafbestel speelt eveneens een cruciale rol in Roymans' vergelijking van drie belangrijke groe

pen van samenlevingen in de late prehistorie van Noordwest-Europa.311 Hij omschrijft het 

Noordwestblok als bestaande uit ...less complex and less hierarchical tribal formations in the periphery of the 

Celtic-Germanic world?''2 Het karakter van de samenlevingen tussen Rijn en Weser wordt niet nader 

gespecificeerd, maar wel wordt nader ingegaan op de materiële cultuur van samenlevingen rond de Elbe 

en in Denemarken: The archaeological data indicate that during the hate ha Tène period more complex and hier

archical tribal formations developed in this area, although not to the degree reached in the Celtic core areas. Increased 

status differentiation in the mortuary ritual of the West Germanic J'astorfculture appears with newly emergent elite 

burials containing swords, wagon parts, and imported bronze vessels. The large quantities of metal objects encountered 

in cemeteries, particulary the fibulae and belt hooks, testify to a strong development of and an increasing specialisation 
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mannelijke % graven % graven referenties 

populatie br. vaatwerk wapens 

Ehestorf > 48- 68 2 

Putensen >93 1.5 

Harsefeld 100-250 <7 

Körchow > 44- 78 <6. 

Groß-Romstedt >350 2 

<64 

29 

<31 

< 1 7 

29 

Weski 1982, 69-70; Kunow 1983, 132 

Häßler(ed.) 1991,510-511; Kunow 1983, 134-135; 

Weski 1982, 80-81. 

Häßler (ed.) 1991,437-438; Eggers 1951, 117-118; 

Weski 1982,77. 

Adler 1993, 270; Eggers 1951, 114-115; 

Weski 1982, 95. 

Peschel 1991; Eggers 1951, 136-137; 

Weski 1982, 117. 

Tabel 3.1 Schattingen van de omvang van de mannelijke populatie en het percentage graven met bronzen vaatwerk en wapens in vijf grafvelden 
uit het Elbegebied. 

in metal-working. Furthermore, better organized and more stable, village-like settlements appeared, enclosed by 
ditches and /or palisades. In some settlements, e.g. Hodde in Jutland, there is evidence for internal social differentia
tion.^3 Afgezien van de nederzetting Hodde,314 wordt alleen gesproken over grafvelden en de materiële 
cultuur uit graven. 

Een eerste conclusie van deze paragraaf moet zijn dat veel onderzoekers uitgaan van een direct ver
band tussen de differentiatie van het grafritueel en die van de samenleving als geheel. Deze aanname is 
dermate fundamenteel dat hier in de volgende paragraaf uitgebreid op in wordt gegaan.315 Een tweede 
conclusie luidt dat het idee van een geringe complexiteit van de samenlevingen in het Rijn-
Wesergebied in belangrijke mate op de geschreven bronnen berust. Vooruitlopend op het volgende 
hoofdstuk, alwaar deze bronnen ter discussie staan, wil ik hier al stellen dat uit de teksten geen verschil
len tussen de sociale organisatie van de groepen tussen Rijn en Weser en die in het Elbgermaanse 
gebied op te maken zijn. In het onderzoeksgebied is wel degelijk sprake van verticale sociale verschillen 
en elitegroepen. 

3 - 3 - 5 H E T G R A F S B E S T E L ALS S P I E G E L V A N D E S A M E N L E V I N G ? 

Zoals m de vorige paragraaf is gebleken wordt algemeen uitgegaan van het bestaan van een relatief hië
rarchische en complexe sociale organisatie ten oosten van de Weser. In de grafvelden van het Elbegebied 
vinden we inderdaad "rijke" graven. Naast de voorbeelden uit Stufe A die in figuur 3.4 zijn afgebeeld, 
zijn in bijlage 2 ter illustratie nog een aantal jongere of minder goed dateerbare graven met bronzen 
vaatwerk opgenomen van dezelfde vindplaatsen. In een reeks graven is naast bronzen vaatwerk sprake 
van een set wapens, ruitersporen, beslag van gordels en drinkhoorns, voorwerpen van edelmetaal en/of 
resten van een berenvel, vertegenwoordigd door de klauwen.316 Deze voorwerpen zijn gerelateerd aan 
een elitaire levensstijl: 

a) feest- en drinkgelagen - bronzen vaatwerk, drinkhoorns317 

b) raids en oorlogen - wapens, ruitersporen, paardetuig 
c) jacht(?) _ berenvellen 

De genoemde voorwerpen kunnen niet alleen in verband worden gebracht met specifieke activiteiten, 
maar meer indirect ook met de waarden die door elitegroepen werden aangehangen, zoals vrijgevigheid 
en krijgshaftigheid.318 De voorwerpen hadden naast de gebruiksfunctie voor de participanten veel meer 
betekenissen. Een bronzen ketel bijvoorbeeld, kan gebruikt zijn voor de bereiding van voedsel en drank 
tijdens een ceremonieel feestgelag. Hij refereert tevens aan de wijze waarop hij door de gebruiker ver
worven is, via krijgshaftige daden of geschenkenuitwisseling. 
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Belangrijker nog dan de vaststelling dat in bepaalde grafvelden rijke graven aanwezig zijn, is de vraag of 

de positie van de bijgezette personen nader te bepalen is. Tot in de jaren '50 en '60 gaf men een bevesti

gend antwoord op deze vraag. Zo meende Hachmann verschillende combinaties van wapenbijgiften in 

het grafveld van Groß Romstedt te kunnen relateren aan "krijger-klassen".319 In andere grafvelden was 

de verhouding tussen rijke graven met bronzen vaatwerk en/of wapens en de overige graven echter 

anders. Voor een aantal wat beter bekende Elbgermaanse grafvelden uit onze steekproef loopt het per

centage wapengraven bijvoorbeeld uiteen van 17 tot 64% (tabel 3.1).320 Omdat de sociale organisatie op 

lokaal niveau niet zo sterk uiteen zal hebben gelopen, moet van "vertekenende" factoren sprake zijn. 

In de eerste plaats lijkt de datering van de graven een bepalende factor. Een aantal graven uit de Stufe 

A in bijlage 2 bevat weliswaar vroeg bronzen vaatwerk, doch maar nauwelijks andere bijgiften. Een aan

tal jongere graven van dezelfde grafvelden heeft een uitgebreidere inventaris.321 Blijkbaar raakt het mee

geven van bijgiften hier pas na verloop van tijd in zwang. In de vroege graven wordt alleen bronzen 

vaatwerk aangetroffen omdat dit dient als urn en niet als bijgift. 

Dankzij het fysisch-antropologisch onderzoek aan crematieresten kwam een tweede factor aan het 

licht die van invloed is op de samenstelling van de grafinventaris. In het lste/2de-eeuwse grafveld van 

Hamfelde in Sleeswijk-Holstein werd een correlatie vastgesteld tussen de aanwezigheid van bepaalde 

grafgiften en de leeftijd van de overledene.322 Schilden en lansen werden meer aangetroffen in de graven 

van jongere personen, sporen vooral in die van ouderen. De plaats van een individu in de levenscyclus 

bepaalt dus mede welke bijgiften hij in het graf meekrijgt. 

Een derde factor die beslist genoemd moet worden wanneer het gaat om het beeld dat grafinventa

rissen geven van de samenleving, is die van de "formatieprocessen". Van het complex van handelingen 

en ideeën waaruit rituelen rond de dood bestaan resulteert slechts een fractie in een materiële neerslag. 

Hiervan komt een deel niet in archeologische context terecht, bijvoorbeeld door vernietiging tijdens de 

crematie en het feit dat de nabestaanden niet alle verbrandingsresten in de grafkuil deponeren. Tenslotte 

kan in de tijd na de depositie veel verloren gaan door bodemvorming, bioturbatie, verploeging en slecht 

opgraven. 

Het bovenstaande heeft als belangrijke implicatie dat de rijkste graven weliswaar met (krijger)elites in 

verband kunnen worden gebracht, zonder dat een "arm" graf aan een persoon met een lage sociale sta

tus hoeft toe te behoren. Wanneer men grafinventarissen met kwantitatieve methoden ordent zijn 

bovendien nooit discrete groepen van graven te herkennen, doch is sprake van geleidelijke overgan

gen.323 Desondanks menen onderzoekers soms de graven van personen in een "Führungsrolle' te kunnen 

onderscheiden. Zo zou in de grafvelden van Hamfelde en Kemnitz één "leider" per generatie begraven 

zijn.324 Tegenover de Oberschichtfamilie waaruit de leider afkomstig was, zouden 20 tot 30 einfache Familien 

hebben gestaan.325 De elite zou derhalve een soort Großbauerntum vertegenwoordigen. 

Tenslotte wil ik wijzen op twee interessante aspecten van de "Elbgermaanse" grafvelden. Ten eerste 

behoren de grafvelden tot het zogenaamde type Rieste, waarin alleen of hoofdzakelijk mannengraven 

lijken voor te komen. Dit fenomeen is niet eenduidig te verklaren, al leggen sommigen een verband met 

het Ge/bZ^a/fi-systeem.326 Ten tweede is het belangrijk te constateren dat deze grafvelden gebruikt 

werden door groepen van minimaal 50 tot enkele honderden personen. Aangezien het hoofdzakelijk 

mannen betreft, representeren de graven een totale populatie die minstens dubbel zo groot is.327 Op basis 

hiervan kan worden aangenomen dat de elites van deze groepen op boven-lokaal, misschien zelfs regio

naal niveau opereerden.328 

Het Duitse grafveldonderzoek dat zojuist de revue is gepasseerd was sterk empirisch georiënteerd en 

kende geen theoretische discussie over de sociale interpretatie van grafveldgegevens. Een dergelijke dis

cussie vond in een internationaal kader vooral plaats binnen de processuele archeologie, vanaf het einde 

van de jaren '60. Het belangrijkste uitgangspunt bij de pogingen een nieuwe benadering te ontwikkelen 

was een programmatisch artikel van Binford.329 Volgens hem wordt de variatie in het grafritueel vooral 
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bepaald door de leeftijd en sexe van de overledene, diens sociale status en het lidmaatschap van sociale 
groepen (verwanten, stam). In etnografische gegevens over het grafritueel in verschillende samenlevin
gen zag Binford de bevestiging van zijn - veel geciteerde - hypothese dat ...other things being equal, the 

heterogeneity in mortuary practices which is characteristic of a single sociocultural unit would vary directly with the 

complexity of the status hierarchy, as well as the overall organization of society with regard to membership units and 

other forms of sodality.330 

Een eerste probleem rond Binfords stelhng komt voort uit het feit dat zij is gebaseerd op een cross-
culturele steekproef. De correlatie tussen de differentiatie in het grafbestel en de complexiteit van de sta
tus-hiërarchie geldt voor de steekproef als geheel, doch hoeft voor een specifieke samenleving niet te 
gelden. Inderdaad presenteerden verschillende onderzoekers al snel etnografische voorbeelden waarbij 
het verband niet opging.331 Uit de archeologie kwamen eveneens waarschuwende geluiden. Zo wist 
men bijvoorbeeld zeker dat de Viking-samenleving relatief gedifferentieerd was, maar dit kwam niet 
gedurende de gehele Vikingtijd in het grafritueel tot uitdrukking.332 De constatering dat niet uitsluitend 
het grafritueel, doch het total cultural system in ogenschouw moest worden genomen bij het onderzoek 
naar de sociale structuur,333 bood geen echte oplossing. Gegevens uit grafvelden, nederzettingen en ritu
ele deposities zijn alle verschillend van aard en kunnen niet worden gemist. Een tweede hindernis waar 
de processuele archeologen mee te maken hadden was de onvolledige overlevering van het dodenritueel 
door de formatieprocessen.334 

De processuele archeologen onderkenden echter niet het meest fundamentele probleem van hun 
benadering, dat hetzelfde is als in meer traditionele analyses. Het betreft de aanname dat materiële cul
tuur een directe afspiegeling is van menselijk gedrag of het leven in het verleden, zij het een onvolledige 
door culturele factoren en formatieprocessen.335 Een eerste tekortkoming van deze zienswijze is de 
nadruk op het individu in het grafritueel. Mogelijk was het ritueel voor veel verleden samenlevingen 
eerder een gebeurtenis die een grotere groep betrof. Een ander twijfelachtig uitgangspunt is de visie op 
de nabestaanden als volkomen passieve wezens, die zonder meer het beeld van het levende individu 
reproduceren in de uitrusting en uitvoering van het graf. Men moet echter rekening houden met een 
actieve rol van de participanten; dat wil zeggen het door hen beïnvloeden of creëren van een beeld van 
de overledene. 

De zojuist genoemde afspiegelingsgedachte is dermate ingesleten in de archeologie dat het wellicht 
goed is te bezien hoe de dodenrituelen van levende samenlevingen door de antropologie worden geana
lyseerd. Mogelijk levert dit inzichten op die ons meer doen begrijpen van het grafritueel van samenle
vingen uit het verleden, en die in het Rijn-Wesergebied in het bijzonder. 

3 - 3 - 6 NAAR EEN ALTERNATIEVE BENADERING BIJ DE STUDIE VAN HET GRAFRITUEEL 

Antropologische studies tonen enerzijds hoe verschillend in de wereld met de dood wordt omgegaan.336 

Anderzijds blijkt het dodenritueel van de meest uiteenlopende samenlevingen eenzelfde basispatroon te 
vertonen, dat van de rite de passage. Rites de passage markeren de belangrijkste statusveranderingen die een 
persoon gedurende zijn bestaan ondergaat. Voorbeelden zijn de doop, de initiatie als krijger en/of vol
wassene, het huwelijk en de dood.337 Ik licht hier de structuur van dergelijke rituelen toe aan de hand 
van hetgeen rond een sterfgeval gebeurt. Met het overlijden begint een liminele of overgangsfase. Het 
lichaam van de dode is onrein en zijn potentieel kwaadaardige "ziel" blijft rondwaren. Eerst nadat het 
lichaam op een bepaalde wijze is behandeld of is vergaan, wordt het weer als rein beschouwd. Het niet-
stoffelijke aspect van de persoon - de "ziel" - is nu vrij. Niet alleen het gestorven individu, doch ook 
zijn nabestaanden en in feite de hele samenleving verkeren in een abnormale toestand. Het overlijden 
van een persoon verstoort de sociale orde. Door middel van rituelen trachten de levenden het overgaan 
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van lichaam en ziel naar een nieuwe toestand in goede banen te leiden en zichzelf te reinigen. Met het 

einde van de liminele fase is de sociale orde hersteld. 

De wijze waarop de participanten het voortbestaan van de sociale orde trachten te bewerkstelligen, is 

onlosmakelijk verbonden met hun opvattingen over wat de essentie daarvan is. Voor de Merina op 

Madagascar bijvoorbeeld is de centrale waarde de deme, de onverbrekelijke eenheid van de lokale groep 

én haar landbouwgrond.338 Hoewel de grond in de praktijk is opgedeeld over families en daarbinnen 

wordt overerfd, blijft zij volgens de ideologie gemeenschappelijk bezit. Land en mensen worden bijeen

gehouden door endogamie binnen de deme en het bijzetten van de doden in een collectieve tombe. 

Daarin zijn individuen letterlijk niet meer herkenbaar, want de resten zijn vermalen. Een dusdanig com

plete vernietiging van het individu is extreem, maar in veel samenlevingen is sprake van depersonifiëring 

van de dode ten einde het collectief in stand te houden.339 Men tracht de "levenskracht" van de dode te 

behouden en daarmee meer "concrete" zaken, als de sociale rollen en het bezit van de overledene. Zo 

hanteren de LoDagaa van Noordwest-Ghana een uitvoerige classificatie van de verschillende delen van 

de erfenis.340 Het gaat enerzijds om materiële zaken, zoals productiemiddelen (land) en roerende goede

ren (vee, geld, landbouwproducten). Anderzijds bestaat de erfenis uit rollen, zoals die van beheerder van 

het "Aarde-altaar", echtgenoot/echtgenote, vader/moeder en vriend/vriendin. De verschillende com

ponenten moeten worden overgedragen op specifieke erfgenamen. Aan het einde van de reeks rituelen, 

lang na de eigenlijke begrafenis, zijn het vroegere bezit en de claims van de dode herverdeeld. De ziel 

van de dode verblijft nu in het dodenrijk en in de stal van het huis is een antropomorf voorouderbeeldje 

geplaatst. 

Vanzelfsprekend leveren bovenstaande voorbeelden geen directe verklaringen voor concrete archeo

logische verschijnselen. Wel suggereren zij dat de kenmerken van de levende persoon eerder niet dan 

wel in het graf weerspiegeld zullen zijn. De dode is immers gedepersonifieerd en zijn bezit en rollen 

zijn achtergebleven bij de levenden. Het graf is niet meer dan de bergplaats voor de stoffelijke resten, die 

vaak minder belangrijk zullen worden geacht dan de ziel. Bij veruit het grootste deel van de graven die 

wij als archeologen terugvinden lijken slechts de minimale rituele voorschriften omtrent de uitvoering 

ervan te zijn gevolgd.341 

Er zijn verschillende aanleidingen denkbaar waarom nabestaanden meer aandacht aan het graf beste

den. Het kan bijvoorbeeld het brandpunt zijn van een vooroudercultus of gezien worden als de plaats 

waar de ziel bij tijd en wijle verbhjft. Tevens kunnen hiernamaalsvoorstellingen bestaan zodat de dode in 

het graf van goederen voor de reis daarnaar of het verblijf aldaar wordt voorzien. Veel samenlevingen 

hebben echter geen concrete voorstellingen over het leven na de dood, zoals de Merina.342 De ideeën 

lopen verder soms binnen een samenleving uiteen, hetgeen het geval is bij de LoDagaa343 en in de 

Romeins-Mediterrane cultuur.344 Terwijl de zielen in de klassieke mythen vooral in de onderwereld 

werden gesitueerd, werden in de praktijk vaak voorzieningen getroffen die een - tijdelijk - verblijf van 

de ziel in het graf mogelijk maakten. Velen hingen de opvatting aan dat een leven na de dood niet 

bestond of dat de ziel werd opgenomen in de kosmos. 

Natuurlijk sluit het bovenstaande niet uit dat de rijkdom of status van een persoon soms tot uitdruk

king komt in de uitvoering en/of inrichting van het graf, zonder dat het grafveld als geheel een beeld 

van de sociale organisatie gaat geven. In het licht van hetgeen hierboven is geschreven, is bijzondere aan

dacht voor de bijzetting van een specifiek individu met name te verwachten indien de overdracht van 

sociale posities, claims en rechten niet vanzelfsprekend, problematisch of zelfs onmogehjk is. Dergelijke 

situaties betreffen meestal niet alleen de directe nabestaanden, doch grotere delen van de samenleving. 

Zij kunnen bijvoorbeeld optreden bij de dood van een leider. De vestiging van een gemeenschap is 

eveneens een moment waarop soms bijzondere aandacht aan graven wordt besteed. Dit zien we bijvoor

beeld in enkele inheems-Romeinse grafvelden uit het Maas-Demer-Schelde gebied. De uitvoering van 

graven is daar doorgaans weinig monumentaal en de inventarissen zijn niet "rijk". Zowel in Nijmegen-
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Hatert,343 Mierlo-Hout346 en Wijshagen-Plokrooi347 zijn de grootste structuren met de stichtingsfase van 

het grafveld verbonden.348 Mogelijk hadden de hier begraven doden geen bijzondere sociale status, maar 

waren zijn de eerste doden van een nieuw gevestigde gemeenschap. De eerste doden werden tot symbo

lische voorouders van de gehele gemeenschap gemaakt, zodat een historische legitimering werd gegeven 

aan het gebruik van het grafveld en daarmee van het territorium. 

Hoewel de hier gepresenteerde inzichten geen eenduidige verklaring bieden voor het armoedige grafri

tueel in het Rijn-Wesergebied, is duidelijk dat de aard van het grafbestel in ieder geval niet simpelweg 

mag worden opgevat als indicatie voor het bestaan van een bijna egalitaire sociale structuur. Blijkbaar 

zijn bij het vormgeven van de graven meestal niet meer dan de minimale rituele voorschriften gevolgd. 

Tegelijkertijd is het onvoorstelbaar dat de overdracht van posities, rollen, rechten en claims tussen Rijn 

en Weser nooit problemen gaf, zodat monumentale en/of rijke graven daarom zeldzaam zijn. Het lijkt 

te eenvoudig uit te gaan van het door Hedeager veronderstelde verband tussen het ontbreken van depo

sities in rituele contexten en "stabiliteit" binnen een samenleving.349 Hedeagers conclusie mag dan dis

cutabel zijn, zij attendeert nogmaals op het belang niet alleen het grafritueel te gebruiken voor een 

reconstructie van de sociale organisatie.330 De rituele communicatie tussen leden van de elite, de rest van 

de gemeenschap en het bovennatuurlijke resulteert vaak in de depositie van kostbaarheden. Hedeager 

laat zien dat deze kostbaarheden per periode van de Deense prehistorie alleen in graven, alleen in depots 

of in (geen van) beiden voorkomen. 

Het brandpunt van de rituele communicatie kan dus afwisselend in verschillende rituelen liggen en 
daarmee verschuiven naar een andere archeologische context. Dit heeft als implicatie dat de rituelen die 
van betekenis waren voor de elitecompetitie of de overdracht van posities en rechten evengoed een 
vorm kunnen hebben die archeologisch niet traceerbaar is. Mogelijk speelden zij zich in het Rijn-
Wesergebied af in volksvergaderingen gelijkend op het concilium van Tacitus of bij ceremoniële feest- en 
drinkgelagen. 

De vraag waarom de rituele communicatie niet op enig moment op de grafvelden heeft plaatsgevon
den is niet definitief te beantwoorden. Hooguit zijn enkele factoren te noemen die mede hebben 
bepaald dat het grafritueel elites blijkbaar geen aanknopingspunt bood voor deze communicatie. 

Een eerste factor kan de van oudsher geringe differentiatie van het grafritueel zijn geweest. Op het 
Pleistoceen waren de graven al in de Urnenveldenperiode niet van rijke bijgiften voorzien. De verschil
len in omvang tussen de grafmonumenten waren relatief gering. In de Midden Ijzertijd verdwijnen de 
grafmonumenten zelfs geheel. Graven uit deze periode zijn in de Holocene gebieden eveneens nauwe
lijks bekend. Traditioneel was het grafritueel in het onderzoeksgebied dus geen middel mededelingen te 
doen aan grotere segmenten van de samenleving. Vergelijken we dit met de situatie in het Elbegebied, 
dan blijkt het grafritueel daar tijdens de vroege fasen van de Jastorf-cultuur al wat gedifferentieerder. De 
vaak meegegeven kleinere metalen voorwerpen worden in de Late Ijzertijd aangevuld met grotere en 
meer kostbare wapens en bronzen vaatwerk. 

Een tweede mogelijke factor betreft de omvang van de begravingsgemeenschappen. Tot in de eerste 
eeuwen na het begin van de jaartelling bestaan lokale gemeenschappen uit enkele huishoudens,331 die 
tenminste in de Urnenveldenperiode een eigen grafveld hebben. Het grafritueel kan dus voornamelijk 
een lokale aangelegenheid zijn geweest en het ligt niet voor de hand dat rituele communicatie plaats
vond die grote groepen mensen betrof. Maken we wederom de vergelijking met het Elbegebied, dan 
was het bewoningspatroon daar wellicht niet anders, maar de besproken grafvelden lijken door groepen 
van tientallen of zelfs honderden mensen gebruikt. Het dodenritueel van dergelijke begravingsgemeen
schappen bood wellicht ruimere mogelijkheden voor de onderlinge communicatie van elites, de 
gemeenschap en het bovennatuurlijke.352 
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3 - 3 - 7 DE VERWERVING EN BETEKENIS VAN G E Ï M P O R T E E R D E G O E D E R E N IN DE LATE I J Z E R T I J D 

Bronzen vaatwerk, wapens en voorwerpen van edelmetaal zijn in het Rijn-Wesergebied in de eerste 
plaats zeldzaam doordat de bevolking ritueel communiceerde op een wijze die de archeologie weinig 
materiaal heeft nagelaten. Hiermee is echter niet gezegd dat kostbaarheden niet toch onder de bevol
king circuleerden. In de Romeinse tijd was dit zeker het geval, hetgeen blijkt uit vondsten van materiaal 
uit genoemde categorieën.353 De situatie wat betreft de Late Ijzertijd is minder duidelijk. Circuleerde 
tussen Rijn en Weser bronzen vaatwerk zoals wij dat kennen uit het Elbegebied, maar kwam het niet in 
graven terecht? Of hadden elitegroepen uit het onderzoeksgebied geen toegang tot dergelijke kostbaar
heden? O m deze vragen te beantwoorden is het in de eerste plaats nodig na te gaan hoe de kostbare 
importgoederen in het Elbegebied eigenlijk werden verworven en waarom de elite zich van "exotisch" 
materiaal bediende. Vervolgens kan worden bezien of in het Rijn-Wesergebied "eenvoudige" importen 
aanwezig zijn, die zouden kunnen duiden op de circulatie van kostbaar materiaal. 

Hoewel de productieplaatsen van het in paragraaf 3.3.1 besproken bronzen vaatwerk niet precies 
bekend zijn, ligt het merendeel ongetwijfeld bezuiden de Alpen, waarschijnlijk in Campanië.354 Daar 
zullen ook de typen vandaan komen die Eggers op grond van een afwijkende techniek als Gallische 
producten aanzag.353 De enige vormen waarvoor een productie in Gallië algemeen wordt aangenomen 
zijn de grote ketels Eggers 4-8.356 De zwaarden en scheden uit de graven van het Elbegebied zijn qua 
vormgeving typisch "Keltisch".357 Dit geldt voor schedeplaten van brons en zilver met een opus interrasile 

decoratie en/of sporenfórmige Ortbänder. Zij hebben een verspreiding van het Moezelgebied tot in Polen 
en in zuidelijke richting tot voorbij de Donau.358 In Germania zijn ook enkele zwaarden met opgescho
ven metalen plaatjes op de greep gevonden, met parallellen in het Nederlandse rivierengebied en het 
Moezelgebied.359 Alleen de schedes van de mittelgermanische Sondergruppe zijn wel als Germaanse produc
ten gezien, op grond van hun karakteristieke vorm en verspreiding.360 Toch staat dit allerminst vast en 
kunnen ook deze van niet-Germaanse herkomst zijn.361 Vrijwel alle overige wapens - speren en lansen, 
schilden en ruitersporen - zijn binnen Germania vervaardigd. Zij komen weliswaar meer voor dan 
zwaarden, maar zijn aanzienlijk minder kostbaar. 

Wanneer het gaat om de importen uit de Romeinse tijd, veronderstellen de meeste onderzoekers 
een verwerving door middel van (ruil)handel, als tegenprestatie voor grondstoffen en agrarische produc
ten, zoals barnsteen, runderen, huiden, textiel en slaven.362 Kunow acht dit model reeds van toepassing 
op de Late Ijzertijd.363 Hoewel handelaren sporadisch met Germaanse groepen in contact kwamen,364 

zullen hun activiteiten doorgaans niet verder hebben gereikt dan de zuidelijke helft van Noord-Gallië 
en het Midden-Rijngebied.363 In tegenstelling tot Gallië was in Germania de socio-economische infrast
ructuur - met de oppida als "centrale plaatsen"- afwezig die gecommercialiseerde handel kon onder
steunen. Volgens Redlich was handel met de Germanen voor de Romeinse mercatores van de Late 
Ijzertijd niet rendabel.366 Het argument van Kunow vóór handel is minder overtuigend. Volgens hem 
wijst het beperkte typespektrum van de in de Stufe A geïmporteerde goederen op een specifieke 
Germaanse "vraag".367 Het vaatwerk is echter afkomstig uit grafcontext en hoeft geen representatief 
beeld te geven van de materiële cultuur die "bovengronds" aanwezig was. Bovendien impliceert een 
Germaanse voorkeur voor bepaalde goederen niet dat deze door handelaren werden geleverd. 

Meer plausibel is de verklaring van Redlich, volgens welke de importen door de Germanen verkre
gen werden middels raids in Gallië en het dienstnemen als "hulptroepen" van elitegroepen aldaar.368 In 
dit licht is de aanwezigheid van goederen die in Gallië zijn vervaardigd beter verklaarbaar en bovendien 
zijn contacten tussen Gallische en Germaanse elites bekend uit de geschreven teksten. Voordat op deze 
teksten wordt ingegaan wil ik echter wel opmerken dat Redlich de sociale en ideologische dimensies 
van uitwisselingsrelaties veronachtzaamt. Zij ziet het bronzen vaatwerk als betaling in natura,369 en daar
mee de relaties als onpersoonlijk, vrijblijvend en kortdurend. 
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Fig. 3.10 De verspreiding van Keltische munten in het Rijn-Weser- en het Elbegebied. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 3. 

a "oudere" horizont, munten van westelijke of zuidelijke herkomst; b munten van zuidoostelijke/Boheemse 

herkomst; c 'jongere" horizont van munten die ook in militaire context (d) zijn aangetroffen. 

De teksten van klassieke auteurs over de externe contacten van Germaanse groepen in de late 1ste eeuw 

voor Chr. zijn gekleurd. Alleen de interactie met de "Kelten" in Gallië wordt belicht en niet die met 

groepen in bijvoorbeeld het Donau-gebied. Verder is het meeste bekend over de ondernemingen van 

de groepen onder leiding van Ariovistus. Diens optreden is uitzonderlijk, afgemeten zijn grote invloed 

in Gallië en de omvang van de door hem geleide schare.370 Hij is een leider op "internationaal" niveau. 

In 59 voor Chr. roept de Romeinse senaat hem uit tot rex et amicus van het Romeinse volk, en geeft 

hem geschenken.371 Ariovistus heeft voorts een alliantie met de Norische koning Voccio, via een huwe

lijk met diens zuster.372 Het niveau waarop Ariovistus opereerde mag dan niet representatief zijn voor de 

onderlinge contacten van Germaanse en Keltische elitegroepen, het soort relaties dat hij onderhield was 

dat wel. Het geven, of liever: uitwisselen van geschenken en gijzelaars was een algemeen gebruik bij het 

aangaan van verdragen en andere relaties. Huwelijken blijken ook in andere gevallen een rol als integre

rend bestanddeel van elitenetwerken te spelen.373 

Een conflict als dat van de Arverni en Sequani tegen de Aedui, waarbij Ariovistus werd ingeschakeld, 

was geen bijzonderheid. Caesar verhaalt van verschillende Germaanse interventies in Gallië,374 en zet zelf 

Germaanse bereden krijgers in.373 In de optiek van Caesar zijn de Germanen huurlingen,376 maar de 

meeste allianties zullen op de zojuist genoemde, "tribale" wijze zijn bekrachtigd. Hoewel berichten over 
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de periode na 50 voor Chr. ontbreken, blijft de Germaans-Gallische interactie vermoedelijk decennia 
lang even intensief. Ten eerste verandert door Caesars campagnes aanvankelijk in structureel opzicht 
niets aan het karakter van de socio-politieke organisatie in Gallië.377 Ten tweede bestaat na de Gallische 
oorlogen op tal van plaatsen een machtsvacuüm, zodat de intensiteit van elitecompetitie en inter-tribale 
conflicten zelfs zullen zijn toegenomen. Ten derde vinden geregeld conflicten tussen Gallische en 
Romeinse troepen plaats met Germaanse tussenkomst, zoals bij de opstand van de Treveri en Morini in 
29 voor Chr.378 Rechtsrijnse groepen waren niet alleen betrokken bij inter- en intra-tribale conflicten 
van de Galliërs, maar ondernamen tegelijkertijd veelvuldig raids in Gallië. Ook langs deze weg konden 
buit en prestige verkregen worden.379 

Het bronzen vaatwerk en de zwaarden in het Elbegebied zijn dus verkregen door onderlinge contac
ten van elitegroepen. De betrokkenheid bij de elitecompetitie in Gallië kan blijkbaar in een langdurige 
participantie in alliantie- en uitwisselingsnetwerken hebben geresulteerd, die niet ophield wanneer men 
in Germania was teruggekeerd. Bronzen vaatwerk of zwaarden zijn niet eenvoudigweg op te vatten als 
soldij of statussymbolen waarvan slechts de intrisieke waarde van belang was.380 Voor de participanten 
zal ook de verwijzing naar de krijgshaftige daden van de bezitter en diens participatie in wijdreikende 
elitenetwerken belangrijk zijn geweest.381 Het is opvallend dat de elite van het Elbegebied haar elitaire 
levenswijze in sterke mate uitdraagt via materiaal uit "Keltische" gebieden. Wat dit betreft is inderdaad 
sprake van een "latènisering" van de Germaanse cultuur.382 

Door het ontbreken van rituele contexten in het Rijn-Wesergebied is de vraag of exotisch materiaal in 
de Late Ijzertijd toch circuleerde niet direct te beantwoorden. In principe is het wel mogelijk dat via 
netwerken waarin kostbaarheden werden uitgewisseld ook goederen met een lagere waarde worden ver
spreid. Men zou hierbij kunnen denken aan Keltische munten en glazen La Tène-armbanden, aangezien 
de kostbaarheden waarover in dit hoofdstuk wordt gesproken "Keltisch" zijn. Een belangrijk gegeven is 
dat deze voorwerpen in Noord-Gallië in ruime mate buiten graven, cultusplaatsen en depots worden 
aangetroffen. 

Keltische munten blijken voornamelijk buiten het onderzoeksgebied en in de randzones ervan voor 
te komen (figuur 3.10; bijlage 3). Een aantal, hoofdzakelijk bronzen, typen is binnen Romeinse leger
kampen aangetroffen. Deze munten werden in de Augusteïsch-Tiberische periode gebruikt voor de 
betaling van hulptroepen die links van de Rijn gelicht waren. Zij werden vermoedelijk niet of nauwe
lijks door de bevolking van het Rijn-Wesergebied gebruikt. De gouden en zilveren munten daarentegen 
zullen wel een plaats hebben gehad in Germaanse uitwisselingsnetwerken, doch ten westen van de 
Weser zijn zij alleen in Noord-Hessen en het oosten van Noordrijn-Westfalen gevonden.383 In 
Thüringen, rechtsonder in figuur 3.10, is een reeks "Keltische" munten uit Bohemen aangetroffen. Dit 
illustreert dat de groepen waarmee Germaanse elites relaties onderhielden niet alleen in Gallië moeten 
worden gezocht. 

Evenals de Keltische munten zijn La Tène-armbanden een marginaal verschijnsel in het Ri jn-

Wesergebied (figuur 3.11; bijlage 4). Rechts van de Rijn is alleen sprake van een concentratie in het 

mondingsgebied van de Lippe, hetgeen niet verwonderlijk is in het licht van de aparte postitie die deze 

micro-regio inneemt.384 Volgens Roymans en Van Rooijen hadden de armbanden voor de Nederrijnse 

groepen, waar zij massaal voorkomen, een functie in het onderstrepen van de eigen, zuidelijk georiën

teerde culturele identiteit.385 Dit zou de betrekkelijk scherpe begrenzing van de verspreiding naar het 

noorden toe kunnen verklaren. De armbanden in het Rijn-Wesergebied zouden, omdat zij door vrou

wen gedragen zullen zijn, kunnen wijzen op huwelijksrelaties met groepen uit het Nederrijngebied.386 

Ook op grond van de kartering van munten en armbanden is het moeilijk een voorstelling te krij

gen van de supra-regionale contacten van de elitegroepen in het Rijn-Wesergebied. Een eerste hypo

these is dat men daadwerkelijk weinig contacten onderhield met groepen ten westen van de Rijn. 
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Fig. 3.11 De verspreiding van glazen LaTène-armbanden in het onderzoeksgebied en omliggende regio's. 

a vindplaatsen van bijlage 4; b overige vindplaatsen, naar Hachmann et al. 1962, Karte 6 (rechtsrijns), Roymans/ 

VanRooijen 1993,fig.2; Reichmann 1979, Karte 7 (linksrijns). 

Volgens Caesar bestond zowel in Germania als in de noordelijke periferie van Noord-Gallië een weer

stand ten aanzien van Romeinse goederen, omdat deze hen "zwak" en "verwijfd" zouden maken.387 

Caesar verwoordt echter een bekend barbaren-topos, waarin barbaren geen handel bedrijven of luxe 

goederen gebruiken. Het bestaan van een "culturele weerstand" tegen Romeinse goederen bestond 

zeker niet op de lange termijn, omdat deze in de eeuwen na het begin van de jaartelling wél tussen Rijn 

en Weser aanwezig zijn. Toch kan men in de Late Ijzertijd aanvankelijk weinig belangstelling voor exo

tische goederen hebben gehad. Dit verschijnsel is bekend uit etnografieën.388 Men weet gewoonweg 

geen plaats aan te geven aan vreemde goederen binnen het eigen culturele systeem. Eerst nadat een 

zekere sociale interactie tot stand is gekomen vindt in de "tribale" economie een meer omvangrijke uit

wisseling plaats, die ook archeologisch zichtbaar kan worden. 

Een tweede mogelijkheid is dat de netwerken waarin elitegroepen uit het Rijn-Weser participeerden 

anders georiënteerd waren dan die van de Germanen uit het Elbegebied. De laatsten onderhielden 

hoofdzakelijk contacten met Midden-Gallië en het zuidelijke deel van Noord-Gallië, als men tenminste 
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afgaat op de verspreiding van vroeg "Germaans" aardewerk en bronzen vaatwerk over het Midden-

Rijngebied, de Wetterau en Noord-Hessen.389 De elitaire levenstijl die uit de graven van het Elbegebied 

naar voren komt, met een nadruk op krijgshaftigheid en feestgelagen, komt eveneens tot uitdrukking in 

grafinventarissen uit het zuidoosten van Noord-Gallië. De noordelijke periferie van Noord-Gallië kent 

een relatief eenvoudige materiële cultuur en karakteristieke stelsels van waarden en ideeën.390 Deze 

waarden vertonen sterke overeenkomsten met die van de groepen in het onderzoeksgebied. Daarom is 

het goed voorstelbaar dat toch relatief intensieve contacten bestonden tussen de elites aan weerszijden 

van de Neder-Rijn. 
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DE S O C I O - P O L I T I E K E O R G A N I S A T I E 

De centrale doelstelling van deze studie is te onderzoeken welke veranderingen in de loop van de 

Romeinse tijd optreden in de socio-politieke organisatie en de machtsbasis van elitegroepen.391 In het 

vorige hoofdstuk is deze thematiek al zijdelings aan de orde gekomen. In het werk van Redlich bijvoor

beeld werden het "democratische" en "aristocratische" model gezien als stadia in de socio-politieke ont

wikkeling van de Germaanse samenlevingen. In laatstgenoemd model speelde volgens Redlich de 

Gefolgschaft - een rond een princeps verzamelde groep krijgers - een belangrijke rol. Een centraal thema 

voor de laat-Romeinse tijd is het ontstaan van nieuwe tribale eenheden als de Franken en Saksen. 

Al deze themata zijn in hun samenhang het meest uitgebreid bestudeerd door historici die zich bezig 

houden met de Germaans-Duitse Verfassungsgeschichte, de geschiedenis van politieke structuren en insti

tuties. Daarom wordt hieronder allereerst op hun denkbeelden ingegaan. Vervolgens wordt onderzocht, 

of deze ideeën terug te vinden zijn in het werk van met name archeologen. Tegelijk komt een funda

menteel punt van kritiek aan de orde op de bestaande beelden van de ontwikkeling van de Germaanse 

socio-politieke organisatie. 

Vanwege deze kritiek wordt in de tweede paragraaf opnieuw gekeken naar de historische bronnen. 

Dit is bovendien nodig omdat in onderhavige studie niet het gehele "Germanendom" wordt bestu

deerd, zoals in de Verfassungsgeschichte, maar slechts een deel daarvan. Ik zal mij concentreren op enkele 

cruciale vragen. De eerste is of aanwijzingen bestaan voor een afnemend belang en/of een veranderen

de invulling van het koningsschap. Ten tweede zal gekeken worden naar de Gefolgschaft: in hoeverre zijn 

de vigerende voorstellingen over deze institutie adequaat, en wordt de veronderstelling dat deze steeds 

belangrijker wordt bevestigd? 

Eventuele veranderingen in de socio-politieke structuur blijken in de geschreven bronnen nauwelijks 

direct waarneembaar. Daarom wordt in de derde paragraaf gezocht naar andere ingangen voor onder

zoek naar de socio-politieke organisatie. Daartoe behoren vanzelfsprekend archeologische gegevens, 

maar ook geschreven teksten zijn wellicht bruikbaar wanneer zij vanuit een andere optiek worden 

geanalyseerd. 

4 . I B E S T A A N D E V I S I E S OP DE G E R M A A N S E S O C I O - P O L I T I E K E O R D E EN HAAR 

O N T W I K K E L I N G 

4 . . I . I VAN WAITZ TOT W E N S K U S . DE DUITSE VER F AS SUN G S GE S CHI CH TE 

Dat de Germaanse samenleving een soort democratie geweest zou zijn is een idee van Georg Waitz, uit

eengezet in diens Deutsche Verfassungsgeschichte uit 1844.392 Waitz zag lokale groepen, Gemeinden of 

Markgenossenschaften, als de basiscomponenten van de samenleving. Deze waren samengesteld uit vrije, 

landbezittende en wapendragende boeren. De Gemeinden zonden afvaardigingen uit naar de volksverga

dering op stamniveau (concilium, Thing). Daar werd recht gesproken door de priesters, en koos men een 

koning (rex),393 oorlogsleiders (duces), en beambten (principes). Deze laatsten spraken recht in de dorpen 

(via) en op het niveau van de Gau (pagus). Ze werden bijgestaan door een Gefolgschaft (comitatus). 

Weliswaar vormde de aristocratie, inclusief de familie waaruit de koning voortkwam, een aparte klasse, 

maar deze bezat ten opzichte van de vrije boeren geen monopolie op posities en de uitoefening van 

geweld. De Latijnse equivalenten voor de door Waitz gebruikte termen zijn allemaal terug te vinden in 

een tweetal passages van Tacitus' Germania: Könige wählen sie aufgrund ihrer adligen Herkunft, Heerführer 

aufgrund ihrer Tapferkeit. Die Könige besitzen jedoch keine unumschränkte und willkürliche Macht, und die 
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Heerführer sind Anführer mehr durch ihr Beispiel als durch ihre Machtbefugnis.. .394 In diesen Volksversammlungen 

wählt man auch die Führer, die in den Dörfern und in den Bezirken Recht sprechen sollen. Jedem von ihnen stehen 

hundert Beisitzer aus dem Volke als Ratgeber und Garanten seiner Autorität?9" 

Aanvankelijk conformeerden de meeste onderzoekers zich aan Waitz' concept van de "democratische" 

Germaanse staat.396 Dannenbauers artikel Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen markeert een omslag 

in het denken.397 De auteur zag dat de adel, inclusief de koning als primus inter pares, gedurende de gehe

le Middeleeuwen overal in Europa domineert. Omdat de middeleeuwse volken uit de Germaanse stam

men van de Volksverhuizingstijd zijn voortgekomen, moest de Adelsherrschaft dus wel de traditionele 

Germaanse constitutie zijn.398 Deze assumptie stond lijnrecht tegenover de visie van Waitz, volgens 

welke de adel nauwelijks voorrechten had.399 Daarom gaf Dannenbauer een hernieuwe interpretatie van 

de Germania, de meest uitvoerige bron over de Germaanse socio-politieke organisatie en de enige die de 

comitatus of Gefolgschaft noemt.400 Hij onderbouwt zijn betoog echter vooral met passages uit de annales 

en historiae.m 

In de eerste plaats zou Tacitus onder nobiles niet slechts personen met een hoger "maatschappelijk 

aanzien" verstaan, maar leden van een Geburtsadel, die trots zijn op hun afkomst. Verder blijkt uit de his

torische werken van Tacitus dat de adel beslist over de acties van het volk én over hun autonomie. 

Tenslotte wees Dannenbauer op het feit dat de princeps geen beambte in de moderne betekenis was, 

doch in de eerste plaats een aristocraat. Augustus kiest deze term immers als eretitel en bij Caesar is 

magistratus ("beambte") niet gelijk aan princeps.*02 De erfelijke positie van de princeps zou blijken uit een 

opmerking van Tacitus: Insignis nobilitas aut magna patrum mérita principis dignationem etiam adulescentulis 

assignant.*03 In Dannenbauers lezing verkrijgt een jongeman de waardigheid (dignatio) van princeps, omdat 

zijn vader van adel is.404 

Volgens Dannenbauer berustte Waitz' idee van de Germaanse socio-politieke orde op .. .die bürgerliche 

konstitutionelle Ordnungs- und Beamhtenstaat, der ihm und seine Zeitgenossen als Ideal vorschwebte.*0" In de 

Naturzustand zou de mens echter geen vrijheid, vrede en politieke orde gekend hebben, doch een heer

schappij van het geweld en een constante staat van oorlog. Ook de Germanen zouden voortdurend 

hebben gevochten, zowel binnen als buiten de stam.406 Gezien het gewelddadige karakter van de samen

leving berustte de macht van de princeps in de eerste plaats op de krijger-Gefolgschaft.*01 Om deze te 

kunnen onderhouden was een vermogen nodig, en aangezien rijkdom destijds uit landbouw- en weide

grond zou hebben bestaan, concludeert Dannenbauer: Gefolgschaft setzt Grundherrschaft voraus.*03 Macht 

berustte tenslotte op het bezit van een burcht. Omdat de landsverdediging niet afdoende was geregeld, 

verzamelde het volk zich bij de burcht van de heer, zodat diens macht nog toenam.409 

Het door Dannenbauer geschetste beeld heeft een statisch karakter. De Germaanse politieke orde is 

een rigide systeem, met vastliggende posities van adel en volk. Hoe de aristocratie haar posities verkrijgt, 

onderhoudt en legitimeert staat niet ter discussie. De enige verandering volgens Dannenbauer was een 

verschuiving in de aard van de Gefolgschaft in de tijd tussen Caesar en Tacitus. Aanvankelijk een losse 

verbintenis, opgeheven nadat een specifiek doel was bereikt, bleef de Gefolgschaft in de Romeinse tijd 

ook in vredestijd bestaan.410 De toestand in de Vroege Middeleeuwen zou in wezen dezelfde zijn. 

"Duitse" stammen als de (Angel)saksen, Thüringers en Alamanni, kennen volgens Dannenbauer een 

omvangrijke groep kleine boeren en onvrijen tegenover een sterke aristocratie, die steunt op haar 

Gefolgschaft, grondbezit en burcht. 

Schlesinger werkte de ideeën van Dannenbauer verder uit, maar ging daarnaast meer in op verande

ringsprocessen.411 Zo vroeg hij zich af hoe Herrschaft over vrijen eigenlijk ontstaat. Ten eerste zou het 

zoeken van veiligheid bij een heer verplichten tot het verdedigen en onderhouden van diens burcht of 

huis(houden).412 De tweede oorzaak was aansluiting bij een Gefolgschaft. De krijger legde een eed af en 
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bond zich daarmee meer op basis van "trouw" dan van onderwerping. De heer op zijn beurt schonk 

wapens, een paard en "ringen". Daarmee .. .ging nach germanischer Vorstellung anscheinend das Heil des Herrn 

auf den Beschenkten über. Wanneer de heer en zijn krijgers zich dapper gedroegen in het gevecht en over

winningen behaalden steeg hun aanzien.413 

Schlesinger lokaliseerde Herrschaft en de Gefolgschaft overigens niet alleen bij de principes. Großhauern 

oefenden eveneens Grundherrschaft uit, omdat onvrije boeren producten afdroegen.414 Ook voor hen was 

het instandhouden van een Gefolgschaft noodzakelijk.415 Aldus was de gehele maatschappij gefolgschaftlich 

gegliedert. Aanzienlijke personen zouden op grond van verdiensten, bijvoorbeeld als legeraanvoerder, in 

de vroeg-Romeinse tijd nog princeps kunnen worden. Hun nakomelingen erfden deze positie.416 De 

macht van de koning verschilde volgens Schlesinger in wezen niet van die van andere edelen. De 

koning had wél een sacrale functie als de representant van het volk, verantwoordelijk voor vrede en 

vruchtbaarheid.417 

Vanaf de Late Ijzertijd traden volgens Schlesinger veranderingen op in de socio-politieke orde, eerst 

geleidelijk en tijdens de roerige Volksverhuizingstijd in versneld tempo.418 Al bij Caesar zou te zien zijn 

dat een princeps stamgenoten in de volksvergadering kon aanzetten tot raids. De deelnemers legden een 

eed van trouw af en behoorden daarmee tot de Gefolgschaft.m Ook verovering van land kon het doel 

zijn, maar dan was in de regel sprake van een Heerhaufen, die tevens de Gefolgschaften uit andere stammen 

omvatte. De leider van de onderneming, de Heerkönig, verenigde de traditionele sacrale rex en de dux in 

één persoon.420 Oude stamverbanden zouden worden doorkruist omdat de Gefolgschaft-relaties sterker 

waren dan de binding met stamgenoten. Schlesinger concludeert dit op basis van de passage in de anna

les volgens welke Inguiomerus zich cum manu clientium aansluit bij Maroboduus, de vijand van de eigen 

stam.421 Uiteindelijk resulteerde dit in een meer hiërarchische samenleving. De macht van de koning 

steeg boven die van de principes uit en de aristocratie was een afgesloten stand geworden. Het principe 

van vrijgevigheid zou reeds in of vlak na de Volksverhuizingen zijn gaan resulteren in uitdelingen van 

land. De koning gaf het aan de edelen, die op hun beurt weer schonken aan leden van hun 

Gefolgschaft."22 

Wenskus schetste in zijn even omvangrijke als gecompliceerde werk Stammesbildung und Verfassung. Das 

Werden derfrühmittelalterlichen gentes in essentie dezelfde historische ontwikkeling. De titel geeft echter al 

aan dat het boek mede gaat over het ontstaan van stammen in het algemeen, en de Germaanse gentes van 

de Volksverhuizingstijd in het bijzonder. Volgens Wenskus lag verwantschap aan de basis van het politie

ke denken. Het verwantschapsidioom (Gentilismus) was de enige wijze waarop "primitieve" groepen uit

drukking konden geven aan een saamhorigheidsgevoel.423 Het idee van verwantschap van de leden van 

een stam kreeg onder meer uitdrukking in huwelijksregels, de stamnaam, genealogieën, en herkomstsa-

gen.424 Deze traditie werd met name gedragen door leden van de stam met boven-lokale belangen: de 

elite en daarbinnen vooral de stirps regia, het geslacht van de sacrale koning.423 Wenskus noemde dit de 

Traditionskern van de stam. Vanwege de vanzelfsprekendheid van de traditie stond de macht van degenen 

die haar droegen normaliter niet ter discussie.426 In perioden van instabiliteit was dat anders en werden 

hogere eisen aan de leider gesteld. Bovendien werd het streven naar persoonlijke macht van leden van 

de elite dan niet langer in toom gehouden. 

Net als Schlesinger zag Wenskus de Late Ijzertijd als een periode waarin de eerste grote veranderin

gen optraden. Omdat een reeks Gallische en Westgermaanse stammen op dat moment koningsloos was, 

terwijl zij het koningschap aanvankelijk wel kenden,427 sprak Wenskus van een gallisch-westgermanische 

Revolution. De veranderingen zouden het gevolg zijn van de opkomst van het Gefolgschaft-systeem, gesti

muleerd door het bestaan van oppida en Höhenburgen. De koningsloze zone zou overeenkomen met het 

- oorspronkelijk Keltische — verspreidingsgebied van dit nederzettingstype.428 Ondanks Keltische invloe

den zou de Germaanse Gefolgschaft een zekere mate van originaliteit hebben bezeten.429 Genoemde 
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invloeden traden onder meer op doordat Germaanse groepen de rechtsrijnse zone met oppida innamen. 

De bijbehorende migratie vroeg zelf al om nieuwe vormen van leiderschap, zoals het Heerkönigtum. 

Ook Wenskus meende dat de ontwikkelingen versnelden in de Volksverhuizingstijd. Toen kwamen 

de in de Vroege Middeleeuwen dominante gentes of Großstämme op, zoals de Goten, Langobarden, 

Alamannen, Franken en Saksen. Omdat een Gefolgschaft niet alleen open stond voor leden van een enke

le stam, sloten zich tijdens de migratie voortdurend kleine groepen aan. De aldus ontstane Wanderlawine 

droeg doorgaans de naam van een reeds lang bestaande Kleinstamm, daar zij vaak een deel van de 

Traditionskern, of zelfs de stirps regia van de laatste omvatte. 

4 . I . 2 N O T I T I E S U I T D E V E R FAS SU N G S GE S C H I C H T E I N D E A R C H E O L O G I E 

Met de bespreking van het werk van Waitz, Dannenbauer, Schlesinger en Wenskus is een beknopte 

samenvatting gegeven van anderhalve eeuw onderzoek naar de Verfassungsgeschichte van Germaanse groe

pen. Hoewel binnen deze discipline een aanzienlijke theorievorming omtrent de socio-politieke organi

satie heeft plaatsgevonden, is de invloed op het denken van archeologen moeilijk na te gaan. 

Hoewel de terminologie wordt gebruikt, is van een consistente toepassing van de achterliggende 

theorie geen sprake. Zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 past Eggers het democratische en het aristocra

tische model toe op ruimtelijk gescheiden samenlevingen. Hij lijkt de denkbeelden van Waitz en 

Dannenbauer te combineren, doch refereert niet aan hun werk. Redlich schijnt zich eerder op 

Schlesinger te baseren, omdat diens vroege ontwikkelingsstadium van de aristocratie te herkennen is in 

het beeld dat zij van de Rijn-Weser-Germaanse samenleving schetst. De edelen zijn een soort 

Großbauern en de aristocratie is nog niet tot een gesloten klasse geworden.430 Ook Redlich verwijst ech

ter niet naar de genoemde literatuur. 

Is een zekere invloed van ideeën uit de Verfassungsgeschichte in de Duitse archeologie van de jaren '50 

aanwijsbaar, in Nederland lijkt deze aanvankelijk afwezig. Aangezien Dannenbauer en diens navolgers in 

feite de wortels van het middeleeuwse feodale stelsel wilden blootleggen, herkennen we concepten uit 

de Verfassungsgeschichte het eerst bij historici en archeologen die zich met de Middeleeuwen bezighou

den. Zo baseert Blok zich vooral op Wenskus in zijn beschrijving van de vroegste geschiedenis van de 

Franken431 en neemt de Gefolgschaft in het recente werk van Heidinga een prominente plaats in.432 

Echter, voor zover men zich in de archeologie van de Romeinse tijd met de Germaanse socio-politieke 

organisatie heeft beziggehouden, schijnt de Verfassungsgeschichte geen inspiratiebron geweest te zijn. Zelfs 

het begrip Gefolgschaft wordt in de literatuur niet genoemd.433 

De beperkte invloed van de Verfassungsgeschichte buiten Duitsland kan mede zijn veroorzaakt doordat 

men zich daarin primair bezighield met de oorsprong van de Duitse constitutionele orde, uitgaande van 

continuïteit met het Germaanse verleden.434 De Gefolgschaft werd voorgesteld als een instituut gedragen 

door specifiek "Germaanse" waarden zoals de Treue. Een en ander had weinig aantrekkingskracht op 

niet-Duitse onderzoekers. 

Nu heeft de Germanenforschung de laatste decennia een meer kritische houding aangenomen.435 

Hoewel het werk van Wenskus stevig in de traditie geworteld is, wordt hierin al voortdurend aangege

ven dat de beeldvorming over de Germaanse samenlevingen niet zelden berust op door de onderzoe

kers teruggeprojecteerde eigentijdse verhoudingen.436 Volgens Wenskus kan dit worden ondervangen 

door een kritischer omgang met de historische bronnen437 en het gebruik van een nieuw referentieka

der: de antropologie. Hij wil de Germaanse stammen niet langer vergelijken met de eigen, maar met 

niet-Europese, "primitieve" samenlevingen.438 Dit op het eerste gezicht zinvolle idee brengt echter weer 

nieuwe problemen met zich mee.439 
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Wenskus gaat namelijk uit van de veronderstelling dat in primitieve samenlevingen ...enge Verwantschaft 

als die stärkste und ursprünglichste Bindekraft der Vergesellung empfunden wird.*40 In de stabiele oer-situatie is 

het individu politiek passief doordat zijn plaats in de samenleving vastligt door verwantschap. Eerst na de 

gallisch-westgermanische Revolution en het ontstaan van de Gefolgschaft wordt het op verwantschap geba

seerde traditionele stamverband doorbroken, zodat individuen actief worden. Wenskus' assumptie van 

verwantschap als enige organiserende principe in niet-Westerse samenlevingen is echter een stereotyp, 

een modern topos. Op deze wijze ontstaat een grand narrative, waarin de geschiedenis gereduceerd wordt 

tot een simpele, unilineaire ontwikkeling. In een poging om te ontkomen aan traditionele noties 

omtrent het "Germaanse" wordt het kind met het badwater weggegooid, daar het cultuur-specifieke op 

de achtergrond raakt. 

Dat Wenkus' ideeën berusten op stereotypen, moge blijken uit het feit dat het door hem geschetste 

beeld terugkeert in studies die voortkomen uit andere onderzoekstradities. Een voorbeeld is Hedeagers 

overzicht van de Deense Ijzertijd.441 Hoewel het begrip Gefolgschaft hierin een belangrijke rol speelt, is 

het analytisch kader niet dat van de Verfassungsgeschichte,442 doch dat van de processuele, neo-evolutionis-

tische archeologie. In de laatstgenoemde benadering wordt uitgegaan van een dominantie van verwant

schap in tribale samenlevingen.443 Daarom zou de ontwikkeling van de tribale samenleving naar een 

vroege staat, die Hedeager probeert aan te tonen voor Denemarken, gepaard gaan met een ...liberation 

from the kinship structure as the determinative economic, political and military principle, alsmede een ...splitting 

[of] the traditional tribal structure.444 Aangezien de vroege staat zou zijn opgedeeld in politiek-economische 

klassen,443 ziet Hedeager archeologische indicaties voor een toenemende economische macht van de 

elite. Deze laatste controleert zowel de agrarische productie als de stromen prestige-goederen, en heeft 

daarmee macht over mensen.446 

De bestaande beelden omtrent de ontwikkeling van de Germaanse socio-politieke organisatie blijken 
alle neer te komen op hetzelfde basisidee, onafhankelijk van de onderzoekstradities waaruit zij voortko
men. Aanvankelijk is de macht van de elite "sacraal" en ingekaderd in verwantschapsrelaties, ofwel de 
"stam". In de loop van de Romeinse tijd worden de traditionele banden verbroken en berust macht op 
politieke, militaire en economische dominantie. Deze stereotype beeldvorming wekt wantrouwen ten 
aanzien van het gebruik van de historische bronnen. Is de geschetste ontwikkeling daar werkelijk in 
terug te vinden, of heeft men gelezen met vooringenomen ideeën? In de volgende paragraaf keer ik 
daarom terug naar de bronnen, om te onderzoeken wat daarin van de veronderstelde ontwikkelingen is 
terug te vinden. 

4 . 2 H E T K O N I N G S C H A P EN DE G E F O L G S C H A F T IN DE H I S T O R I S C H E B R O N N E N 

In het onderstaande zal ik de geschreven teksten opnieuw analyseren voor zover het gaat om de gege

vens betreffende twee instituties, namelijk het koningschap en de Gefolgschaft. Het algemene idee is 

immers dat het koningschap gedurende de Romeinse tijd aan belang inboet of op zijn minst van karak

ter verandert. Verder zou de Gefolgschaft steeds belangrijker worden. In het onderstaande wordt bezien 

of de veranderende inhoud en betekenis die men doorgaans aan het koningschap en de Gefolgschaft toe

kent, daadwerkelijk door de geschreven bronnen uit de Romeinse tijd gedocumenteerd worden. 

Uit de bronnen over de laat-Romeinse tijd blijkt, dat de Franken koningen hadden.447 Dat dit ook 

voor de Friezen gold, is zeer wel denkbaar. Ze stonden namelijk zowel in de 1ste-,448 als de 7de eeuw na 

Chr. onder koningen.449 De continentale Saksen kenden in de Vroege Middeleeuwen het koningschap 

niet, maar waarschijnlijk was dat in vroeger tijden anders geweest.430 Direct buiten het onderzoeksgebied 

bestonden eveneens koningen; men hoeft maar aan de talloze voorbeelden bij de Alamanni te denken. 
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De gallisch-westgermanische Revolution lijkt dus nauwelijks een blijvende impact te hebben gehad. Nu was 
bij stammen waar deze omwenteling plaatsvond, zoals de Bataven en Cherusci, sprake van een hevige 
elitecompetitie.4M Bij nadere beschouwing blijkt dat deze competitie zich voor een belangrijk deel 
afspeelt binnen de stirps regia en nauw aanverwante elitefamilies. Tussen Civilis en zijn zusters' zoon 
Iulius Briganticus bestaat een diepe haat en beide vechten aan verschillende zijden.452 Arminius is in 
conflict met zijn broer Flavus en met Inguiomerus, zijn vaders broer.453 Bij beide stammen staat het 
koningschap als instituut niet ter discussie. Het gaat erom, wie koning wordt. Civilis zou het koning
schap hebben nagestreefd454 en Arminius wordt uiteindelijk vanwege dergelijke aspiraties in opdracht 
van zijn verwanten vermoord.455 Zelfs 25 jaar later accepteren de Cherusci Italicus - de laatst overgeble
vene van de stirps regia - als koning, hoewel hij zijn hele leven binnen het Romeinse rijk had doorge
bracht. Ook de leden van de stirpes regiae van verschillende koningsloze Gallische stammen in de 1ste 
eeuw voor Chr. trachten koning te worden.456 Uit het werk van Dobesch blijkt dat de herinvoering van 
het koningschap soms daadwerkelijk plaatsvond.457 

Het koningschap als institutie vertoont dus een sterke dynamiek op de korte termijn, maar is een 

constante factor over langere perioden gezien. Op zich is het optreden van inhoudelijke veranderingen 

in het koningschap gedurende de Romeinse periode niet uit te sluiten. Een van die mogelijke verande

ringen betreft de eerder besproken vervanging van het traditionele, sacrale koningschap door een vorm 

gebaseerd op politieke en militaire macht. Nu baseerde Höfler, die het concept van het Germaanse 

Sakralkönigtum gestalte gaf, zich voor een belangrijk deel op middeleeuwse bronnen.458 Hieruit blijkt 

reeds dat het sacrale aspect ook in de laat-Romeinse tijd nog relevant moet zijn geweest. Het idee van 

de geringe politieke en militaire macht van de koningen uit de vroeg-Romeinse tijd, berust op het 

onderscheid in de Germania tussen de rex, de koning, en de dux, de oorlogsleider.459 Tacitus maakt dit 

onderscheid echter om de begrippen nohilitas en virtus te benadrukken.460 Het door Tacitus gemaakte 

kunstmatige onderscheid werd door latere onderzoekers niet onderkend, aangezien het overeenstemde 

met de reeds genoemde stereotypen aangaande het karakter van "primitieve" samenlevingen en hun 

verdere ontwikkeling. De scheiding tussen het ideologische aspect van macht enerzijds en het politieke 

en militaire aspect anderzijds wordt in veel samenlevingen echter niet gemaakt.461 

Berust het veronderstelde verschil tussen het vroeg- en het laat-Romeinse leiderschap nu alleen op 

een vooringenomen lezing van Tacitus? Dit lijkt op het eerste gezicht niet het geval, gezien de verschil

lende terminologie in de vroeg- en laat-Romeinse bronnen. In de eerste eeuw wordt de elite van een 

stam gekarakteriseerd als bestaande uit een koning, met daaronder een reeks nobiles, primores en principes. 

In de 4de eeuw wordt het beeld overheerst door een groot aantal reges, regales en (sub)reguli, met name 

bij de Alamanni, Sarmaten en Quadi. Dit zouden de typische Heerkönige kunnen zijn.462 Wat deze ter

men precies inhouden is echter moeilijk na te gaan. Zo spreekt Ammianus hoofdzakelijk over de reges. 

Terwijl een dozijn van hen bij naam wordt genoemd, gebeurt dat voor geen van de regales en reguli.463 

Het begrip regales lijkt met "prinsen" te kunnen worden vertaald, in overeenstemming met een bericht 

over Vitrodorus van de Quadi, de zoon van rex Viduarius.464 Verder wordt geschreven over de regalus 

Zizais, die door de Sarmaten als leider gekozen is en later door R o m e wordt benoemd als rex.465 Bij 

Ammianus is regales tegelijk een aanduiding voor de elite in het algemeen. Tijdens een veldslag dwingt 

het Alamannische voetvolk hun regales tot afstijgen, om te voorkomen dat ze vluchten. Het gaat om een 

groep van zeven reges, tien regales en talrijke optimates (edelen).466 Wanneer onder regales zowel leden van 

de stirps regia als van de elite verstaan kunnen worden, gaat het niet om een wezenlijk nieuwe categorie 

binnen de elite. De (sub)regulus, een klein- of onderkoning, lijkt wel een specifiek laat-Romeins feno

meen. De functie komt bij Caesar, Tacitus en tijdgenoten immers niet voor.467 Waar sprake is van meer

dere koningen bij één stam, betreft het een dubbelkoningschap.468 Desondanks kunnen koningen ook in 

de vroegere perioden op meerdere hiërarchische niveau's zijn voorgekomen. Dit voor verschillende 

Keltische groepen beschreven fenomeen kan wel eens algemener zijn geweest dan men denkt.469 
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Alvorens te spreken over het belang van de Gefolgschaft door de tijd heen, wil ik de relevante passages in 

de Germania met betrekking tot dit fenomeen nog eens in ogenschouw nemen. Tacitus' beschrijving van 

dit instituut is namelijk de enige voor de Romeinse tijd en blijkt nogal suggestief. De indruk wordt 

gewekt dat alles draait om eer en loyaliteit: de eer om tot een comitatus te behoren of een te leiden, en 

de onderlinge loyaliteit van leider en krijger op het slagveld.470 Vooral Schlesinger nam dit letterlijk en 

zag als kern van de Gefolgschafts-rehtie de Treue, die niets te maken had met onderdanigheid of het ver

lies van vrijheid.471 

Bazelmans attendeert op het sterk symmetrische karakter van deze relatie in de door Tacitus gegeven 

beschrijving,472 vergeleken met de meer asymmetrische patroon-cliënt relaties bij de Romeinen en 

Kelten. Tacitus blijkt echter een bepaald beeld van de Germaanse politieke organisatie te willen constru

eren.473 Hij vergelijkt de Germaanse samenleving met die van het Republikeinse Rome, in contrast met 

het systeem tijdens het principaat. Er zou sprake zijn van libertas, burgerlijke vrijheid, die resulteerde in 

virtus, deugdzaamheid. De verregaande vorm van libertas leidde tot het ontbreken van een ontwikkelde 

politieke structuur in Germania en kon in het slechtste geval resulteren in een totale chaos. Om dit laat

ste probleem op te lossen introduceert Tacitus de comitatus in de zojuist beschreven vorm, die verhinder

de dat de Germaanse samenleving niet in chaos ontaarde. 

Eerst in latere passages van de Germania blijkt de Gefolgschafts-bznd om meer dan eer en loyaliteit 

alleen te draaien. De leider dient zijn krijgers te onderhouden en geschenken te geven (een strijdros en 

framed), en hij moet feestmalen aanrichten.474 Volgens Tacitus is liheralitas of munificentia, vrijgevigheid, 

een belangrijke verplichting van de princeps. Hij beschrijft hoe de middelen voor deze vrijgevigheid ver

kregen worden. Deze komen in de eerste plaats uit oorlogen en raids. Daarnaast is er de agrarische pro

ductie van het eigen huishouden en de runderen en akkerbouwproducten die de bevolking als tribuut 

afdragen.473 We kunnen constateren dat blijkbaar twee soorten ondergeschikten bestaan. Enerzijds is 

sprake van tribuutplichtige, afhankelijke boeren, door Tacitus servi genoemd.476 Anderzijds zijn er de 

leden van de comitatus, die geschenken ontvangen en nobilium adulescentium zijn, jonge mannen van voor

name afkomst.477 Daarom wordt deze groep wel de ritterliche Gefolgschaft genoemd.478 

Verrassend genoeg blijkt uit de "historische" werken van Tacitus niets van het belang dat in de 

Germania aan de comitatus wordt gehecht. Het begrip comitatus wordt slechts éénmaal (mogelijk) in de 

zin van Gefolgschaft gebruikt.479 Daarentegen spreekt Tacitus herhaaldelijk van clientes als ongedifferen

tieerd, overkoepelend begrip, waartoe zowel de comitatus als de cliënten van lagere status behoren. Waar 

geschreven wordt over de manu clientium van Inguiomerus gaat het duidelijk om een grote groep krij

gers, daar hun overlopen naar Maroboduus verhindert dat Arminius het overwicht in de strijd krijgt.480 

Elders wordt gesproken over de magna cum propinquomm et clientium manu, de grote schare verwanten en 

cliënten van Segestes.481 Onder deze clientes bevinden zich zeker aanzienlijke personen die Segetes poli

tiek steunden, aangezien de groep tegenover de factie van Arminius staat.482 Ongetwijfeld omvat de 

groep tegelijkertijd personen met een lagere status. Naast clientes gebruikt Tacitus een reeks andere 

begrippen voor de volgelingen van een Germaanse princeps. Deze termen werden door de Romeinen 

weliswaar in de militaire sfeer gebruikt, doch zij konden ook in andere contexten worden gebruikt.483 

Op grond van de context waarin deze volgelingen optreden is het onwaarschijnlijk dat het steeds het 

persoonlijke gevolg van een princeps betreft. 

De verschillen in terminologie van de Germania enerzijds, en de annales en historiae anderzijds werkt 

verwarrend. Schlesinger bijvoorbeeld, stelt de clientes van Inguiomerus gelijk aan de Gefolgschaft. De 

betreffende groep is echter zo groot dat deze naast de persoonlijke comitatus ook krijgers uit zijn overige 

clientèle moet hebben omvat. Het is belangrijk dit onderscheid in het oog te houden in het licht van de 

verregaande conclusie die Schlesinger aan de gelijkstelling clientes : Gefolgschaft verbindt,484 namelijk 

.. .daß die Gefolgschaft ein festerer Verband war als der Stamm. Die cheruskischen Gefolgsleute des Inguiomerus sch

lugen sich ohne Murren auf die Seite der Feinde des eigenen Stammes.4^ 
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Tegen dit idee wil ik krachtig stelling nemen. Ten eerste is noch Arminius, noch Inguiomerus of een 

ander lid van de elite de ultieme vertegenwoordiger van de stam. Met de hevige strijd om de 

(konings)macht bij de Cherusci,486 staat in zekere zin ook ter discussie wie de stamtraditie vertegen

woordigt. Inguiomerus is niet de vijand van zijn eigen stam, doch van Arminius. Ten tweede is het onte

recht te concluderen dat de Gefolgschafts-band sterker is dan de stam. Hoewel de Gefolgschaft een zekere 

autonomie bezit, gaat met name Schlesinger — maar ook Dannenbauer — te veel uit van een statische 

socio-politieke orde. Waarden als "eer" en "trouw" zijn niet voldoende de Gefolgschaft bijeen te houden. 

Wanneer de heer niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, of wanneer andere principes hem voorbijs-

treefden, zullen zijn Gefolgschaft en clientèle danig geslonken zijn. Verder zullen ook de leden van de 

Gefolgschaft hun eigen belangen hebben nagestreefd. Tenslotte waren mensen zeker niet alleen loyaliteit 

verschuldigd jegens hun princeps of patroon, maar ook aan hun bloed- en metaforische verwanten, hun 

cultusgemeenschap en dergelijke. Binnen een stam of pagus is sprake van conflicting loyalties, met zowel 

een tendens tot segmentatie als tot integratie.487 

Tot nu toe is uitsluitend de discussie over de Gefolgschaft van de vroeg-Romeinse tijd aan de orde 

geweest. Tot besluit van deze paragraaf wil ik nagaan of in de bronnen indicaties te vinden zijn voor een 

toenemend belang van de Gefolgschaft in de laat-Romeinse tijd. Helaas wordt ook ten aanzien van het 

gevolg van Germaanse elites een vage terminologie gehanteerd. Ammianus, de belangrijkste zegsman 

voor deze periode, duidt volgelingen in het algemeen doorgaans aan als pagus, populus, natio en gens. 

Wanneer meer details worden gegeven, blijkt het om etnische eenheden te gaan.488 Een enkele maal is 

sprake van een aanvoerder over leden van meerdere stammen, maar meer dan twee zijn dat er nooit. 

Gefolgschaft-a.ch.tige verbanden worden bij Ammianus zeker niet meer genoemd dan bij Tacitus. 

Ammianus gebruikt verschillende termen voor de naaste volgelingen van de koning, zoals satellites,489 

comités,490 amici,491 pauces,492 en minister.493 Uit de weinig specifieke terminologie is hooguit een differen

tiatie binnen het gevolg van een koning op te maken die vergelijkbaar is met die in de vroeg-Romeinse 

periode. Blijkbaar zijn er dienaren in de huidige betekenis van het woord, zoals de minister van 

Vithicabius. Daarnaast lijkt sprake van kleine groepen zeer trouwe en belangrijke volgelingen, wellicht 

identificeerbaar leden van de Gefolgschaft. Dit zijn de vier comités op wiens hulp en trouw Hortarius in 

belangrijke mate aangewezen is.494 Eenzelfde positie wordt ingenomen door de drie beste amici van 

Chonodomarius, die met de koning en 200 comités gevangen genomen worden.493 Deze laatstgenoemde 

comités hoeven niet vergelijkbaar te zijn met die van Hortarius. Misschien gaat het hier mede om krij

gers met een lagere status. 

Tot slot van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat de historische bronnen geen eenduidige 

bewijzen leveren voor veranderingen in de socio-politieke organisatie in de Romeinse tijd. Het 

koningsschap verdwijnt zeker niet, al is bij sommige groepen decennia lang sprake van een opvolgings-

strijd binnen de strirps regia of wordt het koningschap door de rest van de elite niet geaccepteerd. Zowel 

in de vroege als de late Romeinse tijd is sprake van koningen, kleinkoningen en elite. Het is slechts de 

mate van detaillering en de terminologie van de bronnen die verschuivingen suggereert. De macht van 

koningen heeft ten allen tijde zowel ideologische als politieke, militaire en economische componenten. 

De persoonlijke Gefolgschaft van aristocratische jonge krijgers bestaat al in de vroeg-Romeinse tijd, naast 

een grotere groep van verwanten en clientes met een lagere status. De teksten tonen niet aan dat de 

Gefolgschaft steeds belangrijker wordt en bestaande stamverbanden in toenemende mate doorkruist. 

Waarschijnlijk is voortdurend sprake geweest van segmenterende tendensen ten gevolge van een per

soonlijk machtsstreven van elites, die weer door andere factoren teniet werden gedaan. 
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4 - 3 NAAR E E N A L T E R N A T I E V E B E N A D E R I N G VAN DE S O C I O - P O L I T I E KE 

O R G A N I S A T I E 

4 . 3 . I MACHT. I D E O L O G I S C H OF E C O N O M I S C H ? 

In het onderstaande -wordt gezocht naar een alternatieve benadering voor de studie van de socio-poli-

tieke organisatie. De eerder besproken benaderingen blijken namelijk geen bevredigend beeld te schet

sen van de wijze van machtsuitoefening binnen de bestudeerde samenlevingen. Ten eerste worden ont

wikkelingen in de samenleving betrokken op de inhoud of het relatieve belang van instituties. Het 

Sakralkönigtum wordt door het Heerkönigtum verdrongen, en verwantschap of de stam door de 

Gefolgschaft. Instituties zijn echter abstracties en in werkelijkheid zijn de machtsverhoudingen tussen per

sonen van belang. Ten tweede wordt een chronologisch onderscheid gemaakt tussen "ideologische" en 

"reële" macht. De laatste is gebaseerd op politieke, militaire en/of economische dominantie. Van de ide

ologische macht weet men zich nauwelijks een voorstelling te maken, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 

Wenskus' vage omschrijving van de positie van de sacrale koning, die .. .sich allerdings ständig neu bewähren 

muß, .. .aber anderseits auch über keine nennenswertige Machtmittel zu verfügen braucht.. .496 Verder wordt ideo

logie gezien in het licht van moderne ideeën en waarden. Denk aan het begrip Treue binnen het 

Gefolgschaft-systeem, of de bij uitstek met "primitieve" samenlevingen in verband gebrachte verwant

schap. Tenslotte wordt ideologie opgevat als een verhulling of legitimatie van economische macht, het

geen eveneens een hedendaagse notie is.497 Het derde probleem van de vigerende visies is dat macht te 

veel als een vanzelfsprekendheid gezien wordt. Men concentreert zich op de verwerving van macht en 

heeft minder aandacht voor de competitie waarin elites verwikkeld waren en de instabiliteit van posities. 

Het werk van de antropoloog Bloch over het 18de en 19de-eeuwse Madagascar biedt een aantal 

aanzetten voor een oplossing van de genoemde problemen.498 Bloch analyseert de samenleving in eerste 

instantie vanuit de Westerse optiek, met een nadruk op militaire en economische dominantie. De 

samenleving op Madagascar was opgedeeld uit een reeks demes, endogame groepen, die elk de geïrri-

geerde rijstvelden in een bepaald dal bewerkten.499 De koning met zijn volgelingen dwong een aantal 

demes agrarisch surplus af te staan. Verschillende koninkrijken waren onderling in een felle competitie 

verwikkeld en af en toe slaagde er een te expanderen ten koste van anderen. Dan werd een nog inten

sievere rijstbouw nagestreefd, die meer arbeidsinput vroeg dan via de corvee van de demes kon worden 

verkregen. Nu waren slaven nodig, die alleen door een voortdurende militaire expansie konden worden 

verkregen, zodat ook meer krijgers gevoed moesten worden. Een rijk stortte derhalve ineen wanneer 

het in zijn expansie werd gestuit.300 

De verdeling van de militaire en politieke macht stond op Madagascar los van het systeem van socia

le status of ranking. Het was namelijk de deme die een bepaalde positie in een status-hiërarchie innam, 

waarbij de hogere demes werden geacht meer hasina te bezitten.501 Deze niet door mensen te genereren 

kracht verzekerde de vruchtbaarheid van bodem en mensen en de reproductie van de samenleving en 

de sociale orde.302 Hasina bestond in twee soorten. Tijdens bepaalde rituelen schonken de demes van 

hoge status hasina(l) — vruchtbaarheid en kracht — aan lagere groepen. De lageren in rang gaven hasi-

na(2) terug, door respect te tonen, voorrang te geven, en een zilveren munt te schenken. This side of 

hasina turns out not to be a state of superiors but an action of inferiors.503 Daarmee lijkt het op ons begrip 

eer": een persoon is slechts eervol, eerzaam, doordat anderen hem eer bewijzen. 

Iemand die een machtsbasis had opgebouwd en het koningsschap ambieerde was niet altijd afkomstig 

uit de hoogste deme.^04 Hij moest trachten hasina(2) te krijgen van de verwanten van de vorige heerser. 

Daarmee erkende hij echter tegelijk het bezit van hasina(l) door de bestaande elite en bewees ook hen 

eer. Daarnaast konden ook de leden van de andere hogere demes de troonpretendent hasina geven.505 

Tijdens een aantal jaarlijks terugkerende rituelen wisselde de koning hasina uit met zijn volgelingen. 
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Door het schenken van vruchtbaarheid en kracht presenteerde de koning zichzelf— en dus zijn macht — 

als behorend tot de "natuurlijke" orde, een gegevenheid, die altijd blijft en vaststaat.306 

In een Westers perspectief werkt de ideologie achter de macht van de koning verhullend. De partici

panten zagen haar echter werkelijk als een natuurlijke gegevenheid, gerelateerd aan hasina. Bloch wijst er 

tenslotte op dat een religieuze of ideologische legitimatie van traditional authority — zoals op Madagascar 

— essentieel is, maar tegelijk een beperking vormt. Rituelen worden namelijk gekarakteriseerd door een 

specifieke vorm van communicatie,507 met een sterk geformaliseerde, moeilijk aan de "realiteit" van alle

dag aan te passen "taal". Het ritueel nodig om macht als "natuurlijk" voor te stellen beperkt de moge

lijkheid tot niet-rituele vormen van communicatie en daarmee van ongebreidelde machtsuitoefening. 

4 . 3 . 2 CENTRALE WAARDEN IN DE KELTI S CH - GERM A AN SE S A M E N L E V I N G E N . R O E M , KRIJ GSH A ï I GH EID 

EN V R I J G E V I G H E I D 

In het licht van het bovenstaande blijken machtsverhoudingen en sociale relaties het best begrepen te 

kunnen worden vanuit de centrale waarde(n) van de participanten zelf. Deze laatsten zijn in het geval 

van de samenlevingen in het Rijn-Wesergebied moeilijk te achterhalen, omdat emic teksten uit de 

Romeinse tijd ontbreken. Daarmee vervalt tegelijk de mogelijkheid te controleren of de Germaanse 

•waarden die de klassieke auteurs ons voorschotelen geen stereotypen betreffen. Toch is de situatie niet 

uitzichtsloos. In onderhavige studie wordt uitgegaan van de — algemeen aanvaarde — notie van een zeke

re culturele verwantschap tussen de Keltisch-Germaanse krijgersamenlevingen.308 Dit maakt zinvolle 

cross-culturele vergelijkingen binnen dit "complex" mogelijk en rechtvaardigt het gebruik van vroeg

middeleeuwse "Germaanse" teksten van buiten het Rijn-Wesergebied. 

Van genoemde teksten is het Oudengelse epos Beowulf het meest relevant, omdat het uitgebreid ver

haalt van de waarden en het handelen van elitaire krijgers. Uit de analyse die Bazelmans maakte in het 

kader van zijn promotieonderzoek komt echter wel naar voren dat Beowulf slechts met de grootste voor

zichtigheid als "bron" met betrekking tot de Germaanse samenlevingen kan -worden gebruikt.309 Zo is 

het gedicht geschreven in een Angelsaksisch milieu tussen ongeveer 675 en 825 na Chr.,510 300 tot 800 

jaar later dan het door mij bestudeerde tijdvak. Wel zijn elementen uit een oudere Germaanse orale tra

ditie in het gedicht geïncorporeerd en wordt gerefereerd aan gebeurtenissen uit het begin van de 6de 

eeuw. Verder is Beowulf weliswaar doortrokken van Christelijk gedachtengoed, maar de dichter zag de 

hoofdpersonen als voorouders. Hij beschreef hen dus positief, hoewel zij heidenen waren. Dit was 

mogelijk door hen voor te stellen als de pre-Mozaïsche of "Noachitische" mensen uit de Bijbel.511 God 

had zich aan hen nog niet geopenbaard en derhalve hadden zij geen uitzicht op verlossing. Zij waren 

evenwel geschapen naar Zijn evenbeeld en konden streven naar het goede en vechten tegen het kwaad. 

In het feit dat de dichter schrijft over een "Germaans" verleden en "zijn" voorouders, ligt reeds een 

rechtvaardiging voor het gebruik van Beowulf voor deze studie. Hoewel het epos geen historisch of 

etnografisch werk in de moderne zin van het woord is, omvat het meer dan alleen een mooi verhaal 

over de lotgevallen en heldendaden van de hoofdpersoon. Bazelmans heeft namelijk duidelijk gemaakt 

dat in Beowulf een consistente en vrij volledige beschrijving wordt gegeven van de levenscyclus van een 

krijger-volgeling die het tot koning brengt.312 Tijdens zijn leven dient de krijger de reeds van nature 

aanwezige constituenten van zijn persoon, "lichaam" en "leven", aan te vullen met "beeld/eer" om zo 

een volwaardig en eervol lid van de elite te worden.313 Dit doel is slechts te bereiken door te handelen 

volgens een bepaalde gedragscode, zoals blijkt uit de bespreking van zowel het ideale gedrag van 

Beowulf als ongewenste gedragsalternatieven.314 Het is de koning die de door een krijger uit de hoogste 

elite behaalde "roem" erkent. Hierbij worden geschenken uitgewisseld en wordt de krijger bevestigd in 

zijn voorouderlijke claims op een bepaald territorium.313 
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Met name op grond van het consistente beeld in Beowulf van de voorstellingen omtrent de levenscyclus 

en constitutie van de krijger, de centrale waarden en de geschenkenuitwisseling, is het mijns inziens 

gerechtvaardigd het epos te gebruiken als referentiekader. In de teksten van klassieke auteurs over het 

Rijn-Wesergebied staan ook gegevens over de sociale structuur, de centrale waarden en 

(uitwisselings)relaties, maar uit hun context gelicht en bezien vanuit de waarden van de Romeinse cul

tuur. Ik zie Beowulf'als een hulpmiddel deze gegevens te plaatsen, zonder te veronderstellen dat de bestu

deerde samenlevingen tot in detail functioneerden als die in het epos. Beowulf geeft ook niet in alle 

opzichten een volledig beeld van de tribale samenleving. In de eerste plaats verzwijgt de dichter dat zijn 

voorouders heidense goden vereerden, en in Beowulf is derhalve niets te vinden over de 

(uitwisselings)relaties tussen de mensen en het bovennatuurlijke. Verder handelt Beowulf over de ideolo

gie en het handelen de hoogste elite. Over de meer "laag bij de grondse" aspecten van hun macht en de 

relaties met personen van lagere status wordt nauwelijks gesproken. 

In het nu volgende neem ik de centrale waarden uit Beowulf— die ik ten bate van de analyse roem, 

krijgshaftigheid en vrijgevigheid heb genoemd — als uitgangspunt. Ik volg aanvankelijk min of meer het 

stramien van de levenscyclus, door achtereenvolgens in te gaan op de afkomst van krijgers, het verwer

ven van roem en de (uitwisselings)relaties waarin zij participeren. Steeds wordt de stof uit Beowulf verge

leken met de gegevens uit de teksten van klassieke auteurs met betrekking tot de genoemde thema's. 

Tenslotte maak ik geleidelijk de overstap naar zaken die in het epos niet of nauwelijks aan de orde 

komen, zoals de uitwisseling van agrarische en gebruiksgoederen, om uiteindelijk de koppeling naar de 

archeologie te maken. 

4.3.2.I CENTRALE WAARDEN IN BEOWULF. VERWANTSCHAP EN DE TOEGANG TOT ROEM 

In Beowulf blijkt het vergaren van roem het ultieme doel van koning en aristocratie te zijn. Een aantal 
woorden met (ongeveer) deze betekenis wordt in de tekst voortdurend teruggevonden.516 R o e m is 
synoniem aan "goed".317 Als belangrijkste waarde is het onlosmakelijk verbonden met een bepaalde 
gedragscode.318 Leden van de elite moeten in de eerste plaats moed tonen in de strijd, "krijgshaftig" zijn. 
De krijgshaftigheid van een individu resulteert pas in roem wanneer anderen zijn handelen als "goed" 
erkennen. Dit komt tot uitdrukking doordat een koning of leider een relatie met de krijger aangaat en 
deze door het geven van kostbaarheden bekrachtigt. Het "goed gebruiken" van rijkdommen, "vrijge
vig" zijn, wordt verwacht van een ieder die erover beschikt. Niet alleen het bezit, maar ook het ontvan
gen van kostbaarheden schept verplichtingen. Krijgshaftigheid en de uitwisseling van geschenken staan 
aan de basis van relaties, die het medium voor concrete machtsuitoefening zijn. Macht is derhalve het 
resultaat van roem, maar geen streven op zich.319 

Nu is niet iedereen in staat zonder meer roem te vergaren via krijgshaftig gedrag, het tonen van 
"moed".320 Een voorname afkomst is een eerste voorwaarde. Dit geldt dus ook voor de jonge Beowulf. 

Ten eerste was zijn vader Edgetheow gehuwd met de enige dochter van koning Hrethel van de 
Geaten.321 Het is Hrethel die Beowulf op zevenjarige leeftijd onder zijn hoede neemt en de roem van 
diens eerste heldendaden erkent door schatten te geven.322 Ten tweede krijgt Beowulf op grond van zijn 
afkomst toegang tot de Deense koning Hrothgar, om toestemming te vragen voor een gevecht met het 
monster Grendel. Het blijkt namelijk dat Edgetheow verwikkeld was in een vete nadat hij iemand van 
de Wylfingas had vermoord. Hrothgar had deze vete beëindigd, door schatten te geven aan de verwan
ten van het slachtoffer. Daarop beloofde Edgetheow Hrothgar te helpen in tijden van nood.523 Beowulfs 
wens met Grendel te strijden ligt derhalve in het verlengde van verplichtingen die zijn vader was aange
gaan. In het licht hiervan is het voor Hrothgar niet oneervol de strijd met Grendel aan een Geat over te 
laten. 
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Verwantschap bood de Germaanse elites van de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd evenzeer een uit

gangspositie voor het verwerven van roem. Volgens Tacitus waren de jonge mannen in de comitatus van 

adellijke afkomst.324 De status van hun verwanten zal bepaald hebben wie hun princeps werd, de koning 

zelf, een ander lid van de stirps regia of een andere edele. Het belang van verwantschap blijkt uit het 

reeds besproken verloop van de strijd om het koningschap bij de Cherusci. Hoewel deze 25 jaar na 

Arminius' dood nog steeds onbeslist is, heeft blijkbaar geen enkele andere "roemrijke" aristocraat het 

leiderschap weten te verwerven. Dan accepteert een deel van de stam het laatste lid van de stirps regia, 

hoewel deze Italicus in onze ogen een Romeinse marionet is. Een ander voorbeeld is dat van Vibilius 

van de Quadi, die koning wordt over de Marcomanni nadat hun koning Maroboduus en diens opvolger 

Catualda zijn verdreven.323 Eerder nog dan een nieuwe koning te kiezen uit de niet tot de stirps regia 

behorende elite van de eigen groep, accepteert men een vertegenwoordiger van een ander koningsge-

slacht. Dit is overigens minder vreemd dan het lijkt, omdat veel geslachten door huwelijksrelaties aan 

elkaar verwant waren.326 

Hoewel afkomst essentieel was leidde zij niet automatisch tot een bepaalde positie. Wanneer het indi

vidu geen roem vergaart of deze verliest, krijgt of houdt hij geen macht. Voorts blijkt uit Beowulf nog 

eens duidelijk dat binnen de Keltisch-Germaanse samenlevingen geen sprake is van een onbetwiste pri-

mogenituur.327 Ongentheow, koning van de Scylfings, wordt opgevolgd door zijn oudste zoon Ohtere. 

Wanneer de laatste sterft, wordt niet een van zijn zoons, Eanmund of Eadgils, koning. Hun oom Onela 

verdrijft hen namelijk en grijpt de macht. Eanmund wordt later zelfs gedood door Weoxstan, een krijger 

van Onela. Uiteindelijk neemt Eadgils wraak en krijgt hij het koningschap over de Scylfings terug.528 

4 . 3 . 2 . 2 K R I J G S H A F T I G H E I D EN SOCIALE I N T E R A C T I E 

Ook de strijd zelf, de context waarin moed getoond kan worden, is niet in isolatie te zien van de sociale 

relaties binnen de samenleving. Krijgshaftigheid is geen doel op zich. In tribale samenlevingen blijken 

gewelddadige conflicten tussen elkaar totaal onbekende groepen nauwelijks voor te komen.529 Geweld 

vindt doorgaans plaats binnen stammen, of tussen ".. .groepen die culturele, economische en militaire 

opvattingen delen."330 Geweld is een bijzondere vorm van interactie. Binnen een gedeeld cultureel kader 

tracht men zich toch van elkaar te onderscheiden. Bovendien bestaat in "primitieve" samenlevingen 

geen geweldsmonopolie en is sprake van relatief weinig stabiele machtsverhoudingen. De vijanden van 

vandaag zijn morgen je vrienden of andersom. Daarmee moet ten allen tijde rekening worden gehouden, aldus 

Jagers.331 Tussen strijdende groepen kunnen zelfs verwantschapsrelaties bestaan. Door genoemde factoren 

is geweldsuitoefening sterk geritualiseerd en gereguleerd, aan spelregels gebonden.532 Men tracht primair 

schulden te vereffenen. Net als bij andere vormen van sociale interactie draait het bij geweld om reci-

prociteit. Excessen moeten worden voorkomen, het gaat slechts om het imponeren van de tegenstan

der.533 

Karakteristieke vormen van sterk geritualiseerde oorlogsvoering zijn de vete en de raid. Bij de vete 

zijn de verwanten of volgelingen van een gedode krijger verplicht hem te wreken, door de moordenaar 

of een van diens relaties te doden. Deze reciprociteit leidt tot weerwraak, en er ontstaat een proces dat 

vele levens kan kosten.334 Hetzelfde principe biedt echter ook een mogelijkheid de vete te beëindigen. 

Het verlies van een leven is te voorkomen door het verlies van kostbaarheden, ze te schenken aan de 

wrekers. Zo beëindigde Hrothgar de vete van Edgetheow met de Wylfingas door het geven van 

geschenken. 

De grens tussen de vete in de zin van bloedwraak en anderssoortige conflicten is allerminst scherp. 

Het begrip vete wordt in Beowulf'voor verschillende conflicten gebruikt. Zo wordt ook de machtsstrijd 

van de Scylfingas onderling als vete aangeduid. Hoewel conflicten met, en het doden van verwanten 
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indruisen tegen het culturele ideaal,533 kan dit het bestaan ervan niet verhinderen. Ook het verschil tus

sen vete en oorlog is klein. De bij een vete betrokken groep kan snel uitdijen. Vaak worden namelijk 

anderen dan de naaste verwanten bij wraak en weerwraak betrokken.336 Een conflict tussen elitaire per

sonen kan zo al snel hele clientèles of stammen tegenover elkaar doen staan.337 

Het bestaan van een conflict met een andere groep maakt deze tot het doelwit van raids. Hierbij wil 

men de tegenstander niet doden, maar hem treffen door het wegnemen van kostbaarheden. In het 

(vroeg-)middeleeuwse Ierland bijvoorbeeld, waar de buit voornamelijk uit vee bestond, werden raids 

gebruikt als wraak voor het doden van elitaire personen, het verbreken van verdragen en de profanatie 

van cultusplaatsen.338 Iedere raid en iedere dode lokte een tegen-raid uit. Daarom is te verklaren dat het 

woord fcehd(o) in Beowulf zowel betrekking heeft op de hardnekkige vete tussen de Geatas en de Friezen, 

als op de onderlinge raids. Een van die raids is die waarbij koning Hygelac aanvankelijk buit behaalt, 

maar uiteindelijk gedood wordt.339 Het Ierse materiaal geeft aan dat raiding zich net als vetes tussen leden 

van de eigen stam of familie kan afspelen.340 De aantrekkingskracht van raiding ligt in het verwerven van 

buit, maar vooral ook van roem. Zo was de raid zowel in Ierland als in Angelsaksisch Engeland voor pas 

geïnaugureerde koningen een vast bestanddeel bij het bevestigen van hun nieuw verworven positie.541 

De initiatie van krijgers kan eveneens aanleiding tot raids hebben gegeven. De meest actieve krijgers zijn 

überhaupt te vinden in de groep van jonge mannen.542 Dat raiding uiterst belangrijk was binnen de 

Germaanse samenlevingen staat buiten kijf.543 

4 . 3 . 2 . 3 V R I J G E V I G H E I D EN PATRO ON - CL IE NT RELATIES 

In de strijd behaalde roem vindt pas erkenning in de relaties die een moedige krijger kan aangaan. In 

paragraaf 4.2.2 is uiteengezet dat de patroon-cliënt relaties tussen principes en volgelingen gepaard gaan 

met de uitwisseling van kostbaarheden en goederen. Nu gebruikte Tacitus bij de beschrijving van de 

Germaanse samenleving aanduidingen die bij zijn lezers bepaalde associaties wekten, zoals clientes voor 

volgelingen, en liberalitas en munificientia voor vrijgevigheid. Dat bewijst echter nog niet het grote belang 

van patroon-cliënt relaties bij de Germanen. Wezenlijker dan de terminologie is het herkennen van de 

inhoudelijke aspecten van patroon-cliënt relaties. 

Patroon-cliënt relaties zijn vrijwillig aangegane, doch asymmetrische persoonlijke relaties die draaien 

om de reciproke uitwisseling van diensten.544 In het onderstaande wordt getoond op welke wijze deze 

elementen in de Beowulf terug te vinden zijn. Op grond hiervan is het aannemelijk dat patronage ook 

voor de groepen in het Rijn-Wesergebied relevant was. Een en ander wordt bovendien ondersteund 

door het feit, dat patroon-cliënt relaties ook bij "Keltische" groepen een grote rol spelen.545 De beteke

nis van patronage kan echter per groep verschillen voor wat betreft de asymmetrie van de relaties, de 

omvang van de netwerken en het relatieve belang ten opzichte van andere organiserende principes, zoals 

verwantschap. 

Ten aanzien van het eerste is al aangegeven dat volgens Tacitus de relatie tussen de Germaanse prin-

ceps en zijn comités betrekkelijk symmetrisch is. Dit beeld komt op het eerste gezicht eveneens uit 

Beowulf naar voren. De krijger krijgt in ruil voor zijn diensten immers de beschikking over kostbaarhe

den. Het is echter de koning of princeps die bepaalt of, wanneer en wat wordt uitgewisseld.546 De krijger 

is voor de erkenning van zijn roem afhankelijk van anderen. Daarnaast schept geschenkenuitwisseling 

verplichtingen van de kant van de begunstigde. Het voorbeeld van Edgetheow is reeds genoemd. Hij 

moest koning Hrothgar helpen vanwege de geschenken die de laatste gaf om een vete te beëindigen. 

Deze verplichting gaat op zijn zoon Beowulf over. In Beowulf wordt reciprociteit steeds weer genoemd 

als dank voor verschillende gunsten en vanwege het voort-durende karakter van verplichtingen. Nadat 

Beowulf beloond is voor het verslaan van Grendel, refereert men aan het beroep dat in de toekomst op 
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hem gedaan kan worden om de zonen van Hrothgar te beschermen.347 Beowulf moet echter al eerder 

een tegenprestatie leveren, na de dood van äschere , de trouwste compaan van Hrothgar.248 Beowulf 

geeft koning Hygelac een deel van Hrothgars geschenken. De vader van de laatste, Hrethel, had hem 

immers geadopteerd en beschermd.349 Wiglaf schiet Beowulf in diens fatale gevecht met de draak te 

hulp als dank voor geschenken, verleende gunsten en de bevestiging van claims op grond.550 

Hoewel de relatie tussen leider en volgeling per definitie asymmetrisch is, zijn aan de macht van de 

eerste grenzen gesteld. Dit laatste ligt onder meer besloten in de verplichting vrijgevig te zijn. 

Vrijgevigheid is geen in Beowulf gebruikte term, maar we vinden omschrijvingen. Tweemaal wordt 

gesproken van gum-cyst, mannelijke deugd, hetgeen in de betreffende passages alleen op vrijgevigheid 

kan slaan.Ml Twee andere keren wordt gezegd dat iemand zijn rijkdommen op de "juiste" manier moet 

gebruiken.552 Verder is talloze malen sprake van de koning als "schat(ten)/ring(en)-gever/verdeler".553 

Vrijgevigheid is een serieuze plicht met grote implicaties. 

In Beowulf wordt verscheidene malen gezegd dat de ontvanger zich voor de verkregen geschenken 

niet hoeft te schamen.334 Een onvoldoende beloning kan als een belediging van de krijger worden opge

vat. Dit impliceert tegelijk dat het schenken van te veel kostbaarheden personen beledigt die op een 

eerder tijdstip met minder zijn beloond. De bepaling van de juiste omvang met een geschenk is dus een 

precaire zaak. Men kan geen nieuwe relaties met personen of groepen aangaan zonder consequenties 

voor het bestaande stelsel van verplichtingen. Niet voor niets vindt de geschenkenuitwisseling in Beowulf 

plaats in de hall tijdens een drink- of feestgelag, waar de hele elite aanwezig is om de hoogte van de 

geschenken te evalueren. Elke bijeenkomst vormt een moment waarop relaties opnieuw worden gedefi

nieerd. De samenkomst heeft een ritueel karakter. De koning, koningin, verschillende krijgers en een 

gespecialiseerde scop houden toespraken. Daarin worden daden geroemd en vergeleken, relaties 

benoemd en gaat men in op de waarde en het gebruik van geschenken. Zo geeft Beowulf hoog op over 

zijn daden nadat Unferth deze heeft gekleineerd. Hij zegt dat Unferth minder dapper is, verwanten 

heeft gedood en zelf tegen Grendel had moeten vechten.333 Wanneer Grendel verslagen is geeft Unferth 

het oude zwaard Hrunting aan Beowulf, de betere zwaardvechter. Unferth heeft daarmee zijn reputatie 

en roem-voor-moed — dom en ellen-mazrdu — verloren.336 

Omdat iedere beloning van invloed is op het hele relatienetwerk van de leider, is deze voortdurend 

verplicht ook bestaande relaties met schenkingen te bekrachtigen. In Beowulf wordt het afschrikwekken

de voorbeeld gepresenteerd van een leider die niet vrijgevig is. Heremod, de zoon van een koning, ver

richt aanvankelijk moedige daden. Hij deelt zijn volk later echter geen ringen uit voor de hem bewezen 

eer (cefter dome). Dit a-sociale gedrag betekent zijn val, waarin hij zijn volk bijna meesleurt.337 Een leider 

die niet uitdeelt laat zijn netwerk van relaties desintegreren, hetgeen het voortbestaan van de gehele 

sociale orde bedreigt. Hoe hoger de positie van een leider, des te groter zijn verplichtingen en het gevaar 

dat hij inteert op zijn vermogen. In de volgende paragraaf ga ik in op de (on)mogelijkheden dit vermo

gen aan te vullen. Eerst wil ik echter kort iets zeggen over het verband tussen patroon-cliënt relaties en 

andere organiserende principes in de samenleving. 

De relatie tussen patroon en cliënt, leider en volgeling, wordt in Beowulf doorgaans in termen van 

vriendschap verwoord. De koning is de "vriend" van Beowulf en andere krijgers,338 maar ook van het 

werkelijk ondergeschikte volk.539 Beowulf is echter niet alleen een vriend van de koning, want na het 

verslaan van Grendel wordt hij "zoon" genoemd.360 Het gebruik van een vriendschaps- of verwant

schapsidioom is karakteristiek voor patroon-cliënt relaties overal ter wereld.361 De grens tussen patroon

cliënt relaties, metaforische en bloedverwantschap is vaag. Beowulf is namelijk niet alleen in naam de 

"zoon" van de koning. Hij wordt immers geacht de taken van een verwant te vervullen, door de zonen 

van Hrothgar te beschermen indien hun neef Hrothulf daar niet toe in staat is.362 Verder kan een 

patroon de zoon van een cliënt adopteren. Wanneer leider en volgeling uit verschillende groepen 

afkomstig zijn, kan bloedverwantschap ontstaan door huwelijksrelaties tussen leden van de groepen. 
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4 - 3 - 2 - 4 D E WAARDE VAN K O S T B A A R H E D E N EN G O E D E R E N . LANGE EN KOSTE - T E RM IJ N U I T W I S S E L I N G 

Van belangrijke kostbaarheden en schatten wordt in Beowulf voortdurend gezegd dat het oude voorwer
pen, erfstukken zijn. Het blijkt voornamelijk om wapens te gaan.563 Van vele geschenken wordt de her
komst en geschiedenis vermeld. Denk aan het zwaard van Eanmund dat Weoxstan aan zijn zoon Wiglaf 
gaf, of dat van Unferth - Hrunting - waarmee in het verleden veel roemrijke daden zijn verricht. Een 
enkele maal zijn kostbaarheden zelfs van mythische oorsprong; ze zijn gemaakt door de smid Weiand of 
door reuzen.364 Rijkdommen waarvan de herkomst onbekend is worden weliswaar bewonderd, doch 
nauwelijks als geschenk gebruikt. Beowulf neemt van Grendels schat niets mee, behalve het gevest van 
een zwaard, dat hij aan Hrothgar schenkt. Met dit zwaard is immers een moedige daad verricht, name
lijk het doden van Grendels moeder. Bovendien heeft het een identiteit, de naam van de oorspronkelijke 
bezitter is met runen aangegeven.565 Een tweede voorbeeld is de door de draak bewaarde schat, verbor
gen bij het uitsterven van een onbekend volk. Vanwege het laatste is de schat blijkbaar onbruikbaar, niet 
omdat de stervende Beowulf geen opvolger heeft. Zijn trouwe metgezel Wiglaf krijgt Beowulfs eigen 
halsring en helm, maar ontvangt niets uit de schat van de draak.566 Deze wordt in Beowulfs graf 
geplaatst.567 

Voorwerpen ontlenen kun kostbaarheid dus niet alleen aan hun zeldzaamheid of intrinsieke waarde. 
Iets is pas kostbaar wanneer het verwijst naar de roem van eerdere bezitters. Een oud voorwerp is aldus 
de drager van een geschiedenis, en krijgt een identiteit (naam). Men geeft dergelijke voorwerpen niet 
snel weg en houdt ze binnen de familie. Zo heeft Beowulf zijn maliënkolder van Hygelacs vader 
Hrethel ontvangen. De held vraagt of men, mocht hij sneuvelen, het pantser terug wil sturen naar 
Hygelac. Deze is namelijk de erfgenaam van Hrethel.568 Ook het zwaard dat Beowulf van Hrothgar 
krijgt en aan Hygelac schenkt zou normaliter aan een Deense erfgenaam toekomen.569 De zwaarden van 
Eanmund en Unferth gaan alleen in andere handen over, omdat hun eigenaar sterft respectievelijk zijn 
reputatie verliest. 

De kostbaarheden in Beowulf zijn enigszins vergelijkbaar met de door de antropologe Annette 
Weiner beschreven inalienable possessions, onvervreemdbare bezittingen.570 Volgens Weiner bestaat deze 
categorie kostbaarheden in tal van samenlevingen. Ze worden bij voorkeur buiten de geschenkenuitwis
seling gehouden en mogen niet verloren gaan, omdat zij de identiteit van de bezitter of bezittende 
groep vertegenwoordigen. Grof gesteld, wordt getracht onvervreemdbare bezittingen niet te verliezen, 
door kostbaarheden van een iets lagere status genereus te geven. De ideeën van Weiner attenderen op 
het bestaan van een hiërarchie van kostbaarheden in de geschenkenuitwisseling. In Beowulf is een onver
vreemdbaar bezit te herkennen in het "volks-deel" van het land, dat het bezit is van de groep als geheel. 
De koning kan dit folc-scam niet wegschenken en erkent slechts de rechten {fok- of lond-riht) die indivi
duen op het gebruik van de grond claimen.571 Mogelijk behoorden ook mythen, genealogieën en regalia 
tot deze categorie. In hoeverre "beroemde" wapens nu echte onvervreemdbare bezittingen zijn is min
der relevant. Ze worden duidelijk alleen bij hoge uitzondering weggegeven, wanneer het gaat om het 
leggen en onderhouden van zeer belangrijke relaties. Deze kostbaarheden kunnen uiteindelijk ook weer 
terugkomen bij de oorspronkelijke bezitters; denk aan de hierboven genoemde maliënkolder van 
Hrethel. 

De uitwisseling van de zojuist genoemde kostbaarheden behoort tot wat Bloch en Parry de long-term 

transactional order hebben genoemd. In deze uitwisseling geldt dat ...the totality of transactions form a general 

pattern which is part of the reproduction of social and ideological systems concerned with a time-scale far longer than 

the individual human life.572 Daarnaast bestaat een short-term order, waarin exploitatie en individueel winst

bejag hun plaats hebben.373 De lange-termijn uitwisseling wordt door de participanten moreel positief 

gewaardeerd, terwijl die van de korte-termijn doorgaans neutraal, maar potentieel negatief is. Beide sfe

ren zijn alleen analytisch te scheiden en in werkelijkheid een geïntegreerd geheel. Goederen uit de short-
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term order kunnen de long-term order ondersteunen, of daarnaar worden geconverteerd door middel van 
rituelen. In Malesië bijvoorbeeld, wordt het geld van vreemden, verdiend met de handel, overgedragen 
aan vrouwen. Deze laatsten reinigen het geld door het symbolisch te koken.574 De Merina van 
Madagascar kennen het begrip harena als een soort tegenhanger van hasina.575 Harena zijn de goederen 
verkregen door handel, oorlog en de arbeid van anderen. Een individu kan harena zonder problemen 
gebruiken, maar moet het kwijtraken voor zijn dood. Dat kan bijvoorbeeld door het te gebruiken voor 
het onderhoud van de collectieve tombe van de deme.576 

De uitwisseling zoals beschreven in Beowulf behoort tot de lange-termijnuitwisseling, omdat zij rela
tienetwerken van de top-elite instandhoudt en daarmee de sociale orde als geheel.577 De voorwerpen die 
aan de onderzijde van het spectrum van elitaire uitwisseling thuishoren komen in Beowulf minder aan 
bod. Een voorbeeld zijn de schatten die Beowulfs metgezellen ontvangen.578 Tot deze categorie zullen 
ook de "ringen" behoren die de koning aan zijn onderdanen schenkt. Beowulf zelf krijgt naast schatten 
ook minder kostbare goederen, namelijk paarden.579 Een inkomstenbron van de koning die in Beowulf 

slechts terloops genoemd wordt, is de buit behaald bij conflicten en het tribuut van overwonnen 
volken.380 Alle leiders blijken voorts een domein te beheren,581 dat natuurlijk agrarische producten 
voortbrengt. Deze producten kunnen echter ook indirect worden verkregen, zoals de beschrijving van 
Tacitus suggereert. Volgens hem kunnen principes kunnen beschikken over runderen en veldvruchten 
die als vrijwillig tribuut worden afgedragen. Tenslotte moeten we rekening houden met handel en nij
verheid. Vrijwel zeker zijn "economische" uitwisselingsrelaties veel belangrijker geweest dan uit Beowulf 

naar voren komt. Uiteindelijk kan de krijger-elite niet voortbestaan zonder een economische bestaans
basis. 

Ook in de relaties tussen elite en lagere clientes speelt reciprociteit een rol, zij het dat prestaties en 
tegenprestaties van een totaal andere orde zijn. In Beowulf wordt het geven van "bescherming" als 
belangrijkste taak van de koning jegens zijn onderdanen gezien.582 In lijn met de aard van het epos 
wordt niet gespecificeerd waaruit deze bescherming bestaat. Men kan zich echter voorstellen dat het 
gaat om de verdediging tegen vijanden, rechtsspraak en redistributie van voedsel in tijden van schaarste. 
Tegelijk is de elite in belangrijke mate verantwoordelijk voor het voortbestaan van de sociale orde,583 

hetgeen het individu op indirecte wijze beschermt. 

Naar ik hoop is duidelijk geworden dat in de tribale samenlevingen waarover we spreken geen spra
ke is van rijkdom en bezit in de betekenis die er tegenwoordig aan wordt gegeven. Een essentieel ver
schil van de "tribale economie" met het kapitalisme is de nadruk op het weggeven van bezit in plaats 
van de accumulatie ervan. Verder kunnen meer gecommercialiseerde vormen van uitwisseling slechts 
tot stand komen dankzij de relaties waarbij geschenken worden uitgewisseld. Omdat de waarde van 
kostbaarheden ligt in de roem van de achtereenvolgende bezitters, kan niet iedereen participeren in de 
elitecompetitie middels voorwerpen met alleen een hoge intrinsieke waarde of grote aantallen laagwaar
dige goederen. Zelfs een aanzienlijk persoon zal niet naar willekeur goederen uit de korte- naar de 
lange-termijn uitwisseling hebben kunnen converteren. Weliswaar zijn alle kostbaarheden ooit uit oor
log, handel, exploitatie of nijverheid verkregen, maar hun grootste waarde krijgen ze pas wanneer ieder
een vergeten is dat ooit conversie heeft plaatsgevonden. 

4 . 4 DE S T U D I E VAN U I T W I S S E L I N G V I A A R C H E O L O G I S C H E EN H I S T O R I S C H E 

B R O N N E N 

Hierboven is nagegaan, welke de centrale waarden in Beowulf zijn en hoe deze in sociale relaties vorm

gegeven worden. Veel van hetgeen uit de fragmentarische berichten van buitenstaanders uit het 

Mediterrane gebied over de Germaanse en Keltische samenlevingen bekend is, blijkt hierbij aan te slui-
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ten. Voor de onderhavige studie is het verder van belang via de materiële cultuur greep te krijgen op de 
uitwisseling van kostbaarheden en goederen. Hier volgen enige opmerkingen over de (on)mogelijkhe
den deze uitwisseling langs archeologische weg te vervolgen. 

De archeoloog die de uitwisseling van verdwenen samenlevingen wil bestuderen wordt geconfron
teerd met verschillende problemen. Ten eerste is de waardering van voorwerpen cultuur-specifiek. In de 
voorgaande paragraaf is een onderscheid gemaakt in verschillende soorten kostbaarheden en goederen 
in Beowulf. 

a) "echte" inalienable possessions (land, de groepsnaam); 

b) kostbaarheden die door de top-elite worden uitgewisseld ("roemrijke" zwaarden en wapenrustingen); 
c) kostbaarheden van een lagere orde (paarden, wapens, ringen); 

d) "goederen" (agrarische producten, grondstoffen, buit, tribuut). 

Wordt in Beowulf voortdurend geschreven over zwaarden en wapenrustingen, in de middeleeuwse bron
nen uit Ierland speelt het rund de meest prominente rol wanneer het gaat om de elitaire uitwisseling, de 
buit van raids, en de betaling van bruidschatten, losgeld, enzovoort.584 Runderen en ander vee worden als 
de kern van iemands rijkdom beschouwd. In de bronnen wordt veel minder aandacht besteedt aan 
enerzijds kostbaarheden die even veel of zelfs meer waard zijn en anderzijds grondstoffen, gebruiks- en 
subsistence goederen.'83 Roymans onderscheid drie value classes van kostbaarheden en goederen in de 
Ierse samenleving, te weten de:586 

a) high-level prestige sphere: strijdwagens, harpen en andere regalia-3.ch.tige objecten, die alleen in uitzon
derlijke situaties worden uitgewisseld 

b) prestige sphere: rundvee, paarden en min of meer gestandariseerde voorwerpen van edelmetaal 
c) subsistence sphere: granen, kleinvee, melk, melkproducten en vlees. 

Door de cultuur-specifieke waardering van kostbaarheden en goederen weet de archeoloog niet wat de 
waarde van een voorwerp voor de participanten was wanneer gedetailleerde emic bronnen ontbreken. 
Vervolgens is de geschiedenis van een voorwerp van invloed op de kostbaarheid. Een recent door een 
edelsmid vervaardigd gouden zwaard kan in principe minder waard zijn dan een "eenvoudig" exem
plaar, als daarmee reeds tal van roemrijke daden verricht zijn. Tenslotte krijgt de archeoloog te maken 
met het verschijsel dat kostbaarheden doorgaans niet in de grond terecht komen. De participanten 
trachten ze te behouden, of gebruiken ze in de geschenkenuitwisseling. In Beowulf worden alleen de 
"onbruikbare" schatten van Grendel en de draak buiten de uitwisseling gehouden. Deze komen in een 
archeologische context terecht. Wellicht zijn dergelijke voorwerpen in de praktijk doorgaans via de 
smeltkroes weer tot "bruikbare" kostbaarheden geconverteerd. Ook bij de discussie over het grafritueel 
is reeds naar voren gekomen dat bijzondere omstandigheden ten grondslag zullen liggen aan de deposi
tie van kostbaarheden in een graf.587 Er bestaat een negatieve correlatie tussen de waarde die de partici
panten aan een voorwerp toekenden en de kans dat het in een archeologische context aangetroffen 
wordt. 

Specifiek voor het Rijn-Wesergebied is bovendien het ontbreken van contexten waarin kostbare 

goederen het eerst te verwachten zijn, zoals graven, depots en cultusplaatsen.588 Derhalve is onbekend of 

in de Late Ijzertijd en het begin van de Romeinse periode kostbaarheden als wapens, drinkgerei en 

voorwerpen van edelmetaal circuleerden. Later in de Romeinse tijd blijken daarentegen wel zaken als 

munten van edelmetaal en bronzen vaatwerk voor te komen. Hoewel het wellicht niet om kostbaarhe

den van de hoogste niveau's gaat, kan hiermee in principe enige greep op de elitaire uitwisseling wor

den gekregen. Daarnaast verhalen de geschreven bronnen van situaties waarin voor Germaanse elites 

roem en buit te behalen was, zoals raids en oorlogen en de dienst in het Romeinse leger.589 

In het bovenstaande is de nadruk gelegd op het zoeken naar kostbaarheden in de vorm van artefac

ten. Het is daarnaast aannemelijk te maken dat in de samenlevingen van het onderzoeksgebied een 

ander soort kostbaarheid hoog gewaardeerd werd, namelijk rundvee. Dit zal beargumenteerd worden in 
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het hoofdstuk dat handelt over het agrarisch systeem.590 Ook andere soorten voedsel, grondstoffen en 
nijverheidsproducten zijn belangrijk wanneer over elitemacht gesproken wordt. Zij worden weliswaar 
met zelf als kostbaarheden gezien, maar vormen een belangrijke component van de machtsbasis van eli
tegroepen. 

Vanuit welke benadering men ook veranderingen in de socio-politieke organisatie tracht te traceren, 
de archeologische en historische bronnen blijven daar een beperkt beeld van geven. Archeologisch 
materiaal bijvoorbeeld geeft primair inzicht in de beschikbaarheid van middelen waarmee individuen 
hun machtsbasis zouden kunnen vergroten. Niet elke verandering in de materiële cultuur duidt op wij
zigingen in de socio-politieke organisatie. Dit hoofdstuk heeft bovendien geleerd dat de uitbreiding van 
de macht van het individu begrensd wordt door ideologische principes als vrijgevigheid, de beperkte 
erfelijkheid van posities en conflicting loyalties. Wel zou door een grotere beschikbaarheid van machts-
bronnen een verhevigde elitecompetitie kunnen ontstaan, op de langere termijn resulterend in de cre
atie van nieuwe en/of grotere elitenetwerken. Ook dit wordt in volgende hoofdstukken nader onder
zocht. 
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NEDERZETTINGEN EN NEDERZETTINGSSYSTEMEN 

5 . I INLEIDING 

Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, zijn archeologische contexten als grafvelden, depots en cultusplaat

sen in het Rijn-Wesergebied slecht vertegenwoordigd. Daarom komt aan de analyse van nederzettings-

gegevens extra gewicht toe. Gelukkig bestaat in het onderzoeksgebied een rijke traditie van grootschalig 

nederzettingsonderzoek, zodat relatief goede gegevens voorhanden zijn. Op de stand van het onderzoek 

kom ik hieronder terug, nadat eerst de vraagstellingen voor dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. 

Nederzettingen zijn te bestuderen vanuit tal van gezichtshoeken, maar hier wordt de nadruk gelegd op 

drie aspecten. 

Ten eerste wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de organisatie van de agrarische productie en ver

anderingen daarin. Relevant in dit verband zijn onder meer de regionale nederzettingspatronen en de 

omvang en interne structuur van individuele nederzettingen. Een concentratie van de bewoning in gro

tere nederzettingen kan bijvoorbeeld duiden op een intensivering van de productie. Voorts zijn de stal-

lings- en opslagcapaciteit van huizen en bijgebouwen van belang. Een toename van het aantal gebou

wen en hun omvang kan wijzen op schaalvergroting en agrarische expansie. Tenslotte is de verdeling 

van de gebouwen over de erven c.q. huishoudens interessant.391 Onderlinge verschillen houden mis

schien verband met specialisatie op bepaalde activiteiten, of een ongelijke toegang tot weidegronden of 

akkers. Niet al dit soort vragen kan of zal beantwoord worden, al was het maar omdat dit hoofdstuk 

complementair is aan het volgende, waar het agrarische systeem wordt behandeld. Daar komen enerzijds 

de meer "technologische" aspecten aan de orde, zoals de veldsystemen, de geteelde gewassen en de vee

stapel. Anderzijds worden daar ook "ideologische" aspecten besproken, ofwel de plaats van akkerbouw 

en veeteelt in het waardenstelsel van de toenmalige samenlevingen. 

Een tweede aandachtspunt in dit hoofdstuk betreft de niet-agrarische productie. In de meeste geval

len gaat het dan om de nijverheid, die zich manifesteert via Handwerkerhäuser of sporen van metaalbe

werking (ovens, ijzerslakken). Soms is niet helemaal duidelijk wat de niet-agrarische activiteiten precies 

voorstellen en kunnen structuren eventueel met de landbouw samenhangen. Dit probleem doet zich 

voor wanneer het gaat om bijgebouwen — met name hutkommen — en bepaalde delen van woonstalhui-

zen. In ieder geval wordt ook hier geprobeerd patronen te herkennen. De vraag is of de niet-agrarische 

productie door de tijd heen toeneemt, dan wel zich op hetzelfde niveau handhaaft. Voorts is de verde

ling van de (niet-)agrarische activiteiten over de erven van belang. Indien sprake is van een sterke con

centratie wijst dat mogelijk op de aanwezigheid van specialisten. 

Ten derde wordt onderzocht of het materiaal wijst op sterke sociale verschillen tussen de huishou

dens en de aanwezigheid van elites, residerend in zogenaamde Herrenhöfe. In de literatuur worden in dit 

verband criteria genoemd als bijzonder grote huizen — eventueel Hallenhäuser zonder stal — en erven 

met veel bijgebouwen en/of concentraties van Romeinse importen. Wanneer sprake lijkt van een elite, 

moet nagegaan worden waarop hun machtspositie berust. Soms wordt gesuggereerd dat met name de 

"economische" verhoudingen op lokaal niveau een rol spelen. De elite zou er in geslaagd zijn meer 

"bezit" te verwerven door een betere agrarische bedrijfsvoering. Het is echter nodig meer dan alleen de 

lokale verhoudingen in de beschouwingen te betrekken. Verder moet men zich realiseren dat de "triba

le economie" niet los gezien kan worden van de sociale organisatie. Zoals in het vorige hoofdstuk is uit

eengezet, hangt de controle over productie en distributie direct samen met de ideologische aspecten van 

elitemacht. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De volgende, tweede paragraaf is gewijd aan de stand van 

onderzoek, dat wil zeggen de tot nog toe gebruikelijke aandachtspunten en de bestaande beeldvorming 
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omtrent de ontwikkeling van het nederzettingssysteem. In paragraaf 5.3 komt de problematiek van het 

reconstrueren van erven uit huizen, bijgebouwen en omheiningen aan de orde, alsmede de constructieve 

ontwikkeling van het woonstalhuis en de functionele interpretatie van de ruimtes daarbinnen. In para

graaf 5.4 worden de nederzettingen besproken van een viertal micro-regio's binnen het Holocene kust

gebied, te weten het Oer-IJ estuarium, het terpengebied van Noordwest-Groningen, de oeverwallen van 

de Eems en het Land Wursten. Paragraaf 5.5 is gewijd aan de bewoning op de Pleistocene gronden van 

het Rijn-Wesergebied. Hier worden geen afzonderlijke micro-regio's besproken, doch komen achter

eenvolgens enkele nederzettingstypen aan de orde: de mobiele nederzettingen van de latere prehistorie, 

enkele versterkte sites van rond het begin van de jaartelling, en uit de Romeinse tijd grote nederzettin

gen, losse boerderijen en middelgrote nederzettingen. In paragraaf 5.6 volgt een samenvatting van de 

belangrijkste punten uit dit hoofstuk. 

5 .2 DE STAND VAN ONDERZOEK 

In paragraaf 2.3 is reeds ingegaan op enkele - impliciete - theoretische uitgangspunten die binnen de 
nederzettingsarcheologie gehanteerd worden. Hier gaat het om de vraag wat de studie van nederzettin
gen concreet heeft opgeleverd. Ik onderscheid daarbij twee aspecten die achtereenvolgens in de onder
staande paragrafen behandeld worden. Het eerste betreft het niveau van de synthese: hoe stelt men zich 
de ontwikkeling van het nederzettingssysteem in Germania en dan specifiek in het gebied ten westen 
van de Weser voor. Kortom, welke antwoorden zijn tot nog toe gegeven op het soort vragen dat in de 
inleiding werd gesteld. Het tweede aspect betreft de aard van het gegevensbestand: welke nederzettingen 
zijn goed en/of grootschalig opgegraven en hebben de opgravers misschien een specifieke benaderings
wijze gevolgd, die de onderzoeksresultaten heeft beïnvloed. 

5 . 2 . I HET H U I D I G BEELD VAN HET NE DER Z ETTI NG S SYSTEEM OP SU PRA-RE Gl ONA AL NIVEAU 

Een recente samenvatting van de ontwikkeling van het nederzettingssysteem in het onderzoeksgebied is 
te vinden in Pre- en Protohistorie van de Lage Landen,592 Ik maak gebruik van een handboek, omdat gene
ralisaties daarin worden gepresenteerd zonder alle voorbehouden en nuanceringen van meer "weten
schappelijke" publicaties, terwijl de erin verwoorde opvattingen algemeen worden gedeeld. In Pre- en 

protohistorie worden het nederzettingssysteem en de ontwikkeling ervan als volgt beschreven: De Late 
Ijzertijd nederzettingen van de zandgronden zijn niet omheinde, ongeordende "gehuchten" van hooguit 
twee tot vijf boerderijen. De bewoning is relatief mobiel, omdat de akkerbouw-component van het 
gemengde agrarische bedrijf gebonden is aan het Celtic fi eW-systeem. Van een nederzettingshiërarchie is 
nauwelijks sprake; alleen enkele versterkte sites in Noord-Drenthe wijzen op enige economische diffe
rentiatie. 

In "eenzijdige ecologische zones" (kwelders en venen) is men voornamelijk op veeteelt aangewezen. 

Producten hiervan moeten worden uitgewisseld tegen graan van de zandgronden. De bewoning op de 

terpen is ten gevolge van landschappelijke factoren iets meer geconcentreerd dan op het zand (terpen). 

In de loop van de Romeinse tijd verslechteren de milieuomstandigheden, zodat de bewoning in de 

Assendelver Polders afbreekt, en het landbouwareaal in de noordelijke kustgebieden afneemt. Als reactie 

hierop en tevens gestimuleerd door de handel met het Romeinse rijk, legt men zich meer toe op de nij

verheid (Feddersen Wierde).D93 In de 4de/5de eeuw worden desondanks veel nederzettingen verlaten. 

Wijster staat model voor de Romeinse bewoning op de zandgronden. In de 2de eeuw laat men het 

Celtic field-systeem los, en de bewoning concentreert zich in toenemende mate in grotere "dorpsachti-

84 



Fig. 5.1 In dit hoofdstuk besproken nederzettingen binnen het Rijn-Wesergebied. Voor vindplaatsen en 
referenties, zie bijlage 5. Voor legenda, zie fig. 1.1. 

ge" nederzettingen. De woonplaatsen worden meer gestructureerd door de aanleg van hekken en 

wegen; dit wijst op een hogere organisatiegraad. Hoewel de landbouw primair blijft, wijzen hutkommen 

en importen op een toenemend belang van nijverheid en (ruil)handel. Vanaf de 3de eeuw getuigen uit

eenlopende afmetingen van de huizen van welvaarts- en statusverschillen. Wijster groeit in de 4de eeuw 

tot een nederzetting met meer dan twintig bedrijven. Eén hiervan onderscheidt zich door de omvang 

en aparte ligging van het erf, een grote spieker, de vele hutkommen en een huis zonder stal. De bewo

ner moet economische en sociale macht hebben gehad tot op regionaal niveau. 

Opvallend genoeg komt deze synthese in sterke mate overeen met hetgeen geschreven wordt over 

andere regio's of over Germania als geheel. Een goed voorbeeld is de visie van Hedeager op de ontwik

kelingen in Denemarken:394 In de lste/2de eeuw verdwijnt de extensieve Ce/fi'r^eW-landbouw en vindt 

intensivering plaats. Het vee wordt in de winter gevoederd met hooi van de outfields, en men bemest de 

akkers {infields). In de Late Ijzertijd was het nederzettingspatroon fijnmazig, met woonplaatsen van maxi

maal tien huishoudens (Hodde). Vanaf de 2de/3de eeuw zijn de nederzettingen groter, met uitgestrekte, 

individueel omheinde erven in een meer functionele uitleg (Vorbasse). De omvang van de huizen/stal

len en spiekers is dusdanig dat de productiviteit moet zijn toegenomen, alsmede het aantal personen per 

huishouden. Alles duidt op een reorganisatie van de verdeling van grond, ja, zelfs van het ontstaan van 
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privé-grondbezit. Veel zelfstandige boeren zijn als landless serfs opgenomen in grotere eenheden. De 

grondbezitters en de leden van de Gefolgschaft nemen zelf niet langer deel aan de agrarische productie. 

De accentverschillen daargelaten, vertellen zowel Pre- en protohistorie... als Hedeager in essentie het

zelfde verhaal. In de landbouw is sprake van intensivering en expansie, en dat gaat vergezeld van een 

concentratie van de bewoning. Een grotere controle over de agrarische productie, nijverheid en handel 

leidt tot een grotere economische en sociale differentiatie. De veranderingen voltrekken zich met name 

in de 2de/3de eeuw na Chr. Hoe zijn deze overeenkomsten te verklaren? O m te beginnen wordt de 

ontwikkeling van hele nederzettingssystemen opgehangen aan een beperkt aantal (grote) woonplaatsen, 

zoals Feddersen Wierde, Wij ster, Hodde en Vorbasse. Naast de te kleine steekproef, is mijns inziens het 

theoretisch perspectief verantwoordelijk voor het opmerkelijk eenvormige beeld. Dat blijkt bij een ver

gelijking met een artikel van Donat.595 Hoewel hij maar liefst 55 nederzettingen uit heel westelijk 

Germania in zijn beschouwingen betrekt, wordt dezelfde ontwikkeling geschetst, inclusief het ontstaan 

van privé-(grond)bezit. Het materiaal is hier weliswaar in een historisch-materialistisch ofwel 

Marxistisch keurslijf geperst, maar hierin ligt nu juist de overeenkomst met het "processuele" perspectief 

van Pre- en protohistorie... en Hedeager. Het zijn beide varianten van het (neo)-evolutionisme, en daar

door wordt bijna per definitie een sterk progressieve, unilineaire ontwikkeling geschetst. 

Een eerste randvoorwaarde om enigszins aan de a-historische beeldvorming van bovengenoemde 

benadering(en) te ontsnappen, is de steekproef niet te beperken tot een klein aantal omvangrijke neder

zettingen (Wijster, Feddersen Wierde). In deze studie is geprobeerd zo veel mogelijk-, en dan met name 

kleinere nederzettingen in het onderzoek te betrekken (fig. 5.1; bijlage 5).596 Wel moeten sites voor een 

aanzienlijk deel opgegraven zijn; losse of fragmentarische huisplattegronden uit grotere nederzettingen 

zijn voor mij niet interessant. Verder werden alleen die nederzettingen opgenomen, waarvan een (globa

le) overzichtsplattegrond voorhanden is, alsmede een basale chronologie. 

Ten tweede is het belangrijk voorzichtigheid te betrachten wanneer waarnemingen op site-niveau 

gebruikt worden bij het maken van generalisaties. Natuurlijk moet getracht worden de ontwikkeling 

van individuele nederzettingen in verband te brengen met processen op boven-lokaal niveau. Met name 

Steuer heeft gepleit voor vergelijkingen op basis van duidelijk omschreven sozialgeschichtlich auswertbare 

Befunde, specifieke kenmerken van omheiningen rond nederzettingen en de erven daarbinnen, de bijge

bouwen en de hoofdgebouwen.597 Op zich is de door Steuer gepropageerde systematisering en explici

tering van vergelijkingen toe te juichen. Toch kan een tweetal kanttekeningen bij zijn benadering wor

den geplaatst. Ten eerste gaat Steuer uit van de optimistische gedachte dat zijn Befunde min of meer 

kwantificeerbaar zijn. Het eenvoudigweg turven van de aanwezigheid van bepaalde elementen of "cor

relaten" kan echter gemakkelijk tot een vertekend beeld leiden en ik zal hier dan ook van afzien. Zo 

betekent het ontbreken van hutkommen op de Feddersen Wierde niet dat geen nijverheid plaatsvond. 

Evenmin impliceert het ontbreken van spiekers in Ezinge dat geen graan werd opgeslagen. Ten tweede 

is het niveau waarop vergelijkingen zijn toegestaan niet eenvoudig te bepalen. Steuer zelf maakt directe 

vergelijkingen tussen Befunde uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Nu kan de regelmatige lay-out 

van Vorbasse door andere factoren veroorzaakt zijn dan die van Wijster, en kan een woonstalhuis in 

Jutland een ander soort huishouden onderdak bieden dan een Drents exemplaar. Het is derhalve belang

rijk rekening te houden met regio-specifieke verschillen in de functie en betekenis van nederzettings

elementen. Ook veel andere auteurs veronachtzamen mijns inziens de aanzienlijke regionale variatie 

binnen Germania. 
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Fig. 5.2 Het gemiddeld aantal opgegraven hectares per jaar, berekend aan de hand van de opgravingen van 

bijlage 5. 

5 . 2 . 2 VELDWERK EN REGIONAAL G E O R I Ë N T E E R D O N D E R Z O E K 

Nadat uiteengezet is "welke opvattingen bestaan over de algemene ontwikkeling van het nederzettings

systeem van de Rijn tot in Denemarken gedurende de Romeinse tijd, wordt nu uiteengezet hoe het 

onderzoek zich binnen het studiegebied heeft ontwikkeld. Enerzijds is sprake van trends die opgaan 

voor het gebied als geheel, maar anderzijds bestaan ook regionale verschillen in het onderzoek. Dit laat

ste is veroorzaakt door het feit dat opgravende instellingen zich soms nadrukkelijk op bepaalde regio's 

hebben gericht. De omvang van de beschikbare middelen en de aard van de vraagstellingen beïnvloed

den in sterke mate welke sites werden opgegraven en hoe dat gebeurde. 

Binnen het studiegebied begon het systematische nederzettingsonderzoek in 1930, toen van Giffen 

het eerste drieschepige woonstalhuis op de terp van Ezinge herkende.598 Door zijn efficiënte en voort

varende aanpak wist Van Giffen daarnaast een aantal vindplaatsen op de zandgronden relatief grootscha

lig op te graven.3" Hij is zo verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het in de jaren '30 en '40 

opgegraven areaal (fig. 5.2). De presentatie van de plattegronden van Ezinge in Germania betekende een 

belangrijke stimulans voor het nederzettingsonderzoek in Duitsland.600 Men ontdekte ook daar al snel 

plattegronden, al bleef de omvang van de meeste opgravingen beperkt.601 Net als tegenwoordig ging het 

vóór WO II meestal om noodonderzoek, als gevolg van voor die tijd specifieke bedreigingen zoals ter-

pafgravingen en heideontginningen. Later zijn woningbouw en ruilverkavelingen een grotere rol gaan 

spelen. 
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Eerst middenjaren '50 kwam het onderzoek weer op het vooroorlogse niveau. Dankzij de invoering 

van machinaal grondverzet nam het opgegraven areaal snel toe, om in de jaren '70 een hoogtepunt te 

bereiken. Nadien tekent zich een geleidelijke daling van het opgegraven areaal af. Misschien is een 

ondervertegenwoordiging van zeer recent onderzoek in het door mij besproken gegevensbestand hier

voor mede verantwoordelijk.602 Ik heb echter de indruk dat deze daling reëel is en dat de laatste jaren 

benoorden de Rijn minder grootschalige nederzettingsopgravingen worden uitgevoerd. 

Tot ver na de oorlog stond het huis op zich centraal binnen het nederzettingsonderzoek. Dat had in 

de eerste plaats praktische oorzaken. Veel vroege opgravingen leverden niet meer dan losse plattegron

den op en vervolgens duurde het relatief lang alvorens de resultaten van grootschaliger onderzoek gepu

bliceerd werden.603 Ten tweede speelde de cultuur-historische benadering nog een grote rol. Velen 

beperkten zich in de praktijk tot de constructieve aspecten, maar de bepaling van etnisch geïnterpreteer

de Hauslandschafien was het uiteindelijke doel. Het huistype zou, net als bijvoorbeeld het grafbestel, ken

merkend voor een "cultuur" zijn. Hierdoor bestond een gemeenschappelijke interesse met de volkskund

liche Hausforschung van die dagen.604 Hoewel Trier attendeert op de problemen rond de ethnische Deutung 

van huisvormen,60D schrijft hij de twee- en drieschepige Hauslandschaft uiteindelijk toch toe aan respec

tievelijk de Istae- en Ingaevonen.606 Dit bewijst dat dit thema tot in de jaren '70 actueel blijft. Een enke

ling trachtte naast de discussies over huisvormen te komen tot classificaties van de vorm en omvang van 

nederzettingen.607 

Noord-Duitsland is het eerste gebied waar de typische "nederzettingsarcheologie", zoals die in para

graaf 2.3 beschreven is, volledig tot ontwikkeling kwam.608 Voor de oorlog ontbraken de middelen om 

een tegenhanger voor Ezinge op te graven,609 maar met geld van de Deutsche Forschungsgemeinschaft werd 

de achterstand ruimschoots goedgemaakt. Om tot een optimaal resultaat te komen selecteerde men de 

onbedreigde terp Feddersen Wierde. Recente bebouwing ontbrak, de conservering was uitstekend, en 

het grondverzet viel te overzien. De opgraving werd vervolgens het uitgangspunt van een 

Schwerpunktprogramm van de DFG. Dit project heeft betrekking op de bewoning van de Ijzertijd tot en 

met de Middeleeuwen in verschillende micro-regio's in het Noordwest-Duitse kustgebied. Buiten het 

Land Wursten, waar de Feddersen Wierde ligt, groef men in het Holocene gebied nog in het mondings

gebied van de Eems (Bentumersiel, Jemgumkloster). Het belangrijkste onderzoek op het Pleistoceen 

betreft de Siedlungskammer rond de nederzetting Flögeln. Door de grootschaligheid van de opgravingen 

en het consequent doorvoeren van een multi-disciplinaire benadering, met archeozoölogisch, -botanisch 

en bodemkundige onderzoek, zijn in Noord-Duitsland indrukwekkende resultaten behaald. Ik wil hier 

één element toevoegen aan de in hoofdstuk 2 geplaatste kanttekeningen bij dit soort onderzoek. Per 

regio, landschappelijke eenheid en periode, blijkt ongeveer één nederzetting opgegraven te zijn. Omdat 

verder slechts minder hoogwaardige — en ongepubliceerde — veldverkenningsgegevens voorhanden zijn, 

wordt elke opgegraven nederzetting een soort type-site. De aandacht voor het regionale nederzettingssys

teem is betrekkelijk gering en kritische reflectie op de representativiteit van de opgravingsgegevens ont

breekt. 

Het Assendelver Polder of Oer-IJ estuarium project was het enige andere formele onderzoekspro

gramma in het studiegebied. Anders dan in Noord-Duitsland, betrof het noodonderzoek van door ega

lisatie en grondwaterpeilverlaging bedreigde vindplaatsen.610 Ook dit onderzoek is multi-disciplinair van 

opzet. De gehanteerde processuele benadering was geïnspireerd op het werk van Flannery. Opgravingen 

op 15-20 vindplaatsen moesten inzicht geven in zowel het niveau van het huis (houden), de nederzet

ting, het nederzettingssyteem als de regio.611 De consequentie van deze strategie was dat de sites steeks-

proefsgewijs en soms nogal oppervlakkig onderzocht werden. 

Hoewel buiten de twee genoemde programma's geen formele onderzoeksprojecten bestaan, vertoont 

het onderzoek in andere regio's desondanks een zekere samenhang. Dit is bijvoorbeeld het geval op het 

Drents plateau en in Noordwest-Groningen. Op de Drentse zandgronden werd het door Van Giffen 
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gestarte onderzoek door het BAI voortgezet in bijvoorbeeld Vries, Wijster, Hijken, Noordbarge en 

Peelo. Kenmerkend voor dit onderzoek is de sterke nadruk op de typochronologie en constructie van 

woonstalhuizen. Niet de ethnische Deutung is het doel hiervan, maar de onderbouwing van Waterbolks 

"continuïteits-hypothese''.612 Zeker in de jaren '70 en '80 was een belangrijk doel van het opstellen van 

een sluitende typologische reeks van huistypen het aantonen van bewoningscontinuïteit vanaf de 

Bronstijd binnen elk "dorps"territorium. Mijns inziens is ten gevolge hiervan de uitleg, economie en 

ontwikkeling van individuele nederzettingen onderbelicht gebleven. Het nederzettingssysteem op 

(boven-)regionaal niveau lijkt eigenlijk geen onderwerp van studie. Soms gaat men zelfs zo ver dat op 

grond van de aanwezigheid van een enkel huistype het karakter van een gehele nederzetting wordt 

bepaald. Zo was het onderzoek in Peelo expliciet bedoeld om de continuïteits-hypothese te testen.613 

Dit veronderstelde onder meer het onderzoek van het terrein waar de middeleeuwse nederzetting ver

wacht werd. Toen men in tijdnood kwam, werd één Odoorn C plattegrond voldoende bewijs geacht 

voor de aanwezigheid van een grotere vroeg-middeleeuwse nederzetting, en dus voor bewoningsconti

nuïteit vanaf de Romeinse tijd.614 

Noordwest-Groningen is inmiddels het best bestudeerde deel van het Nederlandse terpengebied.6lD 

Na de vroege start op Ezinge lag het veldonderzoek lange tijd stil, totdat de uitbreiding van de stad 

Groningen in 1964 opgraving van de terpjes van Paddepoel noodzakelijk maakte. Kort daarop werd een 

onderzoek naar de geologische ontwikkeling in de provincie gepubliceerd,616 essentieel voor het opstel

len van de bewoningsgeschiedenis. Tenslotte begon Miedema in 1971 een uitgebreide regionale inven

tarisatie.617 

In de Pleistocene gebieden van midden- en oost-Nederland, zuidoost-Nedersaksen en Westfalen zijn 

uitsluitend noodopgravingen verricht.618 Het onderzoek onder supervisie van de ROB of het Amt für 

Bodendenkmalpflege vertoont derhalve weinig samenhang en is soms matig van kwaliteit (Ede-

Bennekom). Daarnaast zijn de resultaten voor deze studie niet of moeilijk bruikbaar. De Nederlandse 

opgravingen bijvoorbeeld zijn na decennia nog niet definitief gepubliceerd. Zelfs voorlopige berichten 

met een schematische overzichtstekening ontbreken geheel (Dalfsen, Denekamp, Ede-Veldhuizen), of 

zijn zeer summier (Velsen-Hoogovens, Colmschate, Den Burg).619 

5.3 H U I Z E N , BIJGEBOUWEN EN ERVEN ALS BASISELEMENTEN VAN DE 

NEDERZETTING 

5 . 3 . 1 DE R E C O N S T R U C T I E VAN N E D E R Z E T T I N G E N 

Belangrijk bij de analyse van nederzettingen is het vergelijken van erven en hun ontwikkeling door de 

tijd heen. De (bij)gebouwen op de erven kunnen iets zeggen over de schaal waarop activiteiten plaats

vinden, eventuele specialisatie van de bewoners op niet-agrarische productie en de mate van sociaal-

economische differentiatie. Nu is de chronologische resolutie in geen enkele archeologische situatie dus

danig dat werkelijk te bepalen is welke structuren op een bepaald moment naast elkaar bestonden. De 

archeoloog moet trachten de structuren aan een aantal nederzettingsfasen toe te schrijven. Dit is de 

enige wijze om ontwikkelingen zichtbaar te maken, maar de oorspronkelijke dynamiek wordt geredu

ceerd tot een reeks opeenvolgende statische beelden. Aangezien deze problematiek van grote invloed is 

op de analyse en interpretatie van de nederzettingsgegevens uit het studiegebied, wil ik er hier kort op 

ingaan. 

Het woonstalhuis is voor mij het uitgangspunt bij de reconstructie van nederzettingsfasen en erven. 

Ten eerste gaat het om het meest constante element van alle nederzettingen. Terwijl het aantal erven per 

nederzetting verschilt, alsmede hun ordening en de aanwezige combinaties van gebouwen, is tenminste 

89 



altijd een woonstalhuis aanwezig. Het diende als onderkomen voor de leden van het huishouden en een 

belangrijk deel van de veestapel. Het begrip huishouden behoeft enige toelichting. Doorgaans wordt er 

- stilzwijgend - van uit gegaan dat de woonstalhuizen in het Rijn-Wesergebied werden bewoond door 

een nuclear family, bestaande uit een ouderpaar met hun kinderen. In bepaalde gevallen kan de groep die 

het huis en eventuele bijgebouwen bewoonde veel groter zijn geweest. Men moet denken aan grootou

ders, ongetrouwde broers of zusters, geadopteerde jongehngen, leden van de Gefolgschaft en slaven. Zelfs 

kan de omvang van de nederzetting als geheel van invloed zijn op de grootte van de huishoudens.620 Nu 

is de samenstelling of omvang van huishoudens niet aan de hand van archeologische resten te bepalen.621 

Daarom zie ik af van pogingen de aard van de huishoudens te preciseren, te meer omdat de vergelijking 

van erven en nederzettingen al moeilijk genoeg is. 

Een tweede reden het (woonstal)huis centraal te stellen, is de betrekkelijk goede dateerbaarheid ten 

opzichte van andere nederzettingselementen (zie onder), hoewel de datering van huisplattegronden 

eveneens niet zonder problemen is. Ondanks het feit dat iedere plattegrond uit veel paalsporen bestaat, is 

het aantal oversnijdingen met andere huizen of structuren in de praktijk gering, evenals de hoeveelheid 

aardewerk. Het handgevormde materiaal kent bovendien een langzame typologische ontwikkeling. 

Derhalve moet vaak worden uitgegaan van de typochronologie van huisvormen. Doch zelfs waar deze 

vrij verfijnd is, zoals in Drenthe, kunnen plattegronden niet nauwkeuriger dan op 100-200 jaar geda

teerd worden. Waarschijnlijk is dit een van de redenen waarom veel auteurs onbewust uitgaan van een te 

lange levensduur van individuele woonstalhuizen en dientengevolge van een te grote omvang van de 

nederzetting als geheel. Deze laatste is te schatten met behulp van de volgende berekening: het gemid

deld aantal gelijktijdige plattegronden op een bepaald moment is gelijk aan het totaal aantal plattegron

den, maal de gemiddelde gebruiksduur van een woonstalhuis, gedeeld door de duur van de 

bewoning(sfase).622 In het onderstaande wordt deze berekening regelmatig gebruikt, bijvoorbeeld om 

toch iets te zeggen over de ontwikkeling van een woonplaats waarvan de datering grote problemen 

oplevert. Voorts wordt het mogelijk nederzettingen te vergelijken, ondanks lokaal verschillende periodi-

seringen. 

Eerst moet wel een aanname worden gemaakt omtrent de gemiddelde gebruiksduur van een woon

stalhuis. In de literatuur worden uiteenlopende cijfers genoemd, al wordt nergens meer uitgegaan van 

het ooit geopperde getal van 80 jaar.623 Een meer realistische indicatie biedt de duurzaamheid van 

bouwhout, die - afhankelijk van de houtsoort en de vochtigheid van de ondergrond - tussen de 10 tot 

50 jaar bedraagt.624 Dit impliceert een gemiddelde levensduur van 30-35 jaar, een getal dat in overeen

stemming is met archeologische gegevens. Volgens Haarnagel duren de fasen la-d en 2-8 van Feddersen 

Wierde respectievelijk 25 en 50 jaar,625 zodat het gemiddelde 40 jaar bedraagt. Duizend jaar bewoning 

op Ezinge leverde 29 stratigrafische eenheden van 35 jaar op. De fasen zijn echter korter, indien in de 

kern van de terp inderdaad meer eenheden aanwezig zijn.626 De fasen in Rijswijk (Z.H.) tenslotte, 

bestrijken gemiddeld 30 jaar.627 Het voorgestelde getal voor de gemiddelde gebruiksduur van 30-35 jaar 

komt overeen met de gemiddelde generatieduur van 30 jaar.628 Ik neem aan dat elke generatie nieuwe 

huizen bouwde, hoewel een goed onderhouden huis theoretisch gezien veel langer kan staan. Hoewel 

door het hanteren van één bepaald getal de werkelijkheid in bepaalde opzichten geweld wordt aange

daan,629 is het mijns inziens de enige mogelijkheid erven en nederzettingen te vergelijken. 

In de gevallen dat huisplattegronden elkaar ruimtelijk overlappen, zal het in de regel gaan om de 

opeenvolgende hoofdgebouwen van hetzelfde erf. Met behulp van de sequentie van stelsels van erfom-

heiningen, zouden vervolgens erven onderling gerelateerd, en bijgebouwen aan erven toegeschreven 

kunnen worden. Helaas zijn omheiningssporen doorgaans zeer fragmentarisch, en ontbreken ze soms 

geheel. Bovendien is de toeschrijving van bijgebouwen aan woonstalhuizen ook in andere opzichten 

problematisch. Enerzijds zijn bijgebouwen, zoals reeds opgemerkt, moeilijker te dateren, en anderzijds 

hebben ze een andere gebruiksduur. Met name hutkommen en spiekers gingen waarschijnlijk relatief 
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kort mee,630 zodat hun aantal op enig moment al snel wordt overschat. Tenslotte verhindert een belem
mering van praktische aard dat over een redelijke steekproef van goed gedocumenteerde erven beschikt 
kan worden. Juist voor de grote nederzettingen met een lange levensduur, zoals Wijster en Flögeln, bie
den de beschikbare publicaties onvoldoende mogelijkheid, de eventuele toenemende differentiatie tus
sen erven goed te analyseren.631 

5 . 3 . 2 HET ERF. O M H E I N I N G E N EN B I J G E B O U W E N 

In het licht van de zojuist genoemde problemen is het nauwelijks mogelijk de ontwikkeling van erven 
te volgen en onderling te vergelijken voor wat betreft de structuren rond het woonstalhuis. Daarom vol
gen in het onderstaande enkele korte opmerkingen over de functie van secundaire structuren van het erf 
en hun veranderende betekenis door de tijd heen. Achtereenvolgens komen erfomheiningen, spiekers, 
hutkommen en de overige gebouwen aan de orde. 

Vrij algemeen leeft het idee dat de uitleg van nederzettingen in de loop van de Romeinse tijd steeds 
gestructureerder en regelmatiger wordt. Dit komt tot uiting in Platzkonstanz of "plaatsvastheid" en het 
omheinen van nederzettingen als geheel en de erven daarbinnen. Met name de grotere nederzettingen -
onder meer Feddersen Wierde, Flögeln en Wijster - zouden hiervoor model staan. Hoewel de regelma
tige uitleg van nederzettingen een enkele maal aan Romeinse invloeden is toegeschreven,632 zoekt men 
de oorzaak meestal in een toenemende complexiteit van de inheemse sociale organisatie en het ontstaan 
van een "centraal gezag".633 Voorts wordt het in toenemende mate toepassen van omheiningen in ver
band gebracht met het ontstaan van privé-grondbezit.634 

Bij de bespreking van individuele nederzettingen later in dit hoofdstuk zal blijken, dat het aantal gro
tere exemplaren met een regelmatige uitleg inderdaad toeneemt, maar dat de bestaande beeldvorming 
wel moet worden genuanceerd. Zo worden zowel geheel omheinde nederzettingen en erfafscheidingen 
al vroeg in de Romeinse periode aangetroffen. Voorts representeren grote, plaatsvaste sites zeker niet de 
"doorsnee" nederzetting. Bovendien wordt de regelmatige structuur in Wijster en Flögeln op de lange 
termijn niet gehandhaafd. Tenslotte mag de uitleg van de nederzetting niet gezien worden als een direc
te afspiegeling van de indeling van het akkerareaal en de wijze waarop delen van het territorium door 
families werden geclaimd of in eigendom werden gehouden.635 Het beeld van een toenemende structu
rering en afbakening van de ruimte in nederzettingen is niet alleen is ingegeven door opgravingsresulta
ten. Op de achtergrond speelt de traditionele visie op de ontwikkeling van de Germaanse samenlevin
gen, zoals die in het vorige hoofdstuk is besproken. Deze visie hield in dat tijdens de Romeinse tijd een 
verschuiving plaatsvond van een "ideologische" Volksherrschaft naar een stelsel, waarin de macht bij 
Gefolgschafts-leïaers lag. De politieke en militaire overheersing door deze leiders zou gepaard gaan met 
Grundherrschaft, de zeggenschap over een territorium en de akker- en weidegronden daarbinnen. 
Derhalve werd in het archeologisch materiaal gezocht naar een bevestiging van dit beeld. Het is tenslot
te belangrijk te beseffen dat een aanwending van de agrarische productie door de elite geenszins grond
bezit impliceert. Het gaat er om dat men op de een of andere wijze de controle krijgt over de verdeling 
van deze productie. 

Spiekers dienen voor de oogstberging in de meest ruime zin, niet alleen voor de opslag van graan, 
maar ook van hooi en dergelijke.636 Het bepalen van het precieze aantal in een nederzetting is niet een
voudig. Dit geldt met name voor de kleinere 4-palen spiekers, die moeilijk te herkennen zijn tenmidden 
van de "zwermen" grondsporen van plaatsvaste nederzettingen.637 Bovendien kan worden verondersteld 
dat de levensduur van spiekers veel korter is dan die van woonstalhuizen. Vooral bij kleinere spiekers 
gaat het om weinig substantiële constructies die relatief zwaar belast worden en rondom zijn blootge
steld aan weer en wind.638 
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een voor-
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Hoewel moeilijk met harde gegevens te onderbouwen, lijkt de opslagcapaciteit tijdens de Romeinse tijd 

iets toe te nemen. In ieder geval zijn de spiekers in Peelo nu groter dan die in de Ijzertijd.639 Voorts zijn 

de bekende grote 12-palen spiekers van bijvoorbeeld Wij ster en Ede-Bennekom laat-Romeins.640 Zelfs 

wanneer spiekers precies te dateren zouden zijn, vormt hun aantal echter geen goede indicatie voor de 

totale opslagcapaciteit van oogstproducten op een erf of binnen een nederzetting. Een deel van de spie

kers kan in sommige gevallen buiten het opgegraven areaal gelegen hebben. Dit is tenminste 

gestelde verklaring voor hun ontbreken op sommige vindplaatsen in het kustgebied, zoals Ezinge 

Opslag zal voorts voor een belangrijk deel in de middengedeeltes en op de zolders van woonstalhuizen 

plaatsgevonden hebben.642 Omdat woonstalhuizen nu eenmaal de best dateerbare structuren binnen 

nederzettingen zijn, wordt in deze studie verondersteld dat hun omvang de beste indicatie is voor de 

omvang van de agrarische productie en daarmee van de opslagcapaciteit binnen nederzettingen. Er is 

verder niet getracht de capaciteit aan de hand van bijgebouwen te kwantificeren. 

De hutkom is onmiskenbaar een multi-functioneel gebouw, hoewel het specifieke gebruik in indivi

duele gevallen moeilijk te bepalen is. Het gebouw is namelijk een echte artefact-trap, met vondsten die 

doorgaans niet direct op de oorspronkelijk functie betrekking hebben. Hutkommen lijken hoofdzakelijk 

voor een drietal activiteiten gebruikt te zijn. Ten eerste is dat de textielproductie, blijkens vondsten van 

weefgewichten, spinklosjes en sporen van weefgetouwen. De hoge luchtvochtigheid in hutkommen 

schijnt vooral gunstig te zijn voor het weven van linnen.643 Voor een tweede functie, die van opslag

ruimte, zijn ook andere condities van belang, zoals de temperatuur.644 Ten derde is de hutkom geasso

cieerd met de metaalnijverheid, in het bijzonder de verwerking van brons en edelmetaal. Hierop wijzen 

houtskoolconcentraties en haarden, maar sporadisch ook baren, scrap-metal, gietvormen en -afval. 

Brandgevaar is een reden deze activiteiten apart onder dak te brengen.645 

Geen van het bovenstaande is exclusief aan de hutkom gebonden. Weven kan ook in het woonstal-

huis plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor opslag, waarvoor verder spiekers werden gebruikt. 

Metaalbewerking blijkt vaak geconcentreerd op aparte lokaties in de openlucht, bijvoorbeeld op de 

Feddersen Wierde, in Ede-Bennekom en Heeten. Hoewel het aantal hutkommen in de loop van de 

Romeinse tijd misschien iets toeneemt, verhindert het multi-functionele karakter uitspraken over de 

implicaties hiervan. Voorts wordt de hutkom nog wel eens te veel met de laat-Romeinse periode geas

socieerd, hoewel het aantal vroeg-Romeinse nederzettingen met hutkommen inmiddels aanzienlijk is.646 

De meeste laat-Romeinse Grubenhaussiedlungen zijn inmiddels gewone nederzettingen gebleken. Zo 

zijn bij een nadere analyse van de opgravingsgegevens woonstalhuizen bij de "Angelsaksische" hutkom

men van Ezinge ontdekt.647 De 4de/5de-eeuwse hutkom-nederzettingen op de Noord-Duitse zand

gronden lijken eveneens niet in die vorm te hebben bestaan. Op de betreffende vindplaatsen kunnen de 

woonstalhuizen zijn verploegd, maar waarschijnlijker waren deze op stiepen gefundeerd.648 

Huizen die op grond van hun beperkte lengte geen, of slechts een minimale stalruimte kunnen 

bezitten, komen regelmatig voor.649 Het is doorgaans niet te zeggen of in deze gevallen sprake is van een 

autonome eenheid dan wel een deel van een huishouden. Daarnaast is onduidelijk of, en met welke 

niet-agrarische activiteiten de bewoners zich bezighielden. Alleen op de Feddersen Wierde was de con

servering zodanig, dat Handwerkerhäuser geïdentificeerd konden worden. Daar kon eveneens worden 

vastgesteld dat enkele plattegronden, die op de zandgronden voor woonstalhuizen zouden doorgaan, 

geen stallen hadden (de zogenaamde Hallenhäuser). Daarom ga ik hier verder niet op deze huistypen in 

en kom er bij de bespreking van de Feddersen Wierde uitgebreid op terug.650 
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5 - 3 - 3 H E T WOONSIAIHUIS. CONSTRUCTIEVE ONTWIKKELINGEN EN FUNCTIONELE ASPECTEN 

In het onderstaande worden eerst de constructieve ontwikkelingen besproken, voor zover deze relevant 

zijn voor problemen van chronologische en functionele aard. Vervolgens komt de functionele interpre

tatie van huisplattegronden aan bod. Een aspect dat hier verder niet uitgewerkt wordt, betreft de culture

le en ideologische betekenis van bouwtradities. De bouw en het gebruik van huizen hebben ongetwij

feld een belangrijke symbolische betekenis gehad, verwijzend naar waarden binnen een samenleving en 

een bepaalde kosmologische orde. Specifiek voor Germania bestaan echter nog nauwelijks studies, die 

wat dit betreft aanknopingspunten bieden voor een nadere analyse.651 

In ieder geval maakt het onderzoeksgebied deel uit van een Hauslandschaft van woonstalhuizen dat de 

hele Noordwest-Europese laagvlakte omvat. Deze zone strekt zich in zuidelijke richting uit tot — grof

weg- de lössgrens. In het lössgebied is in de Late Ijzertijd meestentijds sprake van (kleine) één- of twee-

schepige constructies zonder stal.632 In de woonstalhuizen van het noorden zijn, zoals de naam reeds 

aangeeft, mens en (rund)vee onder één dak ondergebracht.633 Het onderscheid tussen drie- en twee-

schepige huizen is in functioneel opzicht minder relevant.634 Het tweeschepige huis komt met name 

voor in Westfalen en zuidelijk Nedersaksen (Quendorf, Soest-Ardey, Vreden, Warburg-Daseburg, 

Meppen en Engter). Later in de Romeinse tijd zijn in deze regio drieschepige huizen te vinden, die in 

tal van opzichten de ontwikkelingen in het noorden weerspiegelen (Bielefeld-Sieker, Soest-Ardey, 

Westick). 

Het materiaal van het Drents plateau biedt het beste uitgangspunt de constructieve ontwikkeling van 

het woonstalhuis in de onderzochte periode te volgen. Nadat deze besproken is, wordt kort ingegaan op 

de huizen van nederzettingen buiten dit gebied.655 De eerste typologie van het Drentse woonstalhuis 

was die van Van Es. Deze kon uitsluitend gebaseerd worden op de ca. 80 huisplattegronden van Wijster. 

Latere opgravingen te Odoorn, Eursinge en Peelo toonden dat de ontwikkeling in met name de laat-

Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen anders was dan Van Es zich had voorgesteld. Waterbolk 

gebruikte nieuwe opgravingsgegevens steeds om de huistypologie te verfijnen.636 Hoewel de door hem 

voorgestelde reeks in overeenstemming is met een "logische" constructieve evolutie,637 kunnen toch de 

nodige kanttekeningen worden geplaatst. 

Ten eerste zijn de hernieuwde inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in Wijster pas recente

lijk gepubliceerd in de vorm van een viertal afbeeldingen,638 bijna 15 jaar nadat de eerste suggesties hier

omtrent werden gedaan.639 

Een tweede probleem betreft de chronologie van de Drentse plattegronden. Waterbolk zegt hierover: 

Für die Datierung habe ich nicht nur auf die Keramik zurückgegriffen, sondern auch die Hausgrundrisse herangezo

gen. Letztere sind für einige Perioden typologisch feiner gegliedert als die Keramik.660 Het is inderdaad een feit 

dat de meeste plattegronden niet (precies) kunnen worden gedateerd met behulp van stratigrafie, aarde

werk of 14C-bepalingen. Toch zijn het uiteindelijk alleen deze dateringsmiddelen die bepaalde platte

gronden in de tijd plaatsen en "ankerpunten" voor de typologie vormen. Het is vrijwel geheel onduide

lijk op welke gronden de verschillende Drentse huistypen hun absolute dateringen hebben gekregen. 

Hierdoor is het onmogelijk te controleren in hoeverre de door de jaren heen gepubliceerde wijzigingen 

in de typologie en alternatieve dateringen terecht zijn.661 

De genoemde wijzigingen van de typologie lijken aanvankelijk mede bedoeld geweest de eerder 

genoemde "continuïteits-hypothese" te onderbouwen. In elke versie werd de typologische reeks als 

sluitend voorgesteld. Langzamerhand is de kennis zo toegenomen dat een meer realistisch beeld is ont

staan; verschillende typen blijken gelijktijdig voor te komen of zijn kenmerkend voor bepaalde micro

regio's. 

Hoe verloopt de typologische ontwikkeling van de Drentse huizen nu in concreto? Hoewel tussen 

het type Hijken uit de Ijzertijd en de vroeg-Romeinse typen Fochteloo en Wijster constructieve ver-
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Fig. 5.3 De constructieve ontwikkeling van pre- en protohistorische huistypen van het Drents plateau. 

Schaal 1:300. Naar Huijts 1992,14-18. 

a midden- of nokstijlen; b dubbelstijlen; c overige palen; d standscheidingen, wandgreppels; e ingangskuilen; 

f overige ingangen; g stalgedeelten; h "voorhuis". 

1 type Hijken (huis 3); 2 Noordbarge (7); 3 Fochteloo (2); 4 Wijster A (17); 5 Peelo A (6); 6 Wijster B (38); 

7 Wijster C (76); 8 Peelo B (36) 
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type Waterbolk 1982 Huijts 1992 Kooi 1991/92 Waterbolk 1995 Hiddink 1999 

Hijken 400-250 VC 400-250 vC 400-250 vC M UZT M UZT 

Noordbarge 100vC-100nC 100vC-100nC 100vC-100nC LIJZT LUZT-100nC 

Fochteloo A 250-100 vC 250-100 vC 0-100 nC LIJZT LIJZT 

Fochteloo B - - - VROM 1ste/2de eeuw? 

Wijsier A 100vC-200nC 100-250 nC 100-250 VROM 2de/3de eeuw 

Peelo A 200-300 nC 200-300 200-350 LROM 3de eeuw 

Wijster B 300-400 300-400 300-450 LROM 4de eeuw 

Wijster C 300-400 300-400 400-550 LROM 4de eeuw 

Peelo B 400-500 400-550 400-550 5de eeuw 5de eeuw 

Eursinge 500-550 450-550 - 5de/6de eeuw 5de/6de eeuw 

Tabel 5.1 Door verschillende auteurs voorgestelde dateringen voor huistypen van het Drents plateau. 

schillen bestaan, blijft de indeling in essentie gelijk (fig. 5.3; tabel 5.1). Deze blijft steeds "tweedelig". 

Een ingang in de kopse kant, standscheidingen en/of relatief geringe middenstijlintervallen markeren de 

stal. Dit impliceert dat de andere — doorgaans iets kleinere — helft van het huis als woning diende. 

Het Noordbarge-huis is een bijzondere variant binnen de ontwikkeling, die voorkomt rond het 

begin van de jaartelling. Sommige exemplaren zijn tot 50 m lang, en lijken met hun één-, twee- en 

drieschepige secties meerdelig.662 Harsema suggereert dat het aantal activiteiten binnen het huis groter is 

dan bij de tweedelige huizen.663 Dwarsliggers op de wanden van de éénschepige delen zouden graanzol

ders dragen, en de tweeschepige delen zouden vooral geschikt zijn voor stalling van schapen. De talrijke 

hutkommen in Noordbarge zouden eveneens wijzen op het belang van de schapenteelt. Volgens Huijts 

experimenteerde men echter met de draagconstructie, hetgeen een afnemende stabiliteit en levensduur 

tot gevolg had. Men moest dus regelmatig een nieuw huis bouwen. Omdat de levensduur van deze hui

zen relatief kort zal zijn geweest, kan het hele samenstel waarschijnlijk toch tot één nederzettingsfase 

gerekend worden. 

Het type Noordbarge vertegenwoordigt een eerste poging meer vrije binnenruimte te creëren. Men 

slaagt hier pas werkelijk in vanaf de 3de eeuw, wanneer ook de indeling van de huizen verandert. Door 

de toevoeging van een tweede paar ingangen, en soms extra scheidingswanden, ontstaan minstens drie

delige plattegronden, met stal, "midden-" en "voorhuis". De binnenstijlen of middenstaanders worden 

buitenwaarts verplaatst, zodat het dak gedragen wordt door dubbelstijlen in de wand, met daarop een 

ligger. Op deze wijze creëerde men meer vrije binnenruimte. Het type Peelo A heeft nog slechts één 

dubbelstijlpaar, aan de stalzijde van de achterste ingangstravee. Later zijn de dubbelstijlen in toenemende 

mate in het voorhuis te vinden (Wijster B/C). Het type Wijster C ontbeert weliswaar het tweede paar 

ingangen, maar is vermoedelijk wel gelijktijdig met Wijster B. 

De volgende fasen in de constructieve ontwikkeling worden achtereenvolgens vertegenwoordigd 

door huizen van het type Peelo B, Eursinge en Odoorn. De kap wordt nu grotendeels gedragen door 

een diep ingegraven kern van zes palen in het middenhuis. In het voorhuis en stal wordt de dragende 

functie steeds meer en uiteindelijk zelfs geheel door dubbelstijlen overgenomen. De vaste maten van de 

kernconstructie (lengte ca. 7.5 m) en het gevaar van instabiliteit, stellen grenzen aan de huislengte.664 

De gegevens betreffende de afmetingen van de huizen van -vooral — Peelo en Wijster zijn weergege

ven in figuur 5.4A. Het meest opmerkelijk is de lengte-toename van de 3de-eeuwse huizen van het 

type Peelo A ten opzichte van de vroegere typen: van gemiddeld 16.5 naar 30 m. Vanaf de 4de eeuw 

worden de huizen gemiddeld weer iets korter, of beter: de variatie neemt toe. Sommige huizen van het 

type Wijster B zijn namelijk nog langer dan die uit de periode daarvoor (bijvoorbeeld 39 en 43 m). 
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Fig. 5.4 Lengten (in m) van woonstalhuizen per tijdvak; stallen (indien aanwezig/bepaalbaar) in een donker. 

A Drents plateau; B Flögeln; C Feddersen Wierde. 

Enkele huizen van het type Wijster C zijn daarentegen extreem kort (13.1 m!) en een deel van de 

Wijster B-huizen sluit qua dimensies al aan bij de ontwikkelingen in de 5de eeuw. Exemplaren van het 

type Peelo B zijn gemiddeld maar 19.5 m lang. Misschien nog belangrijker dan fluctuaties van de 

gemiddelde lengte, is de ruimteverdeling in de huizen. Ofschoon de aanvankelijke grootte-toename ook 

de stallen betreft, blijkt deze vooral op het conto van het midden- en voorhuis te komen. 

Verhoudingsgewijs blijven deze delen ook belangrijk wanneer de lengte bij het type Peelo B weer 

afneemt; de stallen zijn dan soms extreem klein (zie onder). 

Buiten het Drents plateau is voor wat betreft de Pleistocene gebieden de grootste reeks plattegron

den te vinden in Flögeln. In tegenstelling tot de Drentse huizen, vertonen die in Flögeln echter nauwe

lijks constructieve innovaties. Van de 1ste tot de 6de eeuw na Chr. bestaat de draagconstructie uit bin-

nenstijlen, hetgeen over de volle lengte drieschepige plattegronden oplevert. Voorlopige dateringen zijn 

slechts gepubliceerd voor een deel van de 154 plattegronden.663 Het beschikbare materiaal volstaat even

wel om ook hier de grootte-ontwikkeling te kunnen volgen (flg. 5.4B). De huislengte neemt tot en met 

de 3de eeuw geleidelijk toe (van gemiddeld 17 naar 25 m), om daarna een piek te bereiken. In de 

4de/5de eeuw is een deel van de huizen 40 tot 60 m lang. Net als in Drenthe bestaan tegelijkertijd 

(zeer) kleine huizen. Een andere overeenkomst is de meerdeligheid van de grote gebouwen, en het rela

tief in lengte achterblijven van de stal.666 
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De tendens naar steeds langere, meerdelige huizen blijkt algemeen voor de Romeinse tijd op de zand

gronden. Veel jongere plattegronden in Overijssel en Gelderland lijken sterk op die uit Drenthe.667 

Verder komen lange laat-Romeinse huizen voor in bijvoorbeeld Bremen-Rekem, Bielefeld-Sieker, 

Soest-Ardey en Westick.668 Lange, meerdelige gebouwen zijn eveneens regel buiten het onderzoeksge

bied, tot in Denemarken toe.669 

Het beeld op de Feddersen Wierde, waar meer plattegronden (ca. 200) zijn aangetroffen dan in de 

rest van het kustgebied bij elkaar, wijkt af van dat op de zandgronden. Op de Feddersen Wierde komt 

honderden jaren lang alleen het tweedelige huis voor (fig. 5.4C). Daarnaast worden de huizen ook niet 

langer, terwijl de stal het grootste deel van de gebouwen blijft innemen. De huizen meten gemiddeld ca. 

20 m, en slechts éénmaal wordt de 29 m bereikt. Alleen in de laatste perioden worden ze korter, hetgeen 

zou kunnen samenhangen met de verslechterende leefomstandigheden. Gebouwen elders in de 

Holocene gebieden conformeren zich aan dit beeld. Alleen op Ezinge zijn fluctuaties in de huislengten 

vastgesteld. Rond 150-300 na Chr. worden de huizen korter en in de daaropvolgende periode 7 zijn zij 

juist erg lang (37 m). Het "conservatisme" in de huizenbouw op de terpen hangt wellicht samen met 

praktische overwegingen, zoals houtschaarste. Alle constructiehout moest van de zandgronden komen. 

Bovendien moest voor een langer huis niet alleen meer hout, maar ook meer ophogingsmateriaal aan

gevoerd worden. 

In het bovenstaande is vastgesteld dat de lengte-toename van gebouwen in de Pleistocene gebieden 

met name betrekking heeft op het voor- en middenhuis.670 Het is daarom interessant te weten welke 

activiteiten hier werden uitgevoerd, en op welke wijze het ruimtegebruik ten opzichte van de Ijzertijd is 

veranderd. Over de functies van de ruimtes in tweedelige huizen zijn nog de beste uitspraken te doen 

aan de hand van de plattegronden van de Feddersen Wierde. Omdat de ene helft van deze huizen dui

delijk als stal is gebruikt, wordt de andere helft altijd als "woondeel" aangeduid. In dit deel van de hui

zen zijn haarden en daarmee geassocieerde sporen aangetroffen, alsmede de wanden van kleine zijver

trekken ("bedsteden"?). Het "middendeel" is in feite niet meer dan de ruimte tussen de tegenover elkaar 

liggende zijingangen, hooguit met één extra binnenstijlinterval. Hier zijn de onderstellen van tafels of 

werktuigen gevonden. Haarnagel denkt dat hier onder meer kaas is gemaakt.671 Voorts wijzen vondsten 

van potten met verschillende graansoorten op voedselopslag. Op grond van de verspreiding van met nij

verheid geassocieerde vondsten moet in de woonstalhuizen ook nijverheid zijn uitgeoefend.672 Zo is 

direct naast woonstalhuis 5/36 een kuil met halffabrikaten van houten vaatwerk aangetroffen.673 

Afgaande op de gegevens van de Feddersen Wierde blijkt het tweedelige huis voor tal van activiteiten 

gebruikt. Voor elk van deze activiteiten was weinig ruimte beschikbaar en de ruimten waren niet duide

lijk gescheiden. 

Het langer en meerdelig worden van de huizen op de zandgronden kan er op wijzen dat voor de 

activiteiten die voordien vlak naast elkaar plaatsvonden aparte ruimtes worden gecreëerd. Waarschijnlijk 

is sprake van een functionele differentiatie. Daarnaast kan een algemene schaalvergroting hebben plaats

gevonden. De slechte conservering op het zand maakt het echter onmogelijk te bepalen welke functies 

de verschillende delen van het huis hadden.674 In Flögeln zijn slechts in vier van de 24 meerdelige ld-

huizen haarden gevonden: éénmaal voor-, en driemaal midden in het gebouw.675 Dat betekent echter 

niet noodzakelijkerwijs, dat zich daar het woondeel bevond. Ook in stallen kunnen namelijk haarden 

worden aangetroffen.676 Fosfaatkarteringen in Flögeln geven concentraties in het middendeel van som

mige huizen aan (fig. 5.5). Hier kan kleinvee gestald zijn of misschien is een soort nijverheid uitgeoe

fend die tot verhoogde fosfaatconcentraties leidt. In ieder geval lijkt hier niet te zijn gewoond. Dit 

spreekt derhalve tegen het idee van sommige auteurs, dat zowel het voor- als middenhuis als woning 

diende, zelfs voor meerdere families.677 Een andere suggestie voor de functie van het middenhuis komt 

van Van Es es.678 Volgens hen kan in het middenhuis hooi opgeslagen zijn. Hoewel dit deel ook in 

tweedelige huizen reeds een opslagfunctie had (zie boven), betrof het daar geen voedsel voor de veesta-
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Fig. 5.5 Fosfaatgehalte per middenstijlinterval binnen een aantal woonstalhuizen uit Flögeln-Eekhöltjen. 

Schaal 1:300. Naar Zimmermann 1992, fig. 47-48; 50; 76; 79. 
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a b c 

Fig. 5.6 Vereenvoudigde paleogeografische kaart van het Oer-IJ estuarium rond het begin van de jaartelling. 

Schaal 1:200000. Naar Vos 1983,fig.5c; Hallewas 1987,fig.2.4b; Van der Leeuw 1986,fïg.l.4. 

a strandwallen en duinen; b intergetijde-gebied; c hoger gelegen kwelders en oeverwallen; d veen. 

Vindplaatsen in de Assendelver Polders, behalve Krommenie 3, Velserbroek B6, Velsen-Hoogovens en de castella 

Velsen 1 en 2. 

pel. De opslag van hooi kan samenhangen me t de veranderingen in de landbouw die voor de Rome inse 

tijd verondersteld worden.679 Tenslotte is belangrijk dat de grotere lengte van de huizen ook een toena

me van de opslagcapaciteit op eventuele zolders impliceert.680 

N a lez ing van he t bovenstaande zal duideli jk zijn dat he t niet eenvoud ig is de evolut ie van h e t 

woonstalhuis te relateren aan verander ingen in de samenleving. M e n kan bijvoorbeeld wel een t o e n e 

mende functionele differentiatie en schaalvergroting vermoeden, maar deze kunnen nauwelijks gespeci

ficeerd w o r d e n . Daa rvoo r is te we in ig b e k e n d over de in bepaalde ru imtes u i tgevoerde act ivi tei ten. 

Bovendien hebben woonsta lhuizen een mul t i - funct ioneel karakter, en k u n n e n veel functies ook d o o r 

andere nederzettingselementen worden vervuld.681 
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Mede daarom mogen veranderingen in de huisconstructie niet direct verklaard worden uit veranderende 

accenten binnen het agrarisch systeem, hetgeen in het verleden te makkelijk gebeurde. De veronderstel

de schapenteelt in Noordbarge is al ter sprake gekomen. Het ontstaan van het Peelo B-huis is eveneens 

opgevat als een directe afspiegeling van veranderingen in het agrarisch bedrijf. De kortere stal zou wij

zen op achteruitgang van de runderteelt in de 5de eeuw en een grotere nadruk op de akkerbouw. Dit te 

verklaren uit "verstoorde marktverhoudingen" komt nogal vreemd over,682 omdat de betreffende samen

levingen geen marktsysteem kenden. Net als in Noordbarge, blijkt de constructieve ontwikkeling in 

Peelo een zekere eigen dynamiek te hebben. De stal heeft alleen nog dubbelstijlen, en gereduceerde 

lengte moet instabiliteit voorkomen. Hieruit kan men echter niet opmaken dat de veeteelt minder 

belangrijk werd.683 

Evenmin is het raadzaam de afmetingen van een woonstalhuis direct in verband te brengen met de 

verticale sociale positie van de bewoners.684 Wel kunnen op het niveau van nederzettingen als geheel 

toenemende verschillen tussen de kleine en grote huizen misschien worden opgevat als een teken van 

een grotere sociale differentiatie. Daarmee zijn de afmetingen van elke specifieke plattegrond echter 

geen directe afspiegeling van de positie van de bewoners. Het grootste huis kan een elite-onderkomen 

zijn, maar dat is niet noodzakelijk, zoals blijkt uit de geringe lengte van het Hallenhaus 3/12 op de 

Feddersen Wierde. Verder is het veelbetekenend dat de huizen zich niet in discontinue grootte-klassen 

laten opdelen. De lengtes van huizen vertonen een gelijkmatige verdeling,685 hetgeen suggereert dat zij 

door veel factoren worden bepaald. 

5 . 4 DE N E D E R Z E T T I N G E N I N H E T H O L O C E N E K U S T G E B I E D 

5 . 4 . I DE B E W O N I N G VAN HET O E R - I J ESTUARIUM 

Het Oer-IJ estuarium omvat verschillende landschappelijke zones: duinen, een intergetijdegebied, kwel

ders en een laagveenzone (fig. 5.6). Elke zone kent een eigen bewoningsgeschiedenis en nederzettings

patroon, maar er is sprake van één nederzettingssysteem, zeker op de lange termijn bezien. Voor elk van 

de zones worden een of meerdere karakteristieke nederzettingen besproken.686 Allereerst is dat Velsen-

Hoogovens op de oude duinen. Vervolgens komt de bewoning in de rietveenzone van de Assendelver 

Polders aan de orde. Tenslotte worden enkele nederzettingen gelegen op oude oeverwallen en kreekrug

gen besproken. 

Vanuit een lange-termijnperspectief is de morfologie van de oude duinen vrij constant: lange ruggen 

evenwijdig aan de kust.687 Door de tijd is het duingebied als geheel echter wel onderworpen geweest 

aan afwisselende fasen van duin- en bodemvorming. Duinvorming, dat wil zeggen grootschalige zand

verstuivingen, trad op wanneer het vegetatiedek verdween. Dit gebeurde ten gevolge van fluctuaties in 

het grondwaterpeil, die op hun beurt weer gerelateerd waren aan trans- en regressiefasen en klimaats

veranderingen. Op lokaal niveau is bij tijd en wijle ook de mens verantwoordelijk geweest voor de aan

tasting van het natuurlijke vegetatiedek, door ontginningen en een te intensieve beakkering en bewei

ding.688 De mogelijkheden tot exploitatie van het landschap zijn dus begrensd. 

Binnen dit kwetsbare landschap ligt de nederzetting van Velsen-Hoogovens. Het is moeilijk de zes 

opgegraven huisplattegronden en de overige sporen precies te dateren (fig. 5.7).689 Uitgaande van 14C-

getallen behoren zij thuis in het tijdvak Late Ijzertijd — midden-Romeinse periode.690 Het aardewerk is 

nauwelijks aan specifieke fasen toe te schrijven. Naast de grof gedateerde inheemse waar, zijn weliswaar 

scherven van gedraaid aardewerk uit de 1ste eeuw na Chr. gevonden, maar deze zijn voor dateringsdoel

einden minder bruikbaar.691 Daarom is niet te bepalen welke van de drie plattegronden op het eerste erf 

(A) gelijktijdig zijn met die op het tweede (B), en of bewoningscontinuïteit bestaat. Verhagen twijfelt 
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Fig. 5.7 De nederzetting Velsen-Hoogovens met de erven A (huis 1-3) en B (huis 4-6). Van een klein deel van de 
perceelsgreppels is de richting weergegeven door middel van dunne lijnen. Schaal 1:1000. Naar Verhagen 1985, 
fig.ll. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

aan het laatste, gezien de gevoeligheid van het landschap voor verdroging en verstuiving. Zij gaat uit van 

een "mobiele" bewoning, met verplaatsing van een erf na elke fase, en een terugkeer na enige decen

nia.692 In overeenstemming hiermee zijn de veranderende oriëntatie van de bebouwing op erf A, alsme

de de (kleine) constructieve verschillen tussen huizen 1,2 en 3 enerzijds, en huis 5 en 6 anderzijds. De 

sterke overkomsten tussen huis 4 en 5 op erf B suggereren echter dat de huizen elkaar toch een enkele 

maal direct opvolgen. Na enkele generaties is men niet meer op het onderzochte terrein teruggekeerd 

en woonde men misschien op andere lokaties in het duingebied. 

Bij alle gebouwen gaat het steeds om woonstalhuizen. Alleen de jongste plattegrond op erf B is zo 

kort (13.5 m), dat het vee van het huishouden in de lang-ovale enclosure geplaatst zou kunnen zijn.693 

Opmerkelijk is het grote aantal greppels binnen de opgraving. Hiervan is in figuur 5.7 slechts een fractie 

afgebeeld, alleen om te wijzen op de twee hoofdrichtingen van het systeem. Waarschijnlijk gaat het om 

telkens opnieuw gegraven perceleringsgreppels, wellicht rond kleine akkers.694 De wijze waarop in de 

waterbehoefte is voorzien geeft aan dat verstuiving inderdaad een reëel probleem vormde. Vier zoden-

putten bij huis 3 zijn aangelegd binnen het verlaten huis 2, waarvan waarschijnlijk nog delen van de 

wanden overeind stonden. Binnen twee andere huizen was een "waterput" aanwezig in de vorm van 

een stapel potten zonder bodem, ingegraven tot op de oerlaag.695 
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Fig. 5.8 Legenda voor de geschematiseerde nederzettingsplattegronden in dit hoofdstuk. 

a opgravingsput; b niet opgegraven; c greppels en sloten; d kreek(rest), depressie; e platform; f woonstalhuis met 

middenstijlen, standscheidingen en teruggevonden ingangen; g zodenwandhuis; h klein gebouw; i spiekers, 

afdakpalen;j hutkommen; k waterputten; 1 ijzerovens, kuilen met houtskool; m palenrijen; n perceelscheidingen; 

o wal met ondersteunende elementen en ingang 

N e t als de o u d e du inen , is de r i e tveenzone in h e t oos ten van de Assendelver Polders d o o r l o p e n d 

bewoond vanaf de Late Ijzertijd tot en met de 2de e e u w na Chr. Tijdens veldverkenningen is een groot 

aantal nederze t t ingen ontdekt , waarvan een klein deel is opgegraven. D e huizen uit de laatste eeuwen 

voor Chr. (site J, K en L) zijn helaas niet goed geconserveerd.696 In ieder geval gaat he t o m drieschepige 

woons ta lhu izen , m e t een lengte van minstens 20 m . E e n aantal p la t tegronden uit de R o m e i n s e tijd is 

gelukkig duidelijker.697 K r o m m e n i e 3 en Assendelft 28 zijn ongeveer even lang, respectievelijk 23.5 en 

22 m. H u n stallen zijn moeilijk te herkennen . D e binnensti j l- intervallen zijn namelijk steeds gelijk, en 

beide huizen hebben haarden in beide helften. Er zijn echter hogere vondstconcentraties aangetroffen in 

he t oost-deel , he tgeen erop wijst dat zich daar de stal bevond.6 9 8 D e stallingscapaciteit is in ieder geval 

groter geweest dan die van Assendelft 17. Di t huis m e e t slechts 16 m en heeft een stal van 6 m lengte. 

D e opgravingsvlakken zijn dermate klein dat over andere structuren op het erf en eventuele omhe in in 

gen en omgreppel ingen niets te zeggen is. Dat het daadwerkelijk o m Einzelhöfe gaat, is alleen af te leiden 

ui t de beperk te omvang van de kussens oligotroof veen waarop de huizen stonden. D e iets hogere lig-
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Fig. 5.9 Assendelver Polders, site N. De fasen 2-5 (A-D). Schaal 1:1000. Naar Van Gijn 1987, fig.7.2-4. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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ging en compactheid van dit veen maakte het mogelijk droog te wonen,699 maar ten gevolge van de 
bewoning oxydeerde het veen, zodat men het huis na verloop van tijd naar een ander veenkussen moest 
verplaatsen.700 Dit blijkt ook uit het feit dat de levensduur van de huizen weliswaar door middel van 
reparaties verlengd is,701 maar op geen enkele site sprake is van opeenvolgende huisplattegronden. Het 
bewoningspatroon in het rietveen lijkt dus enigszins op dat van de zandgronden in dezelfde periode,702 

al liggen er andere oorzaken aan ten grondslag. 

De nederzettingen in de zojuist besproken zones waren ten dele al opgegraven voordat het Assendelver 
Polder Project van start ging. Tijdens dat project concentreerde men zich op de bewoning op de oever-
wallen van voormalige kreken. Aangezien ook ten aanzien van de vindplaatsen op de oeverwallen een 
dateringsprobleem geldt, zal ik eerst een grof chronologisch kader schetsen aan de hand van de paleoge-
ografische ontwikkeling van het gebied. Tijdens de Duinkerken I transgressie oefenen getijdestromen 
invloed uit op het achterland via diep uitgeslepen geulen en kreken. Het zijn de zandige oeverwallen 
langs deze kreken, waar later de nederzettingen op komen te liggen. Door verzanding van het zeegat 
neemt de mariene invloed af. Het grondwaterniveau daalt en het veen kan zich rustig ontwikkelen. Zo 
wordt vanaf de 2de eeuw voor Chr. het (riet)veen weer bewoonbaar, later gevolgd door de 
oeverwallen.703 Hoewel een enkele nederzetting hier vanaf de Late Ijzertijd bewoond kan zijn,704 date
ren de meeste uit de Romeinse periode.705 De processen die aanvankelijk gunstige bewoningscondities 
scheppen, hebben uiteindelijk een negatief effect. Door de definitieve verzanding van de geulen en kre
ken, alsmede door inversie, verslechtert de drainage. Hoewel de waterafvoer eerst nog plaatsvindt via de 
komgebieden en gegraven sloten, is een stijging van de grondwaterspiegel onvermijdelijk. Het gevolg is 
dat de nederzettingen op de oeverwallen rond 200 na Chr. zijn verlaten en met veen overgroeid 
raken.706 

Wat zijn nu de redenen voor het feit dat specifieke nederzettingsfasen moeilijk te dateren zijn? Ten 

eerste is de belangrijkste vondstcategorie, het handgevormde aardewerk, niet precies te dateren. Men 

heeft ook geen prioriteit gegeven aan het verbeteren van de typochronologie van dit materiaal, aange

zien eindjaren 7 0 de verwachting bestond dat de 14C-methode en (relatieve) dendrochronologie bruik

baarder zouden zijn.707 Toen dat in de praktijk bleek tegen te vallen, moest op de Romeinse importen 

worden teruggevallen. Daarmee stuitte men op een tweede probleem. De meeste importen horen thuis 

in de periode van Tiberius-Nero. Nu is aangetoond dat het materiaal afkomstig is uit de Romeinse cas-

tella Velsen I en II en daar pas is opgeraapt nadat de militairen vertrokken waren.708 De circulatietijd van 

het aardewerk en glas is daarmee zo lang geworden dat de daterende waarde uiterst gering is. Het derde 

probleem tenslotte is dat van de "opspit". Door het intensieve grondverzet in alle nederzettingen is 

steeds ouder materiaal in relatief jonge contexten aanwezig. 

In paragraaf 5.2.2 is al opgemerkt dat de opgravingen niet allemaal even grootschalig zijn geweest,709 

zowel door de vraagstellingen als ten gevolge van praktische problemen. Ik bespreek slechts de grotere 

sites N en F, omdat alleen met de daar behaalde resultaten de discussie over de ontwikkeling van de 

oeverwal-nederzettingen en hun plaats in het regionale nederzettingssysteem goed te voeren is. Het vol

staat hier te vermelden dat het bij de kleinere sites steeds gaat om enclosures en platforms. Woonstalhuizen 

ontbreken er en de bebouwing bestaat hooguit uit zodenwandhuizen. Wat zodenwandhuizen, enclosures 

en platforms zijn, zal in het onderstaande worden uitgelegd. 

Site N ligt op twee oeverwallen aan weerszijden van een kreek (fig. 5.9). De bewoning uit de Late 

Ijzertijd en Romeinse periode wordt aangeduid als de fasen 2-5. Op de westelijke oeverwal bestaat fase 

2 uit een aantal greppels. Deze zouden small gardens draineren en, waar het de kringgreppels rond palen

configuraties betreft, spiekers omheinen.710 Op de oostelijke oeverwal liggen de fragmentarische platte

gronden van twee drieschepige woonstalhuizen, die niet gelijktijdig hoeven te zijn en dus twee fasen 

kunnen representeren. De huizen worden in fase 3 opgevolgd door een zogenaamd "wandgreppel-" of 
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Fig. 5.10 Assendelver Polders, site F. Compilatie van enkele van de opgegraven locations in de fasen 2-4 (A-C). 

De akkergreppels uit fase 5 zijn in zwart weergegeven. Schaal 1:1000. Naar Therkorn/Abbink 1987, fig. 8.23-26. 
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"zodenwandhuis" op een klein omgreppeld erf. Gebouwen van dit type hebben wanden van zoden of 

plaggen, die vermoedelijk het grootste deel van de daklast dragen, omdat binnenstijlen in de meeste 

gevallen ontbreken.711 De omvang is doorgaans zo gering dat geen ruimte voor een stal aanwezig is.712 

Op site N kan de omgreppelde enclosure naast het erf een alternatief voor de plaatsing van het vee heb

ben geboden. 

In de volgende fase (4) ontstaan vier opgehoogde platforms.1™ De twee exemplaren op de westelijke 

oeverwal zijn omgeven door greppels en een rest van de oude kreek. Het zijn daarmee als het ware 

enclosures. Hoge fosfaat-waarden van het ophogingsmateriaal zijn in overeenstemming met de veronder

stelde functie als veekraal. De platforms aan de oostzijde zijn niet geheel omgreppeld en bieden plaats aan 

de zodenwandhuizen N5 en N2. De configuratie van fase 3 is nu dus in verdubbelde vorm aanwezig. In 

fase 5 worden drie platforms samengevoegd en is nog slechts sprake van één zodenwandhuis. De neder

zetting wordt afgegrensd door een lange, brede greppel. Een stelsel van kleinere greppels op de oostelij

ke oeverwal zou deel uit kunnen maken van een akkersysteem.714 Ruimtes voor het vee lijken niet meer 

aanwezig. 

Van de ca. 2.5 ha grote site F werd slechts een deel onderzocht. Figuur 5.10 is een compilatie van de 

grotere "locations" die in werkelijkheid niet aansluiten. Zo liggen de delen op de westelijke oeverwal 

bijna 150 m ten zuiden van die op oostelijke oeverwal. Omgreppelde percelen vormen de oudste fase. 

Net als op site N, zou het ook hier om akker(tje)s kunnen gaan.715 De greppels worden oversneden door 

zowel zodenwand- als woonstalhuizen. Wanneer structuur F3 op de westelijke oeverwal werkelijk een 

zodenwandhuis betreft,716 is dit het enige exemplaar in de Assendelver Polders dat door een woonstal-

huis oversneden wordt. De late(re) zodenwandhuizen F5 en F4 op de oostelijke oeverwal lijken geasso

cieerd met opgehoogde enclosures. De best bewaarde plattegrond van een drieschepig woonstalhuis is Fl . 

Van het 25 m lange huis werden de middenstaanders, de haard, delen van de wand en de huissloot 

teruggevonden. Bij F2, F7 en F8 daarentegen is zelfs de lengte niet vast te stellen (min. 15-19.5 m), 

omdat een groot deel van de binnenstijlen ontbreekt. De woonstalhuizen worden door de opgravers aan 

de fasen 2 en 3 toegewezen, hetgeen impliceert dat de woonstalhuizen van de nederzetting plaats maken 

voor zodenwandhuizen met enclosures. Dat beeld is geheel conform de ontwikkelingen op site N. Op 

basis van de gepubliceerde gegevens is echter een alternatieve periodisering mogelijk. De woonstalhui

zen hebben elkaar misschien opgevolgd,717 en kunnen dan gelijktijdig zijn met telkens één zodenwand

huis.718 

Tenslotte wil ik wijzen op de greppels die in figuur 5.IOC tegen de oostrand van de opgraving zicht

baar zijn. Deze late sporen blijken elders op de vindplaats rechthoekige field-enclosures (akkers?) te omge

ven.719 De eerder genoemde grote greppel van site N (fase 5) kan eveneens als deel van een veldsysteem 

beschouwd worden. Luchtfoto's tonen dat dergelijke greppels vanaf site N en P de lager gelegen gebie

den inlopen. Blijkbaar worden in de eindfase van de oeverwal-bewoning ingrijpende veranderingen in 

de verkaveling doorgevoerd.720 

De opgravers geven toe dat de woonstalhuizen en zodenwandhuizen op site F gelijktijdig kunnen 

zijn. Toch opteren zij voor een toepassing van het "site N-model" op het gehele kweldergebied. De 

woonstalhuizen zijn dan een vroeg fenomeen, terwijl in de jongere fasen sprake is van zodenwandhui

zen, die vergezeld gaan van enclosures en platforms. Omdat deze laatsten aan meer runderen plaats bieden 

dan een woonstalhuis, zou binnen de oeverwalzone sprake zijn van een specialisatie op de veeteelt. De 

ontwikkeling zou aanvankelijk gestimuleerd zijn door de Romeinse tribuutheffing (runderhuiden) en 

op de langere termijn door handel. De akkerbouw zou in de latere fasen uitsluitend nog op de oude 

duinen (bijv. Velsen-Hoogovens) en in het voormalige intergetijdegebied plaatsvinden. De bewoners 

van de verschillende zones wisselden dan veeteelt- en akkerbouwproducten tegen elkaar uit.721 

Ten aanzien van deze interpretatie kunnen twijfels worden geuit. Mijns inziens kunnen de woonstal

huizen en zodenwandhuizen op site F gelijktijdig zijn. Zelfs wanneer hiervan geen sprake is op site-
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Fig. 5.11 Ezinge. Schaal 1:1000. A per. 4B (lste eeuw voor Chr.); B per. 5B (lste eeuw na Chr.); C per. 

6A-E (ca. 150-300 na Chr.); D per. 7B (ca. 350-400 na Chr.). Naar De Langen/Waterbolk 1982-88, fig. 10-13. 
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niveau, bestaan de beide huistypen op (micro-)regionaal niveau in ieder geval wel gelijktijdig. In het 

rietveen en op de oeverwallen zijn woonstalhuizen immers een constante factor. Mogelijk heeft men na 

enkele generaties de kwelders alleen nog als weidegrond kunnen gebruiken, ten gevolge van veranderin

gen in het natuurlijk milieu. De zodenwandhuizen zijn dan tijdelijk bewoonde onderkomens geweest, 

bewoond wanneer enkele leden van een huishouden het vee weidden. 

Er kunnen verschillende argumenten worden aangedragen tegen het idee dat zich in de kwelderzone 

huishoudens bevonden, die uitsluitend veeteelt bedreven en akkerbouwproducten van elders betrokken. 

Ten eerste streefden huishoudens overal in het onderzoeksgebied naar een zo breed mogelijke bestaans

basis, onder meer in het kader van risicospreiding. Indien de bewoners van een micro-regio zich geheel 

op veeteelt specialiseerden zou dat een unicum zijn. Ten tweede ligt het niet in de lijn der verwachtin

gen dat een zich op veeteelt specialiserend huishouden een bijzonder huistype — het zodenwandhuis — 

zou gaan bewonen. Juist het woomtafliuis refereert bij uitstek naar de hoge waardering voor rundvee.722 

Ten derde impliceert een specialisatie op veeteelt in de kwelders een bijzonder intensieve akkerbouw in 

de zones daaromheen. In genoemde zones bestaan daarvoor evenwel geen goede mogelijkheden. Dit 

blijkt al uit de zojuist besproken verstuivingen in Velsen-Hoogovens. In het intergetijdegebied, een 

andere zone waar de nadruk op landbouw gelegen zou hebben, zijn eveneens stuiflaagjes geconsta

teerd.723 

5 . 4 . 2 H E T T E R P E N G E B I E D V A N N O O R D W E ST - G R O N I N G E N 

In deze regio zijn twee complexen opgegraven, namelijk de dorpsterp van Ezinge en enkele kleinere 

nederzettingen bij Paddepoel. Nadat ik beide onderzoeken heb besproken, zal ik de gegevens uit de 

opgravingen vergelijken met die uit de survey van Miedema. Op die manier kan worden onderzocht in 

hoeverre de situatie in Ezinge en Paddepoel representatief is voor de bewoningsgeschiedenis van het 

hele Noordwest-Groningse gebied. 

Noordwest-Groningen wordt intensief bewoond vanaf ca. 600 voor Chr., na de Duinkerken Ia 

transgressie. Nederzettingen als Ezinge liggen op oude kwelderruggen en oeverwallen en worden opge

hoogd tijdens de Duinkerken Ib (pre-Romeinse-) transgressie.724 Deze maakt echter geen einde aan de 

bewoning, omdat de oude geulen via welke de zee binnendringt hun drainerende functie niet 

verliezen.723 Daarnaast blijft de sedimentatie beperkt tot de lagere delen van het binnenland.726 Tijdens 

een regressive interlude rond 250/200 voor Chr. worden zelfs nieuwe nederzettingen gesticht.727 In de 

laatste eeuwen voor Chr. bestaan dus oudere dorpsterpen in een gevorderd ontwikkelingsstadium zoals 

Ezinge, naast jongere, minder omvangrijke huisplaatsen en -terpen zoals Paddepoel. 

Ezinge is reeds in de perioden 3(a-d) en 4(a-e) een terp (fig. 5.HA).728 Hoewel de oriëntatie van de 

huizen varieert, is steeds sprake van een radiale uitleg, die misschien gericht is op een centrale open 

ruimte onder de huidige kerk. Het gemiddelde aantal opgegraven huizen per fase bedraagt vijf stuks.729 

Daarmee is de nederzetting ongeveer even groot als Feddersen Wierde in periode 2, één à twee eeuwen 

later. De lengte van de huizen is moeilijk te bepalen, omdat zij niet compleet zijn opgegraven of slecht 

zijn geconserveerd. Met name de woongedeelten zijn nauwelijks bewaard gebleven. In ieder geval 

komen enkele gebouwen met zeer grote stallen voor.730 Opvallend is het totaal ontbreken van spiekers 

in alle perioden. Als mogelijke verklaringen hiervoor zijn reeds het bestaan van groepen spiekers buiten 

de opgraving en het gebruik van de zolders als opslagruimte genoemd.731 

In het begin van de Romeinse tijd blijft de uitleg van de nederzetting hetzelfde, doch het aantal 

woonstalhuizen lijkt afgenomen van vier of vijf naar twee stuks (fig. 5.1 IB).732 De vraag is echter of een 

aantal misschien buitenwaarts is opgeschoven. In ieder geval schijnt de nederzetting niet te zijn 

gegroeid. De lengte van de huizen neemt in periode 6 (150-300 na Chr.) plotseling af (fig. 5.HC).733 
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Fig. 5.12 De vindplaatsen Paddepoel 1-4. Schaal 1:75000. Naar Van Es 1968, fig. 1. 

Voor dit verschijnsel is eigenlijk geen goede verklaring te bedenken. Een slechte conservering van de 

woongedeelten lijkt niet de oorzaak, zoals in de Ijzertijd wel het geval was. De Langen en Waterbolk 

suggereren dat het misschien niet om hoofdgebouwen gaat,734 maar dat lijkt mij minder waarschijnlijk. 

Bovenin de terp is de conservering zo slecht dat Van Giffen voor fase 7a-d (300-500 na Chr.) geen 

huizen meer herkende. Omdat hij daarnaast een 60-tal hutkommen in één vlak projecteerde, leek de 

breuk met eerdere perioden compleet.735 De nederzetting zou in de jongste fasen bewoond worden 

door Angelsaksische immigranten. Deze etnische interpretatie van de hutkom is echter al lang verlaten 

en bovendien is bij latere analyses gebleken dat wel degelijk woonstalhuizen aanwezig waren, zij het zeer 

fragmentarisch geconserveerd (fig. 5.11D). Per fase zijn binnen het opgegraven areaal twee woonstalhui

zen te herkennen, die elk vergezeld gaan van een beperkt aantal hutkommen. De huizen zijn weer gro

ter dan in periode 6, en sluiten qua lengte aan bij de gebouwen op de zandgronden.736 

Aan de Drentse A, dicht bij het uiteinde van de Hondsrug, liggen bij Paddepoel enkele groepen van 

losse huisterpen (fig. 5.12). Vanwege de geringe kennis omtrent deze nederzettingsvorm is het spijtig dat 

van met name Paddepoel I en II slechts fragmenten konden worden onderzocht. Problematisch is ook 

de geringe dikte van de bewoningslagen.737 Nergens konden meer dan drie fasen worden onderschei

den, hetgeen nogal weinig is voor 450 jaar. 

Van de nederzetting Paddepoel I is weinig bekend. Tegen het einde van de bewoning bestaat zij uit 

twee aaneengroeiende huisterpen; voor de perioden daarvoor zijn slechts greppels en kuilen aange

toond. Enkele honderden meters naar het noorden bevinden zich de drie huisterpen van Paddepoel II; 

één ervan is onderzocht. Ook hier bevinden zich op het kwelderoppervlak slechts greppels, later is een 

huisterp opgeworpen. De huisplattegronden zijn niet te reconstrueren, maar duidelijk is dat ze elkaar 

opvolgen. Elk ging vergezeld van een 12-palen spieker.738 

Nog weer 125 m naar het noorden ligt Paddepoel III, de grootste vindplaats. Het uit 2-3 huisterpen 

bestaande westelijke deel werd niet, de andere helft daarentegen grootschalig onderzocht (fig. 5.13). Net 

als bij Paddepoel I en II bepalen greppels het beeld op het kwelderoppervlak. Enerzijds is sprake van een 
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Fig. 5.13 Nederzettingssporen onder de oostelijke "terp" van Paddepoel 3 in de fasen 2 en 3 (A-B). Schaal 1:1000. 
Naar Van Es 1968, fig.15-16. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

bijna vierkante enclosure van 20 bij 20 m, met daaraanvast een kleiner perceel waarop een spieker(?) staat. 

Anderzijds wordt het terrein ingenomen door een greppelstelsel dat smalle stroken grond markeert. 

Hoewel de vorm onmiddelijk aan akkers doet denken, zijn het volgens Van Es weides, op grond van de 

afwezigheid van ploegsporen en palynologische gegevens.739 Vervolgens wordt het terrein licht opge

hoogd en gebruikt voor bewoning. Op een langwerpig perceel ligt een huis van tenminste 15 m lengte, 

met op aangrenzende percelen vier 12-palen spiekers. In de rest van het opgravingsvlak liggen greppels 

die (min of meer) vierkante percelen omsluiten. In de laatste fase staat op de zuidelijke huisplaats een 

gebouw van minstens 20 m lang. De perceelsgreppels worden nu echter afgedekt door een tweede huis-

terp. Hierop staat een huis van 26 m lang dat vergezeld gaat van een spieker, net als het andere huis. 

Van Es herkent in de ligging van de huizen iets van een radiale nederzettingsstructuur. Daarnaast 

groeien de huisterpen aaneen. Toch is het de vraag of dit wijst op een ontwikkeling tot een echte dorp

sterp.740 Het proces verloopt nogal langzaam, en de bewoning is eigenlijk veel te diffuus. De resultaten 

van het onderzoek van de verschillende lokaties is schematisch weergegeven in figuur 5.14. Het aantal 

huizen neemt in de loop van de tijd geleidelijk toe. Doorgaans staan ze op voormalige weide- of akker-

grond.741 Voor zover bekend, bestaat elk erf uit een woonstalhuis met spieker. De bewoning eindigt 

rond 200/250 na Chr., afgaande op de jongste scherp te dateren Romeinse importvondsten. 

Miedema onderscheidt in Noordwest-Groningen drie categorieën nederzettingen. De dorpsterpen 
worden onderverdeeld in grote en kleine exemplaren, met de grens bij een oppervlak van 4 ha. 
Daarnaast zijn er de huisterpen van hooguit 75 m lang.742 Ezinge is met een oppervlak van 4.2 ha in 
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Fig. 5.14 Paddepoel, schematische weergave van de ontwikkeling van de verschillende vindplaatsen aan de hand 
van de aangetroffen fenomenen. 

a greppels en kuilen; b percelering; c huisplattegrond; d podium. 

periode 7 een grote dorpsterp.743 Vanwege het beperkte opgegraven areaal is het aantal huishoudens 

moeilijk te bepalen. Het zal echter niet meer dan tien zijn geweest. De omvang van de bewoning van de 

kleinere dorpsterpen zal ergens tussen dit aantal en één huishouden gelegen hebben.744 Voor de huister-

pen mag het aantal huishoudens goed te bepalen zijn (in de regel slechts één!), maar dit nederzettingsty

pe is sterk ondergerepresenteerd. 

Opmerkelijk is dat de grotere Groningse terpen nog niet de helft van de omvang van de Feddersen 

Wierde bereiken (zie paragraaf 5.4.4). Voorts lijken de overige terpen in het Land Wursten minstens 

even groot als de Feddersen Wierde, terwijl de omvang van de Groningse terpen sterk uiteenloopt. De 

regelmatige verspreiding van de kleinere woonplaatsen rond de grotere, brengt Miedema er toe te spre

ken van "moeder- en dochterterpen".743 Anders dan op de Feddersen Wierde, lijkt bevolkingsgroei zich 

hier niet te vertalen in een vergroting van de terpen, maar in het ontstaan van secundaire vestigingen. 

Wanneer nu de gegevens omtrent het aantal huishoudens worden gecombineerd met die over het 

beschikbare weide- en akkerareaal, wordt het volgende beeld verkregen (tabel 5.2): 

Miedema maakt een schatting van de benodigde akker- en weidegrond, en concludeert dan: "Bij het 

door ons geschatte aantal bedrijven kon men zich in de Romeinse tijd dus nog juist als zelfvoorzienen-

de maatschappij handhaven."746 Nu is de druk op het gebied onmiskenbaar het grootst in de Romeinse 

tijd, maar mijns inziens kan op basis van de beschikbare gegevens niet geconcludeerd worden dat het 

subsistence-niveau slechts ternauwernood werd gehaald. Omdat niet alle nederzettingen bekend zijn, lag 

het beschikbare areaal per huishouden in werkelijkheid nog lager. Desondanks moet zeker voldoende 

grond beschikbaar zijn geweest om te kunnen overleven. Dat men met minder grond toekon dan 
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periode nederzettingen huishoudens beschikbaar gebied in ha aantal 

hoge kwelder lagere kwelder hectares/ 

(akker) (weidegrond) huishouden 

600-250 vC 12 VN 36-4 

250-50 vC 15GDT 150 

30KDT 90 

10 HT 10 

totaal 250 

50 vC-300 nC 22GDT 220 

45KDT 135 

30 HT 30 

totaal 385 

1825 9000 

3325 9678 

3325 12175 

188-250 

52 

40 

Tabel 5.2 Noordwest-Groningen. Het aantal nederzettingen, huishoudens en voor agrarische activiteiten beschikbare areaal per periode. 

Naar gegevens in Miedema 1983. VN vlaknederzetting; GDT grote dorpsterp; KDT kleine dorpsterp; HThuisterp. 

Miedema denkt blijkt uit een vergelijking met de situatie op de Feddersen Wierde. Hier was 263-294 

hectare op 25 huishoudens beschikbaar, dus 10-12 hectare per huishouden; vier keer minder dan in 

Noordwest-Groningen. 

In de randzones van de kweldergebieden worden overal in de 3de eeuw vlaknederzettingen en huis-

terpen zoals die bij Paddepoel verlaten.747 Aanvankelijk leek een direct verband met het begin van de 

Duinkerke Il-transgressie voor de hand te liggen.748 Inmiddels is gebleken dat het begin van de mariene 

invloed over het algemeen pas toenam nadat de meeste huisterpen verlaten waren. Voorts hoeven sedi

mentatie en bewoning elkaar niet direct uit te sluiten. Tenslotte is sprake van een grote regionale variatie 

voor wat betreft het begin van de transgressie en de wijze waarop deze zich doet gelden. Uiteindelijk 

heeft de mariene invloed echter wel overal negatieve gevolgen gehad. Niet zozeer de overstromingen 

zelf moeten problemen opgeleverd hebben, als wel de verslechterde drainage.749 Afgaande op de daterin

gen die Miedema voor de door haar geïnventariseerde nederzettingen geeft, blijken alle huisterpen en 

de meeste kleinere dorpsterpen verlaten te worden (fig. 5.15). Een deel van de bevolking moet zijn 

weggetrokken en de overblijvende bewoning concentreert zich op de grotere dorpsterpen. Of in laatst

genoemde nederzettingen werkelijk sprake was van bewoningscontinuïteit is moeilijk te zeggen. Het 

meeste vondstmateriaal - aardewerk — is immers niet precies genoeg te dateren. De jongste periode van 

Ezinge zou volgens De Langen en Waterbolk van 300 tot 500 na Chr. dateren, al impliceert een onder

verdeling in vier fasen wel dat elke fase 50 jaar duurde.750 Wat hier na periode 7 gebeurde is door de 

slechte conservering van de toplagen van de terp onbekend. 

5 . 4 . 3 N E D E R Z E T T I N G E N OP DE OEVER WAL LEN VAN DE EEMS 

Het bewoningspatroon op de oeverwallen van de Eems is weer anders dan dat van de Assendelver 

Polders, Noordwest-Groningen en andere regio's in het kustgebied.751 De bewoningsdichtheid is vrij 

groot, met ongeveer twintig nederzettingen uit de Late Ijzertijd en Romeinse tijd op een oeverwal van 

17 km lang en 1-2 km breed. Buiten deze strook van kleiige afzettingen ligt onbewoonbaar Sietland, 

opgebouwd uit veen met een dun kleidek. Opmerkelijk genoeg bestaan "gewone" terpen naast niet 

opgehoogde nederzettingen, Flachsiedlungen. Van beide categorieën is een vertegenwoordiger onder

zocht, respectievelijk Jemgumkloster en Bentumersiel. 
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Fig. 5.15 Gemiddeld aantal bewoonde nederzettingen per eeuw in Noordwest-Groningen, verdeeld naar 

categorieën vindplaatsen. A grote dorpsterpen; B kleine dorpsterpen; C huisterpen. Met een donker raster is 

aangegeven welke vindplaatsen "scherp" gedateerd zijn door middel van artefact-typen die in een betrekkelijk 

korte periode zijn vervaardigd. Naar gegevens in Miedema 1983. 

D e opgraving van Jemgumkloster was zeer kleinschalig. H e t enige vermeldenswaardige is dat direct over 

het eerste bewoningsniveau een terp van 1 hectare groot en maximaal 1.30 m dik werd aangelegd.752 In 

he t terpl ichaam zijn vervolgens maar liefst drie bewoningsfasen uit de 1ste e e u w voor Chr . te o n d e r 

scheiden. In de R o m e i n s e tijd bereikt de terp een omvang van 3.4 ha, inclusief de cultuurlagen bui ten 

het terplichaam. 

H e t grote aantal nede rze t t ingen in he t gebied, a lsmede he t bestaan van Flachsiedlungen, b r ach t en 

Brandt tot de gedachte, dat sommige nederzett ingen misschien een niet-agrarische functie zouden k u n 

nen hebben.733 Bentumersiel , 700 m van Jemgumkloster, bleek inderdaad een bijzondere vindplaats (fig. 

5.16).754 Deze had al in 1928-1930 de aandacht ge t rokken, doordat bij k le iwinning v r o e g - R o m e i n s e 

vondsten tevoorschijn kwamen. Bor ingen wezen uit dat de nederzett ing op een eiland tussen twee pr ie 

len ligt en minstens 2.5 ha groot is. H e t opgegraven areaal van bijna 0.3 ha bevindt zich in een depressie 

m e t gunst ige conse rver ingsomstand igheden . D e verschijnselen in de eerste en de tweede 

Siedlungshorizont komen in essentie overeen. Ik zie af van een bespreking van de eerste, omdat er weinig 

structuren in zijn aangetroffen. 
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Fig. 5.16 Bentumersiel, fase 2. Buiten de opgravingsput de door middel van boringen vastgestelde woongrond, 

kreken en de "rechthoekige greppel". Schaal 1:1500. Naar Brandt 1977, fig.2; 4; 9. Voor legenda zie fig. 5.8. 

In de tweede laag is om te beginnen een fragmentarisch drieschepig huis van maximaal 12 m lang 

gevonden.755 Gezien de lengte en de ver naar buiten geplaatste middenstijlen had het waarschijnlijk geen 

stal. In de directe nabijheid liggen twee 6-palen spiekers en verderop in het vlak nog vier andere. Enkele 

wegen en een uitgebreid stelsel van omheiningen, delen de nederzetting op in kleine, min of meer 

rechthoekige percelen. De nederzettingsstructuur is uitgesproken radiaal, al markeert een greppel langs 

de zuid- en oostgrens van de nederzetting eerder een rechthoekige ruimte.756 De datering van deze 

greppel staat echter niet vast; hij kan jonger zijn. In ieder geval behoren de eerste twee fasen tot de 1ste 

eeuw voor Chr. 

Het begin van Horizont 3 is op basis van Romeinse militaria en aardewerk in de vroeg-Romeinse tijd 

gedateerd.757 Deze periode wordt vertegenwoordigd door een enkele decimeters dikke, humeuze laag 

met concentraties houtskool, as en verbrande klei. Dezelfde laag bevat tegelijk de vondsten uit de 2de 

tot 4de/5de eeuw na Chr. Hoewel de samenstelling van dit pakket verschilt van de Siedlungshorizonte 1-

2, blijven de weinige sporen wel dezelfde oriëntatie houden. 

114 



De omheiningen, gebouwen en Romeinse vondsten wijzen op een speciale functie van de vindplaats. 

Voorts is het opvallend dat Bentumersiel een Flachsiedlung blijft, terwijl het nabijgelegen Jemgumkloster 

al vroeg wordt opgehoogd. Voor de 1ste eeuw voor Chr. ontbreken aanwijzingen voor stallen in de hui

zen. Daarnaast zijn resten van jonge runderen ondervertegenwoordigd, hetgeen er misschien op wijst 

dat ter plekke geen runderen gefokt werden.738 Binnen de omheiningen zou volgens Brandt vee bijeen

gedreven kunnen zijn. Er is wél graan verwerkt en opgeslagen, en vooral in de tweede periode zijn rela

tief veel spiekers aanwezig. Verder is houtbewerking aangetoond. Men krijgt de indruk dat vanuit de 

nederzetting zelf geen agrarische productie heeft plaatsgevonden en het een soort stapelplaats is. Deze 

zou van betekenis kunnen zijn in het verkeer langs de Eems en de uitwisseling met het Pleistocene ach

terland. In dit opzicht bestaat misschien enige overeenkomst met de versterkte sites in Noord-

Drenthe.739 Het attendeert ons op het feit dat niet alleen op het zand, maar ook in het Holocene gebied 

reeds in de 1ste eeuw voor Chr. bijzondere nederzettingen bestonden. 

Het is niet helemaal duidelijk wat de aanwezigheid van het Romeinse materiaal uit de vroege 1ste 

eeuw na Chr. betekent. De militaire uitrustingsstukken en het gebruiksaardewerk — waaronder scherven 

van amforen en wrijfschalen! — zouden zijn aangevoerd tijdens Germanicus' campagnes in het 

Eemsgebied.760 Er zijn geen sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van Romeinse militairen op de 

vindplaats zelf. O m deze alleen uit de rechthoekige greppel af te leiden gaat mijns inziens te ver. De 

genoemde militaire vondsten bevinden zich in dezelfde laag als latere Romeinse importen, die niet 

afwijken van het normale patroon en ni et-militair van karakter zijn. De oudere spiekers en gebouwen 

zijn zonder meer inheems en ik heb al gewezen op de continuïteit van de nederzettingsstructuur. Bij het 

vroegste Romeinse materiaal gaat het misschien om pick-ups van een Romeinse basis in de omgeving.761 

Deze kan zich op enige honderden meters, maar evengoed op enkele kilometers afstand hebben bevon

den. In ieder geval zal het voor een Romeinse bevelhebber aantrekkelijk zijn geweest een reeds aanwe

zige inheemse "stapelplaats" in zijn militaire operaties te betrekken. Het kan echter ook zijn dat 

Bentumersiel is gebruikt door de Germaanse (Chaukische?) hulptroepen van Germanicus. Daarmee is 

dan enerzijds de aanwezigheid van vroeg-Romeinse vondsten en anderzijds de afwezigheid van 

Romeinse militaire gebouwen te verklaren. 

FEDDERSEN W I E E D E EN DE B E W O N I N G VAN HET LAND W U R S T E N 

Het archeologisch belang van de Feddersen Wierde is groot. Door de omvang van de opgraving, de 

goede stratigrafie en uitstekende conservering is de geschiedenis van individuele erven c.q. huishoudens 

goed te volgen. Voorts kan vaak bepaald worden welke activiteiten op specifieke erven zijn uitgevoerd. 

Op deze wijze is een analyse mogelijk van de differentiatie tussen de huishoudens, hetgeen op de zand

gronden doorgaans niet lukt. Deze differentiatie uit zich met name in het bestaan van een Herrenhof en 

huishoudens die zich met nijverheid bezighouden. Haarnagel heeft een uitgesproken visie op onder 

meer het ontstaan van de differentiatie en de betekenis van het agrarische systeem daarin. Ik ga vooral in 

op de vraag of Haarnagel de archeologische verschijnselen "afdoende" verklaart en welke aannames 

achter zijn interpretaties schuilgaan. In het onderstaande komen achtereenvolgens de Herrenhof en de 

gegevens met betrekking tot de nijverheid aan bod. Ik schets evenwel eerst de ontwikkeling van de 

nederzetting in grote lijnen. 

De Feddersen Wierde ligt in de kwelder ten westen van de Hohe Lieth, een eindmorene. Door de 

geringe breedte van de kwelder ter plaatse is deze pas weer bewoonbaar in de laatste eeuw voor Chr., na 

de Duinkerke I transgressie. De nederzetting bevindt zich beneden stormvloedniveau, zodat de storm

vloedactiviteit langs dit deel van de Noordzeekust gering moet zijn geweest. In de eerste periode (la) 

van de vlaknederzetting is tenminste sprake van vijf woonstalhuizen, met mogelijk één of twee niet 
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Fig. 5.17 Feddersen Wierde, periode ld. Schaal 1:1000. Naar Haarnagel 1979, bijlage 24. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.18 Feddersen Wierde, periode 2. Schaal 1:1000. Naar Haarnagel 1979, bijlage 25. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.19 Feddersen Wierde, periode 5. Schaal 1:1000. Naar Haarnagel 1979, bijlage 28. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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opgegraven exemplaren. Gedurende de eerste tijd blijven het aantal gebouwen en hun oriëntatie onge
veer gelijk. Wel neemt de bebouwing de plaats in van een aantal omgreppelde akkers.762 De akkers van 
latere fasen liggen buiten het opgegraven areaal. Eerst in de laatste bewoningsfase op het kwelderniveau 
(ld; eind 1ste eeuw na Chr.) is sprake van vijf woonstalhuizen meer (fig. 5.17). Drie van deze huizen 
delen hun omgreppeling met die van een bestaand gebouw (7), en vormen zo het Wirtschaftsverband dat 
later uitgroeid tot de Herrenhof. Wanneer vervolgens kernterpen worden aangelegd (fase 2), behouden 
genoemde gebouwen hun ligging (fig. 5.18). De overige huizen verlaten daarentegen een lang geprefe
reerde oriëntatie en draaien soms wel 90°. Volgens Haarnagel impliceert het ontstaan van de terpen en 
de karakteristieke hoefijzervormige uitleg rond een open plaats een straffe Organisation, uitgaand van één 
persoon.763 Het valt te betwijfelen of dit een noodzakelijke voorwaarde is en vooral of in de periode 
daarvoor de organisatie ontbrak om iets dergelijks tot stand te brengen.764 

Het aantal gebouwen groeit per fase met gemiddeld 3-4 stuks, zodat de nederzetting in de 3de eeuw 
een omvang heeft van 24 woonstalhuizen, twee Handwerkerhäuser en twee Hallenhäuser (fig. 5.19). 
Opeenvolgende huizen worden misschien generaties lang door dezelfde familie bewoond, aangezien zij 
steeds op dezelfde lokatie herbouwd worden. Nieuwe Wirtschaftsverbände ontstaan wanneer een tweede 
huis op een bestaande kernterp gebouwd wordt. Omdat de omvang van de nederzetting op deze speci
fieke wijze toeneemt, zal deze vooral door een natuurlijke bevolkingsaanwas veroorzaakt zijn en minder 
door toestroom van elders.763 Haarnagel merkt op, dat het tweede huis van een Wirtschaftsverband vaak 
kleiner is dan het bestaande woonstalhuis. Hij ziet grondschaarste als de verklaring voor dit verschijn
sel.766 Omdat de lengte van de huizen hier in de eerste plaats verband houdt met de omvang van de vee
stapel, zou met name weidegrond schaars zijn. Beide gebouwen zijn samen echter altijd groter dan het 
oude alleen, en bovendien neemt dit laatste meestal zelfs in lengte toe. Voor een tekort aan akkergrond 
bestaat tot en met periode 5 geen enkele indicatie. Alle woonstalhuizen gaan tot dan toe vergezeld van 
een spieker. 

In de 5de eeuw worden naast Feddersen Wierde ook de andere terpen in het Land Wursten verlaten. 
Een hogere stormvloedactiviteit in de 4de en 5de eeuw leidt tot sedimentatie en verzilting van de 
akkers en weilanden.767 Wat hieraan voorafgaand op de Feddersen Wierde gebeurd is niet helemaal dui
delijk. De omvang van de terp neemt tot periode 7 (4de eeuw) toe en het aantal huizen blijft gehjk, als 
tenminste rekening wordt gehouden met niet geconserveerde of opgegraven exemplaren. Wel neemt de 
lengte van de huizen af en heeft in periode 8 nog slechts één van de 23 huizen (nr. 62) een spieker. 
Volgens Haarnagel produceren alleen de bewoners van de grootste huizen nog voedsel. Voor het overi
ge zou de nijverheid de voornaamste bestaansbron vormen.768 Het is echter de vraag of een beperkt 
aantal huishoudens in staat is alle voedsel te produceren. Verder is uitwisseling van nijverheidsproducten 
tegen voedsel alleen mogelijk met nederzettingen op de zandgronden, want ook op andere terpen zal de 
situatie problematisch zijn geweest. Misschien is men nog wel degelijk in staat zelf tot op of dicht bij 
subsistence-nive^u te produceren. De daling van het aantal Handwerkerhäuser (zie onder) wordt misschien 
veroorzaakt door pogingen van de verschillende huishoudens, hun bestaansbasis weer zo veel mogelijk 
te verbreden. 

De woonstalhuizen van periode la zijn alle rond de 20 m lang en zouden plaats bieden aan 16-24 run

deren.769 Gezien de overeenkomst tussen de huizen, zou de nederzetting gesticht zijn door een 

Sippenverband (verwantschapsgroep) van vrije, gelijkberechtigde boeren met een ongeveer even groot 

bezit.770 De notie van (vee)bezit speelt vervolgens een grote rol wanneer het gaat om het ontstaan van 

de Herrenhof. In het bovenstaande is al beschreven dat de nederzetting in periode 2 geherstructureerd 

wordt, hetgeen zou zijn uitgegaan van een soort "dorpshoofd". Haarnagel zegt het volgende over deze 

persoon en zijn machtbasis: 

Es wäre nach den Befunden denkbar, daß sich im 1. bis 2. Jahrhundert infolge Herausbildung eines grossen Besitzes 
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ein Dorfältester oder Häuptling oder wie man ihn auch sonst nennen mag, sich aus der Allgemeinheit der freien 

Bauern heraushob und fortan die Geschicke der Dorfbevölkerung lenkt. Es liegt nahe anzunehmen, daß die 

Bewohner des großen Betriebes 12 diese Vorrang einnahmen. Dieser von ihnen bewirtschaftete Betrieb war nicht nur 

der größte, sondern er bildete auch mit andern kleinen Betrieben den größten Wirtschaftsverband.ln 

Los van de vraag welke persoon of personen de herstructurering van de nederzetting organiseerde(n), 

werd de beslissing hiertoe aan het einde van periode l d genomen. Op dat moment blijkt echter niet 

huis l d /12 het grootste te zijn, maar huis l d / 7 (fig. 5.17). Het laatstgenoemde keert in periode 2 niet 

terug als woonstalhuis (fig. 5.18). Op het erf ligt Handwerkerhaus (2/17) met een zeer kleine stal en zon

der spieker. De bewoners zouden derhalve ondergeschikt zijn aan die van huis 2/12. Uitgaande van een 

continu gebruik van een huisplaats door een familie, zou bezitsaccumulatie hier dus hebben geresulteerd 

in afhankelijkheid, precies tegengesteld aan Haarnagels verklaringsmodel. 

In periode 3 onderscheiden de woning en het erf van het veronderstelde dorpshoofd zich voor de 

eerste maal. Het stalloze kleine Hallenhaus 3/12 ligt iets afgezonderd van de rest van het 

Wirtschaftsverband en is omgeven door een dijk. Op de plaats van het grote huis 2/12 liggen nu een 

Handwerkerhaus (3/30), en een woonstalhuis (3/27). Het staat goed beschouwd helemaal niet vast dat het 

Hallenhaus de opvolger van huis 2/12 is. O m de suggestie te wekken van een sluitend verklaringsmodel, 

gebruikt Haarnagel hetzelfde huisnummer. Dit gaat geheel in tegen het door hem gehanteerde principe 

gebouwen op nieuwe lokaties een nieuw nummer te geven. Verder geeft hij geen echt antwoord op de 

vraag waar de grote veestapel van huis 2/12 is gebleven. Haarnagel zegt dat het over de huizen van het 

grote Wirtschaftsverband is verdeeld. Echter, was in periode 2 sprake van 74 stalplaatsen op vier huizen, in 

periode 3 bedraagt het aantal 52 op zes huizen. In latere perioden blijft het gemiddelde eveneens lager 

dan dat van andere huizen. Het ligt zelfs beneden het door Haarnagel bepaalde subsistence-niveau.772 

Bovenstaande opmerkingen zijn zeker niet bedoeld het bestaan van de Herrenhof te ontkennen. Ik 

wijs slechts op de problematische kanten van Haarnagels verklaringsmodel. Het blijkt niet voldoende 

alleen uit te gaan van een accumulatie van veebezit. Leden uit de familie van het latere "dorpshoofd" 

kunnen een prominente positie hebben ingenomen vóórdat deze in het archeologische materiaal tot 

uitdrukking komt. Hun machtsbasis hoeft verder niet beperkt te zijn geweest tot het lokale niveau. 

Haarnagel zelf wijst immers al op de betrokkenheid van het dorpshoofd bij de handel. Vooral Van Es 

heeft in een recensie benadrukt dat zowel de regionale context als niet-economische factoren in verkla

ringen betrokken moeten worden.773 In zeker opzicht is het dorpshoofd misschien een soort middleman 

die een deel van de lokale productie en de uitwisseling ervan coördineert. Deze rol kan gelegitimeerd 

zijn door zijn afstamming, zijn in de socio-politieke sfeer verkregen status, krijgshaftigheid en/of religi

euze functies. Door eenzijdig het belang van bezit te benadrukken, conformeert Haarnagel zich te veel 

aan het moderne economische denken. Dit blijkt ook een rol te spelen bij zijn visie op de nijverheid 

van Feddersen Wierde, zoals in het onderstaande zal blijken. 

Op de Feddersen Wierde is een aanzienlijk aantal gebouwen met de nijverheid in verband te brengen 
(fig. 5.20). Ze zijn onder te verdelen in twee groepen. Bij de eerste groep gaat het om gewone woon-
stalhuizen met daarbij bijzonder vondstmateriaal en/of een klein bijgebouw.774 Deze bijgebouwen zijn 
solide, rechthoekige constructies van verschillende omvang. In meer dan de helft is een haard aangetrof
fen.773 De tweede groep gebouwen omvat de reeds genoemde Handwerkerhäuser, die in twee varianten 
voorkomen. Huis 2/17 en 3/30 zijn goede voorbeelden van de eerste.776 Het "voorhuis" en de ingangs
partij zijn hetzelfde als bij het woonstalhuis. De stal is daarentegen extreem verkort en heeft nog maar 
drie boxen. Deze liggen tegen de achterwand, zodat een derde ingang ontbreekt. Het andere type 
Handwerkerhaus heeft helemaal geen stalplaatsen.777 Hier kan het "achterhuis" sterk wisselende lengtes 
hebben. 
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17 13 10 

^ 7 £ 7 

30 28 29 
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Fig. 5.20 Feddersen Wierde, geschematiseerde plattegronden van de met nijverheid geassocieerde gebouwen. 

De Handwerkerhäuser zijn donker gerasterd. Plattegronden naar Haarnagel 1979, fig. 25-29; 32; 34-35; 37; 

bijlage 25-29. 

Haarnagel verdeelt de niet-agrarische product ie in drie groepen.7 7 8 H e t Hauswerk zou d o o r alle hu i s 

houdens uitgevoerd zijn, dus ook door die uit de woonstalhuizen. Gedacht m o e t worden aan het malen 

van graan, billen van maalstenen, vlechten van mat ten en manden , bewerken van hu iden en het bakken 

van pot ten . O n d e r de tweede categorie, he t bäuerliches Handwerk, zouden m e t name de bewerk ing van 

hout , b e e n en gewei vallen. Di t wordt toegeschreven aan de bewoners van de Handwerkerhäuser en van 

enkele kleine woonsta lhuizen . D e betreffende hu ishoudens hebben gemeen dat ze n ie t of nauwelijks 

existenzfähig z o u d e n zijn v o o r wat betreft de voedselproduct ie . 7 7 9 Bij de derde soor t ni jverheid, he t 

Berufshandwerk, gaat het o m de metaalbewerking, die uitgevoerd zou zijn door gespecialiseerde, profes

sionele ambachtsl ieden. Deze zouden werken op de flank van de terp en ondergebracht zijn in w o o n 

stalhuizen en Hallenhäuser. H e t spreekt vanzelf dat deze groep in het geheel niet bij de agrarische p r o 

ductie betrokken is.780 

Haarnage l baseert zijn dr iedel ing vooral op de verspreiding van bepaalde vonds ten en sporen. D e 

meeste houtskoolconcent ra t ies en sporen van he t werken m e t v u u r zijn gevonden op de flank van de 

terp (het Werkstattgelände). Haarnagel i n t e rp re t ee r t deze ruimtel i jke sche id ing van de erven m e t 

Handwerkerhäuser als indicatie voor het bestaan van de Berufshandwerker. Echter, de ruimtelijke scheiding 

van activiteiten impliceert geenszins dat deze ook door verschillende groepen personen zijn uitgevoerd. 

H e t is eerder he t brandgevaar dat de perifere lokat ie van de metaalni jverheid bepaalt . D e smeden en 

bronsgieters k u n n e n g e w o o n de bewoners van Handwerkerhäuser, of zelfs van woons ta lhu izen zijn 

geweest. 

H e t is vervolgens de vraag of de l ieden ui t de Handwerkerhäuser als professionele ambachts l ieden 

gekarakteriseerd k u n n e n worden . Daarvoor m o e t onderzocht worden wat over de werkzaamheden op 

de erven bekend is. Da t is niet echt veel.781 O p de erven van de huizen 17, 30 en 28 zijn halffabrikaten 

van hou ten velgen en naven gevonden. Deze behoren alleen tot per iode 4, maar in andere fasen blijken 
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fase Handwerker- woonstal- verhouding Handwerker woonstal-

häuser huizen 

1 14 

4 17 

2 20 

2 24 

1 >20 

2 1 14 1 

3 4 17 1 

4 2 20 1 

5 2 24 1 

14 

4 

10 

12 

6 1 > 20 < 1 : 20 

Tabel 5.3 Feddersen Wierde. Het aantal Handwerkerhäuser afgezet tegen het aantal "gewone" woonstalhuizen per periode. 

nog wel concentraties houtsnippers aanwezig. Voor de vervaardiging van wagens is zeker specialistische 

kennis nodig, niet alleen van de hout-, maar ook van de metaalbewerking.782 Het valt echter op dat 

tegelijkertijd ook heel andere activiteiten uitgevoerd zijn, zoals bot-,783 en bronsbewerking.784 Van het 

door elkaar voorkomen van verschillende soorten nijverheid blijkt ook sprake rond huis 34.785 

De bij de wagenmakerij betrokken timmerlieden en smeden hoeven niet de enige specialisten 

geweest te zijn, zij zijn wel als enigen archeologisch herkenbaar. Opvallend is dat zij bij de landbouw of 

veeteelt betrokken blijven.786 Altijd bezitten ze enkele stuks vee, of een spieker van "normale" afmetin

gen. Wanneer Haarnagels lage inschatting van de omvang van de agrarische productie wordt losgelaten, 

dan kunnen de betreffende huishoudens in hoge mate zelfvoorzienend zijn geweest. De ambachtslieden 

zijn dus waarschijnlijk geen full-time specialisten. Zij zijn in ieder geval voor wat betreft hun primaire 

levensbehoefte minder afhankelijk van het Herrenhof dan Haarnagel doet voorkomen. Verder moet 

gewezen worden op het feit, dat Handwerkerhaus 30 in periode 3 weer een woonstalhuis wordt. 

Hetzelfde geldt voor huis 17 vanaf periode 5. Blijkbaar kunnen de bewoners van Handwerkerhäuser ook 

na generaties nog aanspraak maken op het gebruik van (weide)grond. In dit kader is het interessant dat 

het aantal echte Handwerkerhäuser na periode 4 weer afneemt (tabel 5.3). 

Haarnagels idee van de nijverheid op de Feddersen Wierde lijkt in belangrijke mate gemodelleerd 

naar het beeld van de huidige economie. Zijn model behoeft mijns inziens aanpassing op verschillende 

punten. Ten eerste is de scheiding tussen verschillende soorten nijverheid minder strikt dan Haarnagel 

doet voorkomen. Ten tweede is het aantal professionele ambachtslieden dat min of meer full-time met 

niet-agrarische activiteiten bezig is waarschijnlijk vrij beperkt. De meeste nijverheid zal niet als full-time 

specialisme, maar in combinatie met agrarische activiteiten zijn uitgevoerd. Ten derde zijn de ambachts

lieden voor wat betreft de voedselproductie zelfstandiger dan Haarnagel suggereert. Zij behielden blijk

baar de toegang tot het gebruik van akker- en weidegrond. Hoewel een deel van hen in een afhanke

lijkheidsrelatie tot elites zal hebben gestaan, gold dat evenzeer voor de bewoners van "volwaardige" 

agrarische bedrijven. 
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5 - 5 N E D E R Z E T T I N G E N VAN H E T P L E I S T O C E N E G E B I E D 

5 . 5 . I B E W O N I N G VOLGENS HET IJZ E R T I J D - PATR O O N 

De bewoning te Hijken dateert uit de Midden-Ijzertijd en valt strikt genomen buiten het tijdskader van 

deze studie. De opgraving vormt echter het beste uitgangspunt voor een bespreking van de "typische" 

IJzertijdbewoning op de zandgronden. Zij is namelijk niet alleen relatief omvangrijk, maar heeft ook 

grondsporen van een Celtic field opgeleverd, hetgeen elders zelden het geval is (fig. 5.21). De percelering 

tekent zich afin de vorm van rijen kleine paalgaten, N W - Z O of haaks daarop georiënteerd. Bepaalde 

delen zijn dubbel uitgevoerd of vertonen kleine onregelmatigheden in de positie en oriëntatie. 

Incidenteel oversnijden perceelscheidingen en huisplattegronden elkaar. Dit geeft aan dat de percelering 

van een Celtic field door de tijd heen veranderingen ondergaat. Binnen de omheiningen liggen dertien 

(fragmenten van) woonstalhuizen van het type Hijken.787 De spiekers liggen direct naast de huizen of in 

groepjes op korte afstand daarvan.788 

Volgens Harsema stonden steeds 4-5 gelijktijdige huizen binnen het opgegraven areaal, maar het zal 

in werkelijkheid om maximaal drie stuks zijn gegaan.789 Dit aantal is dan nog vrij hoog, want in veel 

andere Celtic fields lagen huizen geïsoleerd, of in groepjes van twee.790 In Hijken blijkt dat geen sprake 

kan zijn geweest van een gelijkmatige spreiding van de bewoning over het Celtic field. Dan zouden 

immers tientallen huishoudens tegelijk hebben bestaan.791 Men moet zich voorstellen dat op enig 

moment op meerdere lokaties binnen het akkercomplex kleine groepjes huizen stonden. Na een fase 

werd de bewoning dan verplaatst; soms over tientallen meters, soms naar een geheel andere lokatie. Ook 

in dit tweede geval zal men na verloop van tijd naar de eerste lokatie zijn teruggekeerd. Ongeacht de 

omvang van de groepjes huizen en de specifieke wijze van verplaatsen, zullen — op de lange termijn 

bezien — bepaalde lokaties voor de bewoning zijn geprefereerd. Daardoor kan bij een opgraving een 

aanzienlijk aantal plattegronden worden aangetroffen, zoals in Hijken. Hoewel de situatie in Hijken zich 

in detail onderscheidt van die in andere Celtic fields, vertoont deze de karakteristieke kenmerken van de 

bewoning uit de late prehistorie. Deze is namelijk kleinschalig, mobiel en vrij diffuus. 

De relatie tussen de sporen van een Celtic field en de bijbehorende huisplattegronden kon nergens 

anders zo gedetailleerd worden bestudeerd als in Hijken. In Peelo is een Celtic field op het Kleuvenveld 

alleen op luchtfoto's te zien. Bij dit akkersysteem horen drie plattegronden van het "Overgangstype 

Hijken" (800-400 voor Chr.) en op de akkers gebouwde spiekers.792 De zeven Ijzertijd-huizen op de 

lokatie van de nederzetting uit de Romeinse tijd, meer dan een kilometer naar het westen, zullen even

eens bij het Celtic field horen (paragraaf 5.5.5). Ongeveer de helft is van het type Hijken, de rest wijkt 

daarvan iets af en is mogelijk jonger.793 Toch lijkt men net als in Hijken bepaalde lokaties vaker te heb

ben opgezocht. 

Door de omvang van het onderzochte areaal (2 ha) geeft de opgraving Soest-Ardey ook een aardig 

beeld van hetgeen in de Ijzertijd gebruikelijk is (fig. 5.22).794 De bewoning beweegt zich in een gebied 

rond een ven, gevoed door bronnen die altijd helder (drink)water leverden. Er zijn plattegronden aange

troffen uit de Vroege- (huis 9), Midden- (huis 6, 10), en Late Ijzertijd (huis 8, 2, 1). Het gaat in alle 

gevallen om twee-schepige woonstalhuizen van 16-18 m lang. Eén of meer spiekers liggen tot op enke

le tientallen meters van het huis. De opgraver gaat er van uit, dat rond het ven sprake is van niet meer 

dan één huis op enig moment.793 

Op veel andere vindplaatsen is niet genoeg opgegraven om het karakter van de bewoning goed vast 

te kunnen stellen. Als voorbeeld kunnen Meppen en Wengsel genoemd worden.796 Het gaat in beide 

gevallen om een woonstalhuis, dat van minstens één spieker vergezeld gaat. In Meppen konden boven

dien sporen van erf-(of akker?) omheiningen worden vastgesteld. Het aardewerk past zowel in de 

Midden- als de Late Ijzertijd. De overeenkomst van de plattegronden met die van het Haps-type is 
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Fig. 5.21 A Hijken-"Hijkerveld." Het Celtic field met grafheuvels uit de Bronstijd en Ijzertijd en de lokatie van 

het in B afgebeelde terrein. Schaal 1:25000. Hoogten in m + NAP. Naar Harsema 1980, 22; 1991, fig. 1. 

B. Hijken-"Hijkerveld". Afscheidingen van het Celtic field met huisplattegronden uit de midden-Ijzertijd. 

Schaal 1:1500. Naar Harsema 1980, 21; Huijts 1992,72-80. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.22 Soest-Ardey, structuren uit de Ijzertijd. Schaal 1:1000. Naar Reichmann 1981, bijlage 3. Voor legenda, 

zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.23 Quendorf. Schaal 1:1000. Naar Fansa 1986, bijlage. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

evenwel zo groot dat uitgegaan moet worden van een datering in de eerstgenoemde periode.797 Alleen 
omdat de woonstalhuizen hier slechts één fase kennen, zou sprake kunnen zijn van een geïsoleerd huis, 
dat uiteindelijk over een grotere afstand verplaatst is. In Quendorf, een nederzetting uit de overgang 
Ijzertijd/Romeinse tijd, bestaat daarover iets meer zekerheid (fig. 5.23),798 Buiten een 26 m lange huis-
plattegrond,799 zijn in een vlak van 4000 m2 namelijk alleen nog twee 4-palen spiekers en losse palen te 
herkennen. 

Ik ga hier niet in op de talloze kleinschalige onderzoeken waarbij minder zekerheid bestaat over het 

karakter van de bewoning. Even problematisch is de interpretatie van gegevens uit veldverkenningen. 

Zo bleek bij onderzoek in Midlum en Holssel dat verspreide bewoning uit de Late Ijzertijd oppervlak

temateriaal over een areaal van enkele hectares kan opleveren.800 Bij uitzondering is het mogelijk via een 

Feinbegehung individuele huisplaatsen in een dergelijke Scherbenschleier te herkennen, zoals in Flögeln.801 

5 . 5 . 2 VERSTERKTE N E D E R Z I T T I N GEN 

Nadat een beeld is geschetst van de voor de (Late) Ijzertijd kenmerkende nederzettingen, wordt in het 

onderstaande gekeken naar vindplaatsen met een afwijkend karakter. Een aantal versterkte enclosures op 

het noordelijk deel van het Drents plateau staat hierbij centraal.802 Nadat deze vindplaatsen - Vries, 

Zeijen II, Zeijen I en Rhee - afzonderlijk zijn besproken, wordt hun interpretatie ter discussie gesteld. 

Daarbij komen ook de zogenaamde Heidenschanze van Langen-Sievern en de nederzetting Noordbarge 

ter sprake. 

Vries is het eerste te bespreken voorbeeld van deze groep, en tevens het meest recent onderzochte 

(fig. 5.24). Men kon hier in zekere zin de waarnemingen controleren die Van Giffen bij de onderzoeken 

elders had gedaan. De vroegste enclosure zou uit de 2de-lste eeuw voor Chr. dateren. De plattegrond is 

zeer fragmentarisch, maar verschilt in essentie niet van diens opvolger. Deze laatste is een onregelmatig 

ovaal van 0.35 ha, omringd door een groot aantal palissadegreppels. Onderbrekingen in de omheiningen 

markeren de ingangen. De twee binnenste greppels lopen parallel en markeren de beschoeiing van een 

aarden wal. Enkele spiekers vormen de enige structuren op het binnenterrein. Twee ervan hebben een 

afwijkend grondplan, met twee rijen van vijf palen in een vierkant van 3.5 bij 3.5 m. Waterbolk inter

preteert ze als mogelijke tempeltjes, maar dat lijkt nogal vergezocht.803 Het aardewerk van deze fase 
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Fig. 5.24 Vries. Periode 3 van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 35, 38. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

Fig. 5.25 Zeijen II. Periode 2-3 van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 8,10-11. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.26 Zeijen I. Periode 2 van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, tig. 20. 
Voor legenda, zie fig. 5.8. 

dateert van ca. 50 voor Chr.-50 na Chr.; een vroeg lste-eeuwse fibula is de enige Romeinse import
vondst. 

Zeijen II ligt tegen de zuidzijde van het Witteveen, een pingoruïne aan de rand van een groot Celtic 

field (fig. 5.25). Ten tijde van de opgraving lag de vindplaats in een heideveld en was de wal nog zicht
baar als een 55 cm hoge rug. Daarom is zeker dat de twee binnenste palissades als beschoeiing dienden. 
Buiten de wal liggen nog twee tot zes andere palissades, die over korte afstanden in een diepe gracht 
geplaatst zijn. Op het 0.15 ha grote binnenterrein bevinden zich tien spiekers. Waterbolk onderscheidt 
nog een jongere periode (3), enkel bestaande uit een drieschepig gebouw van 11 m lengte. Het gebouw 
is in een aparte periode ondergebracht, omdat het een ingang van de enclosure zou blokkeren. Mijns 
inziens kan het gebouw wel degelijk tot de enclosure behoren. Het past namelijk precies op een plek op 
het binnenterrein waar in periode 2 geen spiekers liggen. Verder is naast de geblokkeerde opening in de 
wal nog een tweede ingang aanwezig.804 

Zeijen I bevindt zich op ongeveer 400 m ten zuiden van Zeijen II, binnen een Celtic field (fig. 5.26). 

De oudste enclosure zou eventueel reeds in de 3de eeuw voor Chr. zijn aangelegd, en is daarmee ouder 

dan Vries en Zeijen II. Er zijn wederom spiekers aanwezig; de oppervlakte bedraagt 0.14 ha. Palissades 

ontbreken, maar rondom loopt een gracht die op twee hoeken onderbroken is.805 In de volgende perio

de, uit de 2de/lste eeuw voor Chr., is de opzet ingrijpend veranderd (fig. 5.27). De enclosure meet nu 70 

bij 70 m, hetgeen een verdubbeling van de oppervlakte van het binnenterrein inhoudt (0.38 ha). Er is 

alleen een wal aanwezig, geen gracht of palissades. Naast spiekers, liggen in het centrum enkele drie-
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Fig. 5.27 Zeijen I. Periode 3A van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 21. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

schepige gebouwen.8 0 6 Waterbolk meen t dat het geen woonstalhuizen zijn, maar storage barns. In de eer

ste plaats zouden stallen ontbreken.8 0 7 Volgens mij kan wel degelijk stalruimte aanwezig zijn. H e t on t 

breken van standscheidingen kan verklaard worden door de slechte conservering, en tussen de midden

stijlen is vo ldoende plaats voor veeboxen.8 0 8 Waterbolks belangrijkste a rgument o m de gebouwen niet 

als woonstalhuizen te zien, is het ontbreken van ingangen in de lange zijden.809 N u ligt één van de lange 

zijden steeds tegen de wal van de versterking, zodat daar niet naar een ingang gezocht hoeft te worden. 

Bovendien is slechts bij twee huizen de wand teruggevonden op de plaats waar de ingang verwacht zou 

k u n n e n worden . Mijns inziens is de overeenkomst met plat tegronden van het type Fochte loo zo groot 

dat het om gewone woonstalhuizen gaat. 

D e enclosure van R h e e ligt 2 k m ten zu idoos ten van Zei jen , eveneens b i n n e n een Celtic field (fig. 

5.28). D e twee opvolgende enclosures m e t e n resp. 65 bij 55 en 78 bij 73 m. Waarschijnlijk waren beide 

omwald, maar grachten of extra palissades zijn niet teruggevonden. E e n zevental gebouwpla t tegronden 

m o e t over deze twee fasen verdeeld worden; misschien bes tonden er slechts twee tegelijkertijd. D e plat

t eg ronden zijn zeer fragmentarisch, m e d e doordat een m o d e r n e w e g dwars over de vindplaats loopt . 

M e t l eng ten boven de 20 m zijn ze in ieder geval vrij lang. Twee exemplaren m e t e n zelfs 27 -28 m. 

Waterbolk wil deze gebouwen als schuren interpreteren, 8 1 0 maar ne t als in Zei jen I kan ook hier van 

woonstalhuizen sprake zijn.811 Opmerkeli jk is de afwezigheid van spiekers binnen deze enclosure. 
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Fig. 5.28 Rhee. Periode 4A van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 49, 57. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

Zijn in het bovenstaande reeds enkele kanttekeningen bij Waterbolks interpretaties geplaatst, ook ten 

aanzien van de datering en de betekenis van de vindplaatsen is discussie mogelijk. De begindatering in 

de 2de eeuw voor Chr. voor de meeste enclosures is wellicht wat te vroeg, hetgeen impliceert dat de 

vindplaatsen tot (ver) in de Romeinse periode doorlopen. Zo moet bij de datering van de vroegste 

enclosure van Zeijen I niet alleen het Ruinen-Wommels III en IV aardewerk uit de gracht worden 

betrokken, doch ook de typen uit de Romeinse tijd.812 Ten tweede wijzen de door mij als huizen van 

het type Fochteloo geïnterpreteerde plattegronden in Zeijen I en Rhee op een jongere datering. Ten 

derde is het de vraag of alle 2de/3de-eeuwse vondsten in Rhee niet onterecht aan de post-enc/oswre-fase 

worden toegeschreven, zodat deze dan één à twee eeuwen te vroeg wordt gedateerd.813 

Een fundamenteler punt betreft de functie en betekenis van de vindplaatsen. De verdedigingswerken 

en de veronderstelde stapelplaats-functie brachten Waterbolk er toe de Drentse sites te vergelijken met 

hillforts enerzijds, en met de "Heidenschanze" bij Langen-Sievern anderzijds (fig. 5.29).814 Laatste ligt op 

de rand van het Pleistoceen, ter hoogte van de Feddersen Wierde. Door middel van de Sieverner Aue 

was de Heidenschanze bereikbaar vanaf de kust. Dichtbij de vindplaats lag bovendien een voorde door 

dit riviertje, op een oude route naar Cuxhaven. De Schanze omvat een ovaal Aussenwerk van 10 ha, met 

een excentrisch gelegen Kernwerk van 2 ha. Hout-aarde wallen, viermaal verbouwd in de periode 50 

voor Chr.-50 na Chr., versterkten beide delen. In een smalle proefsleuf door het Kernwerk kon een 

dichte bebouwing uit dezelfde periode aangetoond worden. Er werd daarnaast nog 2de-eeuws aarde-
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Fig. 5.29 De Heidenschanze bij Langen-Sievern met de Drentse versterkte nederzettingen. Schaal 1:4000. 

Heidenschanze naar Haarnagel 1965, fig.l ; voor de Drentse enclosures, zie figuur 5.24-28. 

werk gevonden. Haarnagel concludeert dat het gaat om een versterkte (vee)markt en stapelplaats op een 

verkeersknooppunt, mogelijk de zetel van een Gaufürst.al5 

In vergelijking met de Heidenschanze en echte hillforts blijken de Noord-Drentse enclosures weinig 

omvangrijk (fig. 5.29). Waterbolk erkent dat ook en karakteriseert de Drentse vindplaatsen als de terri

toriale centra van rivaliserende lokale leiders.816 Zij liggen inderdaad zeer dicht bijeen en men kan zich 

afvragen of het lokale belang niet in tegenspraak is met een centrum-functie.817 Wanneer men mijn 

interpretatie van de gebouwen als woonstalhuizen volgt, hebben we bij een aantal enclosures te maken 
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Fig. 5.30 Noordbarge. Plattegrond van de nederzetting in periode 4, rond het begin van de jaartelling. 

Schaal 1:1000. Naar Harsema 1980, 41-42; Huijts 1992, fig. 93, 97-98,100-101. Voor legenda, zie fig. 5. 
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met nederzettingen waarvan de omvang voor de Late Ijzertijd niet uitzonderlijk is. Men kan denken aan 
de terp-nederzettingen als Ezinge,818 of Noordbarge op de zandgronden (fig. 5.30).819 Rond het begin 
van de jaartelling bestaat de kern van deze nederzetting uit een drietal lange huiscomplexen, binnen een 
omheind areaal van ca. 1 ha. Rondom deze huizen ligt nog een reeks andere. Het aantal aangetroffen 
plattegronden maakt een omvang van twee of drie gelijktijdige gebouwen mogelijk. 

De interpretatie van de plattegronden als woonstalhuizen in plaats van schuren doet eveneens 
afbreuk aan Waterbolks idee van stapelplaatsen voor de opslag van akkerbouwproducten. Verder is het 
aantal spiekers beperkt, zeker gezien de beperkte levensduur van dergelijke structuren. Het bijzondere 
karakter van de Drentse enclosures blijft echter onverkort gehandhaafd voor wat betreft de aanwezigheid 
van wallen, palissades en andere verdedigingswerken. In het licht van de grote sociale en ideologische 
betekenis van (rund)vee in de samenlevingen van het Rijn-Wesergebied,820 zouden de vindplaatsen heel 
goed kunnen hebben gediend om vee bijeen te drijven en te beschermen tijdens raids. Vee heeft verder 
een rol gespeeld in de uitwisselingsnetwerken van lokale gemeenschappen en elitegroepen. In dit ver
band is de ligging van de enclosures op de grens van het Pleistoceen aan een route naar het kwelderge
bied misschien veelbetekenend.821 Misschien was juist in een dergelijke grenssituatie het gevaar van vee-
raids extra groot. 

5 . 5 . 3 F L O G E L N , W I J S T E R , E D E - B E N N E K O M EN ANDERE GROTE N E D E R Z E T T I N G E N UIT DE 

ROMEINSE T I J D 

De groep nederzettingen die zojuist aan de orde is geweest, zo wil ik hier nog eens benadrukken, verte

genwoordigt niet het gebruikelijke nederzettingstype van de Late Ijzertijd. In de eerste paragraaf is 

gebleken dat de bewoning doorgaans diffuus en mobiel van karakter is, en geassocieerd met het Celtic 

field-systeem. Het beeld verandert in de Romeinse tijd aanvankelijk nauwelijks. Pas geleidelijk ontwik

kelen zich grotere, plaatsvaste nederzettingen, met Flögeln en Wijster als meest bekende voorbeelden. In 

paragraaf 5.2.1 heb ik gesteld dat deze grote plaatsen algemeen worden opgevat als het meest karakteris

tiek voor de nederzettingen in de laat-Romeinse periode. Juist omdat ik daar grote vraagtekens bij 

plaats, worden ze het eerst behandeld. Achtereenvolgens komen de vindplaatsen Flögeln, Wijster, Ede-

Bennekom en andere nederzettingen uit deze categorie aan de orde. 

Een belangrijke vraag ten aanzien van alle nederzettingen uit de Romeinse tijd is die naar het 

moment waarop of het tijdstraject waarin voor het eerst van plaatsvastheid sprake is. De verspreide 

bewoning uit de Late Ijzertijd in het Celtic field van Flögeln is wel bekend, maar helaas niet in de vorm 

van huisplattegronden (fig. 5.31). Men heeft slechts acht bewoonde lokaties aangetroffen, in de vorm 

van oppervlaktevondsten bij surveys en "kuilcomplexen" bij de opgraving.822 Op basis van dergelijke 

gegevens is het moeilijk een indruk van het aantal huishoudens te krijgen. Zimmermann verwijst naar 

palynologische data waaruit zou blijken dat de bewoning in de Late Ijzertijd even omvangrijk is als die 

in de 2de/3de eeuw na Chr.823 Zo kiest hij voor een model waarin de grote Romeinse nederzetting 

geheel ontstaat door de concentratie op één terrein van de aanvankelijk verspreide bewoning uit het 

Celtic field. 

De afbeeldingen met daarop alle twaalf huizen uit de 1ste eeuw na Chr. suggereren hetzelfde.824 Aan 

de 2de-3de eeuw na Chr. worden ongeveer 50 woonstalhuizen toegeschreven. Wanneer men dit tijdvak 

onderverdeelt in drie of vier fasen, zoals verschillende onderzoekers doen, resulteert dit in een nederzet

ting die steeds uit 10 tot 16 gelijktijdige huizen bestaat.825 Volgens het model van Zimmermann is de 

nederzetting met het begin van de plaatsvastheid al direct vrij omvangrijk en groeit hij daarna nauwe

lijks nog. Mede uitgaande van een kortere gebruiksduur van woonstalhuizen is het echter ook denkbaar 

dat de nederzetting geleidelijk groeit. Met gemiddeld vier gelijktijdige huizen in de lste-eeuwse bewo-
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Fig. 5.31 De nederzetting Flögeln-Eekhöltjen met de bijbehorende grafvelden en het akkerareaal. Schaal 1:25000. 
Naar Zimmermann 1976b, fig 5; 1992, fig. 2. 

a zwaartepunt van de bewoning in opeenvolgende eeuwen; b grafveld; c wallen van het Celtic field; 

d de beste akkergrond volgens een taxatie van 1856; e veen en beekdalafzettingen; f open water. 

ningsfasen en een toename van één tot twee stuks per generatie in de 2de/3de eeuw, omvat de neder

zetting aan het einde van de 3de eeuw een tiental huishoudens. Deze groei kan zowel het gevolg zijn 

van een bevolkingstoename als een geleidelijk proces van concentratie van verspreide bewoning op één 

lokatie. 

Sporen van erfomheiningen uit de 1ste eeuw na Chr. zijn nauwelijks gevonden. De huizen liggen op 

twee na buiten de lokaties van latere erven.826 Het lijkt erop of de strakke lay-out, met min of meer 

rechthoekige erven rond een open plaats, aan het begin van de 2de eeuw ineens is gerealiseerd (fig. 

5.32). De verschillende erven vormen een geïntegreerd geheel. Zo zijn bijvoorbeeld erf A, B en E niet 

alleen door gewone omheiningen omgeven, maar eveneens door een substantiële palissade met een 

poort, een soort Prunkfront}21 Zimmermann duidt een aantal erven met daarop meerdere woonstalhui-

zen aan als Mehrbetriebsgehöfte. Het zou gaan om economische eenheden, vergelijkbaar met de 

Wirtschaftsverbände van de Feddersen Wierde. Op de betreffende erven in Flögeln zijn echter alleen 
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Fig. 5.32 Rögeln-Eekhöltjen. Impressie van de nederzetting zoals deze er in de 3de eeuw na Chr. kan hebben 

uitgezien. Schaal 1:1500. Naar Zimmermann 1992, fig. 69-70; Kossack et al. 1984, fig. 77 en gegevens bij 

Zimmermann 1976; 1986. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

woonstalhuizen te vinden. De enige aanwijzingen voor differentiatie tussen de huishoudens zijn het 

exclusieve voorkomen van hutkommen op erf B, en het onderscheid tussen de Mehrbetriebsgehöfte en de 

erven met slechts één huis. Deze laatste hebben geen spiekers. Daarom zou hier volgens Zimmermann 

sprake zijn van ambachtelijke specialisatie en afhankelijkheid van de Mehrbetriebsgehöfte.%2i Mijns inziens 

zijn de indicaties voor verschillen tussen de huishoudens minimaal. Het is zelfs de vraag of 

Mehrbetriebsgehöfte hebben bestaan in de zin van meerdere huizen op hetzelfde erf. Wanneer het aantal 

gelijktijdige woonstalhuizen eind 3de eeuw ca. 10 stuks bedraagt (zie boven), kan van Mehrbetriebsgehöfte 

van drie tot vier gelijktijdige huizen geen sprake zijn geweest. In dit geval stond op de erven doorgaans 

één woonstalhuis en was slechts een paar keer sprake van twee huizen.829 

In de beschikbare publicaties zijn nog niet veel gegevens over de 4de/5de-eeuwse bewoning te vin

den; figuur 5.33 geeft dan ook niet meer dan een impressie. De werkelijke omvang van de nederzetting 

is moeilijk in te schatten, maar lijkt nauwelijks te zijn toegenomen. Opmerkelijk is dat het zwaartepunt 
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Fig. 5.33 Flögeln-Eekhöltjen. Een deel van de 4de/5de eeuwse huisplattegronden, geprojecteerd op de 

nederzettmgsomheining van de 2de/3de eeuw. Schaal 1:1500. Naar Zimmermann 1992, fig. 69-70; 1976; 1986. 
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Fig. 5.34 Wijster. Impressie van de 4de-eeuwse nederzettingsuitleg. Ongeveer tweederde van de afgebeelde 

woonstalhuizen zal tegelijkertijd hebben bestaan. Schaal 1:1500. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

van de nederzetting in (noord)westelijke richting verschuift en dat van een regelmatige lay-out geen 

sprake meer is.830 De discussie over de relatie tussen de lengte-toename van de woonstalhuizen en het 

verdwijnen van de Mehrbetriebsgehöfte is eerder al aan de orde gekomen. Hoe de eventuele combinaties 

van woonstalhuizen met kleine gebouwen geïnterpreteerd moeten worden is onduidelijk.831 

Wijster was de eerste grote nederzetting in Germania die volledig gepubliceerd werd en derhalve lange 

tijd model stond voor de bewoning op de zandgronden. Door latere opgravingen op het Drents plateau 

is duidelijk geworden hoe de Wijsterse huizen in een langere ontwikkelingsreeks moeten worden 
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Fig. 5.35 Wijster. Impressie van de 5de-eeuwse nederzettingsuitleg, geprojecteerd op de erfomheiningen van de 
voorafgaande periode. De gerasterde huizen (type Peelo B en Eursinge) hebben niet alle tegelijkertijd bestaan. 
De positie van de witte huizen (type Odoorn A) illustreert de zuidoostwaartse verplaatsing van de nederzetting. 
Schaal 1:1500. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

geplaatst, zoals in paragraaf 5.3.3 is uiteengezet. Kunnen de meeste woonstalhuizen aan nieuwe typen 

c.q. perioden worden toegewezen, voor de meeste bijgebouwen en omheiningen is dat vooralsnog niet 

mogelijk.832 De meest ingrijpende wijzigingen betreffen periode II volgens Van Es. Zijn "driedelige" 

Allb-huizen, die de helft van het huizenbestand uitmaken, blijken praktisch allemaal tot het type Peelo 

B en de opvolgers daarvan te behoren.833 Een eerste belangrijke consequentie is dat de nederzetting tot 

ver in de Vroege Middeleeuwen bestaat. Voorts blijven minder plattegronden voor de vroege nederzet

tingsfasen beschikbaar. 

Minstens twee plattegronden van het type Hijken, drie van het type Fochteloo A en één 

Noordbarge-huis geven een beeld van de bewoning voor en rond het begin van de jaartelling.834 Op 

grond van de lange tijdsspanne die deze huizen vertegenwoordigen en de ten opzichte van de jongere 

huizen afwijkende oriëntatie lijkt sprake te zijn van zich telkens verplaatsende erven in een Celtic field. 

De ongeveer 17 huizen van de typen Fochteloo B en Wijster A vertegenwoordigen de bewoning uit 

het begin van de Romeinse tijd.833 Vanaf dit moment worden veel plattegronden op ongeveer dezelfde 

lokatie herbouwd, hetgeen plaatsvastheid van de nederzetting als geheel suggereert. Het is niet geheel 
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Fig. 5.36 Ede-Bennekom. Impressie van de nederzetting in de 4de eeuw na Chr. conform alternatief 2, fase 4. 

Schaal 1:1000. Naar Van Es et al. 1985, fig. 11-18; 80b. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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duidelijk vanaf welke periode van plaatsvastheid sprake is. Indien dit reeds in de 1ste eeuw na Chr. 
geldt, kunnen niet meer dan twee gelijktijdige boerderijen hebben bestaan. Bij plaatsvastheid vanaf de 
2de eeuw heeft de bewoning wellicht een vijftal woonstalhuizen omvat. De meeste huizen liggen reeds 
binnen de "blokken" van meerdere erven die in de laat-Romeinse tijd zijn omheind (zie onder).836 

Ongeveer 30 woonstalhuizen kunnen aan de typen Wijster B en C worden toegeschreven. Dit 
impliceert dat de nederzetting in de 4de eeuw maximaal uit een tiental woonstalhuizen bestond. Dit 
aantal ligt veel lager dan het twintigtal waar de opgraver mee rekende.837 De 4de eeuwse woonstalhuizen 
zullen bij de regelmatige percelering van Van Es' periode III horen (fig. 5.34). Ze vallen namelijk alle 
binnen de omheinde arealen. 

Bij vergelijking van de nederzetting Wijster met Flögeln valt een aantal verschillen op. In de eerste 
plaats kan Wijster uiteindelijk even groot als Flögeln zijn geweest, maar deze omvang wordt in dat geval 
pas één of twee eeuwen later bereikt. In de tweede plaats lijkt ook de regelmatige structuur in Wijster 
iets later te ontstaan. Ten derde kan in Flögeln eventueel een enkel Mehrbetriebsgehöft bestaan hebben, 
maar in Wijster lijken deze geheel afwezig. Het is onwaarschijnlijk dat alle woonstalhuizen binnen de 
omheinde "blokken" bij elkaar horen. De omheiningen grenzen alleen het bewoonde terrein af van het 
onbewoonde areaal en de wegen. De omheiningen kunnen hebben voorkomen dat door de nederzet
ting gedreven vee de erven kon betreden. Erfafscheidingen binnen de blokken zijn nauwelijks aange
troffen, waarschijnlijk omdat ze minder diep waren ingegraven. 

Met name het zuidwestelijke blok in de 4de eeuwse situatie is vaak als een soort Mehrbetriebsgehöft 
(van twee gebouwen) opgevat. Volgens tal van onderzoekers zou het zelfs om een Herrenhof gaan.838 

Hiervoor zijn verschillende argumenten aangevoerd, die mijns inziens echter in meer of mindere mate 
nuancering behoeven. 

Het eerste argument is dat het zou gaan om één groot erf met daarop twee woonstalhuizen (fig. 
5.34, huis 15 en 38). Deze huizen hebben mijns inziens niet een soort Mehrbetriebsgehöft gevormd, als zij 
al gelijktijdig waren. Het omheinde terrein van ca. 45 bij 60 m kan in meerdere erven opgedeeld zijn 
geweest, zoals vermoedelijk ook voor de andere "blokken" binnen de nederzetting gold. Juist hier is een 
afscheiding binnen het blok teruggevonden.839 Deze is weliswaar door Van Es aan de latere fase IIIc toe
geschreven, maar kan met evenveel recht tussen huis 15 en 38 worden gesitueerd.840 

Het tweede argument voor de aanwezigheid van een Herrenhofbetreft de zorgvuldige bouw van huis 
15, het ontbreken van een stal daarin en de aanwezigheid van een monumentale ingang in de kopse 
kant. Afgaande aan de grondsporen is inderdaad sprake van een stevig gefundeerde structuur, doch de 
stijlen zelf kunnen nooit zo dik zijn geweest als de paalkuilen suggereren. Evengoed kan de toegang aan 
de achterzijde nooit breder zijn geweest dan ca. 80 cm. Dat een stal in het huis ontbreekt valt niet te 
bewijzen; er zijn alleen geen standscheidingen teruggevonden. Verder heeft het huis de normale gele
ding van het Wijster C-type. De opvolger (huis 16) is een korter Peelo B huis, zonder bijzondere ken
merken. 

Een volgend argument is de grote lengte van huis 38 en het grote aantal bijgebouwen daarbij. Huis 

38 is met 28 m betrekkelijk lang en na verlenging zelfs het langste van de nederzetting (39 m). Het aan

tal bijgebouwen is eveneens opvallend; met name de 12-palen spieker op het erf is een imposante con

structie. Het is echter niet meer dan een aanname dat alle bijgebouwen gelijktijdig hebben bestaan. 

Een vierde aanwijzing voor het belang van het erf zou zijn dat hier meer Romeinse importen aan

wezig zijn dan elders in de nederzetting. Dit idee berust echter op een "visuele analyse" van het ver-

spreidmgspatroon, zonder kwantitatieve onderbouwing of inachtneming van de formatieprocessen. Van 

een echte "concentratie", een aanduiding die in de literatuur wordt gebruikt, is zeker geen sprake.841 

Al met al is de aanwezigheid van een Herrensitz in Wijster minder zeker dan veel onderzoekers doen 

voorkomen. Het aanwijzen van één erf van de nederzetting als het belangrijkste lijkt niet in de laatste 

plaats ingegeven door de wens de familie te identificeren die de goudschat van Beilen deponeerde842 en 
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de plaats aan te kunnen wijzen waar de krijger van Wijster-Looveen graf 116 bij zijn leven woonde.843 

Door toewijzing van de Allb-huizen aan jongere typen (zie boven), blijkt de bewoning gedurende 

de 5de en 6de eeuw door te lopen. Omdat erfafscheidingen ontbreken, lijkt de uitleg van de nederzet

ting minder regelmatig. De meeste huizen van de typen Peelo B en Eursinge liggen nog binnen de laat-

Romeinse "blokken" (figuur 5.35). Huis 41 en 85 behoren wat dit betreft tot de uizonderingen. De 6de 

eeuwse huizen van het type Odoorn A doorbreken de oude nederzettingsuitleg echter definitief en 

tonen een verschuiving van de bewoning in (zuid)oostelijke richting. Mede door dit laatste is onduide

lijk of de omvang van de bewoning hetzelfde blijft. Het aantal Peelo B en Eursinge huizen (ca. 18 stuks) 

binnen het opgegraven areaal suggereert echter een zekere afname, daar zij een viertal gelijktijdige hui

zen vertegenwoordigen. Voor wat betreft het loslaten van de plaatsvastheid en een zeer gestructureerde 

nederzettingsuitleg, komt Wijster wederom met Flögeln overeen. Overigens vinden de veranderingen in 

Wijster opnieuw op een later tijdstip plaats, net als voor het ontstaan van een regelmatige lay-out het 

geval was. 

De nederzetting Ede-Bennekom werd ontdekt bij de aanleg van wegcunetten in een nieuwbouw

wijk (fig. 5.36). Het nog voor onderzoek beschikbare areaal van 1.75 ha werd door de cunetten 

omringd en doorsneden, zodat het moeilijk was een overzicht te krijgen. Verder moest worden opge

graven in een ongunstig jaargetijde.844 Eigenlijk is het niet meer dan een vermoeden dat Ede-Bennekom 

uiteindelijk tot een grote nederzetting is uitgegroeid. Naar het oosten, en waarschijnlijk op de hele 

noord-zuid lopende dekzandrug, is in ieder geval voldoende plaats voor extra huizen. Alleen waar het 

terrein in het westen afloopt, naar laaggelegen dekzand en tenslotte veen, is de grens van de bewoning 

bereikt.843 Het dateren van de structuren was niet eenvoudig. Het importaardewerk stamt uit de periode 

125/150 — 400/425 na Chr. en het inheemse materiaal past in dezelfde periode. Voor de fasering moes

ten de opgravers hun toevlucht zoeken tot twee alternatieven.846 In beide gevallen zouden de fasen 40-

50 jaar omvatten, hetgeen aan de lange kant is. 

De vroegste huizen zijn vergelijkbaar met het type Wijster A, hetgeen in overeenstemming met 

genoemde begindatering is. Twee beter geconserveerde exemplaren meten 21 m en zouden plaats kun

nen bieden aan ca. 20-24 runderen.847 Aan deze huizen konden geen spiekers, omheiningen en dergelij

ke worden toegeschreven. Het aantal van vijf tot zeven opgegraven woonstalhuizen wijst op een neder

zetting van twee of drie huishoudens in de eerste twee fasen. De plattegronden overlappen nauwelijks 

met latere exemplaren, maar zij liggen er niet ver vandaan en hebben dezelfde oriëntatie. 

De eerste erfomheiningen zouden verschijnen in de late 3de eeuw (fase c) en de omheiningen defi

niëren hooguit drie settlement-units. Dit komt overeen met het geschatte aantal gelijktijdige huizen bin

nen het opgegraven areaal. De wijze waarop de erven aaneengeschakeld zijn, levert een minder regelma

tige uitleg op dan die in Wijster en Flögeln. Enigszins verwonderlijk is het lage aantal hutkommen,848 en 

het voorkomen van slechts vier spiekers met 9 en één met 12 palen. De opgravers suggereren dat de 

kleinste huizen Handwerkerhäuser zouden kunnen zijn. Hun aantal is echter groot en ze zijn vooral met 

woonstalhuizen geassocieerd, minder met de lokaties waar ijzerverwerking plaatsvond. Op grond hier

van is het veiliger de neutrale term bijgebouwen te gebruiken, omdat die geen connotaties met profes

sionele ambachtslieden heeft. Naast slakken, zou een aantal regelmatige kuilen rond waterputten met 

ijzerverwerking samenhangen, alsmede een reeks kleine "gebouwtjes" die men normaliter als spiekers 

zou aanduiden. Deze sporen liggen over het hele terrein verspreid. Het is onwaarschijnlijk, dat in de 

directe nabijheid van de lokaties waar op enig moment vuurgevaarlijke activiteiten plaatsvonden, ook 

woonstalhuizen stonden. Dat is een extra argument om er van uit te gaan dat de bewoning van Ede-

Bennekom minder dicht was dan men op het eerste gezicht zou denken. 

Grote nederzettingen als Flögeln, Wijster en Ede-Bennekom zijn er natuurlijk veel meer geweest, 

maar slechts weinige zijn grootschalig onderzocht, laat staan gepubliceerd. Ik wil slechts twee nederzet

tingen kort noemen. De eerste is Mahlstedt, in Nedersaksen. Op basis van oppervlaktevondsten is de 
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Fig. 5.37 Vreden. Schaal 1:1000. Naar Reichmann 1982, fig. 7. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

omvang op ca. 4 ha bepaald. Slechts 10% van dit areaal werd opgegraven, maar daarin werden al drie 

erven aangesneden. De begindatering van de overlappende plattegronden, die drie- tot vierhonderd jaar 

bewoning representeren, ligt tweemaal in de 1ste en éénmaal in de 2de eeuw. Van plaatsvastheid is dus 

minstens even vroeg als in Flögeln sprake. 

Het tweede vermeldenswaardige voorbeeld is de recentelijk onderzochte nederzetting in Heeten.849 

Veruit het grootste deel van het opgegraven areaal wordt ingenomen door een rechthoekig, omheind 

terrein van 110 bij 75 m (0.8 ha). Van het gebied hier omheen kon niet meer dan een fractie onder

zocht worden. Toch suggereren de aanwezigheid van een huisplattegrond en verschillende omheinings

greppels dat de nederzetting veel groter is dan het opgegraven deel.850 Binnen het grote rechthoekige 

blok liggen zes à zeven huizen, met spiekers, hutkommen en een reeks diergraven. Vier of vijf van de 

huisplattegronden liggen dicht bijeen en overlappen elkaar gedeeltelijk. Op dit erf is dus zo'n 120-175 

jaar gewoond. De bewoning binnen het opgegraven areaal is dendrochronologisch gedateerd vanaf het 

einde van de 3de eeuw851 Dat de nederzetting als geheel een langere periode heeft bestaan, wordt aan

gegeven door de datering van het vondstmateriaal op het terrein (midden 2de-eind 5de eeuw na Chr.). 

Heeten is verder van belang vanwege de sporen van ijzerproductie.852 Deze bestaan in de eerste plaats 

uit een reeks oven- en meilerkuilen direct buiten de rechthoekige omheining. Nog belangrijker zijn de 

grote hoeveelheden ijzerslakken, die zich met name in de bouwvoor bevonden. Omdat deze slakken 

met de aanleg van de opgravingsvlakken verloren zouden gaan, is de grond uit een reeks grondboringen 

gezeefd. Op basis van de geëxtrapoleerde boorgegevens zou ca. 45-50 ton slakken op de vindplaats aan

wezig moeten zijn. Daarmee moet in rond de 1000 ovens 12-17 ton ruw ijzer (wolf) zijn geproduceerd! 

Deze productie lijkt voor het grootste deel binnen één generatie te hebben plaatsgevonden.833 Het is 

opmerkelijk dat nauwelijks indicaties zijn gevonden voor een verdere verwerking van dit ijzer in de 

nederzetting zelf. Op een vindplaats bij Wesepe, 4 km ten westen van Heeten, is echter wél een grote 

hoeveelheid smeedslakken aanwezig.854 Hoewel niet te bewijzen is dat ruwijzer uit Heeten in Wesepe is 

gesmeed, is dat zeker mogelijk. In ieder geval blijkt het productieproces van ijzer in het laat-Romeinse 

Overijssel over meerdere lokaties verspreid. Dit wijst samen met de omvang van de productie op een 

goed georganiseerde en gespecialiseerde metaalverwerking. Overigens ging de specialisatie niet zo ver 

dat men zich alleen met ijzerverwerking bezighield. De hoofdgebouwen in Heeten zijn woonstalhuizen 

en ook andere zaken wijzen op een belangrijke agrarische component in de lokale economie.855 
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Fig. 5.38 Warburg-Daseburg. Plattegrond van de nederzetting in de "rode" fase, ca. eerste kwart lste eeuw na Chr. 
Schaal 1:1000. Naar Günther 1990, bijlage 5. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

5 . 5 . 4 E I N Z E L H O F E IN DE ROMEINSE T I J D 

Zojuist is gebleken dat verschillende grote nederzettingen mede ontstaan zijn door samenvoeging van 

een reeks Einzelhöfe. In deze paragraaf komen Einzelhöfe aan de orde die niet het beginstadium in de 

ontwikkeling naar een grotere nederzetting representeren. Zonder het uitblijven van een dergelijke ont

wikkeling als stagnatie op te vatten is het wel een belangrijke vraag welke factoren hieraan ten grondslag 

liggen. 

Een eerste mogelijkheid is dat een geïsoleerd woonstalhuis, zeker wanneer het vroeg gedateerd is, 

met een Celtic field-systeem geassocieerd is. Dit zou kunnen opgaan voor Vreden in Westfalen, uit de 

eerste helft van de lste eeuw na Chr. (fig. 5.37). Eén woonstalhuis van ca. 22 m gaat vergezeld van twee 
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Fig. 5.39 Fochteloo II. Schaal 1:1000. Naar Van Giffen 1958, fig. 14-15. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

spiekers en een hutkom. Van de erfomheining is één hoek geconserveerd. Het opgegraven areaal is dus

danig groot dat de geïsoleerde ligging van het huis reëel lijkt. Het erf zou na de opgegraven fase ver

plaatst kunnen zijn. 

De sporen en vondsten in Warburg-Daseburg beslaan 0.7 ha, maar door een ruim bemeten opgra-

vingsvlak en een serie proefsleuven kon worden aangetoond dat alleen in het centrum van dit areaal 

huizen lagen (fig. 5.38). De twee plattegronden zijn slecht geconserveerd en eventuele stalplaatsen dus 

niet herkenbaar. In de directe nabijheid liggen verschillende spiekers. Een bijzonderheid is materiaal dat 

op ijzer- en bronsbewerking wijst: hutkommen, gereedschap, ijzerslakken en scrap-metal. De determi-

neerbare stukken binnen de laatstgenoemde categorie dateren van ca. 20/30 - 50/60 na Chr. Het gaat 

echter om Romeinse voorwerpen, die eventueel langere tijd gecirculeerd kunnen hebben voordat ze als 

grondstof werden gebruikt. De gesuggereerde gebruiksduur van het nederzettingsterrein is evenwel in 

overeenstemming met het voorkomen van twee huizen, die elkaar dan zullen hebben opgevolgd. 

Hoewel de meest markante vondsten met nijverheid samenhangen, bestaat geen aanleiding te veronder

stellen dat landbouw en veeteelt niet de primaire activiteiten zullen zijn geweest. Warburg ligt in een 

geaccidenteerd lösslandschap en mogelijk verschilt het agrarisch systeem hier van dat van de Celtic field-

landbouw op de zandgronden. Toch past de bewoning hier in tal van opzichten in een "Ijzertijd

patroon". Ze wordt immers vroeg gedateerd, is kleinschalig en wordt na twee generaties verplaatst. 

Naar analogie van de situatie in de Holocene gebieden, kan een diffuus bewoningspatroon ook op 

de zandgronden veroorzaakt zijn door de lokale topografie. Dat is tenminste in Den Burg op Texel het 

geval.836 Binnen de opgraving is sprake van een uitgesproken microreliëf, en de bewoonde lokaties lig

gen op de hogere koppen, verspreid over een areaal van 11.5 ha. De opgraver gebruikt het begrip "site" 

als aanduiding voor de verspreide erven, die elk één tot drie huisplattegronden hebben opgeleverd. De 

datering van de erven loopt sterk uiteen: van Late Ijzertijd (site I), vroeg- tot midden-Romeins (II-IV), 
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Fig. 5.40 Fochteloo I. Plattegrond van de nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Van Giffen 1958, fig. 10-12. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

Fig. 5.41 Peelo-Haverland, fase 2. Schaal 1:1000. Naar Kooi et al. 1987, fig. 3; 12. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

tot m i d d e n - R o m e i n s of iets later (V-VIII). De bewoning verschuift langzaam in zuidelijke richting. M e t 

i n a c h t n e m i n g van de bewon ingsduur en he t aantal hu izen per site, ontstaat he t beeld van een diffuse 

bewoning van misschien niet meer dan 1-2 gelijktijdige huizen. Gezien het ui teenlopende aantal huizen 

per site, word t een huis soms al na één fase verplaatst, en is andere keren sprake van een zekere plaats

vastheid. Overigens is niet te zeggen of de huizen geassocieerd zijn met een Celtic field systeem. 

Hetzelfde geldt voor Fochteloo II. O p luchtfoto's zijn sporen van een dergelijk akkersysteem te zien, 

maar dit ligt op een goede ki lometer ten oosten van de vindplaats.837 D e laatste ligt een nogal geïsoleer

de lokatie. Direct ten noorden van de huizen ligt het terrein enkele meters lager,838 en de hele nederzet 

t ing is later door veen overgroeid. D e nederzet t ing bestaat uit vier gelijktijdige gebouwen, die moeili jk 

te dateren zijn (fig. 5.39). Van Giffen plaatste he t aardewerk in de tweede helft van de 1ste en de 2de 

e e u w na Chr.8 5 9 Later werd he t groots te huis d o o r Wate rbo lk op typologische g ronden in de Late 

Ijzertijd gedateerd.860 Recentel i jk is dit huis door Kooi weer aan de 1ste eeuw na Chr. toegeschreven.861 
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Het grote woonstalhuis meet 21.5 m en kan ca. 24 runderen herbergen. Vanwege de aanwezigheid van 
drie andere gebouwen, bevreemdt het misschien dat deze nederzetting bij de Einzelhöfe behandeld 
wordt. 

De status van genoemde gebouwen is echter niet duidelijk. Ze liggen op een dertigtal meters van het 

grote woonstalhuis, binnen een gemeenschappelijk stelsel van omheiningen. Huis 3 is met 11 m lengte 

nog het grootste en zou eventueel een woonstalhuis kunnen zijn (met een stal voor vier tot acht runde

ren). Binnen de andere twee gebouwen is geen ruimte voor een stal. In het ene is een set maalstenen 

gevonden,862 in het andere een roost- en/of broodoven. Harsema denkt dat deze gebouwtjes bij het 

kleine huis 3 hoorden. De bewoners hiervan zouden zich in een ondergeschikte positie tot die van het 

grote woonstalhuis bevonden hebben.863 Tussen de drie gebouwtjes onderling liggen echter ook weer 

afscheidingen, zodat het misschien toch zelfstandige eenheden waren. De nederzetting mag dan moeilijk 

te interpreteren zijn, de bewoning lijkt in ieder geval niet plaatsvast. Hoewel enkele omheiningen en 

sloten een keer verlegd zijn, kennen alle plattegronden slechts één fase. 

Fochteloo I ligt op 500 m van II. Het hier opgegraven woonstalhuis lijkt zeker een Einzelhof, want 

tot op 20-40 m van de plattegrond zijn geen andere huizen aangetroffen (fig. 5.40). In het vlak liggen 

verder alleen een waterput, wat bijgebouwen en de greppels van palissades. Deze laatste lopen in ver

schillende richtingen weg en lijken akkerpercelen te omgrenzen. Het huis heeft enkele aanbouwen, 

maar is in essentie éénfasig. Het erf is dus na enige tijd verplaatst. Fochteloo I werd door Van Giffen als 

Herrensitz geïnterpreteerd,864 hetgeen door verschillende auteurs is overgenomen.865 De opgraver lijkt 

zijn interpretatie vooral te baseren op de omvang van het huis en de nabijheid van de "keuterijen" van 

ondergeschikten in Fochteloo II.866 Die laatste vindplaats is echter ouder dan Fochteloo I. Het woonstal

huis van Fochteloo I wordt tegenwoordig namelijk niet tot meer het "type Fochteloo" gerekend, maar 

vergeleken met huizen van de typen Peelo A en Wijster B/C.867 Daarom is het waarschijnlijk (laat) 2de-

eeuws, of zelfs nog jonger. De lengte is voor een woonstalhuis uit die tijd niet uitzonderlijk en vormt 

derhalve geen indicatie voor een bijzondere status. 

Hoe het voorkomen van een Einzelhof te Peelo-Haverland verklaard moet worden is onduidelijk 

(fig. 5.41). Tegelijkertijd is immers enkele honderden meters verderop een grotere nederzetting aanwezig 

(zie onder). Het is zelfs niet uitgesloten dat de bewoners daar uiteindelijk gaan wonen. Het omheinde 

erf van Peelo-Haverland heeft in elk van de drie fasen een oppervlak van ca. 0.4 ha, en omvat steeds een 

woonstalhuis, waterput en een grote spieker of een schuur. Eerst wordt het vroegste woonstalhuis ver

lengd van 27 tot 36 m, hetgeen de stallingscapaciteit van 28 naar 48 runderen doet toenemen. Dan volgt 

een fragmentarisch overgeleverde plattegrond, die in ieder geval even lang blijft. 

Op grond van de zorgvuldige constructie en de lengte van het woonstalhuis, spreken de opgravers 

van een mogelijke chieftain's residence^ Echter, het hangt van de precieze datering af of de lengte uit

zonderlijk genoemd kan worden. Indien het erf bijvoorbeeld reeds in de tweede helft van de 2de eeuw 

bewoond werd, is dit inderdaad het geval. De 3de-eeuwse Peelo A-huizen in de nederzetting onder de 

es daarentegen, zijn precies even lang.869 Eveneens twijfelachtig is de suggestie van Kooi cum suis dat 

sprake is van een economische differentiatie tussen de verschillende nederzettingen in Peelo. Op het 

Haverland zou men gespecialiseerd zijn op de rundveehouderij, gezien de stallingscapaciteit. In Peelo-

De Es zou de nadruk liggen op schapenteelt, vanwege de daar aanwezige hutkommen en een deep litter 

sheep-house}10 Deze aanwijzingen zijn echter niet overtuigend en bovendien gaat het bij de hoofdgebou

wen op beide sites om woonstalhuizen. 

Uit de datering van Peelo-Haverland blijkt reeds dat Einzelhöfe tot ver in de Romeinse tijd voorko

men. In Rhee is zelfs 4de-eeuws materiaal gevonden.871 Hier wordt de jongste enclosure-fa.se opgevolgd 

door twee verschillende stelsels van erf- en perceelsomheiningen, met daarbinnen enkele fragmentari

sche huisplattegronden en hutkommen. Het zou om twee, eventueel drie opeenvolgende geïsoleerde 

boerderijen kunnen gaan.872 
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Fig. 5.42 Dalen en omgeving. Archeologisch onderzochte gasleidingsleuven en andere opgravingen. 

A-B nederzettingssporen in de leidingsleuf bij Dalen; C huisfragment op het Hoolinger Veld. Schaal 1:1500. 

D-E. lokatie van opgravingen Dalen-"Thyakkers" resp. -"Westakkers". Schaal ca. 1:25000. Naar Krist 1988, fig. 2, 

8,13, 17; Harsema 1987, fig. 3; Kooi 1994, fig. 1. Verdeling hogere gronden:beekdalen en veen naar de 

Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50000, blad 17 en 22. 

Losse huizen kwamen vermoedeli jk gedurende de gehele Rome inse per iode frequenter voor dan alge

m e e n gedacht wordt . Waarschijnlijk is dit nederzett ingstype ondergerepresenteerd door een lagere on t -

dekkingskans van grote, plaatsvaste nederzet t ingen. Deze hebben immers een hogere spoor- en vondst

dichtheid. O m aan te tonen dat m idden - en laa t -Romeinse Einzelhöfe vaker voo rkomen dan m e n alge

m e e n denkt , behande l ik nog twee voorbeelden.8 7 3 Beide illustreren tevens dat dit soort nederze t t ing 

alleen bij het zorgvuldig volgen van grondwerkzaamheden wordt ontdekt . 

In twee sleuven v o o r gasleidingen bij Varsen (Overijssel) werd een gedee l te van een dr ieschepig 

woonstalhuis aangetroffen, alsmede twee h u t k o m m e n en een spieker.874 Mogelijk representeert een con

figuratie van palen en greppeltjes een tweede huis. Als he t inderdaad een huis betreft, hoeft dit niet 

gelijktijdig met de eerder genoemde plattegrond te zijn. D e configuratie is haaks daarop georiënteerd en 

van he t terrein is materiaal uit de gehele R o m e i n s e per iode voorhanden . D e breedte van het opgegra

ven terrein zoals die uit de publicatie blijkt, is zodanig dat hier een deel van een veel grotere nederzet 

t ing aangesneden zou kunnen zijn. U i t latere waarnemingen in een reeks parallel lopende leidingsleuven 

bleek echter dat het huis (of de huizen) geheel geïsoleerd lagen.873 
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Bij de aanleg van een andere gasleiding, ten zuidoosten van Dalen (Drenthe) werd ca. 8 m van het 

woondeel van een huis gevonden (fig. 5.42A).Een complete Schalenurne (type Wij ster VIII) uit een 

ingangskuil levert een datering in de 4de-, eventueel 5de eeuw na Chr. op. Over minstens honderd 

meter aan weerszijden van de plattegrond werden geen andere grondsporen in de leidingsleuf aangetrof

fen. Eerst één kilometer naar het noorden lagen een hutkom, een waterput en een deel van een huis-

plattegrond (fig. 5.42B). Deze laatste is niet nauwkeurig te dateren, maar op grond van de aanwezige 

ingangskuilen is hij 2de tot 4de eeuws.876 Beide waarnemingen suggereren reeds dat rond Dalen in de 

Romeinse tijd uitsluitend Einzelhöfe voorkwamen.877 Ook opgravingen voorafgaand aan woningbouw 

bij het dorp Dalen, iets ten oosten van de leidingsleuf, lijken dit te bevestigen. Op twee lokaties zijn 

aanzienlijke arealen onderzocht, maar in beide gevallen waren slechts plattegronden uit de Midden 

Ijzertijd en de Vroege Middeleeuwen aanwezig.878 De afwezigheid van grotere nederzettingen zou ook 

hier te maken kunnen hebben met het versnipperde karakter van het landschap. Inderdaad is in het tracé 

van de gasleiding ook op de kleine dekzandkop van het Hoolingerveld een geïsoleerde plattegrond aan

getroffen, die vermoedelijk tot het type Peelo A behoort (fig. 5.42C). 

In deze paragraaf zijn verschillende oorzaken geopperd die aan het bestaan van Einzelhöfe ten grond

slag kunnen liggen. Ten eerste kunnen geïsoleerde boerderijen behoren tot zwervende erven binnen een 

Celtic field-complex. Deze vorm van bewoning behoort dus bij een specifieke vorm van landbouw. Ten 

tweede kan verspreide bewoning zijn veroorzaakt door de lokale topografie, zoals een landschap van 

kleine dekzandkoppen gescheiden door laagten. Ten derde zijn situaties als rond Peelo mogelijk, met een 

of meerdere Einzelhöfe rond een (middel)grote nederzetting.879 

5 . 5 . 5 M I D D E L G R O T E N E D E R Z E T T I N G E N 

De middelgrote nederzettingen nemen het niveau in tussen woonplaatsen met niet meer dan één 

woonstalhuis, en die van enkele hectares. Deze categorie bereikt een omvang van hooguit vier huizen. 

Afgaande op het aantal voorbeelden binnen het onderzoeksgebied, zou het wel eens het meest gangbare 

nederzettingstype in de Romeinse tijd kunnen zijn. Het aantal voorbeelden mag dan groot zijn, maar 

behalve van Peelo zijn de meeste niet in detail gepubliceerd. 

De middeleeuwse es van Peelo ligt een goede 300 m ten westen van het Haverland (zie boven). De 

vroegste bewoning ligt net op en rond de plaats waar in de jaren '20 een ontzanding plaatsvond,880 maar 

desondanks kan er een redelijk beeld van verkregen worden (fig. 5.43). Uitgaande van de type-datering 

van het Noordbarge-huis, laat Kooi periode 2 al in 100 voor Chr. beginnen.881 De Noordbarge-huizen 

zouden met de jongere Wijster A-huizen de periode tot 200 na Chr. moeten opvullen, hetgeen bete

kent dat nooit meer dan één huis tegelijk bestond. Waarschijnlijker is mijns inziens een begin van de 

bewoning enkele decennia na het begin van de jaartelling,882 eerst met één huis (met schuur) en vervol

gens steeds met twee huizen.883 Binnen elke fase liggen de huizen binnen een gemeenschappelijke 

omheining, die in twee erven opgesplitst was. Hoewel de nederzetting plaatsvast is overlappen huisplat-

tegronden elkaar slechts in één geval.884 

Vanaf ca. 200 na Chr. zet een geleidelijke, westwaartse verplaatsing van de nederzetting in. Het aantal 

gelijktijdige huizen neemt toe van twee naar vier stuks (fig. 5.44). Deze toename zou veroorzaakt kun

nen zijn doordat de bewoners van het Haverland zich in de nederzetting vestigden. Hoewel slechts een 

deel van de omheiningen is teruggevonden, blijken de erven polygonale terreinen te zijn, met een 

oppervlak van ca. 1600 m2 of meer. Zij zijn op een weinig gestructureerde wijze aaneengeschakeld. De 

woonstalhuizen behoren tot het type Peelo A en hebben een aanzienlijke lengte. Naast de erven bevin

den zich doorgaans enkele spiekers,88' soms één of meerdere hutkommen en incidenteel een schuur. 

Opmerkelijk is het voorkomen van enkele zaunparallelle Pfostenroste, die verder alleen uit Flögeln bekend 
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Fig. 5.43 Peelo, fase 2a. Schaal 1:1000. Naar Kooi 1991/92, fig. 5 en fig. 80. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

zijn.886 Het gaat om dubbele palenrijen parallel aan erfomheiningen, die als lange spieker of overkapping 

gediend hebben. Op de omheining van een van de erven sluit een stelsel van kleine vierkante percelen 

aan. Misschien zijn dit "moestuinen" of iets dergelijks. 

Voor de tijd na ca. 300 na Chr. levert de periodisering van Kooi enige problemen op. Het aantal van 

vijf Wijster B-huizen — zeven indien verbouwingsfasen worden meegerekend — is niet geheel toereikend 

ter overbrugging van de 4de eeuw. De bewoning lijkt zeker niet af te nemen, gezien de reeksen elkaar 

direct opvolgende plattegronden. Wanneer iets met de Wijster B en jongere Peelo B huizen door de tijd 

geschoven wordt, kan echter tot in de tweede helft van de 5de eeuw uitgegaan worden van vier gelijk

tijdige huizen. Erfomheiningen worden nu nauwelijks meer herkend, met uitzondering van een groot 

polygonaal blok uit het begin van de 5de eeuw (0.65 ha; fig. 5.45).887 Waarschijnlijk was dit onderver

deeld in twee erven, met huizen in het uiterste zuiden en -noorden. Tegen de noordzijde van het erf 

ligt een gebouw van 5 bij 5 m met twee haarden. Het wordt als smidse geïnterpreteerd, ook vanwege de 

waterput ernaast en enkele ijzeroventjes 20 m verderop. Overigens is in vroegere fasen eveneens ijzer 

verwerkt, getuige vondsten van ovenkuilen en slakken meer naar het oosten. Volgens Kooi werd aan

vankelijk door verschillende huishoudens ijzer geproduceerd en gesmeed en vinden deze activiteiten 

later geconcentreerd op het zojuist beschreven erf plaats.888 Het verschijnsel dat de huizen van de typen 

Wijster B en Peelo B steeds korter worden, is reeds in paragraaf 5.3.3 aan de orde gekomen. 

Onder de middelgrote nederzettingen zijn er niet veel, die zoals Peelo al in de vroeg-Romeinse tijd 

plaatsvast zijn en meer dan één huis omvatten. Misschien is dit in Noordbarge en Engter het geval. De 

eerste periode van Noordbarge is al eerder aan de orde gekomen. Buiten de kenmerkende plattegron

den van het Noordbarge-type, zijn ook jongere typen aanwezig, tot Peelo B-huizen toe.889 Gezien de 

waarschijnlijkheid dat meerdere van de huizen van het type Noordbarge tegelijkertijd bestonden, moe

ten later eveneens meerdere gelijktijdige woonstalhuizen aanwezig zijn geweest. Over de structuur en 
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Fig. 5.44 Peelo-"De Es". Fase 3, 3de eeuw na Chr. Schaal 1:1500. Naar Kooi 1991/92, fig. 5 en fig. 81. 
Voor legenda, zie fig. 5.8. 

omvang van de nederzetting in de betreffende perioden valt verder echter weinig te zeggen. In Engter 
worden minstens zeven tweeschepige huizen met voorraadkuilen en hutkommen in het tijdvak 50 
voor-150 na Chr. gedateerd (fig. 5.46). Het aantal opgegraven plattegronden geeft aanleiding te denken 
aan een omvang van twee gelijktijdige huizen. De aanwezige overlappingen en de mate van concentra
tie van de bewoning tonen verder plaatsvastheid aan. 

In Gristede blijkt de bewoning zich pas in de 2de eeuw te concentreren op een beperkt deel van de 
zandrug tussen de Aue en de Halfsteder Bake. Daarvoor, in de 1ste eeuw voor Chr. en -na Chr. is deze 
nog verspreid over verschillende lokaties.890 Vanuit één daarvan ontwikkelt zich de nederzetting uit de 
Romeinse tijd. Deze verplaatst zich langzaam, net als Peelo. Van slechts de helft van de plattegronden is 
een datering bekend, maar in het opgegraven areaal kunnen nooit meer dan één of twee gelijktijdige 
huizen gestaan hebben.891 
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Fig. 5.45 Peelo. Fase 4, eind 4de-begin 5de eeuw na Chr. Schaal 1:1500. Naar Kooi 1991/92, fig. 5, 82. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

De bewoning in Colmschate wordt vanaf het begin van de 2de eeuw gedateerd. Deze nederzetting 

heeft een regelmatige structuur. Een rechthoekig areaal van 130 bij 80 m (ca. 1 ha), is in drieën opge

deeld door een weg en twee parallel lopende palissades. In het centrale deel liggen alleen hutkommen 

en waterputten. Het aantal gelijktijdige woonstalhuizen kan niet groter dan één of twee zijn geweest, de 

einddatering van de nederzetting in aanmerking genomen (ca. 400 na Chr.). 

In tegenstelling tot de Ijzertij d-bewoning van Soest-Ardey is die uit de vroeg- en midden-Romeinse 

tijd hier slecht bekend. Er is alleen vondstmateriaal uit die periode voorhanden. Eerst twee fragmentari

sche plattegronden uit de 2de of 3de eeuw wijzen op het bestaan van een plaatsvaste nederzetting (huis 

3 en 4). In de 3de en 4de eeuw is sprake van een duidelijk erf met daarbinnen vier over elkaar gebouw

de plattegronden (5a-d; fig. 5.47). De mogelijkheid bestaat dat de huizen tot 48 m lang waren. Voor wat 

betreft deze lengte, alsmede de plaatsing van de middenstijlen geheel tegen de wand, komt het huistype 
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Fig. 5.46 Engter. 1:1000. Naar Schlüter 1989, fig. 60. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

overeen met hetgeen elders in het onderzoeksgebied gebruikelijk was. Uitgaande van de omvang van dit 
erf is binnen het areaal met oppervlaktevondsten - ca. 5 ha - slechts ruimte voor één à twee andere 
erven. Blijkens het vondstmateriaal werd in de nederzetting metaal verwerkt. Geïmporteerd bronzen 
vaatwerk was in stukken gehakt en samengevouwen; een zilverenßbula onderging hetzelfde lot. Voor 
zover dateerbaar stammen deze importen uit de 2de of 3de eeuw na Chr. De enige vondst die wijst op 
het soort voorwerpen dat uit dit metaal vervaardigd werd is het halffabrikaat van een fibula.*92 

Bielefeld-Sieker, gedateerd van de 2de tot 5de eeuw na Chr., is ongeveer even groot. De opgraver 
reconstrueert uit 10 tot 20 plattegronden een bewoning van twee gelijktijdige woonstalhuizen, hetgeen 
een reële omvang lijkt.893 De huizen passen gezien hun lengtes van 30 tot 52 m zeer wel in deze perio
de. 

De ligging van de gebouwen in Westick, aan de rand van een beekdal, met de kopse kanten naar de 
beek, doet sterk denken aan de situatie in Bielefeld. Uit het opgravingsverslag is op te maken dat de 
nederzetting, eveneens uit de 2de-5de eeuw na Chr., minstens 4 ha groot is. Het is derhalve mogelijk 
dat het aantal gebouwen in dezelfde orde van grootte ligt als dat van Soest en Bielefeld. Over de neder
zetting is verder weinig bekend: er zijn niet meer dan drie, slecht reconstrueerbare, 4de-eeuwse platte
gronden opgegraven.894 Zeker ten tijde van de opgraving was een huis (nr.3) van 48 m lang zeer uitzon
derlijk. Daarnaast meende men in dit gebouw een Hochsitz te herkennen, met daaronder een muntschat 
van kopergeld.893 Het moest dus wel om een Herrensitz gaan, maar inmiddels is deze interpretatie al aan
gevochten.896 
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Fig. 5.47 Soest-Ardey, de laat-Romeinse nederzettingssporen. Schaal 1:1000. Naar Reichmann 1981, bijlage 4. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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5 . 6 B E S L U I T 

In deze slotparagraaf worden de belangrijkste punten van dit hoofdstuk samengevat. Voorts komen 

enkele thema's aan de orde, die in het bovenstaande onderbelicht zijn gebleven. Tenslotte ga ik nogmaals 

in op de grootste problemen van het nederzettingsonderzoek. 

Een van de meest opvallende ontwikkelingen op de zandgronden gedurende de Romeinse tijd bleek 

de lengte-toename en onderverdeling in meer ruimtes van de woonstalhuizen. Hoewel de stalgedeeltes 

relatief minder lang worden, betekent dit allerminst een afnemend belang van de veeteelt. De stallings

capaciteit in de huizen was immers van oudsher al groot. Omdat in het woongedeelte en de ingangspar

tij van het "traditionele" tweedelige huis tal van activiteiten door elkaar heen plaatsvonden, impliceert 

het meerdelig worden van de gebouwen de ruimtelijke scheiding van activiteiten en mogelijk een toe

name van aantal functies. Hoewel de functies van specifieke ruimtes doorgaans niet te bepalen zijn was 

het woonstalhuis primair het onderkomen van een boerenbedrijf. De veranderingen suggereren daarom 

een in de loop van de Romeinse tijd stijgend productieniveau en mogelijk een intensivering van de 

productie.897 

De in de kustgebieden gelijkblijvende lengte en indeling van de huizen duidt niet op stagnatie 

aldaar. De belangrijkste factor lijkt het uitblijven van ingrijpende veranderingen in het agrarisch sys

teem, aangezien het reeds optimaal op het natuurlijke milieu was afgestemd. Hierop kom ik in het vol

gende hoofdstuk uitgebreid terug. 

Een van de doelstellingen van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de organisatie van de 

niet-agrarische productie. De discussie hierover is met name gevoerd aan de hand van gebouwen en 

vondsten van de Feddersen Wierde. Anders dan Haarnagel, zie ik hier nauwelijks aanwijzingen voor full

time ambachtslieden. Weliswaar kan sprake zijn van een beperkte arbeidsdeling tussen huishoudens, maar 

ook de bewoners van de Handwerkerhäuser blijven betrokken bij de agrarische productie. Dat ook de 

bewoners van "gewone" woonstalhuizen een groot aandeel van de nijverheid voor hun rekening namen 

lijkt een algemeen verschijnsel binnen het Rijn-Wesergebied. De bij de nijverheid betrokken personen 

in bijvoorbeeld Warburg-Daseburg, Ede-Bennekom en Heeten lijken steeds woonstalhuizen te hebben 

bewoond. De meeste in de nederzettingen geproduceerde goederen lijken bedoeld voor het dagelijks 

gebruik. Het gaat om de meest uiteenlopende zaken, zoals stoffen, houten vaatwerk, benen kammen, 

kleine bronzen voorwerpen (bijvoorbeeld^fcuZae), ijzer, aardewerk, leer en wagens. De vervaardiging van 

deze goederen vraagt geen bijzonder specialistische kennis of hoogwaardige technologie en kan ook 

daarom als nevenactiviteit van het agrarisch bedrijf hebben plaatsgevonden. Slechts een enkele keer lijkt 

een productie van boven-lokaal belang aantoonbaar, zoals de ijzerproductie in Heeten. 

Zoals in de inleidende paragraaf tot dit hoofdstuk is opgemerkt, zouden ook op basis van nederzet-

tingsgegevens uitspraken over de sociale organisatie mogelijk moeten zijn. In het onderzoeksgebied lijkt 

de vergelijking tussen huishoudens op basis van het aantal bijgebouwen praktisch onmogelijk door 

praktische problemen. Vrijwel alle in de literatuur genoemde Herrenhöfe onderscheiden zich bij nader 

inzien niet voldoende van andere erven voor wat betreft de omvang van het huis en veestapel, het aantal 

Romeinse importen, de monopolisering van de nijverheid en dergelijke. De tot op heden genoemde 

criteria hebben voorts alle betrekking op economische aspecten, die "objectief meetbaar" zouden zijn. 

Het enige mogelijke Herrenhof, dat op de Feddersen Wierde, waarschuwt bovendien tegen het te snel 

leggen van een relatie tussen het grootste gebouw en de aanwezigheid van een elite. 

Aan het begin van dit hoofdstuk is ingegaan op het bestaande beeld van de ontwikkeling van het neder

zettingssysteem op het niveau van het gehele Rijn-Wesergebied. Dit is in essentie juist, doch behoeft op 

bepaalde punten nuancering. De samenvoeging van Einzelhöfe tot grotere plaatsvaste nederzettingen was 

een langdurig proces. Noordbarge was misschien reeds in de 1ste eeuw voor Chr. plaatsvast, Flögeln in 
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de lste eeuw na Chr. en Wijster misschien nog een eeuw later. Daarbij is plaatsvastheid een relatief 

begrip. Nederzettingen als Peelo en Gristede bleven continu verschuiven, zij het zeer geleidelijk. In de 

laat-Romeinse tijd begint de bewoning van Flögeln en Wijster zich te verplaatsen nadat de huizen 

enkele generaties op dezelfde lokaties waren herbouwd. Deze voortdurende dynamiek geeft aan dat 

geen één op één relatie hoeft te bestaan tussen nederzettingsuitleg, organisatie van de agrarische produc

tie of vorm van grondbezit. De bestaande beeldvorming moet zeker worden bijgesteld waar het de 

omvang van de nederzettingen betreft. De grootte van nederzettingen wordt structureel overschat. Zelfs 

de allergrootste laat-Romeinse nederzettingen op de zandgronden zullen nooit meer dan 10 tot 15 

woonstalhuizen hebben omvat. Het merendeel van de nederzettingen is zelfs niet groter dan vijf woon-

stalhuizen en daarnaast blijven Einzelhöfe gedurende de gehele Romeinse tijd voorkomen. 

De kwestie van de omvang van nederzettingen brengt mij bij de vraag in hoeverre met de gegevens 

een indruk te krijgen is van demografische ontwikkelingen.898 Helaas is van de vindplaatsen op de zand

gronden alleen voor Peelo, Flögeln en Wijster iets te zeggen over veranderingen in het aantal huishou

dens. In eerstgenoemde plaats komen er in vier en een halve eeuw drie huishoudens bij,899 zodat de 

groei gemiddeld 13% bedraagt. In Flögeln en Wijster is per generatie sprake van een toename van het 

aantal huishoudens met één, hooguit twee stuks (gemiddeld 17-19%).900 De groei kan geheel op het 

conto van natuurlijke bevolkingsaanwas zijn gekomen. Daarnaast kan het proces van concentratie van 

bewoning, waarbij Einzelhöfe aan een plaatsvaste nederzetting werden toegevoegd, zich over eeuwen 

hebben uitgestrekt. 

In factoren als laatstgenoemde bestaat echter voor het onderzoeksgebied nauwelijks inzicht. Het 

nederzettingsonderzoek is steeds gericht geweest op de individuele nederzetting,901 niet op de omlig

gende grafvelden en naburige nederzettingen.902 Dit komt voor uit beperkingen van praktische en 

financiële aard, doch hangt eveneens samen met het idee van de individuele nederzetting als een repre

sentatieve afspiegeling van bewoning in een groter gebied. Van de enorme verscheidenheid in bewo-

ningspatronen op de zandgronden bestaat op dit moment alleen een vage indruk van de variatiebreedte. 

In bepaalde micro-regio's lijkt sprake geweest van een bewoning van louter Einzelhöfe bestond, zoals 

rond Dalen, Den Burg en Fochteloo. In Peelo blijkt dat een middelgrote nederzetting vergezeld kan 

gaan van Einzelhöfe, zoals die op het Haverland.903 Tenslotte lijkt op elk van de 600-900 ha grote seg

menten van het Geestinsel Flögeln — Dahlemer Holz, Haselhörn (met de nederzetting Eekhöltjen) en 

Altacker Flögeln — in de Romeinse tijd één grote nederzetting te liggen.904 

Door de bestaande situatie is momenteel niet vast te stellen in hoeverre op de zandgronden van het 

Rijn-Wesergebied een ontwikkelde functionele nederzettingshiërarchie bestond. Vooralsnog wijzen de 

archeologische gegevens niet in die richting. Elke woonplaats is samengesteld uit (een meervoud van) 

hetzelfde basiselement: het erf, bestaande uit een woonstalhuis met spiekers en hutkommen. Veruit de 

meeste huishoudens houden zich primair met de agrarische productie bezig. 

Enerzijds is de kennis van het bewoningspatroon en de -geschiedenis op (micro-)regionaal niveau voor 

de Holocene gebieden groter dan die voor de zandgronden, doch anderzijds blijven ook hier veel vra

gen open. Zo blijft het een hypothese dat in het Land Wursten alleen grote nederzettingen bestaan en 

dat de Feddersen Wierde een representatief beeld geeft. In ieder geval kent genoemde vindplaats de 

omvangrijkste bewoning van heel het onderzoeksgebied, al is het groeipercentage van het aantal huis

houdens ongeveer gelijk als dat van Flögeln en Wijster. De bewoning breekt in het Land Wursten in de 

5de eeuw af. 

In Noordwest-Groningen zijn de terpen kleiner. De bevolkingsaanwas vertaalt zich hier voor een 

belangijk deel in de stichting van nieuwe nederzettingen buiten de kwelderwallen. De bevolkingsdicht

heid kan derhalve in principe even groot zijn als in het Land Wursten. Het probleem is echter dat gro

tendeels moet worden afgegaan op veldverkenningsgegevens en de assumptie dat de bewoning van 

155 



Ezinge en Paddepoel representatief is voor die van de verschillende nederzettingscategorieën. Op de 

grootste nederzettingen lijkt sprake van bewoningscontinuïteit naar de Vroege Middeleeuwen. 

De bewoning van het Friese terpengebied is slecht bekend, de lange onderzoeksgeschiedenis en het 

belang van het gebied in aanmerking genomen. Grootschalige opgravingen zijn zeldzaam en hadden 

bovendien niet het onderzoek van de bewoning uit de Romeinse tijd tot hoofddoel.905 Voor Westergo 

bijvoorbeeld zijn 300 vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend, voornamelijk op basis van losse aarde

werkvondsten.906 Gegevens omtrent de omvang van deze nederzettingen ontbreken vooralsnog.907 Ook 

over de vraag of al dan niet sprake is van continuïteit naar de wordt vooralsnog stevig gedebatteerd.908 

Het Oer-IJ estuarium kent nóg weer een ander bewoningspatroon dan de zojuist besproken gebie

den. Doorgaans is sprake van Einzelhöfe en de nederzettingen zijn nooit groter dan twee of drie woon-

stalhuizen. De bewoning op de oude duinen en in het laagveen houdt bovendien een mobiel karakter, 

terwijl de plaatsvaste nederzettingen in de kweldergebieden maar enkele generaties bestaan. Hoewel de 

bevolkingsomvang door het dynamische karakter van de bewoning moeilijk te bepalen is, moet de 

bevolkingsdichtheid over het algemeen laag zijn geweest. De bewoning in het gebied als geheel breekt 

af in de 3 de eeuw na Chr. 
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H E T A G R A R I S C H E S Y S T E E M 

Het agrarische karakter van de Germaanse samenlevingen uit de Late Ijzertijd en Romeinse tijd is bij 
uitstek af te lezen aan de nederzettingen die in het vorige hoofdstuk besproken zijn. Praktisch alle huis
houdens bewonen woonstalhuizen, en blijkbaar de elite ook. Feddersen Wierde is de enige vindplaats 
waar dat laatste aantoonbaar anders is. Buiten de elite vormen ambachtslieden een andere groep die niet 
primair bij de agrarische productie betrokken is. Toch is Feddersen Wierde wederom de enige plaats 
waar hun huizen met zekerheid konden worden gelokaliseerd. De betreffende families blijken echter 
altijd wat vee te houden en bepaalde generaties richten zich weer geheel op agrarische activiteiten. 

In de afgelopen decennia zijn de akkerbouw en de veeteelt van de samenlevingen tussen Rijn en 
Weser vooral beschouwd in hun hoedanigheid van "calorieënleverancier". Bij veel onderzoekers lijkt 
het idee te leven dat de akkerbouw - met name in de kust- en rivierengebieden - een problematische 
aangelegenheid was die haar beoefenaren slechts een schamel bestaan verschafte. Het is mijn bedoeling 
dit beeld in het onderstaande te nuanceren. Ten eerste wil ik beargumenteren dat de akkerbouw in de 
Holocene gebieden niet minder belangrijk is dan op de zandgronden. Ten tweede zal ik proberen aan te 
tonen dat vee belangrijk was als voedselbron en tegelijkertijd van grote betekenis in de ideologie en 
ceremoniële uitwisseling. Evenals in andere hoofdstukken zal ook hier aandacht worden besteed aan 
eventuele veranderingsprocessen. 

6 . 1 AKKERBOUW 

De eerste paragraaf over de akkerbouw is gewijd aan de binnen de verschillende landschappelijke zones 
verbouwde gewassen. Hier zullen verschillen tussen de Holocene en Pleistocene gebieden naar voren 
komen. Een vergelijking met andere regio's en perioden moet helpen te verklaren waarom deze ver
schillen bestaan. Hiermee wordt al enigszins vooruitgelopen op de tweede paragraaf, waarin het thema 
van de niet te onderschatten rol van de akkerbouw in de Holocene gebieden aan de orde komt. In de 
eerste paragraaf komen ook veranderingen in het gewassenspectrum op de Pleistocene zandgronden aan 
de orde. In de derde paragraaf tenslotte wordt een andere belangrijke verandering besproken, te weten 
het "verdwijnen" van de Celtic fields. 

6 . I . I DE V E R B O U W D E GEWASSEN 

Tabel 6.1 behelst een overzicht van de archeobotanische gegevens van een 16-tal nederzettingen uit het 
onderzoeksgebied (fig. 6.1). Het aantal vindplaatsen zal zeker uit te breiden zijn, maar het gaat mij pri
mair om het verkrijgen van inzicht in de basispatronen in het spectrum van verbouwde en verzamelde 
gewassen. 

De meeste resten van cultuurplanten behoren tot de granen. Hoewel de kans dat graankorrels tijdens 
de verwerking verkolen groter is dan voor de zaden van veel andere gewassen, staat vast dat granen het 
hoofdbestanddeel van de plantaardige voeding gevormd hebben. Om de aard van het granenspectrum 
op de vindplaatsen in het onderzoeksgebied beter te kunnen begrijpen, zijn in tabel 6.2 ook gegevens 
met betrekking tot een iets langere periode en andere regio's opgenomen. Zo is voor het gebied tussen 
Rijn en Weser een aantal complexen uit de vroege Ijzertijd geïnventariseerd. Daarnaast is onderzocht 
welke granen werden verbouwd en geconsumeerd ten zuiden van de Rijn, zowel gedurende de Ijzertijd 
als de Romeinse tijd. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GRANEN 

T. aestivum/compactum - - - - - . - - . . . . . . . . . y 

Braocllarwe/Dwergtarwe 

Triticum dicoccum - 187 - - 59 - 1485 - 1 - - - 3 3 - - - 266 

Emmertarwe 1 45 - - 2 - - - - - 48 - - - - - 354 

Hordeum vulgare 2 2024 242 250 47 5 9800 5 435 - 61 76 19 1269 2860 1 - 45375 

Gerst - - 52 - - - - - - - - - 2 - - - 6 -

Avena sativa/fatua 62 57 - 21 - 15 - 1 - - - 5 48 486 

(wilde) Haver 

Secale céréale - 1 833 - 409 16 - 1100 

Rogge - - 2 -

Panicum miliaceum 1 76 4 959 - - 45 - - 307 - - 15 - - 12 13040 

Pluimgiersl 

potentiële 

WILDE VOEDSELPLANTEN 

Chenopodium album 10 927 970 - 111 - - 1 - - - - 203 * 7 - 56 -

Melganzevoet 

Polygonum spec. 135 126 497 54 - - 3 - - - - - 234 - 288 

Zwaluwtong, Duizendknoop 

Rumex acetosella 2 125 328 - 158 1 

Schapezuring 

Spergula arvensis 16 105 277 - 179 - - 1  

Gewone spurrie 

Vicia spec. - - 9 7 - - 1 0 -

Wikke 

Brassica campestris - 375 106 - - - - 33 * 

Wilde raap 

Daucuscarota 204 142 - 105 

Wilde peen 

Echinochloa crus-galli - 39 - - 2 - - - - - - - - - - - - -

Hanepoot 

Artiplex spec. 2 515 - - 43 2874 * 

Melde 

Tabel 6.1 Archeobotanische resten in het onderzoeksgebied. Indien een tweede getal wordt vermeld, heeft dit betrekking op overige resten, 

zoals dorsafval. Een * wil zeggen dat het gewas is aangetroffen, zonder dat de aantallen in de literatuur vermeld zijn. 

Voor ligging en overige gegevens van de vindplaatsen zie fig. 6.1 en bijlage 7. 

In de Ijzertijd blijkt gerst in de Holocene gebieden en op de zandgronden van Noord-Nederland het 

belangrijkste graangewas;909 alleen op de zuidelijke zandgronden komt het op de tweede plaats. De 

andere twee belangrijke graansoorten zijn (pluim)gierst en emmertarwe. Haver is hier en daar in kleine 

hoeveelheden aanwezig.910 

Aanschouwt men de situatie op de zandgronden benoorden de Rijn in de Romeinse tijd, dan valt 

op dat de rogge belangrijker is geworden dan de gerst (figuur 6.2). Verder worden minder resten van 

emmertarwe aangetroffen. Dit beeld is opvallend, omdat het begin van een grootschalige roggeverbouw 

lange tijd in de Middeleeuwen werd geplaatst. Rogge werd weliswaar reeds in het Neolithicum in 

Anatolië verbouwd, maar kwam met de verspreiding van de landbouw niet als cultuurgewas, doch als 

"onkruid" in Noordwest-Europa terecht.911 In Centraal Europa wordt de rogge waarschijnlijk pas in de 

loop van de Vroege Ijzertijd gecultiveerd. Vervolgens komt het gewas in de Romeinse tijd ook verder 

naar het westen voor. Dientengevolge werd de verspreiding van de roggeverbouw vaak aan Romeinse 

invloed toegeschreven.912 Ook Van Zeist hield rekening met Romeinse invloed, toen hij in de jaren '70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PEULVRUCHTEN 

Vicia faba - 7 - - - - - 1 * 

Paardeboon 

OLIE-HOUDENDE EN 

VEZEL(ige) PLANTEN 

Camelina sativa - 190 2 5 308 45 104 - - 144 

Huttentut 

Linum usitatissimum - 15 3 * 39 1704 87 35 - - - 2741 

Vlas 

Brassica campestris, 

zie wilde planten 

VERFPLANTEN 

Isatis tinctoria - - - - . . . - . - - - - - - - - * 

Wede 

WILDE VRUCHTEN EN 

NOTEN 

Corylus avellana . 1 * . 2 - - - - - 1 

Hazelnoot 

Sambucus spec. - - - - 4 

Vlierbes 

Rubus fruticosus - 1 -

Braam 

Rubus idaeus - 1 - 1 - - 

Framboos 

Rubus spec. - - 1 -

Vaccinium myrtillus - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Bosbes 

Pyrus malus 1 - - - - - - -

Wilde appel 

de eerste grotere vondsten van rogge uit het onderzoeksgebied publiceerde.913 Dit was voor de vind

plaats Ede-Veldhuizen reëel gezien de geringe afstand tot de limes en de 14C-datering van 222 na Chr. 

voor een monster met rogge.914 De vroege datering van een monster uit Noordbarge (80 na Chr.)913 was 

echter moeilijk te moeilijk te rijmen met een vanuit het Romeinse rijk afkomstige innovatie.916 

Behre noemt nog een ander belangrijk argument waarom de invoering van de roggeteelt niet op 

Romeinse invloed zal teruggaan. De landbouwkundige klassieke auteurs noemen de rogge nauwelijks 

en waarderen het gewas matig tot slecht.917 Dit wordt bevestigd door de gegevens in tabel 6.2. Op vijf 

vindplaatsen ten zuiden van de Rijn-Zï'mes met een meer "geromaniseerd" productie- en consumptie

patroon maakt rogge minder dan 0.1% van de hoeveelheid granen uit.918 Typisch voor die vindplaatsen 

is een groot aandeel van broodtarwe (Triticum aestivum/'compactum), met daarnaast gerst en spelt (Triticum 

spelta). 

Sinds de vondsten van Ede-Veldhuizen en Noordbarge is rogge op veel meer Germaanse vindplaat

sen aangetoond. In Flögeln, waar rogge gemiddeld 58% van de granen uitmaakt, is het gewas vanaf de 
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Fig. 6.1 In dit hoofdstuk behandelde vindplaatsen van zaden/vruchten en dierlijk botmateriaal. Voor nadere 

gegevens omtrent de vindplaatsen, zie bijlage 7. 

a vindplaatsen van zaden en vruchten; b vindplaatsen van dierlijk botmateriaal; voor legenda zie verder figuur 1.1. 

2de eeuw na Chr. gecultiveerd.919 Ook in Sleeswijk-Holstein blijkt rogge al in de Romeinse tijd op gro

tere schaal verbouwd. In Denemarken daarentegen wordt rogge pas in de 4de tot 6de eeuw na Chr. een 

belangrijk cultuurgewas.920 

De vraag is nu waarom rogge in het onderzoeksgebied zo belangrijk is geworden. Eén reden is onge

twijfeld dat dit graan uitstekend gedijt op armere gronden en in een relatief ongunstig klimaat.921 Toch 

denkt Behre dat de roggecultuur in eerste instantie een bijproduct is van veranderde oogstmethodes. 

Rogge groeit namelijk net als veel onkruiden hoger dan andere granen. Op het moment dat men niet 

alleen de aren meer oogstte, maar het hele gewas met ijzeren sikkels laag bij de grond ging afsnijden, 

kwam meer rogge tussen het zaaizaad terecht. Vanaf toen ging het domineren en moeten de goede 

eigenschappen herkend zijn. Het laag afsnijden van het graan kan ook er eveneens op wijzen dat het 

stro werd verzameld.922 
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"IJZERTIJD-

NOORD ZUID 

PLEISTOCEEN HOLOCEEN HOLOCEEN "ROMEINS" 

Fig. 6.2 Sterk vereenvoudigde weergave van de gegevens in tabel 6.2. Het typische "Ijzertijd-spectrum" 

van verbouwde granen (boven) blijft in de holocene landschappen benoorden de limes in de Romeinse tijd 

gehandhaafd (midden links), terwijl in de pleistocene gebieden de rogge het belangrijkste graan wordt 

(geheel links). Op het holoceen bezuiden de Rijn blijven de traditionele granen overheersen (midden rechts), 

al worden de soorten die in het typisch "Romeinse" consumptiepatroon (geheel rechts) passen meer verbouwd, 

a gerst, emmer, gierst en haver; b spelt en broodtarwe; c rogge 

In tegenstel l ing tot de situatie op de zandgronden blijft de gerst in de kus tgeb ieden gedurende de 

Romeinse per iode domineren, zowel in Germania als ten zuiden van de limes. Deze blijvende dominan

tie is goed te verklaren. Exper imen ten hebben ui tgewezen dat Hordeum vulgare en Avena sativa redelijke 

opbrengs ten geven in gebieden die af en toe d o o r de zee ove r s t roomd w o r d e n en d ientengevolge 

bodems m e t een hoog zoutgehalte hebben.9 2 3 Gierst, broodtarwe, spelt en e m m e r brengen daarentegen 

nauwelijks iets op.924 Da t de innovatieve roggeteelt niet wordt overgenomen is eveneens goed verklaar

baar. R o g g e kan op de Holocene afzettingen weliswaar worden verbouwd,9 2 0 maar k o m t tussen zomer -

granen nauwelijks als onkruid voor.926 Aangezien gerst in de kustgebieden als zomergraan werd geteeld 

kon rogge daar niet anders dan een onbetekenend onkru id blijven. 

Van de peulvruchten is slechts één vertegenwoordiger, de paardeboon, op een beperkt aantal lokaties 

t e ruggevonden . M e n zou daarnaast n o g resten van de linze, de e rwt , en du iveboon ve rwach ten , daar 

deze elders reeds in de Ijzertijd verbouwd werden.927 H e t ontbreken ervan kan te maken hebben met de 

beperk te representat ivi tei t van he t a rcheobotanisch materiaal in h e t a lgemeen . O o k de vonds ten van 

o l i ehoudende en vezelplanten op specifieke vindplaatsen geven doorgaans geen g o e d beeld van h u n 

werkelijke belang. Terwijl resten van vlas en h u t t e n t u t tussen de verkoolde zaden op de zandgronden 

nauwelijks w o r d e n aangetroffen,928 k o m e n ze onde r de goede conserver ingsomstand igheden van he t 
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gerst emmer gierst haver rogge spelt brood-tarwe 

Ijzertijd 

Holoceen noord 78.3 1.7 19.9 01 

Holoceen zuid 66.7 17.3 16.O 

Pleistoceen noord 62.5 27.7 8.0 16 

Pleistoceen zuid 28.2 20.8 42.4 1.3 - 71 

Romeinse tijd 

Holoceen noord 87.7 2.8 0.2 9.7 - . 0 -, 

Holoceen zuid 82.6 0.8 0.1 - 0.1 16.4 
Pleistoceen noord 39.7 3.5 5.4 1.5 50.0 

"Romeins" patroon 19.5 6.1 0.1 0.7 0.1 27.1 45.0 

Tabel 6.2 Het gemiddelde aandeel van verschillende soorten granen, naar periode en gebied. 

Holoceen zelfs meer voor dan granen.929 Van wilde vruchten en noten worden slechts sporadisch resten 
gevonden, hoewel ze zeker verzameld zullen zijn ter aanvulling op het dieet. Tenslotte is er de grote 
groep van planten, die bijvoorbeeld als onkruid tussen graangewassen groeiden. Op sommige vindplaat
sen wijzen de gevonden aantallen op consumptie. Melganzevoet, zwaluwtong, duizendknoop en hane-
poot konden door malen tot een soort griesmeel worden verwerkt.930 Schapezuring en spurrie zijn 
onder meer in de magen van veenlijken gevonden. 931 

6 . 1 . 2 HET BELANG VAN DE A K K E R B O U W IN HET K U S T G E B I E D 

Lange tijd achtte men akkerbouw in het Holocene kustgebied van weinig betekenis of zelfs onmogelijk. 
Voor wat betreft het terpengebied was dit beeld ingegeven door Plinius' schets van de deplorabele leef
omstandigheden van de Chauken,932 en de - onterechte - vergelijking van de terpen met de Duitse 
Halligen.932 Waarschijnlijk heeft ook het moderne landgebruik, waarbij kwelders,934 uiterwaarden en 
veengebieden in principe niet voor landbouw worden toegepast, voor velen model gestaan voor de situ
atie in het verleden. 

De genoemde opvattingen waren dermate ingesleten dat aanwijzingen voor akkerbouw in het kust
gebied in de eerste helft van de 20ste eeuw niet serieus genomen werden. Zo negeerden Beijerinck en 
Boeles vondsten van aarspilfragmenten van gerst en stonden ploegscharen in het Fries Museum ten
toongesteld als "schop" en "voorwerp"!935 Eerst vanaf de jaren '50 toonden Duitse ecologen graanver-
bouw in het terpengebied aan. Bood in Tofting alleen het pollenbeeld een aanwijzing,936 op de 
Feddersen Wierde werden grotere hoeveelheden verkoold graan en dorsafval aangetroffen.937 De reeds 
genoemde akkerbouw-experimenten in de jaren '60 en '70 gaven aan dat op zijn minst gerst goede 
opbrengsten gaf.938 Toch interpreteren sommigen de resultaten van deze experimenten nog in het licht 
van de oude "veehouderstheorie": ...de kolonisten waren gedwongen om vooral veehouders te worden. Uit expe

rimenten is weliswaar gebleken dat enkele in de Ijzertijd bekende gewassen (vlas, dederzaad, duiveboon, gerst en 

haver) op de kwelders een behoorlijke oogst kunnen opleveren, maar voor tarwesoorten en gierst is dit milieu onge

schikt. Als het pastorale bedrijf al niet van meet af aan de hoofdactiviteit was, dan werd het dat onder de toenemende 

invloed van de zee.. .939 

Overigens kunnen niet alleen ecologische gegevens aanwijzingen geven voor akkerbouw, maar ook 

landbouwwerktuigen, spiekers en veldsystemen. Ten aanzien van de laatste twee elementen wil ik hier 

enkele opmerkingen maken. De afwezigheid van spiekers in een aantal nederzettingen in het kustgebied 

kan misschien worden verklaard uit hun ligging buiten het opgegraven areaal.940 Het is verder even goed 
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mogelijk dat de oogstopslag binnen de huizen plaatsvond. De duidelijkste sporen van akkers zijn onder 

de Feddersen Wierde aangetroffen. Uit de configuratie van greppelfragmenten kon worden opgemaakt 

dat de percelen ca. 30 m breed en 30-50 m lang waren.941 De gevonden sporen van akkers behoorden 

tot de vroegste bewoningsfasen. Toen de nederzetting in omvang toenam moeten de akkers verplaatst 

zijn. In de Assendelver Polders worden de oudste sporen zowel op site N, site F als site B gevormd door 

greppeltjes; op de twee laatste zijn eergetouwkrassen aanwezig. Net als op de Feddersen Wierde zijn de 

akkers vervolgens overbouwd. Hetzelfde geldt voor het terrein in Paddepoel III met talloze omgreppel-

de perceeltjes, waaronder smalle kavels van 4 bij 30 m die in een latere fase worden afgedekt door een 

huisterp.942 Akkers zijn op de meeste vindplaatsen niet aangetroffen omdat men alleen de bewoonde 

arealen heeft onderzocht. De percelen in zowel de Assendelver Polders als Paddepoel zijn vrij klein, het

geen de opgravers van de West-Nederlandse nederzettingen de term (small) gardens in de mond doet 

nemen.943 Een gebruik van kleinere percelen voor de "tuinbouw" is weliswaar mogelijk, maar impliciet 

wordt uitgegaan van het idee dat de percelen zo groot moeten zijn geweest als die van de Celtic fields.9™ 

Nu hebben de akkers onder de Feddersen Wierde weliswaar die omvang, maar onder meer de noodzaak 

tot drainage zal doorgaans tot een ander formaat van de akkers hebben geleid. Met het aantonen van 

akkerbouw in de kustgebieden is nog niet bewezen dat men daadwerkelijk voldoende plantaardig voed

sel kon produceren. Mijns inziens was men daar zeker toe in staat, ondanks de problemen en tegenslagen 

die men zeker ondervonden zal hebben. Dit zal hier echter niet kwantitatief worden onderbouwd, want 

berekeningen geven meestal geen adequaat beeld.945 Ik wil daarentegen de zaak omdraaien, door argu

menten aan te dragen tégen het idee dat de bevolking van het kustgebied graan importeerden, hetzij van 

bezuiden de limes, hetzij van de aangrenzende Pleistocene zandgronden.946 

Import vanuit de Romeinse provincies is mijns inziens geen serieuze optie, omdat hiervoor een sterk 

ontwikkelde logistieke organisatie en transportsysteem nodig zou zijn geweest. De levering van graan 

impliceert voorts een intensieve interactie, die juist in toenemende mate ter discussie wordt gesteld.947 

Tussen de bevolking van de kuststreken en die van de zandgronden bestond zeker een uitwisseling van 

grondstoffen en producten. Bouwhout, houtskool, ijzer(oer), gewei, turf en dergelijke waren in de kwel

ders niet voorhanden.948 Het is echter onwaarschijnlijk dat ook op grote schaal graan van de zandgron

den betrokken werd. Het is twijfelachtig of het benodigde productieniveau daar bereikt kon worden. De 

bodems van de zandgronden waren gevoelig voor uitputting en verstuiving, zoals was gebleken tegen 

het einde van de Urnenveldenperiode.949 Het gevaar van verstuivingen bestond tevens op en langs de 

duinen van het West-Nederlandse kustgebied. Dit kwam naar voren in de opgraving Velsen-Hoogovens 

op de Oude Duinen,930 en bleek voorts uit de aanwezigheid van stuifzandlaagjes in het nabijgelegen 

intergetijdegebied.951 Het betreft hier precies de gebieden, waarvandaan de "veetelers" van de oeverwal-

len en het rietveen volgens Brandt en Van Gijn hun graan betrokken.952 

Het bovenstaande sluit geenszins uit dat op micro-regionaal niveau toch sprake was van uitwisseling 

van landbouwproducten. De achtergrond daarvan is echter niet de geringe productie van de Holocene 

gronden, doch risicospreiding. Zowel in het kustgebied als op de zandgronden zullen lokale groepen 

van tijd tot tijd met misoogsten te kampen hebben gehad. In die gevallen kon voedsel worden uitgewis

seld tussen groepen die huwelijksrelaties of andersoortige contacten onderhielden. 

Samenvattend kan worden gesteld dat zowel in het kustgebied als in het binnenland sprake was van 

een gemengd bedrijf, met een sterke nadruk op de veeteelt. De mogelijkheden tot een werkelijk groot

schalige akkerbouw waren weliswaar nergens aanwezig, maar de akkerbouw was essentieel voor de 

betreffende samenlevingen. Niet alleen moest met plantaardige producten worden voldaan aan een deel 

van de energiebehoefte, daarnaast waren zij onmisbaar voor de noodzakelijke variatie in het dieet en de 

risicospreiding. Dat de veeteelt het belangrijkste was - ook op de zandgronden! - kan niet worden 

begrepen in termen van de subsistence-economie. Cruciaal is de grotere ideologische waardering die in 

de Germaanse samenlevingen bestond voor veeteelt ten opzichte van akkerbouw.953 
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6 . 1 . 3 V E R A N D E R I N G E N IN DE A K K E R B O U W OP DE Z A N D G R O N D E N . HET V E R D W I J N E N VAN DE C E L T I C 

F I E L D - L A N D B O U W 

De prehistorische akkersystemen in de Pleistocene regio's van het onderzoeksgebied worden aangeduid 

met de verzamelnaam Celtic fields.9™ Het betreft uitgebreide complexen van kleine vierkante of recht

hoekige akkers, gescheiden door lage wallen. Deze akkercomplexen komen voor van Zuid-Engeland tot 

in Scandinavië, en worden op het continent gedateerd vanaf de overgang Bronstijd-Ijzertijd tot in de 

vroeg-Romeinse periode. Op het eerste gezicht vertonen de Celtic fields grote overeenkomsten, maar 

zoals nog zal blijken is sprake van een aanzienlijke variatie. 

De ontwikkeling en verspreiding van het Celtic field-systeem kan samenhangen met de voor de 

Urnenveldenperiode vastgestelde bevolkingsgroei.955 In ieder geval maakt de duidelijk gemarkeerde per-

celering een relatief efficiënt gebruik van de landbouwgrond mogelijk. Het complete areaal van Celtic 

field-complexen, enkele tientallen hectares, was niet tegelijkertijd in gebruik. Op zandgronden neemt de 

vruchtbaarheid van een onbemeste akker na enkele jaren sterk af en is ter regeneratie een braakperiode 

van ongeveer een decennium nodig.956 Tal van verschijnselen wijzen op een dergelijke extensieve 

exploitatie van de Celtic fields. Zo wisselen fasen met akkerbouw en bewoning elkaar af. Een van de 

mooiste voorbeelden is gevonden in Grontoft (Jutland), waar in twee van de zeven onderscheiden fasen 

bewoning op een voormalige akker plaatsvond.957 Een andere indicatie voor een extensief gebruik is de 

lage bevolkingsdichtheid. In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat een bewoonde lokatie uit de 

Ijzertijd doorgaans niet meer dan één of twee gelijktijdige woonstalhuizen omvat. Weliswaar waren bin

nen een Celtic field enige lokaties tegelijkertijd bewoond, maar in het grootste deel van het akkerareaal 

waren huizen afwezig. Vooral de door de grafvelden geleverde gegevens zijn veelzeggend. Uitgaande 

van het aantal graven en de gebruiksduur van Urnenvelden uit de Late Bronstijd en Vroege Ijzertijd 

blijkt sprake te zijn van een lage bevolkingsdichtheid. Zelfs tijdens de "bevolkingsexplosie" van de 

Urnenveldenperiode kunnen de Celtic fields nooit in hun geheel in gebruik zijn geweest.9'8 

Zoals gezegd, bestaat binnen het Celtic fi eW-systeem een grote variatie. Zo verschilt de gemiddelde 

omvang van individuele percelen per gebied.959 Daarbij is het patroon van vierkante akkertjes, zoals dat 

zich aan ons manifesteert op luchtfoto's of door middel van het oppervlaktereliëf, het eindstadium van 

een dynamische ontwikkeling. Voor verschillende Celtic fields is aannemelijk te maken dat de vierkante 

percelen pas na verloop van tijd ontstonden. In Vaassen op de Veluwe bijvoorbeeld, lijkt de percelermg 

in eerste instantie uit langwerpige stroken bestaan te hebben.960 Verder stond de plaats van de perceel

grenzen niet vast. In Grantoft werden de wallen rond de akkers soms verlegd of overploegd.961 Onder 

de wallen te Hijken bleken omheiningen schuil te gaan die soms meerfasig waren of door huizen wer

den overbouwd.962 

Tevens lijken verschillende methodes gehanteerd te zijn om de vruchtbaarheid van de akkers op peil 

te houden. Hoewel de toepassing van dierlijke mest ter discussie staat, kon in het Celtic field van Flögeln 

een relatief hoog fosfaatgehalte worden vastgesteld.963 Dierlijke mest kan zowel vanuit de stal als door 

grazend vee tijdens de braakperioden zijn opgebracht. Volgens de opgraver is in Vaassen humeus mate

riaal toegevoegd, al is de aard en herkomst daarvan onbekend.964 In Flögeln bestreed men de minerale 

uitputting van de akkers op podsolbodems door ze te verrijken met grond uit het areaal met 

Parabmunerde.965 Men bracht overigens niet alleen verrijkend materiaal op, maar verwijderde in sommige 

gevallen ook de uitgeputte bovengrond, ofschoon dit onlogisch lijkt. De hoeveelheid grond op de wal

len van Flögeln en de hoge fosfaatwaarden hiervan zijn in ieder geval moeilijk anders te interpreteren.966 

De wallen in dit en verschillende andere Celtic fields bereiken breedtes van wel 16 m. Hoewel de zojuist 

beschreven verschijnselen niet precies te dateren zijn, horen ze wellicht hoofdzakelijk in de latere prehis

torie thuis. Het bemesten of verrijken van de grond is niet in overeenstemming met het extensieve 

karakter dat de Celtic field-hndbouw oorspronkelijk had.967 Mogelijk is derhalve in de Late Ijzertijd spra-
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ke van een beginnende intensivering van de akkerbouw, die nog wel gebonden blijft aan de "oorspron

kelijke" raatakker-verkaveling. 

Bestaat een globale indruk van het gebruik van de Celtic fields, anders ligt dat ten aanzien van de eindda-

tering van de relatief extensieve landbouw binnen een omvangrijk veldsysteem met kleine percelen. In 

de literatuur wordt algemeen aangenomen dat de Celtic fields in de eerste eeuwen na Christus in 

onbruik raakten, maar die opvatting blijkt bij nader inzien moeilijk met harde gegevens te onderbou

wen. Een volgend probleem betreft de vraag, wat de alternatieve wijze van grondgebruik in de 

Romeinse tijd was. 

De dateringsproblematiek blijkt uit het beperkte aantal dateringen waar steeds weer aan wordt gere

fereerd en hun beperkte zeggingskracht. Een vaak genoemde tijdsbepaling heeft betrekking op veldsys-

temen op Gotland. Lindquist neemt aan dat hier al rond het begin van de jaartelling overgegaan wordt 

op een ander systeem. Een Romeins graf dat het oude veldsysteem oversnijdt geeft echter niet meer dan 

een terminus ante quem van 250-350 na Chr!968 Een tweede voorbeeld van een vaak geciteerde, doch pro

blematische datering heeft betrekking op het Celtic field van Vaassen. Een 14C-bepaling van houtskool uit 

een kuil met inheems aardewerk leverde een getal van 1800 ± 5 5 BP op,969 hetgeen na calibratie een 

datering oplevert die ergens in de 2de tot de 4de eeuw na Chr. valt.970 Verder rekent Brongers deze 

kuil, hoewel oversneden door een akkerlaag toch gewoon tot de .. final stage of the Celtic field agricultural 

techniquel Vervolgens legt hij een verband met de schatvondsten van denarii uit het einde van de 2de 

eeuw, in het bijzonder die van Uddel en Renkum: Coin-hoards can indicate turbulent times, which in this con

text could be a reason why the cultivation of the Celtic field was discontinued,971 De "typologische uniformiteit" 

van de Celtic fields is tenslotte aanleiding de einddatering van Vaassen over te dragen op de andere 

Nederlandse complexen. Nu is in het bovenstaande gebleken dat de Celtic fields typologisch absoluut 

niet uniform zijn, terwijl de 2de/3de-eeuwse muntschatten niet hoeven te wijzen op onrustige tijden.972 

Gezien de beperkte waarde van de stratigrafie voor de datering, gaat men meestal uit van indirecte 

aanwijzingen. Eén daarvan is het verdwijnen of de verplaatsing van de nederzettingen van waaruit een 

bepaald Celtic field geëxploiteerd zou zijn.973 In Flögeln ontstaat in de 1ste eeuw na Chr. een plaatsvaste 

nederzetting uit wat voordien een bewoning van geïsoleerde Einzelhöfe is geweest.974 Een tweede aan

wijzing is in dit geval de datering van het materiaal uit de Scherbenschleier van aardewerk, die met de 

mest op de akkers terecht gekomen moet zijn. Deze bevat nog redelijk veel materiaal uit de 1ste eeuw, 

al aanmerkelijk minder uit de 2de en bijna niets jongers.975 Nu hoeft een verandering in de aard van de 

bewoning ook geen verandering van het agrarisch systeem te impliceren.976 Toch zijn de ontwikkelin

gen in het nederzettingssysteem van dien aard dat ingrijpende veranderingen in de akkerbouw waar

schijnlijk zijn. De veranderingen met betrekking tot de nederzettingen vinden echter over een grote 

tijdsspanne plaats en hebben ook niet overal dezelfde uitkomst. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en 

invoering van nieuwe landbouwmethoden. De beschikbaarheid van nieuwe methoden is op zich geen 

reden ze ook toe te passen. Zo was de keerploeg lokaal al bekend in de 3de eeuw voor Chr. en de plag-

genbemesting in de 1ste eeuw voor Chr., lang voordat deze innovaties algemeen ingang vonden.977 

De constatering dat de extensieve landbouw van de Celtic fields is verdwenen doet de vraag naar het 

alternatief rijzen. In Scandinavië bestaan goede aanwijzingen voor de introductie van een zogenaamd 

infield-outfield systeem. Hierbij gaat men over tot het meer systematisch cultiveren van weidegronden (de 

outfields) en het verzamelen van hooi. Dit hooi dient dan als wintervoer voor het vee. Bovendien wordt 

de mest uit de stallen verzameld om de — verkleinde - akkers {infields) vruchtbaar te houden. Hierdoor 

kunnen de braakperioden korter of zelfs geheel overbodig worden.978 

In het onderzoeksgebied daarentegen, zijn geen veldsystemen uit de periode vóór het ontstaan van 

de middeleeuwse essen bekend.979 Het bestaan van infields of iets dergelijks blijft hypothetisch. De enige 

vindplaats waar indicaties zijn voor meer intensief geëxploiteerde akkers is — alweer — Flögeln. Zoals 
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rund 

schaap/geit 

(geil) 

varken 

paard 

hond 

huiskat 

kip 

wild zwijn 

oeros 

ree 

edelhert 

eland 

haas 

vos 

wilde kat 

das 

marter(achtige) 

visotter 

bever 

knaagdieren 

vogels 

zeehond 

walvissen, 

dolfijnen 

vissen 

59 50 51 52 53 54 
Tofting Feddersen Bentu mersiel Jemgumkloster Paddepoel Sneek 

Wierde 

1153 66.1 31231 64.0 3480 69.9 316 65.2 1596 76.1 87 63.0 
400 22.9 7089 14.5 337 6.8 48 9.9 216 10.3 30 21.7 

(1) O) (12) (1) (2) (") 
105 6.0 2502 5.1 295 5.9 55 11.3 19 0.9 - -
66 3.8 6270 12.8 819 16.5 49 10.1 238 11.4 5 3.6 
3 0.2 1149 2.4 12 0.2 2 0.4 20 1.0 11 8.0 
8 0.5 6 0.01 - - - - - - - -
- - - - - - - - 6 0.3 - -
- - 3 0.01 4 0.08 3 0.6 - - - -
- - 6 0.01 4 0.08 1 0.2 - - - -
- - 7/17 0.01 1 0.02 - - 0/1 - 2 1.4 

: _ 
7/123 0.01 0/1 - 2 0.4 0/2 - - -

- : 3 0.01 

- - - - - -
2 1.4 

- - 4 0.01 - - - _ _ _ _ . 

0.5 

0.002 

0.06 

38 0.08 

156 0.3 

25 0.05 

27 0.06 

292 0.6 21 0.4 

0.2 

1.6 

0.05 

0.7 

totaal 1744 48816 4976 485 2096 138 

Materiaal van vrijwel complete skeletten c.q. begravingen is niet opgenomen, evenals menselijk botmateriaal. 

Hetzelfde geldt voor bot uit (grotere) zeefmonsters. 

Onder de categorie "(geit)" is aangegeven, hoeveel botten van de categorie schaap/geit met zekerheid aan Capra hircus konden worden 

toegewezen. Bij ree, edelhert en eland is een onderverdeling gemaakt naar fragmenten bot en gewei. De laatsten zijn niet bij de berekening van 

totalen en percentages betrokken, omdat zij geen indicatie voor bepaalde voedingspatronen geven, maar gebruikt zijn als grondstof in de nijver

heid. Knaagdieren zijn in de praktijk hamsters, woelmuizen en -ratten. De gans {Ansersp.) is onder de vogels opgenomen. Hoewel het incidenteel 

om gedomesticeerde dieren gaat, is het aantal botvondsten van deze soort steeds zeer klein. 

Tabel 6.3 Dierlijk botmateriaal per soort in aantallen en percentages op vindplaatsen in het onderzoeksgebied en de direkte omgeving daar. 

Voor ligging van en nadere gegevens met betrekking tot de vindplaatsen, zie figuur 6.1 en bijlage 7. 

gezegd, begint de intensificatie hier mogelijk al op de brede wallen van het Celtic field. Voorts liggen in 
het oosten van het akkerareaal een aantal langere oost-west georiënteerde percelen. Ze bevinden zich op 
de beste landbouwgrond van het schiereiland, met het hoogste leemgehalte. In 1856 werd over deze 
grond de hoogste belasting geheven.980 Het is goed mogelijk dat het hier om de akkers van de grote 
nederzetting uit de Romeinse tijd gaat. Wanneer dit klopt, is de oppervlakte van het akkerareaal aan
zienlijk afgenomen, hetgeen wijst op intensificatie. Andere concrete aanwijzingen voor een intensievere 
akkerbouw benoorden de Rijn zijn nauwelijks te geven.981 Misschien wijst het door Behre veronderstel
de verzamelen van het stro bij de graanoogst op het gebruik als veevoer en hoort dat bij een systeem 
waarbij de mest uit de stallen gebruikt is op de akkers. 
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55 56 57 58 60 61 62 
Schagen- Assendelft F Assendelft B Assendelft C Seinstedt- Kissenbrück Glelde-"Am 
" Lagedi jk" "Erbbrink" Kaisersteln" 

1179 59.8 694 71.3 107 77.0 75 72.1 680 52.6 623 48.1 1840 52.2 
344 17.5 209 21.5 25 18.0 24 23.1 171 13.2 129 10.0 175 5.0 

(-) (-) (-) (-) (1) (-) (7) 
127 6.4 15 1.5 3 2.2 - - 323 25.0 413 32.1 966 27.5 
234 11.9 14 1.4 2 1.4 1 1.0 92 7.1 88 6.8 384 11.0 
32 1.6 12 1.2 1 0.7 1 1.0 17 1.3 6 

1 

0.5 

0.08 

110 3.2 

2 0.1 - - - - - - 1 0.08 5 0.4 4 0.1 

- - - - - - - - - - 5 0.4 - -
- - - - - - - - - - - 4 0.1 

- - - - - - - - 1/0 0.08 - - 2/1 0.05 

- - - - - - - - 4/2 0.3 - - 16/218 0.5 
1/1 0.05 

0.2 

0.1 

1 0.05 2 0.2 - - - - - -

19 1.0 - - - - - - 5 0.4 

2 0.2 2 0.05 

8 0.6 1 0.03 

7 0.5 1 0.03 18 0.9 14 1.4 1 0.7 

11 0.6 12 1.2 - - 3 2.9 - - - -

1970 974 139 104 1294 1284 3505 

6 . 2 D E V E E T E E L T 

Was de eerste helft van dit hoofdstuk gewijd aan de akkerbouw, in het onderstaande komt de veeteelt 

aan bod. Allereerst wordt aan de hand van botmateriaal uit opgravingen ingegaan op de samenstelling 

van de veestapel naar soorten en leeftijdsgroepen. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf de betekenis 

van de veeteelt binnen de voedseleconomie besproken. Tenslotte komt de betekenis van met name 

rundvee in de ideologie van en de sociale interactie binnen de Germaanse krijgersamenlevingen aan de 

orde. In het onderstaande komen veranderingsprocessen niet aan bod. De beschikbare complexen bot

materiaal zijn niet voldoende groot of naar fase onder te verdelen om veranderingen in de veestapel 

waar te kunnen nemen.982 Ook op basis van de gegevens over de ideologische betekenis van vee zijn 

geen uitspraken over chronologische ontwikkelingen te doen. 
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6 . 2 . 1 DE SAMENSTELLING VAN DE VEESTAPEL 

Gegevens omtrent de samenstelling van de veestapel liggen besloten in botmateriaal uit opgravingen. 

Binnen het onderzoeksgebied is een negental complexen van enige omvang - dat wil zeggen 100 of 

meer determineerbare botten - beschikbaar (tabel 6.3; fig. 6.1).983 Het genoemde aantal botten is arbit

rair, doch doorgaans voldoende om basispatronen te kunnen waarnemen.984 Bepalingen van het 

Minimum Aantal Individuen (MAI) zijn niet opgenomen, aangezien complexen van sterk uiteenlopen

de omvang via deze waarde onvergelijkbaar worden.985 Blijkens tabel 6.3 loopt het aantal botten per 

vindplaats sterk uiteen. Zo komt maar liefst 70% van het materiaal uit de tabel van de Feddersen 

Wierde! Niet alleen de verdeling van aantallen per vindplaats is onevenwichtig; de ruimtelijke versprei

ding van de sites is dat eveneens. Alle complexen zijn afkomstig uit nederzettingen op de Holocene 

afzettingen van Noord-Duitsland, West- en Noord-Nederland. De eerste complexen in het binnenland 

zijn pas te vinden buiten de grenzen van het onderzoeksgebied, in de Harz. Een drietal is in de tabellen 

opgenomen ter illustratie van enige trends die waarschijnlijk ook opgaan voor nederzettingen op de 

zandgronden.986 

Zoals reeds lang bekend, speelt de jacht al ver voor de Romeinse tijd geen rol van betekenis meer in 

de voedselvoorziening. Op de vindplaatsen in het onderzoeksgebied bedraagt het aandeel van jachtwild 

slechts 2% van het totaal (tabel 6.4). Een deel van de aanwezige wilde dieren is bovendien niet gejaagd 

om het vlees of andere producten,987 of is door natuurlijke oorzaken op de vindplaatsen terecht geko

men.988 Lage percentages wild zijn ook elders een algemeen verschijnsel, zowel in Germania als in het 

Imperium Romanum.9S9 Visresten zijn in de meeste nederzettingen langs de kust sterk ondergerepresen-

teerd, hetgeen blijkt wanneer op grotere schaal grondmonsters worden gezeefd.990 Botten van vissen ver

dwijnen daarnaast snel ten gevolge van postdepositionele processen.991 Het aandeel van vis in het voed

selpakket zal derhalve nooit goed vast te stellen zijn. 

Kijkend naar de botaantallen van gedomesticeerde dieren valt het geringe belang van pluimvee op. 

Zelfs wanneer de grote invloed van postdepositionele processen ingecalculeerd wordt blijft dit beeld 

overeind.992 De kip is zelfs niet aangetoond in enkele grote complexen als Feddersen Wierde en 

Bentumersiel.993 

Onmiskenbaar het belangrijkste dier in de veestapel van het onderzoeksgebied is het rund, met een 

aandeel van gemiddeld 69%.994 Als alle runderen van Germania behoort het tot het zogenaamde "dwerg

rund". Dit is het resultaat van een regressieve ontwikkeling die vanaf de domesticatie (ook van andere 

soorten) optreedt. Uit de geringe omvang van het rund maakt men op dat in Germania niet op de 

grootte werd gefokt door selectie of kruising.993 Ten zuiden van de Rijn daarentegen, leidt toepassing 

van genoemde fokmethodes tot een toename van de schofthoogte gedurende de Romeinse periode. 

Illustratief zijn de door Reichstein bijeengebrachte gegevens van zeven vindplaatsen in Germania en elf 

in de noordelijke grenszone van het Romeinse rijk.996 Buiten het duidelijke verschil in de gemiddelde 

schofthoogte aan weerszijden van de Rijn, is sprake van een aanzienlijke regionale en zelfs lokale varia

tie. Deze is zodanig dat zeker de grotere runderen uit Germania niet zouden opvallen tussen vee uit het 

Romeinse rijk. In het licht hiervan ligt het minder voor de hand vondsten van grote runderen in 

Germania op te vatten als indicaties voor (handels)contacten met het Romeinse rijk.997 De grootste die

ren zijn waarschijnlijk ossen, die speciaal voor het leveren van trekkracht gehouden werden. Op de 

Feddersen Wierde, het enige complex waar het botmateriaal over verschillende nederzettingsfasen op te 

delen is, blijft de omvang van de runderen eeuwenlang stabiel.998 Ook de vroeg-middeleeuwse runderen 

langs de Noordzee-kusten zijn nog gering van omvang.999 

Om na te gaan welk doel voorop stond bij het houden van een diersoort, is de leeftijdsopbouw van 

de populatie een belangrijk gegeven. De fijnste indeling in leeftijdscategorieën is mogelijk aan de hand 

van gebitskenmerken. De onderkaken en losse kiezen van de runderen op Feddersen Wierde bieden de 
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50 Feddersen Wierde 

51 Bentumersiel 

52 Jemgumkloster 

54 Sneek 

55 Schagen 

56 Assendelft F 

60 Seinstedt 

61 Kissenbrück 

62 Gielde 

huisdieren 

n % 

48247 99.9 

4943 99.8 

470 98.7 

161 97.6 

1918 99.8 

944 99.6 

1284 99.6 

1265 99.4 

3479 99.3 

(jacht)wild 

n % 

31 0.1 

12 0.2 

6 1.3 

4 2.4 

4 0.2 

4 0.4 

5 0.4 

7 0.6 

24 0.7 

totaal 

49278 

4955 

476 

165 

1922 

948 

1289 

1272 

3503 

Tabel 6.4 Aantallen en percentages botten van gedomesticeerde dieren en üacht)wild berekend op basis van de gegevens van tabel 6.3. 

beste steekproef.1000 Maar liefst 11% van de dieren blijkt met ouder dan drie weken te zijn geworden. 
Kalveren werden in grote getale gedood omdat zij de mens beconcurreerden voor wat betreft de melk-
consumptie. De gedode dieren zullen vooral stierkalveren zijn geweest. Ongeveer 66% van de runderen 
werd minstens vier jaar oud, hetgeen er op wijst dat runderen vooral voor de melk werden gehouden. 
Pas in tweede instantie was het vlees van belang. Dit schijnt algemeen te zijn in Germania, in tegenstel
ling tot de grenszones van het Romeinse rijk, waar het melken van runderen minder belangrijk was.1001 

Het is niet eenvoudig na te gaan of de leeftijdsopbouw op andere vindplaatsen overeenkomt. Bij 
onvoldoende waarnemingen aan gebitten, moet men teruggrijpen op bestudering van de epifysen van 
een aantal skeletonderdelen. Hiermee zijn echter minder leeftijdsklassen te onderscheiden, die verder 
niet direct met de gebitsbepalingen te vergelijken zijn.1002 De onderstaande opmerkingen worden daar
om onder voorbehoud gemaakt. Op Jemgumkloster stemt het percentage geslachte jonge dieren over
een met dat op de Feddersen Wierde. Het aantal in het derde levensjaar geslachte dieren ligt weliswaar 
hoger, maar in ieder geval bereikt 38.5% de leeftijd van vier jaar.1003 In Paddepoel zou volgens de gebits-
gegevens niet meer dan 4% van de dieren als kalf geslacht zijn, terwijl ca. 80% vier jaar werd. De waar
nemingen aan de epifysen suggereren echter dat hier veeleer van de "normale" leeftijdsopbouw sprake 
was.1004 Ook de gecombineerde gegevens voor Schagen en Assendelft F wijzen tenslotte op een hoog 
aantal geslachte kalveren.1005 Alleen in Bentumersiel lijken kalveren te ontbreken en zijn vrijwel alle die
ren driejaar of ouder.1006 De verklaring moet gezocht worden in het speciale karakter van de nederzet
ting.1007 

Van de kleine huisdieren komt het schaap veruit het meeste voor (16%).1008 Hoewel botten van 
schaap en geit moeilijk te onderscheiden zijn, is het aantal geïdentificeerde botten van de geit dermate 
laag dat het dier van ondergeschikt belang moet zijn geweest.1009 Nergens is de leeftijdsopbouw zodanig 
dat het schaap specifiek om de wol of het vlees gehouden lijkt.1010 Ook van de schapen zijn veel jonge 
dieren (vooral rammen) geslacht. Dit blijkt uit de relatief grote sterfte van deze categorie in bijvoorbeeld 
Feddersen Wierde, Schagen en Paddepoel. 

Het aandeel van het varken in de voedselproductie is bescheiden tussen Rijn en Weser, blijkens het 
gemiddelde percentage botten van 5%.1011 De reden hiervoor is dat de voor de varkenshouderij beno
digde Waldweide ontbreekt in het Holocene kustgebied.1012 Hoewel op de zandgronden van het onder
zoeksgebied geen vindplaatsen met veel bot beschikbaar zijn, is het varken daar vermoedelijk belangrij
ker geweest. 
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rund schaap/geit varken totaal 

n % n % n % 

59Tofting 1153 69.5 400 24.1 105 6.3 1658 

50 Feddersen Wierde 31231 76.5 7089 17.4 2502 6.1 40822 

51 Bentumersiel 3480 84.6 337 8.2 295 7.2 4112 

52 Jemgumkloster 316 75.4 48 11.5 55 13.1 419 

53Paddepoel 1596 87.2 216 11.7 19 0.9 1831 

54Sneek 87 74.4 30 25.6 0 0.0 117 

55 Schagen 1179 71.5 344 20.8 127 7.7 1650 

1153 69.5 

31231 76.5 

3480 84.6 

316 75.4 

1596 87.2 

87 74.4 

1179 71.5 

694 75.6 

107 79.3 

75 75.8 

680 57.9 

623 53.5 

1840 61.7 

1751 82.9 

56 Assendelft F 694 75.6 209 22.7 15 1.6 918 

57 Assendelft B 107 79.3 25 18.5 3 2.2 135 

58 Assendelft C 75 75.8 24 24.4 0 0 99 

60Seinstedt 680 57.9 171 14.6 323 27.5 1174 

61 Kissenbrück 623 53.5 129 11.1 413 35.5 1165 

62Gielde 1840 61.7 175 5.9 966 32.4 2981 

63Heeten 1751 82.9 10 0.5 349 16.5 2110 

105 6.3 

2502 6.1 

295 7.2 

55 13.1 

19 0.9 

0 0.0 

127 7.7 

15 1.6 

3 2.2 

0 0 

323 27.5 

413 35.5 

966 32.4 

349 16.5 

Tabel 6.5 Aantallen en percentages van rund, schaap/geit en varken, berekend op basis van de gegevens van tabel 6.3. 

Wanneer de gepercenteerde botfragmenten van rund, schaap/geit en varken uit tabel 6.3 worden uitge
zet in een driehoeksdiagram, ontstaat een interessant beeld (tabel 6.5; fig. 6.3). Het botspectrum van de 
nederzettingen uit de Romeinse tijd in de kustzone van het Rijn-Wesergebied komt overeen met dat 
van de Ijzertijd-nederzettingen op het Holoceen. In beide gevallen domineert het rund sterk, terwijl de 
varkenshouderij van marginaal belang is. Het spectrum van de echte akkerbouwgebieden in de lösszones 
van Noord-Gallië ziet er al in de Ijzertijd anders uit, omdat het varken hier belangrijker is, met mini
maal 10 tot wel 50-80% van de botten. Van de vindplaatsen in Germania die hier aan de orde zijn 
gesteld, vertonen alleen die in de Harz een soortgelijk beeld.1013 

Voor wat betreft de percentages paard, de vierde belangrijke diersoort, valt een tweedeling tussen de 
vindplaatsen te maken. In Sneek en Assendelft F, B en C bedraagt het gemiddeld 2%; in Feddersen 
Wierde, Bentumersiel, Jemgumkloster, Paddepoel en Schagen daarentegen gemiddeld 12.5%.1014 Zulke 
hoge percentages paardenbot zijn zowel elders in Germania, als bezuiden de Rijngrens zeldzaam.1015 Wat 
dat betreft representeren Sneek en de vindplaatsen in de Assendelver Polders het normale patroon.1016 

Het materiaal van Feddersen Wierde levert door zijn grote omvang belangrijke gegevens voor een 
interpretatie van de complexen met een hoog percentage paard. Ongeveer 20% van de paarden is in het 
eerste jaar geslacht en ca. 13% in het tweede. Iets meer dan de helft (55%) is vijfjaar of ouder gewor
den. Op grond van deze leeftijdsopbouw is een relatief grootschalige consumptie van paardevlees waar
schijnlijk.1017 Men kan ook voor Bentumersiel en Paddepoel consumptie van paardevlees vermoeden.1018 

Dit impliceert echter niet dat het paard niet als rijdier en dergelijke is gebruikt. 

Hoewel ook in de noordelijke grenszone van het Romeinse rijk het percentage paard doorgaans niet 
bijzonder hoog is, komt met name in het Nederlandse rivieren- en kustgebied een aantal vindplaatsen 
voor met uitzonderlijk hoge percentages. Deze liggen aanzienlijk hoger dan de hoogste percentages bin
nen het onderzoeksgebied.1019 Roymans' interpretatie, dat hier sprake is van grootschalig fokken voor 
het leger, wordt ondersteund door de aanwijsbare invloed van Romeinse fokmethoden.1020 Afgaande op 
de beschikbare gegevens lijkt het aantal geslachte veulens aanzienlijk.1021 Misschien zijn deze uitgeselec
teerde dieren geconsumeerd. Lauwerier stelt dat van consumptie geen sprake was, doch maakt ook het 
onderscheid niet tussen inheemse vindplaatsen enerzijds en stedelijke en militaire nederzettingen ander
zijds. 
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Fig. 6.3 Driehoeksdiagram met de percentages van rund, schaap/geit en varken, zoals opgenomen in tabel 6.5. 

De variatiebreedte voor de Holocene (donker raster) en löss-gebieden (licht raster) van het Rijnland en 

Noord-Galhë in de Late Ijzertijd naar Roymans 1990, fig. 5.8; 1996, fig. 15. 

6 . 2 . 2 VEE ALS VOEDSELBRON 

Het botmateriaal uit archeologische context geeft weliswaar inzicht in de samenstelling van de veestapel, 

maar zegt niets over de omvang ervan. Zelfs bij een goede conservering, als op de Feddersen Wierde, 

blijkt ruim 88% van het bot van het MAI niet teruggevonden.1022 Daarbij vertegenwoordigt het MAI 

zelf ook weer een fractie van het aantal ooit aanwezige/geslachte dieren. Het aantal runderen in de vee

stapel is misschien beter te reconstrueren via het aantal stalplaatsen in woonstalhuizen.1023 Een enkele 

maal kenmerkt de stal zich door mest(goten), maar het meest algemeen zijn sporen van standscheidin

gen, een relatief dichte opeenvolging van binnenstijlen en/of een ingang in de korte zijde van het huis. 

Waar deze elementen ontbreken biedt vergelijking met beter geconserveerde plattegronden van hetzelf

de huistype vaak uitkomst. Hoe het ook zij, bepalingen van de stallingscapaciteit blijven altijd schattin

gen. Bovendien wordt de stalgrootte bepaald bij de bouw van een huis, zonder dat deze een afspiegeling 

van de werkelijke omvang van de veestapel tijdens de gebruiksperiode van het gebouw.1024 Tenslotte lijkt 

uit fosfaatkarteringen in Flögeln op te maken dat een deel van de stalplaatsen niet als zodanig werd 

benut.1025 

Ondanks deze problemen zijn enkele gegevens met betrekking tot het mogelijke aantal runderen per 

huis opgenomen voor Wijster, Peelo, Flögeln en Feddersen Wierde (tabel 6.6).1026 Het gemiddelde per 

huistype/periode blijkt over een periode van meerdere eeuwen het hoogste op laatstgenoemde vind

plaats. Voorts is het meer stabiel en zijn de verschillen tussen de bedrijven minder groot dan op de 

zandgronden. Het ligt voor de hand hierin een indicatie te zien voor een groter belang van de veeteelt 

in het kustgebied. Misschien lag de nadruk in de subsistence-sfeer hier inderdaad iets meer op de veeteelt. 

Maar, zoals eerder is betoogd, de akkerbouw was in het kustgebied een essentiële component in de 
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WIJSTER 

huistype gemiddeld 

per huis 

Fochteloo B 10.5 

Wijster A 15.2 

Wijster B 19 

Wijster C 13.3 

Peelo B 9.6 

Eursinge 12.7 

PEELO 

huistype gemiddeld 

per huis 

Wijster A 28 

Peelo A 25.7 

Wijster B 14 

Peelo B 5.7 

FLÖGELN 

plattegronden gemiddeld 

gedateerd In de per huis 

1 ste eeuw 9.3 

2de eeuw 11.5 

2de/3de eeuw 15 

3de eeuw 12 

4de/5de eeuw 23.8 

5de/6de eeuw 14.8 

FEDDERSEN WIERDE 

Siedlungshorizont gemiddeld 

per huis 

1a 20 

1b 19.5 

1c 24.5 

1d 21.1 

2 21.1 

3 15.6 

4 21.5 

5 17.5 

6 16.2 

7 16.1 

aantal 

4 

10 

10 

17 

7 

3 

aantal 

2 

7 

6 

6 

aantal 

6 

8 

12 

7 

11 

7 

aantal 

5 

8 

8 

10 

15 

19 

20 

23 

15 

15 

minimum-

maximum 

10-12 

8-28 

8-38 

4-32? 

4?-18? 

8?-14 

minimum-

maximum 

24-32 

127-36 

87-30 

4 -8? 

minimum-

maximum 

6-20 

4-20 

87-28? 

8?-16 

16-38 

4?-24 

minimum- totaal aantal 

maximum stalplaatsen 

16-24 100 

14-30 156 

18-34 196 

14-32 211 

3/12-321 316 

2/12-26 297 

10-32 429 

3/10-26 403 

12-26 243 

8-26 242 

1 De minima van 2 en 3 stalplaatsen hebben betrekking op Handwerkerhäuser. 

Tabel 6.6 Gegevens omtrent de stallingscapaciteit voor runderen in de woonstalhuizen van het Drents plateau (c.q. Wijster en Peelo), 

Flögeln en de Feddersen Wierde. 

bestaanseconomie. Omgekeerd -wijzen de gegevens van tabel 6.6 zeker niet op een gering belang van de 

rundveehouderij op de zandgronden. Het gemiddeld aantal runderen per huis is in de eerste eeuwen na 

het begin van de jaartelling betrekkelijk hoog. Later in de Romeinse tijd stijgt het gemiddelde en 

komen bedrijven met een opmerkelijk groot aantal stalplaatsen voor. 

De vraag blijft of de huishoudens met vier tot acht stalplaatsen toch niet voornamelijk van de akker

bouw afhankelijk waren. Mijns inziens hoeft dit niet het geval te zijn. Een veestapel met minder dan 

tien runderen zal eerder de omvang hebben die voor een "normale" bedrijfsvoering op een gemengd 

bedrijf ruim voldoende was.1027 Misschien ligt een aanwijzing besloten in de stallingscapaciteit in het 
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5de-eeuwse Peelo. Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien is de verkorting van het type Peelo B vooral 

het gevolg van constructieve veranderingen. Terwijl het gemiddeld aantal stalplaatsen per huis in Peelo 

lager dan zes is, worden in hetzelfde huistype in Wijster nog meer dan negen runderen gestald. Blijkbaar 

had men in eerstgenoemde plaats genoeg aan vier tot acht runderen per huishouden.1028 

Een andere benadering van deze kwestie is het berekenen van de opbrengst van de veestapel. 

Wederom zijn de beste gegevens voorhanden betreffende de Feddersen Wierde. Dankzij het bottenon-

derzoek is bekend dat het doorsnee woonstalhuis met 20 stalplaatsen voor runderen, verder een veesta

pel had van 12 schapen, 4 varkens en 4 paarden.1029 Haarnagel heeft berekend hoeveel vlees en melk dit 

vee per jaar produceerde. Hij komt tot de volgende conclusie: Bäuerliche Betriebe mit einem Rinderbestand 

von 20 bis 22 Tieren waren also gut situiert. Sie erzielten nicht nur ausreichende Erträge für die Ernährung ihrer 

Bewohner, sondern hatten darüber hinaus noch Möglichkeiten, Tauschhandel mit lebendem Vieh, Fleisch, Wolle 

(Tuche) und Häuten zu betreibend Huishoudens met 16-18 respectievelijk 12-14 runderen zouden daar

entegen nauwelijks of niet meer levensvatbaar geweest zijn. Haarnagel slaat bij zijn berekening echter 

zelfs de meest essentiële stappen over, te weten: 1) het omrekenen van de vleesopbrengsten in kg naar de 

voedingswaarde, 2) het bepalen van de menselijke behoefte aan voedsel en 3) het inschatten van de 

benodigde hoeveelheid aanvullend voedsel c.q. akkerbouwproducten.1031 

Hoewel de precieze waarde van genoemde en andere variabelen niet precies vast te stellen is, kan 

echter wel een betere schatting van de voedselsituatie worden gemaakt op basis van de door Haarnagel 

gesuggereerde vlees- en melkopbrengst en vaak gehanteerde getallen voor de menselijke energiebehoef

te en gezinsgrootte (bijlage 6).1032 De voedselsituatie op de Feddersen Wierde blijkt in feite helemaal 

niet zo ongunstig. Zelfs indien het doorsnee huis bewoond wordt door het equivalent van 8 volwasse

nen met een grote energiebehoefte, lijkt de benodigde aanvulling op het dieet met akkerbouwproduc

ten niet al te groot. De bewoners van kleine woonstalhuizen zullen wat meer op de akkerbouw 

gesteund hebben, maar ze leefden allerminst op de rand van het bestaansminimum zoals Haarnagel 

meent. Bovendien komt uit berekeningen als deze meestal een te negatief beeld naar voren. 

Opgravingsgegevens geven namelijk een beperkt inzicht in het werkelijk beschikbare voedselpakket.1033 

Verder lijkt het niet altijd terecht de hedendaagse voedselbehoefte naar het verleden te projecteren.1034 

Tenslotte is eerder in dit hoofdstuk reeds betoogd dat de akkerbouw op de klei meer opbrengt dan 

doorgaans wordt verondersteld.1033 

Uit het bovenstaande komt nogmaals naar voren dat de kleinere huishoudens op de Feddersen 

Wierde zich in een minder afhankelijke positie ten opzichte van de grotere bevonden dan doorgaans 

verondersteld. Een eventuele afhankelijkheid van huishoudens wordt zeker niet primair bepaald door de 

omvang van hun voedselproductie. Veel bedrijven op de terp zullen een surplus hebben geproduceerd. 

Ditzelfde geldt voor de huishoudens op de zandgronden. Zelfs de bedrijven in het laat-Romeinse Peelo 

zullen zelfstandige productie-eenheden zijn geweest. 

6 . 2 . 3 D E S O C I A L E E N I D E O L O G I S C H E B E T E K E N I S V A N R U N D V E E 

In deze paragraaf ga ik in op de grote sociale en ideologische betekenis die rundvee had in de samenle

vingen van het onderzoeksgebied; een betekenis die ver uitsteeg boven het belang in de subsistence-s£eer. 

Tot voor kort werd in dit kader meestal over "surplus" gesproken. Dat is echter een minder bruikbaar 

begrip. Het wordt doorgaans omschreven als het deel van de voedselproductie dat overblijft na aftrek 

van de eerste levensbehoeften.1036 Daarmee lijkt het op het eerste gezicht een duidelijk omschreven 

grootheid, maar vooral uit antropologische discussies is het problematische karakter naar voren geko

men.1037 De omvang van de primaire levensbehoeften blijkt namelijk niet biologisch maar cultureel 

bepaald en praktisch alle samenlevingen zijn in staat een surplus te produceren. Wanneer gesproken 
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wordt over de betekenis van rundvee is het surplus-begrip bovendien onbruikbaar, daar runderen zowel 
kunnen worden gebruikt in de uitwisseling als voor het voldoen van de voedselbehoefte. 

In hoofdstuk 4 is gesproken over het belang van uitwisseling voor het voortbestaan van de sociale 
orde. Er is ingegaan op de uiteenlopende waardering binnen een samenleving voor verschillende kost
baarheden en goederen. De Ierse classificatie van goederen zou volgens Roymans grosso modo ook 
opgaan voor de groepen in noordelijk Noord-Gallië, het Rijnland en Germania.103* Rundvee zou tot de 
prestige sphere hebben behoord en zijn gebruikt binnen tal van uitwisselingsrelaties. Er zou zelfs van een 
"pastorale ideologie" bij de betreffende groepen kunnen worden gesproken. Dit is een interessante 
hypothese, daar langs archeologische weg moeilijk zicht te krijgen is op de circulatie van andere kost
baarheden in het onderzoeksgebied. Alvorens de gegevens met betrekking tot de betekenis van rundvee 
te beschouwen, wil ik eerst enige opmerkingen maken over het rund als "kostbaarheid" en zijn plaats in 
een systeem van value classes. 

Eerder in deze studie werd gesteld dat de waarde van kostbaarheden in belangrijke mate door hun 
identiteit en geschiedenis worden bepaald. Hoewel een rund zeker voor de geoefende ogen van veete
lers wel degelijk een "identiteit" heeft en deel is van een genealogische lijn, is dit wellicht niet het 
belangrijkste.1039 De betekenis van runderen binnen de uitwisseling is misschien vooral te verklaren uit 
tal van praktische voordelen. Runderen hebben op andere agrarische producten, grondstoffen en goede
ren voor dat zij mobiel zijn.1040 Verder zijn zij steeds voor de uitwisseling beschikbaar en leveren onder
tussen tractie, melk, mest en/of nakomelingen. Wanneer een dier tenslotte wordt geslacht, kunnen vlees, 
huiden, bot en vele andere producten worden verkregen. Ten opzichte van kostbaarheden uit de high-

prestige sphere is het gebruik van runderen voor de uitwisseling in tal van opzichten minder problema
tisch. Genoemde kostbaarheden kunnen weliswaar gebruikt worden bij relaties op een hoog niveau en 
zijn wat dat betreft een "krachtiger" middel dan rundvee, maar door de subjectieve waarde kan de ont
vanger zich altijd tekort gedaan voelen. Bovendien wordt een deel van de identiteit van de bezitter of 
bezittende groep ontleend aan kostbaarheden uit de hoogste categorie, zodat het wegschenken daarvan 
eigenlijk moet worden vermeden. De waarde van een rund is meer gestandariseerd dan die van roemrij
ke zwaarden, maliënkolders, helmen of sieraden. Daarom zijn runderen makkelijker in de geschenken
uitwisseling in te zetten. In de onderlinge relaties van de top-elite kunnen runderen geschonken worden 
samen met andere kostbaarheden.1041 Tegelijkertijd kunnen runderen door een leider aan lagere 
krijgers/clientes worden geschonken en kunnen zij door minder aanzienlijke families gebruikt worden 
bij religieuze plechtigheden, huwelijken, het betalen van wergild, losgeld en wat dies meer zij. Runderen 
zijn, kortom, makkelijker te converteren naar de sfeer van ceremoniële uitwisseling vanuit een status als 
agrarisch product, oorlogsbuit of tribuut. 

Men zou concrete aanwijzingen voor de sociale en ideologische betekenis van rundvee in de samenle

vingen van het Rijn-Wesergebied in de eerste plaats in emic bronnen moeten zoeken. Nu is het pro

bleem dat teksten van de participanten uit de Keltisch-Germaanse krijgersamenlevingen zelf eerst vanaf 

de Vroege Middeleeuwen voorhanden zijn. Het is echter niet te controleren of in Beowulf geen vee 

wordt genoemd omdat het niet belangrijk was, of omdat de tekst gaat over de uitwisselingsrelaties rond 

koninklijke geslachten en over kostbaarheden van de hoogste categorieën. Anders is dat voor de bron

nen uit een "Keltische" samenleving die in ruimte verder van het onderzoeksgebied afligt, namelijk de 

Ierse. Uit veel teksten die dateren van de 7de tot en met de 17de eeuw na Chr. spreekt een grote preoc

cupatie met runderen.1042 Ze vormen de voornaamste buit bij raids,mi en zijn de belangrijkste waarde

standaard. Runderen spelen een cruciale rol als geschenken en als betaalmiddel in gevallen waar sprake is 

van tributen, borgsommen, wergild en dergelijke.1044 

Van de pre- en protohistorische samenlevingen op het continent - inclusief die tussen Rijn en Weser 

- mogen dan geen emic bronnen bestaan die het belang van rundvee aangeven, er zijn wel indirecte aan-
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wijzingen. In zijn boek Priests, warriors and cattle heeft Bruce Lincoln een reconstructie gemaakt van een 

aantal samenhangende Indo-Iraanse mythen.1043 Deze verhalen over de goddelijke schenking van runde

ren. Die worden door de vijand gestolen, maar vervolgens door middel van een raid teruggewonnen. 

Een deel van het vee wordt door de krijgers van de raiding-party opgegeten. De rest gaat naar de pries

ters, die de runderen aan de goden offeren. Daarmee is de cirkel rond. Het interessante is dat elementen 

uit deze mythen ook in Europa terug te vinden zijn bij de Romeinen, Kelten én Germanen. Bij de 

groepen in en rond het onderzoeksgebied bestonden verhalen over de figuren Mannus/*Manu en 

Tuisto, die hun oorsprong hebben in de Indo-Europese mythische overlevering waarvan de cattle-myth 

deel uitmaakte.1046 

Wanneer men over de betekenis van rundvee voor de Germaanse samenlevingen spreekt, wordt 

regelmatig gewezen op het feit dat de woorden voor "vee", "vermogen" en "geld" synoniem zouden 

zijn.1047 Uitgangspunt is de afleiding van het Latijnse woord voor geld, pecunia, uit pecus, (klein)vee. De 

Indo-Europese grondvorm zal *peku geweest zijn, ook voor de Gothische, Oud-Noorse en Oud-

Hoogduitse woorden voor vee, respectivelijk faihu,fé enfihu.1MS De etymologische verwantschap impli

ceert echter allerminst dat vee door de Germanen werd gezien als geld, in de zin van een volledig 

gestandariseerd en vervreemdbaar betaalmiddel. Dat zou een gebruik in de lange-termijn uitwisseling 

uitsluiten. 

Hiermee zijn de weinige gegevens uit "emic" geschreven teksten alle besproken. De volgende catego

rie bronnen die ons kan informeren over de betekenis van vee in de Germaanse samenlevingen zijn de 

teksten van klassieke auteurs. Het is zaak hier een onderscheid te maken tussen passages waarin de 

auteurs weergeven wat volgens hen de betekenis van vee voor de Germanen was en die waarin meer 

"objectieve" feiten worden gegeven. Tot de eerste groep behoort de mening van Caesar in de bello 

Gallico, volgens welke de Germanen niet veel interesse hadden in landbouw en vooral van de veeteelt en 

jacht leefden.1049 Hetzelfde barbaren-topos is te vinden bij Strabo, die zelfs schrijft dat de Germanen 

echte veeteelt-nomaden waren, zoals ...all the peoples in this part of the world.. .1050 Tenslotte staat ook de 

bekende zin in de Germania, volgens welke vee de enige en mooiste rijkdom van de Germanen is,1031 in een 

passage waarin Tacitus het lage cultuurniveau van de Germanen schetst.1032 

Relevanter zijn Tacitus' opmerkingen over de alledaagse praktijk van de Germaanse uitwisseling. 

Volgens hem omvatte het weergeld rund- en kleinvee,1053 en bestond de bruidsprijs bij huwelijken uit 

runderen, paarden en wapens.1054 Verder droegen clientes en servi een tribuut van (rund)vee en graan af 

aan de elite.1055 De heffing van tribuut komt natuurlijk eveneens ter sprake in het bericht over de 

Friezenopstand in 28 na Chr. Daarin wordt het tribuut in de vorm van runderhuiden genoemd dat de 

Frisii de Romeinen moesten leveren.1056 Minder bekend is het feit dat Iulianus in 360 na Chr. een tri

buut in runderen ontvangt van de Chamavi, nadat zij zich aan hem hebben overgegeven.1037 De tributen 

waarover gesproken wordt, geven strikt genomen misschien geen inzicht in de Germaanse waardering 

voor rundvee; zij bevestigen wel het economische belang van de veeteelt in het onderzoeksgebied. 

Wat de inheemse visie betreft zou wellicht nog de meeste informatie verkregen kunnen worden uit 

teksten over raids en andere gewapende acties van Germaanse groepen. Men zou verwachten dat hierin 

geschreven wordt over de samenstelling van de verzamelde buit. Vee als buit van groepen in het onder

zoeksgebied komt echter in slechts één bericht voor, te weten dat over een Sugambrische raid in 53 

voor Chr.1058 Daarnaast is tweemaal sprake van paarden, die van het slagveld worden meegenomen.103 

Wanneer het blikveld wat verruimd wordt tot de gehele noordgrens van het Romeinse rijk, dan kan 

nog worden gewezen op twee passages bij Ammianus Marcellinus. Hij noemt vee als buit bij een inval 

van Pieten, Schotten en Attacotti in 368 na Chr. en een van Quaden en Sarmaten in 374 na Chr.1060 Het 

aantal voorbeelden hjkt misschien niet indrukwekkend, maar de klassieke auteurs blijken de buit van tri

bale groepen zelden te specificeren. Bij niet meer dan 18 van de mij bekende conflicten aan de noord

grens gedurende de Romeinse tijd wordt überhaupt aan buit gerefereerd (tabel 6.7). Als geroofde goe-
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betrokken groep(en) jaar passage(s) 

"BUIT", niet nader gespecificeerd 

Usipetes, Tencteri 

Sugambri 

Sugambri, Usipetes, Tencteri 

Germani 

Cherusci 

Marco manni 

Chatti 

Hermunduri 

Batavi en bondgenoten 

Marcomanni 

Laeti 

Alamanni 

Franci 

Picti, Scotti, Attacotti 

55 vC BG 4,9 (met graan als voedsel) 

53 vC BG 6,35 

16 vC Dio 54,20,4-6 

9 ann. 1,57; 2,45; Dio 56,21,4 

15 ann. 1,55 

20 ann. 2,62 

50 ann. 12,27 

58 ann. 13,57 

69/70 hist. 4,17; 21; 23; 28; 33; 37; 60; 63 

ca. 166 SHA, Marc.Ant. 21,10 

357 Amm. 16,11,6 

357 Amm. 16,11,9 

357-8 Amm. 17,2,1 

368 Amm. 27,8,7 

MILITAIRE STANDAARDEN e.d. 

Sugambri, Usipetes, Tencteri 

Germani 

Batavi en bondgenoten 

Alamanni 

16 vC 

9 

60,8,7 

69/70 

365 

Veil. 2,97,1 

ann. 1,59-60; 2,25; 41 ; Florus 2,30,38; Dio 57,18,1; 

hist 4,18; 4,33-34 

Amm. 27,1,1-5 

MENSEN (doorgaans militairen) 

Sugambri 

Cherusci, Suebi, Sugambri 

Germani 

Cherusci 

Hermunduri 

Batavi en bondgenoten 

Quadi 

Franci, Saxones, Alamanni 

Alamanni 

Alamanni 

Picti, Scotti, Attacotti 

Alamanni 

Quadi, Sarmates 

WAPENS en militair materieel 

Germani 

Batavi en bondgenoten 

GOUD, ZILVER, KOSTBAARHEDEN, GELD 

Cherusci, Suebi, Sugambri 

Batavi en bondgenoten 

VEE, PAARDEN 

Sugambri 

Cherusci, Suebi, Sugambri 

Hermunduri 

Picti, Scotti, Attacotti 

Quadi, Sarmates 

53 vC BG 6,35 

17 vC Florus 2,24-25 

9 ann. 12,27; Dio 56,22,4 

16 ann. 2,18 

58 ann. 13,57 

69/70 hist. 4,17; 34; 60 

166-180 Dio 71,11,2; 13,2-4; 20,1 

350-355 Zos. 3,1,1; 3,4,4-3,5,1 

voor 359 Amm.18,2,19 

368 Amm.27,10,1 

368 Amm. 27,8,7 

372 Amm. 29,4,4 

374 Amm. 29,6,8 

9 ann. 2,45 (wapens) 

69/70 hist. 4,60 (bagage) 

17 vC Florus 2,24-25 

69/70 hist. 4,60 

53 vC BG 6,35 (magno pecoris numero) 

17 vC Florus 2,24-25 (paarden) 

58 ann. 13,57 (paarden) 

368 Amm. 27,8,7 (pecora) 

374 Amm. 29,6,8 (pecorum) 

Tabel 6.7 Overzicht van de soorten buit genoemd in geschreven teksten, door Germaanse groepen vergaard tijdens raids. 
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soort MAI % MAJ 

slachtafval deposities 

rund 1202 48 13' 48 

schaap 683 27 3 11 

varken 245 10 3 11 

paard 263 11 3 11 

hond 109 4 5 19 

1 inclusief 2 foetussen. 

Tabel 6.8 Feddersen Wierde. Een vergelijking tussen het MAI en het percentage van enkele diersoorten, berekend op basis van de botten 

in het "slachtafval" enerzijds en het aantal deposities van complete en/of gearticuleerde skeletten anderzijds. 

deren worden 14 maal "buit" en 13 keer gevangenen genoemd. Dat laatste heeft ongetwijfeld te maken 
met het feit dat het vaak Romeinse soldaten betreft.1061 Het trauma van nederlagen komt eveneens tot 
uitdrukking in de vier maal door Germanen buitgemaakte adelaars en veldtekens. Tenslotte blijkt de 
buit drie maal te bestaan uit wapens en kostbaarheden, waaronder edelmetaal en geld. Wanneer de ver
meldingen van vee en paarden in deze context geplaatst worden, kunnen ze niet afgedaan worden als 
een onbetekenende categorie. 

Op zichzelf lijken de verschillende passages in de geschreven teksten weinig significant om de grote 
sociale en ideologische betekenis van rundvee binnen de Germaanse samenlevingen aan te tonen. Op 
basis van het totaal aan aanwijzingen is dit belang echter wel aannemelijk. Hetzelfde geldt eigenlijk voor 
de archeologische indicaties, die nu aan de orde zullen komen. Ik ga hierbij uit van een drietal ver
schijnselen dat door Roymans is genoemd: het woonstalhuis, rituele deposties van dieren en de vanaf 
het Neolithicum afnemende schofthoogte van runderen. 

In de Noordwest-Europese laagvlakte is het gebruik mens en rundvee onder één dak te brengen een 
traditie die loopt vanaf de Midden Bronstijd.1062 Zelfs rekening houdend met de constructieve variatie 
binnen de Hauslandschaft met woonstalhuizen is het als zodanig duidelijk te onderscheiden van de 
bouwtradities in de zuidelijker gelegen lösslandschappen. De laatste lijken samen te hangen met een 
sterkere nadruk op de akkerbouw en de stallen zijn doorgaans niet met de woonhuizen geïntegreerd. 
Dat het woonstalhuis niet uitsluitend een functionele en socio-economische betekenis gehad zal heb
ben, maar eveneens een symbolische expressie zal zijn geweest van een hoge waardering voor rundvee, 
lijkt zeer waarschijnlijk. 

Ten tweede noemt Roymans ...ritual depositions of animals (particularly cows and horses) in and around 

farmhouses.. .1063 Deze associatie zou een extra aanwijzing zijn voor de waardering voor rundvee die via 

het woonstalhuis tot uitdrukking werd gebracht. Nu zijn deposities van dieren inderdaad ook in de 

nederzettingen van het onderzoeksgebied aangetroffen. Hoewel een deel hiervan ongetwijfeld een ritu

ele betekenis had, is een eenduidige interpretatie echter vaak niet te geven. Dat is in belangrijke mate te 

wijten aan de de formatieprocessen. Het herkennen van "rituele deposities" op de Feddersen Wierde 

was bijvoorbeeld moeilijk vanwege de grote hoeveelheden bot die fast bei jedem Spatenstich werden aan

getroffen.1064 Het bijzondere karakter van losse runder- of paardenschedels kon soms worden onder

kend, maar deposities van kleine dieren zullen meestentijds als "slachtafval" zijn verzameld. Worden 

alleen de min of meer complete en gearticuleerde skeletten in beschouwing genomen, dan blijken deze 

ongeveer in dezelfde verhoudingen voor te komen als de botresten in het algemeen, gemeten naar het 

MAI (tabel 6.8).1065 Alleen de hond is relatief vaak aanwezig als compleet skelet. Hij is blijkbaar de sym

bolische bewaker van het huis, want alle vijf de skeletten werden onder drempels of bij ingangen aange

troffen. De absolute dominantie van deposities van paard en rund in nederzettingen op de zandgronden 

wordt grotendeels veroorzaakt door de slechte conservering van het bot van kleinere dieren.1066 
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Naast een onderzoek naar de representativiteit van de verschillende soorten dieren, moet de vraag 

gesteld worden wat eigenlijk "rituele" deposities zijn. In de literatuur wordt wel het onderscheid 

gemaakt tussen dieren die compleet werden gedeponeerd als "offers" en die waarbij dat gebeurde omdat 

zij aan een ziekte waren doodgegaan.1067 Sommige auteurs menen dat zieke dieren buiten de nederzet

ting en minder zorgvuldig begraven werden. Het valt echter te verwachten dat ook de begravingen van 

dergelijke dieren met rituelen omgeven waren, om daarmee de bovennatuurlijke oorzaak van het ster

ven te bestrijden. Voorts zullen rituele deposities zich niet altijd manifesteren in de vorm van complete, 

gearticuleerde skeletten. Veelal wordt het vlees van offerdieren na wijding aan bovennatuurlijke machten 

door de participanten aan het ritueel geconsumeerd. In een nederzetting zijn de botten van de desbe

treffende dieren niet te onderscheiden van het "gewone" slachtafval. Het is op basis van de huidige ken

nis van deposities moeilijk uitspraken te doen over de relatieve waardering voor rundvee (en paarden) 

ten opzichte van ander vee en akkerbouwproducten.1068 Daarvoor is het noodzakelijk een grondige ana

lyse uit te voeren van het hele scala van (mogelijke) deposities van dieren, mensen en voedsel, zowel in 

nederzettingen als daarbuiten.1069 

Als derde archeologische indicatie voor de grote betekenis van rundvee noemt Roymans de voort

durend dalende schofthoogte van runderen vanaf het Neolithicum. In de Noordwest-Europese laag-

vlakte vindt alleen ten zuiden van de Rijn gedurende de Romeinse tijd een tijdelijke reversie van deze 

ontwikkeling plaats. Roymans verklaart de grootte-afname uit een ...an increasing emphasis on its signifi

cance as medium of exchange in the prestige sphere.™10 Bij het fokken zou men gekozen hebben voor een 

strategie waarbij het aantal runderen werd gemaximaliseerd en niet hun grootte. Men zou relatief wei

nig aandacht geschonken hebben aan de kwaliteit van voeding en verzorging. De zoöarcheoloog Nobis 

noemde het streven het aantal dieren te maximaliseren reeds 40 jaar geleden als oorzaak voor de 

Verzwergung van runderen.1071 In theorie zouden het fokken van grote dieren en een gebruik in de uit

wisseling elkaar overigens niet uit hoeven te sluiten. Het is waarschijnlijk dat men de kleine runderen 

ook uit praktisch-economische overwegingen prefereerde boven grote dieren. Wellicht lagen de gunsti

ge eigenschappen van het dwergrund in een grotere tolerantie voor slechte voeding, een grotere weer

stand en dergelijke. 

Er is tenslotte een vierde archeologisch verschijnsel dat in verband zou kunnen staan met het belang 

van rundvee voor de groepen tussen Rijn en Weser en dan met name met de praktijk van raiding van 

vee. Het gaat om de in paragraaf 5.5.2 hoofdstuk besproken versterkingen bij Rhee, Vries en Zeijen. 

Wanneer een lokale gemeenschap merkte dat een raiding-party in aantocht was, kon men het vee in der

gelijke lokaties bij eendrijven.1072 Behoorden de Drentse enclosures lange tijd tot de zeldzame voorbeelden 

in de Noordwest-Europese Laagvlakte, de laatste jaren is het vermoeden ontstaan dat het een meer alge

meen verschijnsel is. Kleine enclosures uit de Late Ijzertijd zijn ook bezuiden de Rijn aangetroffen, bij

voorbeeld in Weert, Voerendaal, Niederzier, Lantinne en Kontich.1073 

Gezien het belang van vee voor elitegroepen zou men misschien meer versterkingen en veekralen 

mogen verwachten. Een princeps kan echter beschikken over vee zonder dat de dieren fysiek in zijn 

nabijheid verkeren. Uit de Ierse bronnen komt naar voren hoe de koning fungeert als de leider van veel 

raids en de verkregen runderen worden gepresenteerd als zijn buit. Het vee wordt echter direct na afloop 

van de raid geredistribueerd onder de deelnemers, hetgeen een bevestiging inhoudt van hun status als 

clientes van de koning.1074 Praktijken als raiding en het gebruik van runderen binnen de uitwisseling laten 

gewoonweg weinig archeologische sporen na. Daarnaast zijn de effecten ervan op de lange-termijn en 

op macro-regionale schaal nauwelijks te bespeuren. Zo merkte Lucas het volgende op over het schier 

ontelbare aantal raids in Ierland: Front an economie viewpoint embracing the country as a whole, the raiding may, 

perhaps, resolve itself into nothing more than a shifting of capital to and fro across a complicated pattern of local 

boundaries which, by and large, left undiminished the total capital assets of the community in general.1075 
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Uitgaande van een grote waardering voor rundvee bij Germaanse groepen, kan men vraagtekens plaat

sen bij de traditionele opvatting dat het een belangrijke rol speelde in de handel met het Romeinse rijk. 

Vee wordt vaak genoemd als een van de tegenprestaties voor de in Germania gevonden artefacten van 

"Romeinse" makelij.1076 Binnen het kader van het Assendelver Polder Project is zelfs geopperd dat het 

agrarisch systeem wordt aangepast ten einde aan een Romeinse "vraag" te kunnen voldoen.1077 Afgezien 

van het feit dat de Germaans-Romeinse interactie minder intensief is geweest dan altijd werd veronder

steld, was het vanuit de Germaanse optiek wellicht niet passend een "kostbaarheid" in te zetten bij com

merciële transacties behorend tot de korte-termijn uitwisseling. Waar de relaties met vertegenwoordigers 

van Rome op dezelfde wijze werden gepercipieerd als die tussen Germaanse elites onderling,1078 kan wel 

vee uitgewisseld zijn. Zo is ook te begrijpen dat vee als tribuut werd afgedragen. 

Op grond van het bovenstaande is het wellicht niet verwonderlijk dat zo weinig aanwijzingen voor 

de handel in vee worden gevonden. Bovendien zijn de mogelijke aanwijzingen voor handel in vee voor 

meerdere interpretaties vatbaar. De in Romeinse castella en dergelijke aangetroffen resten van dwergrun

deren hoeven niet afkomstig te zijn van uit Germanië aangevoerde dieren.1079 In de regel waren ook de 

runderen ten zuiden van de Rijn klein voordat Romeinse fokmethoden waren ingeburgerd en ook 

daarna komen zij in de veestapel voor. Een tweede vaak genoemde aanwijzing voor handel in runderen 

is de bekende koopakte van Tolsum, gevonden in 1914.1080 Deze betreft de aankoop door Gargilius 

Secundus van een rund voor 115 sestertiën van S [t] el [us], de zoon van Riperius de Beosiër, van de villa 

van Lopeteius. Het grootste probleem rond deze akte betreft de datering. Ondanks alle twijfel is een 

datering vóór 70 na Chr. het meest waarschijnlijk.1081 Veelbetekenend is wellicht dat slechts één rund 

wordt verkocht, hetgeen suggereert dat de handel niet op grote schaal plaatsvond. 

6 . 3 BESLUIT 

Tot besluit wil de belangrijkste punten van dit hoofdstuk samenvatten. De introductie van de rogge op 
de Pleistocene zandgronden is een interessant fenomeen. De roggeverbouw is niet door Romeinse 
invloed opgekomen, maar lijkt primair het bijeffect van veranderende oogstmethoden die de gunstige 
eigenschappen van het gewas aan het licht brachten. Op grond van enkele 14C-dateringen moet de 
grootschaliger verbouw binnen het Rijn-Wesergebied in de 1ste en 2de eeuw na Chr. van de grond zijn 
gekomen. Er hoeft geen direct verband te zijn met de opkomst van nieuwe veldsystemen. Wel was een 
neveneffect van de genoemde nieuwe oogstmethodes dat het stro van de akker werd meegenomen. Het 
kan zijn gebruikt als veevoer, zodat de dieren meer op stal konden staan en de mest makkelijker te ver
zamelen was. Dat op grotere schaal bemesting werd toegepast is echter moeilijk te bewijzen. Hetzelfde 
geldt voor de veronderstelde algemene intensivering van de akkerbouw. In ieder geval lijkt de "oor
spronkelijke", relatief extensieve vorm Celtic_/îeW-akkerbouw in de Late Ijzertijd plaats te maken voor 
andere vormen van veldgebruik en veldsystemen. Deze ontwikkeling beslaat een lang tijdstraject dat 
ook de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling moet hebben omvat. De toenemende lengte en 
meerdeligheid van woonstalhuizen op de zandgronden moet in belangrijke mate met de zojuist 
genoemde ontwikkelingen in de landbouw samenhangen. Afgaande op de omvang van de huizen lijkt 
een hoger productieniveau te zijn bereikt. 

Dat de roggeverbouw in het Holocene kustgebied niet werd ingevoerd heeft niets te maken met 
"conservatisme" van de boeren aldaar of een geringe betekenis van de landbouw. In het optimaal op de 
omstandigheden afgestemde systeem waarin zomergerst een hoofdrol speelde, kon rogge als wintergraan 
niet gedijen. Het idee dat de akkerbouw in de kuststreken van marginaal belang was, moet verworpen 
worden. De verbouw van gewassen wordt aangetoond door archeobotanische gegevens en vondsten van 
ploegsporen en spiekers. Ook blijkens experimenten kon landbouw in het kustmilieu met redelijk suc-
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ces plaatsvinden. In het soms voorgestelde model van graanimport uit het Romeinse rijk wordt te wei

nig rekening gehouden met de maatschappelijke context. Import vanaf de zandgronden kan hooguit 

kleinschalig en incidenteel zijn geweest, gezien de beperkte draagkracht van de bodems aldaar. 

Overal in het onderzoeksgebied bestond een gemengd bedrijf. Het productieniveau was zodanig dat 

ook de bewoners van de kleinere huizen een redelijk bestaan hadden. Daarnaast waren voldoende pro

ducten beschikbaar voor een intensieve sociale uitwisseling. Akkerbouwproducten waren echter uitslui

tend van belang in de subsistence-sfeer. Het zowel op het zand als de klei dominerende rund was ener

zijds leverancier van melk, vlees en talloze andere producten. Anderzijds had het een grote sociale en 

ideologische betekenis. Runderen uit de lokale productie waren samen met uit raids verkregen dieren 

van belang in de prestige-sfeer. Zij zullen zijn gebruikt bij onder meer tribuutbetalingen, het aangaan 

van huwelijken en allianties en het beëindigen van vetes. Anders dan kostbaarheden van de hoogste 

categorie(ën) werden runderen niet alleen binnen de elitesfeer uitgewisseld, maar ook op de overige 

niveau's van de samenleving. 
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I N T E R A C T I E M E T H E T R O M E I N S E R I J K 

De meeste studies over een bepaalde regio in de randzone van Let Romeinse rijk beginnen met een 

historisch overzicht, waarin uiteengezet wordt hoe de daar levende groepen in contact traden met 

Rome, tegen deze grootmacht streden en eventueel onderworpen werden. Met een dergelijke opzet 

wordt — doorgaans impliciet - gekozen voor een "Romeins" perspectief. De indruk ontstaat dat alle his

torische ontwikkelingen door Rome in gang worden gezet en dat de bestudeerde samenlevingen passief 

zijn. Aangezien in deze studie voortdurend is getracht de samenlevingen rechts van de Rijn vanuit een 

"inheems" perspectief te beschouwen, geef ik eerst in een van de laatste hoofdstukken een historisch 

overzicht. 

De eerste paragraaf behelst een overzicht van de Germaans-Romeinse contacten van de late 1ste 

eeuw voor Chr. tot de vroege 5de eeuw na Chr. De nadruk ligt hierbij op de militaire en diplomatieke 

acties die bedoeld waren om de verdediging van Noord-Gallië veilig te stellen. In de tweede paragraaf 

wordt getracht de interactie te beschrijven vanuit het perspectief van de groepen in het Rijn-

Wesergebied. De vraag is in hoeverre de Romeinse aanwezigheid het (on)mogelijk maakte roem en buit 

te behalen op de traditionele wijze, namelijk door krijgshaftig gedrag. Eveneens wordt ingegaan op de 

eventuele impact van de Germaans-Romeinse interactie op de sociale structuur in het onderzoeksge

bied. Zijn de gegevens in de eerste twee paragrafen hoofdzakelijk afkomstig uit de gescheven bronnen, 

in de derde en laatste paragraaf wordt ingegaan op het archeologisch materiaal tussen en Rijn en Weser 

dat een inzicht kan geven in de periodisering en de aard van de interactie. 

7 . I H E T R O M E I N S E P E R S P E C T I E F . M I L I T A I R E EN D I P L O M A T I E K E A C T I E S V O O R DE 

V E R D E D I G I N G VAN N O O R D - G A L L I Ë 

7 . I . I DE A U G U T E Ï S C H - T I B E R I S C H E CAMPAGNES 

De grootschalige campagnes van de Augusteïsch-Tiberische periode in en rond het Rijn-Wesergebied 

kunnen in verband worden gebracht met de opzet van een bestuurlijke organisatie in Gallië. Voor 

Caesar was het optreden van overrijnse groepen in Gallië een complicerende factor geweest, doch bij 

zijn vertrek treft hij geen maatregelen hen voorgoed te 'weren. Zowel in Zwitserland, langs de midden

loop van de Rijn als aan de benedenloop van die rivier ontbreken aanwijzingen voor een vroeg grens-

verdedigingssysteem. Zeker in het Neder-Rijngebied moet echter sprake zijn geweest van een machts

vacuüm. De veiligheid van het achterland kon hier in eerste instantie worden verzekerd door de vesti

ging van bevriende stammen.1082 Het betreft in de eerste plaats de Ubii, met wie Caesar een goede rela

tie onderhield.1083 Hoewel zij zich misschien reeds kort na 50 links van de Rijn vestigden, zal de sanctio

nering van hun verblijf eerst tijdens het eerste verblijf van M. Vipsanius Agrippa in Gallië hebben 

plaatsgevonden (38 voor Chr).1084 Met de Batavi werd een verdrag onder gunstige voorwaarden afgeslo

ten.1083 Lange tijd werd dit verdrag kort voor het begin van Drusus' campagnes gedateerd. Toch kan ook 

de vestiging van de Batavi reeds voor of rond 38 voor Chr. hebben plaatsgevonden. De Germani die 

zich in 36 in het gevolg van Octavianus bevonden waren namelijk vrijwel zeker Batavi.1086 Daarnaast 

worden rond 50-30 voor Chr. gedateerde zilveren munten uit het Nederlandse Rivierengebied gezien 

als een Bataafse emissie.1087 

De verdragen met de Ubii en Batavi konden niet voorkomen dat Germaanse groepen regelmatig 

raids in Gallië bleven houden.1088 Deze invallen werden een steeds serieuzer probleem met de uitbouw 

van de infrastructuur en bestuurlijke organisatie in Gallië.1089 Dit proces werd formeel voltooid door de 
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Fig. 7.1 Schematische weergave van de militaire operaties tijdens de Augusteïsch-Tiberische campagnes. 

A Campagnes van Drusus en Tiberius, 12-8 voor Chr. Na een maritieme operatie in het noorden zijn de acties 

geconcentreerd in het gebied rond de Lippe en in Hessen. Alleen bij Drusus' tocht in 9 wordt de Elbe bereikt. 

B Campagnes van Tiberius, 4-6 na Chr. In elk achtereenvolgend jaar worden operaties in een ander deel van 

Germania ondernomen. 

C Acties van Tiberius, 11-12 na Chr. Na de Varusslag bij Kalkriese (X) worden alleen acties dicht bij de Rijn 

gevoerd. Let op het contrast met de grootschalige campagnes van Germanicus op het volgende kaartje. 

D Campagnes van Germanicus, 14-16 na Chr. In tegenstelling tot het behoedzame optreden van Tiberius, voert 

Germanicus oorlog over een breed front. Voor de eerste maal wordt ook structureel campagne gevoerd ten oosten 

van de Weser. 

wijding van het altaar van de Tres Galliae in Lyon in 12 voor Chr. In datzelfde jaar beginnen campagnes 

in Germania, o n d e r le id ing van N e r o Claudius Drusus , de broer van de latere keizer T ibe r ius (figuur 

7 . IA) . Tijdens het eerste campagneseizoen weet Drusus een verdrag te sluiten met de Frisii en mogelijk 

ook me t de Chauci.1090 In het Lippe-gebied en Hessen blijkt het moeilijker concrete resultaten te berei

ken tegen belangri jke s t ammen als de Sugambr i , Chat i i en Cherusci.1 0 9 1 In 9 voor Chr . voer t Drusus 

zelfs campagne tegen Suebi. Na he t opr ichten van een altaar aan de Elbe valt de veldheer op de t e rug

tocht van zijn paard en sterft aan zijn verwondingen. 

Volgens T i m p e raakt Drusus ongewi ld in een steeds grootschal iger oor log be t rokken , d o o r de 

...Schwierigkeit, angesichts der Verflechtung der germanischen Stammeswelt eine strategisch mögliche und politisch 

sinnvolle Begrenzung der eigenen Herrschaftssphäre und Machtansprüche zu finden.'1092 Wannee r Tiber ius he t 
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commando van zijn gestorven broer overneemt, maakt hij snel een einde aan de campagne. De militaire 

bases van Oberaden, Dangstetten en Rödgen worden opgegeven.1093 Een beëindiging van de operaties is 

blijkbaar mede mogelijk doordat de Sugambrische "aartsvijanden" murw zijn. Maar liefst 40.000 van 

hen worden links van de Rijn gevestigd, samen met een groep Suebi.1094 Tiberius' optreden toont dat de 

campanes alleen tot doel hadden de aan Gallië grenzende gebieden te pacificeren. Van een vastomlijnd 

plan heel Germania tot aan de Elbe te veroveren was zeker geen sprake.1093 

Een goed decennium later begint Tiberius nieuwe campagnes rechts van de Rijn; de reden hiervoor 

is niet overgeleverd.1096 Tiberius gaat weloverwogen te werk om te voorkomen dat hij een oncontroleer

bare kettingreactie van conflicten in gang zet.1097 In figuur 7.1B is te zien hoe hij elk jaar een andere 

aanvalsrichting kiest. Hoewel in 5 na Chr. langs de Elbe wordt getrokken, blijven de acties toch voorna

melijk tot het Rijn-Wesergebied beperkt. Vanwege het uitbreken van de Pannonische opstand in 6 na 

Chr. moet Tiberius zijn campagne van dat jaar afbreken. 

Over het uiteindelijke resultaat van deze operaties is veel gediscussieerd. De enige uitvoeriger passage 

over de toestand voorafgaand aan de Varusslag in 9 na Chr. is te vinden bij Dio: The Romans were holding 

portions of it [Germania] — not entire regions, but merely such districts as happened to have heen subdued, so that no 

record has been made of the fact — and soldiers of theirs were wintering there and cities were being founded. The bar

barians were adapting themselves to Roman ways, were becoming accustomed to hold markets, and were meeting in 

peaceful assemblages.10™ Omdat Dio spreekt van de stichting van steden en Tacitus een ara Ubiorum noemt 

waar de Cherusk Segimundus als priester optrad,1099 is wel verondersteld dat de Romeinen bezig waren 

een rechtsrijnse provincie Germania in te richten.1100 Wanneer men Dio echter letterlijk neemt, is slechts 

sprake van beperkte gebieden die in Romeinse handen zijn. Het altaar van Keulen kan ook niet worden 

vergeleken met dat van Lyon, omdat de oprichting daarvan de stichting van formele provincies markeer

de. In de Rijnzone waren Germania inferior en superior vooralsnog georganiseerd als militaire districten. 

Daarom kenden de Romeinse delen van het rechtsrijnse gebied waarschijnlijk eveneens een 

Militärverwaltung."01 Voor de inrichting van militaire districten tot provincies stond geen bepaalde ter

mijn, het was een proces dat decennia kon duren.1102 

In 9 na Chr. kwam een einde aan de Romeinse invloed, nadat de legaat P. Quinctilius Varus met drie 

legioenen werd verslagen in de omgeving van Kalkriese.1103 De Germaanse overval stond onder leiding 

van Arminius, die wellicht praefect van een Cheruskische eenheid in Romeinse dienst was.1104 Mogelijk 

keerden de Cherusci zich tegen (de hoogte van) het door Varus geheven tribuut, of plannen een census 

in te stellen.1105 Suggesties dat Augustus vanwege de clades Variana zijn politiek jegens Germania structu

reel wijzigde zijn onbewijsbaar.1106 De geschreven bronnen tonen alleen het Romeinse optreden in de 

praktijk. Tiberius' campagnes in 11 en 12 na Chr. zijn even behoedzaam als altijd en hebben deels het 

karakter van een strafexpeditie (fig 7.IC).1107 Waarschijnlijk wilde hij alleen orde op zaken stellen voor 

zover dat voor de defensie van Gallië van belang was. Tiberius opvolger Germanicus, de zoon van 

Drusus, voert in principe dezelfde voorzichtige taktiek tijdens zijn campagnes van 14-16 na Chr.1K 

Verschillende groepen in het Lippe-gebied sluiten echter een alliantie tegen hem.1109 Daarnaast weet hij 

ondanks grote inspanningen de Cherusci van Arminius niet te verslaan,1110 en verschillende Romeinse 

eenheden komen dicht bij een nederlaag (fig 7.1D). 

Reeds in 15 na Chr., voordat de conflicten onbeheersbaar werden, lijkt Tiberius echter al besloten te 

hebben Germanicus terug te roepen.1111 Het is alleen Tacitus die het doet voorkomen alsof een jaloerse 

Tiberius Germanicus afhoudt van een nakende definitieve overwinning.1112 Wel gingen de enorme 

krachtsinspanningen van Germanicus en het lage rendement van diens operaties tegen het motto van de 

keizer in dat men beter met overleg dan geweld te werk kon gaan.1"3 Tiberius heeft zeker niet afgezien 

van de mogelijkheid in een later stadium weer militair in te grijpen. Dat campagnes na 16 uitblijven en 

onder Claudius een versterkte limes wordt ingericht is een constatering achteraf. Voor Tiberius volstond 

het voorlopig alleen diplomatieke middelen te gebruiken. Zo stuurt hij rond 20 na Chr. Drusus minor 
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op een missie om de "interne tweedracht" van de Germanen in een voor Rome gunstige richting te 

sturen.1114 Vanuit het Romeinse perspectief was de verovering van Germania geen vooropgezet plan 

geweest en uiteindelijk verhinderd door de omstandigheden. Een analyse vanuit een hedendaagse optiek 

levert een andere reden op. Gallië kon betrekkelijk snel worden veroverd door de aanwezigheid van een 

ontwikkelde infrastructuur, zodat bijvoorbeeld akkerbouwproducten snel bijeen gebracht konden wor

den voor het voeden van legers.1113 Daarnaast vergemakkelijkte de sociale structuur het uitoefenen van 

invloed en controle door Rome. Deze randvoorwaarden waren in mindere mate aanwezig in Germania 

en eigenlijk ook al in de noordelijke periferie van Gallië. De Rijn liep midden door een brede frontier-

zone, alwaar de bestuurlijke organisatie en urbanisatie zeer langzaam van de grond kwam. In plaats daar

van bediende Rome zich decennia lang van enkele bevriende stammen en een militair bestuur. 

7 . I . 2 DE PER IO DE TOT HET M I D D E N VAN DE 3DE E E U W 

Na het terugtrekken van de troepen in 16 na Chr. komt geleidelijk een reeks van castella langs de Rijn 

tot stand. De bezetting bestaat uit hulptroepen; pas wanneer deze de grensverdediging niet aankonden 

zouden de legioenen te hulp snellen. Hoewel de fortenreeks onder Claudius wordt gesloten, kenmerkt 

de regering van deze keizer zich door een reeks acties in het overrijnse.1116 In 41 na Chr. trekken 

Publius Gabinius en Sulpicius Galba op tegen respectievelijk de Chauci en de Chatti. Mogelijk betreft 

het een vergelding voor raids van deze groepen. Hoewel zij zeldzamer waren geworden, waren de 

Germaanse invallen in deze tijd nog niet helemaal opgehouden. Dit moge blijken uit overgeleverde 

voorbeelden als de raid van Chauci in het Gallische kustgebied (ca. 47 na Chr.) en een Chattische inval 

in Germania superior (ca. 50). Acties van Cn. Domitius Corbulo hadden vermoedelijk tot doel de greep 

op het Friese gebied weer te versterken, want de aanspraken daarop waren na de opstand in 28 na Chr. 

blijven bestaan.1117 Corbulo sluit een nieuw verdrag met de Frisii en geeft hen volgens Tacitus zelfs een 

senaat, magistraten en wetten. Na verloop van tijd roept Claudius zijn commandant echter terug, moge

lijk omdat het conflict met de Chauci door de Romeinse aanwezigheid dreigde te escaleren.1118 Rond 

dezelfde tijd bestaan ook met de Cherusci diplomatieke contacten. Het wordt Italicus, de in Rome 

opgegroeide laatste vertegenwoordiger van de stirps regia, toegestaan naar zijn stam te vertrekken.1119 De 

Cherusci hadden zelf om zijn komst gevraagd. Misschien wilde een factie binnen de Cheruskische elite 

haar machtsbasis middels het koningschap van Italicus versterken.1120 De laatste blijkt namelijk binnen de 

kortste keren verwikkeld in de elitecompetitie. 

Gedurende de chaos van het vierkeizerjaar 69 na Chr. grijpen de Batavi de kans om in opstand te 

komen. De aanleiding tot de opstand en het verloop ervan zijn hier minder relevant.1121 Belangrijk zijn 

vooral de door Tacitus genoemde namen van aan de strijd deelnemende stammen. Praktisch alle groe

pen uit het gebied tussen Rijn, Weser en Main namen de gelegenheid te baat roem en buit te verwerven 

aan de zijde van Civilis. Nadat de opstand is neergeslagen schijnt het verdrag met de Batavi onder de 

oude condities te zijn hersteld.1122 Toch was sprake van repercussies: de Bataafse hulptroepen kregen 

niet-Bataafse officieren, werden gereorganiseerd en niet meer ingezet in hun eigen herkomstgebied.1123 

Uit het verslag over de opstand komt naar voren dat de Bructeri potentieel gevaarlijke tegenstanders 

van Rome waren. De macht van hun leidster, de "zieneres" Veleda, blijkt uit het feit dat Civilis haar 

geschenken stuurt, waaronder een gevangen genomen legioenscommandant.1124 Wanneer Petilius 

Cerialis begint aan het neerslaan van de opstand, is het via onderhandelingen met Veleda dat de 

Germanen van verdere strijd worden afgehouden.1125 In 77 na Chr. voert Rutilius Gallicus om onbeken

de redenen strijd tegen de Bructeri en neemt hij Veleda gevangen.1126 Daarnaast is er een vermelding 

van het vi et armis in zijn positie terugbrengen van een Bructerische koning door Vestricius Spurinna.1127 

Het gevaar dat vanuit de Bructeri uitging is eveneens op te maken uit de verdeling van de vier castra en 
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27 castella over de limes van Germania inferior en de aard van hun bezetting.1128 In de centrale sectie lagen 
maar liefst twee legioenen in de castra van Neuss en Xanten en lijken de hulptroepen voornamelijk 
cavalerie omvat te hebben. In het zuiden daarentegen lag alleen een legioen in Bonn en werden nauwe
lijks auxilia ingezet. De Germanen in het Bergisches Land en het Westerwald vormden blijkbaar nauwe
lijks een bedreiging. Het huidige Nederland kende weliswaar een gesloten reeks castella, doch de bezet
ting bestond vrijwel uitsluitend uit infanterie. 

Voor wat betreft de 2de en 3de eeuw na Chr. is het uiterst moeilijk op basis van geschreven bronnen 
een indruk te krijgen van de gebeurtenissen langs de Rijngrens en de aard van de Romeins-Germaanse 
interactie. Het werk van Dio geeft nog het meeste houvast (tot ca. 230), doch het is fragmentarisch 
overgeleverd. Verder moet worden teruggegrepen op verspreide berichten in de Scriptores Historiae 

Augustae, bij Frontinus en Herodinanos. Historische bronnen met betrekking tot het onderzoeksgebied 
ontbreken zelfs geheel voor de periode 90-160 na Chr. en 175-210 na Chr. Misschien mag de schaarste 
van bronnen echter worden opgevat als een indicatie voor het uitblijven van "vermeldenswaardige" 
gebeurtenissen. Daarop wijst ook de geleidelijke vermindering van de troepenmacht langs de noordelij
ke limes vanaf de Flavische periode. In het begin van de 2de eeuw is de omvang ten opzichte van de 
Tiberische tijd gehalveerd.1129 Het was blijkbaar veilig genoeg de troepen in te zetten in het oosten van 
het rijk.1130 

Voor de jaren '60 en '70 van de 2de eeuw is een klein aantal Germaanse raids overgeleverd. Deze 
kunnen worden gehouden vanwege de strijd die Marcus Aurelius moest voeren met de Parthen (161-
165 na Chr.) en vervolgens met een groot aantal groepen tijdens de Marcomannen-oorlogen langs de 
Donau-grens.1131 De 3de eeuw staat algemeen bekend als een periode van crisis.1132 De keizers krijgen 
problemen hun gezag te legitimeren en regeringsperioden worden steeds korter. Geen keizer sterft meer 
een natuurlijke dood, op Septimius Severus na. In de tweede plaats bestonden vanaf Marcus Aurelius 
serieuze financiële problemen. Het was moeilijk de staatskas gevuld te houden en de belastingdruk nam 
toe. De zilveren en bronzen munten devalueerden en de gouden munten worden vanaf het midden van 
de 3de eeuw waarschijnlijk slechts als baar goud opgevat.1133 Desondanks wisten keizers als Commodus, 
Septimius Severus en Caracalla de situatie in het noorden aanvankelijk onder controle te houden. Van 
Engeland tot in Raetië bleef zowel aan de fortificaties van de limes als aan het wegennet gebouwd wor
den.1134 Severus voerde zelfs uitgebreid campagne benoorden de Muur van Hadrianus.1135 

De enige summiere en multi-interpretabele aanwijzingen voor raids in het Neder-Rijn gebied in de 
vroege 3de eeuw zijn te vinden in inscripties.1136 Inscripties uit Vechten getuigen van de bemoeienis 
van twee legioenslegaten met het noordelijke deel van de limes, mogelijk als reactie op invallen."37 Een 
wijding uit Bonn van 27 oktober 231 na Chr. wijst onmiskenbaar op de inzet van legeronderdelen uit 
Germania inferior. Het gaat echter te ver deze actie specifiek op de Tencteri te betrekken, zoals Schmidt 
deed.1138 In principe kunnen eenheden uit Bonn ook tegen Alamanni of Chatti zijn ingezet. Klose heeft 
uit een passage bij Dio een fundamentele koerswijziging in de Romeinse grenspolitiek willen opmaken. 
Groepen levend dicht bij de Oceaan en de monding van de Elbe zouden gezanten naar Caracalla heb
ben gestuurd, onder het mom vriendschap te willen sluiten. Caracalla gaf hen geld, doch de Germanen 
bleven aanvallen. Pas hernieuwde betalingen van goud leverden vrede op.1139 Volgens Klose moest 
Caracalla toegeven aan Germaanse dreigementen en kon Rome alleen door betalingen de veiligheid van 
haar grenzen waarborgen.1140 In de 1ste en 2de eeuw was weliswaar ook geld betaald, doch hiervoor 
zouden Germaanse groepen als bufferstammen de grenzen hebben verdedigd en hulptroepen hebben 
geleverd. Klose laat zich mijns inziens misleiden door de negatieve beoordeling van Caracalla als een 
zwakke keizer door diens tijdgenoten, inclusief Dio. Zowel in de periode voor als na Caracalla hoorde 
het geven van geld, of liever: van geschenken, bij het sluiten van verdragen.1141 Op sommige momenten 
was Rome genoodzaakt meer diplomatieke middelen in te zetten, doch in eerste instantie ging men 
altijd uit van het eigen militaire potentieel voor de grensverdediging. 
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7 - 1 - 3 DE L A A T - R O M E I N S E T I J D 

Het begin van de laat-Romeinse tijd wordt traditioneel in 260 na Chr. geplaatst. In berichten over dat 

jaar wordt voor de eerste maal de naam Franci gebezigd, een nieuwe verzamelnaam voor een reeks 

groepen uit het Rijn-Wesergebied. Het is uiterst moeilijk een overzicht te krijgen van de dynamische 

gebeurtenissen van de laat-Romeinse periode. Er is sprake van het optreden van een aanzienlijk aantal 

usurpatores, talloze invallen van rechtsrijnse groepen en evenzovele tegenacties. De gebeurtenissen moe

ten gereconstrueerd worden uit een grote hoeveelheid summiere vermeldingen uit bronnen daterend 

van het einde van de 4de eeuw tot in de Vroege Middeleeuwen. De betreffende auteurs hadden zelf 

ook weinig overzicht, omdat zij een ver verleden beschreven en leefden in streken als Spanje, Italië of 

Byzantium. Over het einde van de 3de en het begin van de 4de eeuw zijn praktisch alleen gegevens te 

vinden in de Panegyrici, lofdichten die een zeer bevooroordeeld beeld geven.1142 Alleen voor de kwart

eeuw tussen 353-378 na Chr. is relatief gedetailleerde informatie aanwezig in het werk van Ammianus 

Marcellinus, die als militair nauw bij verschillende gebeurtenissen betrokken was. Zijn werk wordt aan

gevuld door brieven van keizer Iulianus en geschriften van diens vriend Libianos. Ik zal trachten in het 

onderstaande een globaal beeld te schetsen van de tumulteuze laat-Romeinse tijd en ga daarbij kort in 

op bepaalde archeologische gegevens met betrekking tot de situatie in Noord-Gallië.1143 

Een belangrijke episode in de geschiedenis van Noord-Gallië is de tijd van het Imperium Galliarum 

(260-274 na Chr.). Postumus, een hoge officier of misschien zelfs stadhouder van Germania inferior,"" 

raakt wanneer hij buit onder de soldaten wil verdelen in conflict met Silvanus, de zaakwaarnemer van 

Galhenus. De troepen belegeren Keulen en doden Silvanus alsmede Saloninus, de zoon van Gallienus.1145 

Postumus creëert op basis van de bestaande bestuurlijke organisatie een Imperium dat Gallië, Engeland en 

Spanje omvat.1146 Hij wordt in 269 na Chr. door muitende soldaten vermoord, maar zijn opvolgers 

Marius, Victorinus en Tetricus weten tot 274 stand te houden. Waarschijnlijk slagen de Gallische keizers 

er in het aantal Frankische raids binnen de perken te houden,1147 mede door zelf gebruik te maken van 

overrijnse hulptroepen. Gallië krijgt na het Imperium Galliarum te maken met grootschalige Germaanse 

invallen. Naar verluidt veroverde keizer Probus 60 steden op de invallers terug en liet hij 400.000 krij

gers doden of terugdrijven naar Alamannisch gebied.1148 Ook Franci behoorden tot de tegenstanders 

van Probus.1149 

Probus onderhoudt dezelfde ambivalente relatie tot rechtsrijnse groepen als de Gallische keizers. 

Enerzijds tracht hij ze buiten de grens te houden, anderzijds zijn het bondgenoten. Twee vanuit Keulen 

opererende tegenkeizers, Bonosus en Proculus, worden namelijk verslagen met hulp van "barbaren" 

respectievelijk door het verraad van Franci.1150 Een goed decennium later herhaalt de geschiedenis zich 

min of meer. De Augustus Maximianus vecht rond 286 na Chr. in het noorden tegen de Chaibones en 

Heruli;1131 zijn Menapische officier Carausius is belast met de bestrijding van Franci en Saxones die de 

kusten van Belgica en Armorica teisterden. Wanneer Carausius zichzelf vervolgens tot keizer uitroept, 

worden de Franci die hij eerst bevocht bij zijn hulptroepen ingelijfd.1152 

Alvorens verder te gaan met het historische relaas, wil ik enige opmerkingen maken over de defensie 

van Gallië. Ten gevolge van de talloze Germaanse invallen begint men in toenemende mate nederzettin

gen te versterken.1133 Het gaat om een proces dat zich over langere tijd uitstrekt en in belangrijke mate 

op initiatieven van lokale gemeenschappen berust. Dit laatste geldt bij uitstek voor de vele kleine ver

sterkingen op het platteland. Deze bevinden zich langs de doorgaande wegen - met name aan de 

hoofdader Keulen-Boulogne -, op WZZa-terreinen of meer afzijdig van de bewoning. In het heuvelland 

van Ardennen en Eifel hebben zij de vorm van hillforts, in het laagland zijn zij uitgevoerd als burgi (figuur 

7.2). Zoals het versterken van nederzettingen een reactie was op de frequente raiding, werd de organisatie 

van het Romeinse leger eveneens aangepast aan de omstandigheden. Gallienus was de eerste keizer die 

initiatieven nam om eenmaal doorgebroken vijanden achter de limes te bestrijden. Cavalerie-eenheden 
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• a • b A c d e -- f 

Fig. 7.2 Versterkte plaatsen en wegen in laat-Romems Noord-Gallië (gewijzigd naar Brulet 1990, carte 4) en het 

blijkbaar aan foederati overgelaten gebied "Toxandria". 

a steden; b versterkte rurale centra; c castella en burgi; d rurale en hoogteversterkingen; e weg Keulen-Boulogne; 

f overige wegen; g an foederati overgelaten gebied 

we rden van de g renzen weggehaald en geformeerd to t een m e e r in h e t b innen land ope re r end e l i te

korps ." 3 4 De c o m m a n d a n t (praefectus equitum) was de hoogste militair van he t R o m e i n s e rijk en k lom 

regelmatig tot keizer op.1155 Diocletianus deelde het korps weer op en stationeerde de eenheden aan de 

grenzen. Aan hen was echter wel een mobielere rol toebedeeld dan aan de overige grenstroepen, de limi-

tanei. Vermoedel i jk o n d e r Cons tan t inus I - Cons tan t i jn de Gro te - w o r d t het leger definit ief 

gedeeld.1136 Naast de grens t roepen was er he t veldleger of Bewegungsheer. D i t laatste werd aangevoerd 

door een magister militum, met onder zich een magister equitum en -peditum.U51 D e strategie bij deze orga

nisatievorm word t aangeduid als defense-in-depth.U5S Een doorgebroken vijandige groep werd gehinderd 

door eenheden van het grensleger en vooral van he t mobie le veldleger, totdat van elders versterkingen 

toestromen. D e verdedigers konden terugvallen op de talloze o m m u u r d e plaatsen in het achterland, die 

de raiders bovendien van proviand onthielden. Wel was de diepteverdediging een noodoplossing. M e d e 

daarom werd tijdens de regering van "s terke" keizers als Constant inus I, Iulianus en Valentinianus weer 

aan de limes gebouwd. 

187 



Uit een reeks lofredes die begint in 297 na Chr., het jaar nadat met Allectus was afgerekend, is op te 

maken dat Maximianus en Constantius Chlorus succesvol waren in de strijd tegen Germaanse groepen. 

Volgens de Panegyrici worden de Franci verdreven uit Batavia en het Scheldegebied en werden zij ... door 

het recht op terugkeer in hun oude positie hersteld en opgenomen in het rechtsverband, [om] de braakliggende landen 

van de Nervii en Treveri... te bebouwen.11'9 Daarnaast bewerkten de verslagen barbaren verlaten landerijen 

in het gebied van de Ambiani, Bellovaci, Tricassi en Lingones. De Chamavi en Frisii worden in de 

Panegyrici expliciet genoemd als de ongelukkigen die zich "aftobben in modderig landwerk".1160 Na de 

overwinningen aan het eind van de 3de eeuw voert ook Constantinus I campagnes tegen rechtsrijnse 

groepen. Op de rechter Rijnoever wordt het castellum van Köln-Deutz gebouwd als uitvalsbasis voor 

grootschalige acties tegen de Franci.1161 Over het algemeen gaat men er van uit dat de grensverdediging 

in de eerste decennia van de 4de eeuw succesvol was.1162 Het uitblijven van raids kan echter schijn zijn, 

omdat de Panegyrici alleen Romeinse successen noemen.1163 

Eerst voor de jaren '40 is weer een conflict overgeleverd. Constans, de opvolger van Constantinus in 

het Westen, strijdt met de Franci en sluit uiteindelijk vrede. Magnentius laat Constans in 350 vermoor

den en bindt de strijd aan met Constantinus II, de andere zoon van Constantijn de Grote. Hiertoe wor

den troepen aan de verdediging van Gallië ontrokken,1164 hetgeen direct talrijke invallen van Franci en 

Alamanni tot gevolg heeft. Een in 354 gesloten vredesverdrag met de Alamanni houdt slechts kort stand 

en na de dood van de usurpator Silvanus belegeren Franci Keulen en nemen de stad in. 

Iulianus maakt een einde aan de bezetting van Keulen door in 356 na Chr. vrede te sluiten met 

Francorum regibus.U6:> In de volgende twee jaar wordt gestreden met een grote Frankische raiding-party en 

met een groep Salii die zich in Toxandria bij Tongeren hadden gevestigd, dus op Romeins grondgebied. 

Niet alleen in het binnenland, doch ook aan de grenzen stelt Iulianus orde op zaken. Hij schrijft zelf dat 

hij de Chamavi heeft verdreven en de Salii onder zijn "bescherming" heeft genomen. Iulianus ontvangt 

gijzelaars en — waarschijnlijk in het bijzonder van de Chamavi — veel runderen, vrouwen en kinderen^66 

Daarnaast schrijft Iulianus dat hij 10000 gevangenen heeft gemaakt, niet te oud om te dienen, maar in de 

bloei van hun leven. Dat de acties met name tegen de Chamavi zijn gericht valt te verklaren uit gegevens 

bij Zosimos.1167 Helaas is de betreffende passage enigszins onduidelijk, omdat de auteur pas rond 500 na 

Chr. schreef. Volgens Zosimos vormden de Chamavi een deel van de Saxones en werden zij door de 

laatsten naar Romeins gebied gezonden.1168 Ondanks pogingen van Franci hen tegen te houden berei

ken zij Batavia, waar Salii woonden.1169 Na de zuidwaarts trekkende Chamavi te hebben bedwongen, 

doet Iulianus ter hoogte van Xanten een uitval tegen de (Ch)attuarii. Velen van deze Frankische groep 

worden gevangen of gedood; met de rest wordt vrede gesloten. 

Het succes van Iulianus' campanes mag wellicht worden afgeleid uit het feit dat voor de periode 

360-ca.385 na Chr. slechts één Frankische raid wordt vermeld.1170 Valentinianus I, regerend vanaf 364 na 

Chr., concentreert zich vooral op de bestrijding van de Alamanni. In het Rijn-Wesergebied licht hij op 

grote schaal hulptroepen voor het elitekorps van de auxilia palatina. De Notitia Dignitatum vermeld in dit 

verband eenheden van de Ampsivarii, Bructeri, Angrivarii en Falchovarii.1171 Vondsten van gouden 

munten vormen de archeologische neerslag van de goede relaties tussen Valentinianus en groepen in het 

onderzoeksgebied.1172 Dat een herstel van de limes een grotere rol heeft gespeeld in het uitblijven van 

raids is minder waarschijnlijk. Weliswaar noemt Ammianus zeven steden die Iulianus opnieuw versterk

te1173 en zou Valentianianus I de limes eveneens hebben hersteld,1174 doch Iulianus zelf ziet als zijn groot

ste verdienste dat hij met zijn acties het transport van Engels graan over de Rijn heeft veiliggesteld. De 

4de-eeuwse bouwactiviteiten langs de Rijn waren waarschijnlijk hooguit effectief voor de bescherming 

van verkeersroutes en bewoningskernen. 



In feite was een verdediging van grote delen van het achterland ook niet langer nodig. De bewoning op 

de zandgronden benoorden de weg Keulen-Boulogne was reeds rond het midden van de 3de eeuw ten 

einde gekomen en dit gebied lijkt in de tweede helft van de 4de eeuw overgelaten aan Frankische groe

pen (figuur 7.2).1173 Voor dit laatste bestaan verschillende aanwijzingen.1176 Een eerste is reeds aan de 

orde gekomen, namelijk de vermelding van Salii die zich in de buurt van Tongeren hadden gevestigd. 

Verder vindt in 370 een gevecht plaats met een groep krijgers van de Saxones bij Deusone in regio 

Francorum.nl1 Velen hebben getracht Deuson met een specifieke plaats te identificeren.1178 Werd aanvan

kelijk geopperd dat de plaats bij Doesburg aan de IJssel moest worden gezocht, tegenwoordig is men 

algemeen overtuigd van een lokatie in Noord Brabant.1179 Blijkbaar werd erkend dat een regio die rech

tens nog tot het Imperium behoorde de facto tot Frankisch gebied was geworden. Archeologisch lijkt deze 

Frankische bewoning vooralsnog niet herkenbaar. Een reeks nederzettingen die sinds het begin van de 

jaren '80 is onderzocht, werd door de opgravers in verband gebracht met de door Ammianus beschreven 

activiteiten van Iulianus en Valentinianus I.1180 Wanneer men echter een groter gewicht toekent aan de 

dendrochronologische dateringen dan aan die van het aardewerk en de munten, is een stichting van de 

nederzettingen in de periode 390-410 na Chr. waarschijnlijker. 

Genoemde periode is de laatste waarvan de geschiedenis van Germania Secunda en het aansluitende 

rechtsrijnse gebied min of meer bekend is via de geschreven bronnen. Onder Gratianus was het keizer

lijk hof van Trier naar Milaan verplaatst. Vanaf die tijd regeerde de usurpator Magnus Maximus over 

Britannië, Gallië en Spanje. Toen hij rond 387/388 na Chr. met zijn legers naar het oosten trok, vielen 

Franci het rijk binnen onder leiding van hun subreguli Gennobaudes, Marcomerus en Sunnon. De bevel

hebber Quintinus trekt na afloop van de raids ter hoogte van Neuss over de Rijn, maar zijn troepen lei

den een smadelijke nederlaag. Hoewel de uitval bij Neuss en de Frankische bedreiging van Keulen de 

gebeurtenissen in Germania II situeren, worden de "vruchtbaarste streken" geplunderd, wellicht de lös-

sgebieden. Arbogastes, die als magister militum voor Valentinianus II in Gallië optrad, sluit later een ver

drag met Marcomerus en Sunnon. Nog hetzelfde jaar valt hij vanuit Keulen het gebied van de Bructeri 

en Chamavi binnen, maar tot serieuze confrontaties schijnt het niet gekomen te zijn. Arbogastes kon 

vanwege zijn Frankische afkomst zelf geen keizer worden en schoof daarom in 392 Eugenius als keizer 

naar voren. Deze Eugenius gaat met de Alamannische en Frankische koningen ex more verdragen aan.1181 

Stilicho, magister militum onder Honorius, sluit rond 396 na Chr. eveneens verdragen met overrijnse 

groepen,1182 vermoedelijk omdat hij troepen wilde onttrekken aan de strijdkrachten in Gallië.1183 Mede 

hierdoor kon de "grens", meer specifiek het deel langs de Midden-Rijn, in 406/407 doorbroken wor

den door een hele reeks stammen, met name uit het oosten van Germania."*'1 De Franci zijn blijkens 

enkele summiere bronnen met betrekking tot deze tijd de tegenstanders van de doorbrekende 

stammen.1183 De usurpatores Constantinus III (407-411) en Jovinus (411-413) zijn de laatsten die de ver

dediging van Noord-Gallië centraal trachten te organiseren met behulp van links- en rechtsrijnse 

Franci.1186 Na hen is van een verdediging van de Rijngrens vermoedelijk geen sprake meer.1187 

7 . 2 DE B E T E K E N I S VAN DE R O M E I N S E A A N W E Z I G H E I D V O O R G E R M A A N S E 

E L I T E - G R O E P E N 

In deze paragraaf worden de via geschreven bronnen overgeleverde contacten tussen Romeinen en 

Germaanse groepen beschouwd vanuit het inheemse (elite)perspectief. Bij dat inheemse perspectief gaat 

het niet om de strategische en tactische overwegingen van Germaanse aanvoerders in de strijd met de 

Romeinse legers. Ik tracht het handelen van de elites in het Rijn-Wesergebied te begrijpen vanuit de 

inheemse stelsels van ideeën en waarden, die hun houding bepaalden ten aanzien van oorlogvoering en 

leden van andere (elite)groepen, zoals de Romeinse bevelhebbers. In paragraaf 4.3 is hetgeen 
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Germaanse krijgers nastreefden aangeduid met het begrip "roem". Dit is de erkenning van krijgshaftig 
en vrijgevig handelen. 

Een belangrijk middel om krijgshaftigheid te tonen was door te participeren in raids, korte plunder-
tochten waarbij buit werd verzameld. De teksten van klassieke auteurs informeren ons over raids van 
Germaanse groepen in Noord-Gallië. Deze komen in de eerstvolgende paragraaf aan bod. Vervolgens 
wordt m de tweede paragraaf ingegaan op het verschijnsel dat krijgers uit het Rijn-Wesergebied dien
den in Romeinse hulptroepeneenheden. Ik zal demonstreren dat dit vanuit het Germaanse perspectief 
enigszins vergelijkbaar was met het participeren in een Gefolgschaft, daar de relaties met Romeinse leger
aanvoerders op dezelfde wijze waren vormgegeven als die tussen Germaanse elites onderling. In de 
derde paragraaf wordt de vraag gesteld in hoeverre de Germaans-Romeinse interactie van invloed was 
op de sociale verhoudingen in het Rijn-Wesergebied. 

7 . 2 . I HET BEHALEN VAN ROEM EN BUIT DOOR M I D D E L VAN RAIDS 

In de teksten van klassieke auteurs is een groot aantal vermeldingen te vinden van Germaanse invallen 

m Noord-Gallië. Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 7.1. Een probleem is dat veel Germaanse 

invallen niet zelf zijn overgeleverd, doch moeten worden afgeleid uit een wel beschreven Romeinse 

reactie. Een reeks korte Romeinse miltaire campagnes in het Rijn-Wesergebied lijkt slechts te verklaren 

als "strafexpedities" tegen groepen die kort daarvoor een raid hadden gehouden. Voorts worden invallen 

en raids vrijwel nooit gedetailleerd beschreven. In hoofdstuk 6 is reeds gebleken dat de door Germanen 

verkregen buit zelden wordt gespecificeerd.1188 Een verklaring voor het uitblijven van uitvoerige 

beschrijvingen ligt in het feit dat de Germaanse acties voor de Romeinse schrijvers en hun publiek niet 

interessant waren. De Germaanse zucht naar buit is een topos en wordt niet begrepen vanuit de culturele 

waardering voor krijgshaftigheid. De auteurs beschrijven slechts "vermeldenswaardige" gebeurtenissen, 

zoals de handelingen van de Romeinse elite en wezenlijke bedreigingen van het rijk.1189 

Het verkrijgen van inzicht in de intensiteit van Germaanse raids door de tijd heen wordt niet alleen 

bemoeilijkt door de zojuist genoemde factoren. Zoals eerder beschreven varieert de hoeveelheid 

beschikbare teksten alsmede hun mate van gedetailleerdheid per tijdvak. Desondanks zijn de grote lijnen 

duidelijk. Wanneer Caesar uit Gallië vertrekt is de verdediging van de K.ijn-frontier nog niet georgani

seerd. Daarnaast was vermoedelijk sprake van een grote socio-politieke instabiliteit in Gallië en een 

hevige elitecompetitie.1190 In deze omstandigheden was het voor groepen uit het Rijn-Wesergebied 

even makkelijk als voorheen raids over de Rijn te houden en te participeren in Gallische elitenetwerken. 

Gedurende de Augusteïsch-Tiberische periode beschikken de Romeinen over een dermate groot mili

tair potentieel in de Rijnzone dat Germaanse invallen werkelijk onmogelijk waren. Later in de 1ste 

eeuw is de limes nog niet volledig uitgebouwd, zodat raiding weer mogelijk is. De intensiteit ligt echter 

aanzienlijk lager dan in de 1ste eeuw voor Chr. Een groot aantal Germaanse groepen strijdt aan de zijde 

van Civilis tijdens de Bataafse opstand. Deze breekt mede uit vanwege een machtsstrijd binnen de 

Romeinse elite. Dit moment van zwakte biedt tribale groepen uitgelezen mogelijkheden tot krijgshaftig 

handelen en het vergaren van buit. Ook later in de Romeinse tijd blijken Germanen onmiddelijk raids 

m Gallië te houden wanneer binnen het Romeinse rijk sprake is van een strijd tussen officiële keizers 

en usurpatores, of wanneer elders aan de grens gewapende conflicten plaatsvinden. Dit laatste gebeurt tij

dens de Marcomannen-oorlogen. Kort nadat de grens doorbroken wordt in het Donau-gebied houden 

de Chatti en Chauci raids in Noord-Gallië. Het is onbekend of de raiding na de Marcomannen-oorlogen 

aanhield, vanwege het ontbreken van bronnen. Het laatste kan impliceren dat werkelijk niets "vermel-

denswaardigs" gebeurde doordat de grensverdediging weer op orde was. Vanaf de tweede helft van de 

3de eeuw vinden praktisch onophoudelijk invallen plaats. Slechts gedurende korte perioden weten 
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zowel officiële keizers als usurpatores door het sluiten van verdragen raids te voorkomen. In de laat-
Romeinse tijd gaat het verschijnsel van korte invallen naadloos over in de definitieve vestiging van 
rechtsrijnse groepen in Noord-Gallië. 

De geschreven overlevering toont aan dat de praktijk van raiding gedurende de gehele onderzochte 

periode een structureel verschijnsel blijft. Germaanse groepen vielen Gallië binnen wanneer zij maar 

even de kans kregen. In de decennia lange perioden waarin het Romeinse gezag de grenzen gesloten 

wist te houden werd raiding vanzelfsprekend niet minder belangrijk. De klassieke auteurs hadden echter 

nauwelijks interesse voor de onderlinge raids van Germaanse groepen. Alleen grootschalige conflicten in 

Germania, met het karakter van echte oorlogen, worden sporadisch vermeld.1191 

7 . 2 . 2 G E R M A A N S E K R I J G E R S I N H E T R O M E I N S E L E G E R 

Op de hedendaagse beschouwer komt het misschien vreemd over dat Germaanse groepen enerzijds 

tegen de Romeinen vochten en anderzijds in de hulptroepen van het Romeinse leger waren opgeno

men. Alvorens in te gaan op de verklaring hiervoor, bespreek ik de gegevens met betrekking tot 

Germaanse krijgers in Romeinse dienst (tabel 7.2). 

Buiten de Germani waarvan Caesar gebruik maakte, worden de eerste rechtsrijnse krijgers gelicht 

tijdens de Augusteïsch-Tiberische campagnes. De Frisii die Drusus vergezelden, lijken met name een 

taak gehad te hebben als gidsen en verkenners die met het operatiegebied bekend waren. Dergelijke 

eenheden met specifieke taken, die doorgaans slechts voor de duur van één campagne in dienst waren, 

worden in de literatuur wel als irreguläre Stammesaufgebote aangeduid.1192 Deze eenheden waren etnisch 

homogeen, hadden een leider uit de eigen stam en bedienden zich van de eigen uitrusting en bewape

ning. Soms waren inheemse eenheden langer in dienst en gingen dan geleidelijk overeenkomsten met 

de "echte" auxilia vertonen. Mede op grond van het gegeven dat Arminius de status van eques verkregen 

schijnt te hebben, is het waarschijnlijk dat hij langere tijd in Romeinse dienst was.1193 Vermoedelijk 

hebben Cheruskische auxilia zelfs in Pannonië gediend, daar Tiberius vanaf 6 na Chr. niet meer in het 

onderzoeksgebied actief was. Tot 9 na Chr. kunnen de Cherusci een rol hebben gespeeld in de 

Militärverwaltung}19* Hulptroepen waren hiervoor geschikter dan legioenen, daar de laatste door een 

opdeling in talloze detachementen verzwakt zouden worden. Zij trokken weliswaar door Germania en 

overwinterden daar soms, maar bleven in principe langs de Rijn gestationeerd.1195 Doordat de besproken 

hulptroepen onder leiding van leden van de eigen elite stonden, vertoont hun organisatiestructuur enige 

overeenkomst met die van de Gefolgschaft.™6 

Na de Augusteïsch-Tiberische campagnes worden tot in de 3de eeuw na Chr. nauwelijks Germaanse 

hulptroepen in de geschreven bronnen genoemd. De korte perioden waarin raids mogelijk zijn door een 

interne machtsstrijd in het Romeinse rijk of oorlogen elders aan de grens, zijn tevens de momenten 

waarop extra hulptroepen moeten worden gelicht: het vierkeizerjaar, de opstand van de stadhouder van 

Germania superior Antonius Saturninus, de Marcomannen-oorlogen en het conflict tussen Maximinus 

Thrax en Pupienus. Hoewel de teksten van klassieke auteurs hier geen uitsluitsel over geven,1197 bestaat 

het vermoeden dat hulptroepen uit het rechtsrijnse reeds in de loop van de 2de eeuw belangrijker wer

den binnen het Romeinse leger. Grofweg vanaf de regeringsperiode van Hadrianus zullen Germaanse 

militairen in toenemende mate in de numeri aanwezig zijn geweest. Deze numeri zijn relatief lichte een

heden, die flexibeler ingezet konden worden dan de auxilia.U9& De aanwezigheid van permanent in 

dienst zijnde militairen uit het Rijn-Wesergebied is op te maken uit een beperkt aantal inscripties. Als 

complete eenheden kennen we de Fries-Tvihantische cunei die aan de Muur van Hadrianus lagen,1199 

daarbuiten zijn alleen de namen van individuele soldaten overgeleverd.1200 
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GALLISCHE OORLOGEN 

ca.58 Germani continu in oorlog met Belgae 

55 Usipetes en Tencteri vallen Noord-Gallië binnen 

53 Sugambri houden raid bij Eburones 

BG 1,1 

BG 4,1 -15; 6,35 

BG 6,35 

TWEEDE HELFT 1ste EEUW VOOR CHR. 

44 

37 

29 

29 

25 

19 

16 

12 

Aulus Hirtius sluit vrede met Germani 

Agrippa steekt de Rijn over 

Suebi, verdreven uit Gallië doorC. Carrinas 

Germani betrokken bij opstand Treveri 

Germani doden Romeinse handelaars 

Germani zorgen voor overlast in Gallië 

Sugambri, Usipetes en Tencteri steken Rijn over, 

maken adelaar buit 

Sugambri en verbondenen onder Maelo houden raid 

Att. 14,9 

Dio 48,49,3 

Di0 51,21,4 

Dio 51,20,5 

Dio 53,26,4 

Dio 54,11,1 

Dio 54,20,4-6; Vell.2,97,1; 

Obseq.71 

Dio 54,32,1 ; Strabo 7,1,4 (C 291 ) 

1ste EEUW NA CHR. 

41 Publius Gabinius voert campagne tegen Chauci 

41 Sulpicius Galba voert campagne tegen Chatti 

47 raid van Chauci in het Gallische kustgebied 

50 raid van Chatti in Germania superior 

57/58 Frisii en Ampsivarii trachten delen van militaire 

weidegronden rechts van de Rijn in te nemen 

69/70 rechtsrijnse groepen nemen deel aan Batavenopstand 

Bructeri 

Chatti 

Chauci 

Frisii 

Mattiaci 

Tencteri 

Usipetes 

Dio 60,8,7 

Dio 60,8,7 

Dio 61,30,4-5; ann. 11,18 

ann. 12,27-28 

ann. 13,54-56 

hist. 4,21; 61; 77; 5,18 

hist. 4,37 

hist. 4,79; 5,19 

hist. 4,15-6; 79 

hist. 4,37 

hist 4,21 ; 64-5; 77 

hist. 4,37 

MARCOMANNEN-OORLOGEN 

162 Chatti in Germania Superior en Raetia 

170-174 Chatti bestreden vanuit Mainz 

170-174 Chauci vallen Belgica binnen, moeten met speciaal 

gelichte hulptroepen worden bestreden 

SHA, Marc.Ant. 8,7-8 

SHA, Did.lul. 1,7-8 

SHA, Did.lul. 1,7-8 

Tabel 7.1 Overzicht van overgeleverde raids en andere invallen over de Rijngrens van groepen uit het onderzoeksgebied, alsmede van Romeinse 

campagnes die als reactie op invallen kunnen worden opgevat. 
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3de EEUW NA CHR. 

213? groepen van oceaankust en Elbe-monding zouden 

aanvallen hebben uitgevoerd 

ca.220 legioenslegaten aanwezig in Vechten 

231 wijding legio I Minervia Bonn ter ere overwinning 

256-260 Gallienus strijdt tegen Germaanse groepen 

260 grote inval Franci, plundering van Galiië en Spanje 

260-274 

voor 275 

286 

286 

297 

acties tegen rechtsrijnse groepen door Gallische keizers 

Franci en Alamanni vallen Galiië binnen 

verdrag van Maximianus met koning Gennobaudes van Franci 

Franci en Saxones teisteren kust Belgica en Armorica 

Franci, Chamavi, Frisii verdreven uit Batavia/Scheldegeb. 

Dio 77,14,3-4 

CIL 13,8810-11 

CIL 13,8017 

Zos. 1,30,3; Vict. 33,1; Eutr. 9,8 

SHA, Aur. 7,1-2; De Boone 13; 32-34; 

Drinkwater 1987, 88-89 

Drinkwater 30; 34; 40; 143; 170; 174; 

185, n.245en248. 

SHA, Prob. 11,5-12,3; Zos. 1,71,2; 

Pan.Lat 8(5),18,3 [ER 1, 378] 

Pan.Lat. 10(2),10,3 [ER 1, 380]; Pan.Lat. 

11(3),5,3 [ER 1, 381 /De Boone 54] 

Eutr. 9,21. Pan.Lat. 8(5),17,1-2; 18,1-4 

[ER 1, 378; De Boone 57-60] 

Pan.Lat. 6(7),5,6-6,4 [ER 1, 374-375; 

De Boone 14; 57-58]; 7(6),4,2 [ER 1, 376; 

De Boone 15]; 8(5),8-9 [ER 1, 376-377; 

De Boone 15; 58]; 8(5),21,1 [ER 1, 378; 

De Boone 57; 61] 

EERSTE HELFT 4de EEUW NA CHR. 

307/310 

313 

321 

ca.340 

campagne tegen de Bructeri, Frankische koningen 

Ascarius en Merogaisus voor leeuwen geworpen 

strijd aan de grens van Germania Secunda 

campagne tegen de Franci 

gevechten en vrede met Franci 

Pan.Lat. 4(10),16; 6(7),10-13 [ER 1, 373; 

375-376; De Boone 64; 74-75] 

Pan.Lat. 12(9),21-22 [ER 1, 382; De Boone 76] 

Pan.Lat. 4(10),18. [ER 1, 374; 

De Boone 75] 

Hieronymus chronicon 2357-2358 [ER 1, 442; 

De Boone 80]; Hydatius 341-342 [ER 1, 487; 

De Boone loc.cit.]; Libanios oratio 

59,127-135 [ER 1, 413-414; De Boone 81] 

lULIANUS 

355 

357/35 

358 

358 

359/360 

barbari (=Franci) nemen Keulen in 

Franci houden raids tussen Keulen en Reims 

Salii zijn in Toxandria bij Tongeren gevestigd 

Chamavi vallen Batavia aan 

campagne tegen de (Ch)attuarii 

Amm. 15,8,19 

Amm. 17,2,1-4 

Amm. 17,8,3-5 

Zos. 3,6; 3,8,1; M.episLAth. 279D-280C 

Amm. 20,10,1-2 

VALENTINIANUS I 

ca.368 Franci en Saxones houden raids in Galiië 

ca.370 Saxones verslagen bij Deusone in regio Francorum 

Amm. 27,8,5 

Amm. 28,5,1-7; 30,7,8; Hier.chron. 2389 

[ER 1,442; De Boone 105] 

ROND 400 NA CHR. 

387/88 Franci plunderen onder leiding van subreguli 

Gennobaudes, Marcomerus en Sunnon 

389 campagne bij Bructeri en Chamavi, 

vrede met Marcomerus en Sunnon 

Greg.Tur. 2,9; De Boone 111-112 

Greg.Tur. 2,9 [ER 1, 525-526]; 

De Boone 113-115 

193 



GALLISCHE OORLOGEN 
5 2 vC Germani cavalerie/infanterie in leger Caesar 

TWEEDE HELFT 1ste EEUW VOOR CHR. 

AUGUSTEISCH-TIBERISCHE CAMPAGNES 

12vC-28nC(?) Frisii, Cruptorix 

4-9 nC Cherusci, Arminius en Flavus 

12-16 

15-16 

Ampsivarii, Boiocalus 

Chauci 

BG 7,65 

Dio 54,32,3; ann. 4,73 

ann. 2,8; 10; 11,16; Veil. 2,118; 

Von Petrikovits 1966, 177-178; 

Timpe 1970,21-41 

ann. 13,55 

ann. 1,60; 2,17 

1ste EEUW NA CHR. 

69 transrhenani als hulptroepen Vitellius 

83-85 cohors Usiporum in Britannia, waarsch. door 

Domitianus gelicht 

89 barbari (Chatti?) in dienst Antonius Saturninus 

hist. 1,61; 2,17; 22; 88; 

Callies1964, 151-152 

Agr. 28. Bang 1906, 44. Schmidt 1970, 415; 

Alföldy 1968, 84 

Suet.Dom. 6. Callies 1964, 152; 

Baatz1982, 81 

MARCOMANNEN-OORLOGEN 

166-180 Germanorum auxilia in Marcomannen-oorlogen SHA, Marc.Ant. 21, 6-7; 

Zwikken 941, 105-106 

3de EEUW NA CHR. 

211-217 Germani als hulptroepen en lijfwacht Caracalla 

235-238 

238 

voor 238 

276-282 

286-296 

Germani als hulptroepen Maximinus Thrax 

Germani (rechtsrijns?) als hulptroepen Pupienus 

cuneus Frisiorum, cives Tvihantiaan muur Hadrianus 

n(umerus) Hnaudifridiaan muur Hadrianus 

voor 241 -249 c[u]neum Frisionum aan muur Hadrianus 

na 260 Germani als hulptroepen Imperium Galliarum 

Franci en barbari bondgenoten Proculus/Bonosus en 

Probus 

Franci hulptroepen usurpatores Carausius/Allectus 

Herodianos 4,7,3; 4,13,6; Dio 79,5,5-6,1; 

SHA, Car. 6,7; 7,1; Bang 1906, 61; 75-76; 

Callies 1964, 152-153 

Herodianos 7,8,10; 8,1,3; Bang 1906, 61; 

76-77; Callies 1964, 153-154 

Herodianos 8,6,6; 8,7,8-8,7; 

SHA, Max. 24,5-6 

RIB 1593-1594 

RIB 1576 

RIB 882-883 

SHA, Gall. 7,1; SHA, Tyr. 6,2; 

De Boone 36; Drinkwater 1987, 31 ; 89; 

Werner 1973 

SHA, Prob. 18,5; Firm. 13,4-5; 

De Boone 17; 49 

Eutr. 9,21. Pan.Lat. 8(5), 17,1-2; 18,1-4 

[ER 1,378; De Boone 57-60] 

Tabel 7.2 Overzicht van door groepen uit het Rijn-Wesergebied geleverde hulptroepeneenheden. 
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EERSTE HELFT 4de EEUW NA CHR. 

ca.300 cohors XI Chamavorum in papyrus uit Panopolis 

ca.300? ala I Saxonum 

ca.300? ala I Francorum 

ca.300? cohors VII Francorum 

ca.300? ala VIII Flavia Francorum 

ca.300? ala Germanorum 

312 overrijnse groepen hulptroepen Constantius I 

voor strijd tegen Maxentius 

314 of 324 Frank Bonitus voor Constantinus I tegen Licinius 

350 Franci en Saxones in leger usurpator Magnentius 

350 barbari'm leger keizer Constantius II 

Hoffmann 1969, 140, n.73(48) 

'vg\.Not.dign.or. 36,61) 

Not.dign.or. 32,27; Schmidt 1970, 40 

Not.dign.or. 31,51; 32,35 

Not.dign.or. 31,67 

Not.dign.or. 36,33 

A/oï.d/gn.or.31,44 

Zos. 2,15,1 

Amm. 15,5,33; Waas 1971,79 

lul.or. 1.34D; De Boone 85 

De Boone 84, n.509 

IULIANUS 

358 

358? 

358? 

lulianus licht verslagen Chamavi/Salii, mannen in 

kracht van leven, alsmede bewoners insula Batavorum 

Salii seniores of iuniores eenheid auxilia palatina 

(-seniores.) eenheid auxilia palatina 

-iuniores Gallicani eenheid auxilia palatina 

Tubantes sen. of iun. eenheid auxilia palatina 

-seniores eenheid auxilia palatina 

\u\.epist.Ath. 280C-D; Zos. 3,8,1 

Not.dign.or. 5,51 

Not.dign.occ. 5,177/(7,67) 

Not.dign.occ. 5,210/(7,129 

Not.dign.or. 6,51 

Not.dign.occ. 5,176/(7,123) 

VALENTINIANUS I 

364-375 jonge barbaren uit stammen dicht bij de Rijn 

opgenomen in leger Valentinianus I 

364-375 Ampsivarii eenheid auxilia palatina 

364-375 Angrivarii eenheid auxilia palatina 

364-375 Bructeri eenheid auxilia palatina 

370 iuvenibus multis gelicht uit verslagen 

raiding-party van Saxones 

Zos. 4,12,1 

Not.dign.occ. 5,188/(7,129) 

Not.dign.or. 5,59 

Not.dign.occ. 5,187/(7,69) 

Amm. 28,5,1-7 

ROND 400 NA CHR. 

407-411 Franci, linksrijns en misschien rechtsrijns 

in leger usurpator Constantinus III 

411-413 Franci en Alamanni door Edobichus, magister militum 

geworven voor het leger van de usurpator Jovinus 

De Boone 122-123 

Greg.Tur. 2,9; De Boone 124; 

Werner 1958, 400 
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In de laat-Romeinse periode is eveneens sprake van het verschijnsel van ad hoc lichtingen van 

Germanen wanneer usurpatores de macht grijpen of door de keizer worden bestreden. Groepen uit het 

Rijn-Wesergebied dienen onder de usurpatores van het Imperium Galliarum, onder Bonosus en Proculus, 

Carausius en Allectus en Magnentius. Het grote verschil met de 2de en vroege 3de eeuw is dat usurpato

res zeer frequent optreden en uiteindelijk de enigen zijn die de Romeinse way of life in Noord-Gallië 

nog trachten te handhaven. Hun Germaanse krijgers gaan langzamerhand een hoofdrol spelen in de ver

dediging van de Rijngrens. Ook de officiële keizers maken nu op een dermate grote schaal gebruik van 

Germaanse hulptroepen dat het Romeinse leger als het ware "gegermaniseerd" wordt. Ik zal eerst de 

vermeldingen van grotere eenheden afkomstig uit het Rijn-Wesergebied becommentariëren. Daarna 

kom ik te spreken over de voorbeelden van individuele Franci die hoge officiersrangen bekleedden.1201 

Een belangrijke bron voor de studie van de laat-Romeinse militaire organisatie is de zogenaamde 

Notitia dignitatum. Dit is een lijst die een overzicht geeft van militaire commando's met de bijbehorende 

eenheden en standplaatsen. Het probleem is dat de overgeleverde versie van de Notitia een redactie uit 

ongeveer het eerste kwart van de 5de eeuw betreft. Men moet dus trachten te reconstrueren op welk 

moment de genoemde eenheden tot stand zijn gekomen. Dat de genoemde cohortes en alae van Franci 

en Saxones rond 300 na Chr. of kort daarna zouden zijn gelicht berust op een aantal aannames. Ten eer

ste wordt een cohors XI Chamavorum vermeld op een papyrus uit ca. 300 na Chr. Het is mogelijk dat de 

andere cohortes en alae rond dezelfde tijd zijn ontstaan, omdat de Germaanse eenheden die enige decen

nia later worden gelicht deel gaan uitmaken van de auxilia palatina (zie onder). Ten tweede -wordt alge

meen aangenomen dat onder Constantinus I een aanzienlijk aantal Germanen is gerecruteerd.1202 Deze 

kunnen we kwijt in de genoemde legeronderdelen. Onder Constantinus I gelichte Franci en Alamannen 

zijn misschien ook terecht gekomen in eenheden van de auxilia palatina als de Cornuti, Bracchiati en 

Celtae, die op grond van hun namen niet direct als Germaans te herkennen zijn. Een aanzienlijke 

Germaanse component in deze eenheden wordt afgeleid uit hun in de Notitia afgebeelde schildte-

kens.1203 

De Salii en Tubantes in de auxilia palatina behoren tot de reeks eenheden in de Notitia die steeds 

paarsgewijs worden genoemd en opgesplitst zijn in iuniores en seniores. Dit onderscheid gaat terug op de 

opdeling van hofhouding en leger in 364 na Chr. en de eenheden moeten derhalve in dat jaar reeds 

hebben bestaan.1204 Valentinianus I, die ouder (senior) was dan zijn broer Valens (iunior), nam zelf het 

Westen onder zijn hoede en vertrouwde Valens het Oosten toe. Aangezien uit andere bronnen bekend 

is dat Iulianus Salii in zijn leger opnam, zijn de genoemde awxi'/w-eenheden wellicht rond 358 na Chr. 

ontstaan. De Ampsivarii, Bructeri, Angrivarii en Falchovarii worden genoemd in een deel van de Notitia 

dat na 364 ontstane troepen omvat. Hun lichting zal vóór 375 na Chr. hebben plaatsgevonden, tijdens 

de regering van Valentinianus I, daar eenheden iets verder in de lijst nog de bijnaam Valentinianenses dra

gen.1203 De auxilia palatina was een elitekorps, waarvan elke eenheid uit ca. 800 "barbaren" bestond.1206 

De lichting van een dergelijk aantal manschappen kan grote invloed op de verhoudingen in hun her-

komstgebieden hebben gehad. Mogelijk werden de eenheden echter samengesteld uit leden van ver

schillende stammen. Later in hun bestaan werden zij zeker aangevuld met lieden van verschillende her

komst. 

Het is zeer wel mogelijk dat de eenheden uit de Notitia dignitatum regelmatig onder leiding stonden 

van lieden uit de Germaanse elite. We kennen deze leiders in hun hoedanigheid van hoge officieren in 

het Romeinse leger echter alleen uit andere bronnen dan de Notitia. Met name Ammianus Marcellinus 

noemt tientallen Germaanse officieren in zijn beschrijving van de gebeurtenissen in het derde kwart van 

de 4de eeuw.1207 De precieze herkomst van de officieren is niet bekend. Zij zijn als Germanen herken

baar aan hun naam,1208 of worden benoemd als lid van een rechtsrijnse supra-tribale categorie. Ongeveer 

30% van de officieren wordt tot de Franci gerekend, 20% tot de Gothen en Alamanni. De bijdrage van 

groepen uit het Rijn-Wesergebied aan het laat-Romeinse leger is derhalve aanzienlijk.1209 
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De levensloop en carrière van een aantal Germaanse officieren is goed te volgen. Een deel van hen 

doorloopt een reeks lagere rangen alvorens een hoge positie te verwerven, doch anderen hebben van 

meet af aan een belangrijk commando. Dit laatste hangt wellicht samen met hun afkomst uit een voor

name Germaanse familie.1210 Van een aantal personen wordt een hoge afkomst expliciet vermeld. De 

Goth Modares is van koninklijke bloede.1211 Fraomarus van de Alamannische Bucinobantes wordt door 

Valentinianus I als rex aangesteld en krijgt later een commando in het Romeinse leger. Zijn stamgeno

ten Bitheridus en Hortarius zijn primates.1212 Een andere Alamannische koning, Vadomarius, krijgt een 

leidende positie bij operaties in het Oosten.1213 Van de Frank Richomeres wordt gezegd dat hij bewijzen 

van zijn [hoge] waardigheid en geboorte geeft.1214 Mallobaudes II is rex Francorum en vecht in Romeinse 

dienst als comes domesticorum.12^ 

Om de situatie te begrijpen dat Romeinen en Germanen op het ene moment tegen elkaar streden 

en even later — of zelfs tegelijkertijd - goede betrekkingen onderhielden, is het nodig te redeneren van

uit de inheemse ideeënwereld. Zowel na een vrijwillige overgave als een onderwerping van een stam 

werd een verdrag gesloten. Daardoor kwam een patroon-cliënt relatie met de vertegenwoordigers van 

het Romeinse gezag tot stand. De "onderwerping" kon op deze wijze als eervol worden voorgesteld. 

Dat verdragsrelaties een aan patroon-cliënt relaties gelijk te stellen vorm hadden, blijkt in de eerste plaats 

uit de gebezigde terminologie, met de nadruk op vriendschap en vertrouwen. De Romeinse senaat 

noemde Ariovistus in 59 voor Chr. rex en amicus van het Romeinse volk.1216 Hoewel Rome machtiger is 

dan de groep rond deze Germaanse leider, suggereert de vriendschaps-terminologie een gelijkwaardige 

positie van patroon en cliënt. Tacitus gebruikt de term amicitia in verband met de relatie van Rome met 

Boiocalus van de Ampsivarii en Maroboduus van de Marcomanni.1217 Van Vadomarius, koning van de 

Alamanni, wordt zelfs gezegd dat hij in de clientèle van het Imperium was opgenomen.1218 De meest dui

delijke voorbeelden van het verwoorden van verdragen c.q. patronage in termen van metaforische ver

wantschap vinden we in Gallië. De Aedui worden fratres en consanguinii, broeders en bloedverwanten van 

de Senaat genoemd.1219 Veel leden van de Gallische elite droegen daarnaast de naam Iulius, zodat zij als 

het ware deel uitmaakten van de familia van hun keizerlijke patroon.1220 Van enkele leden van de 

Cheruskische elite is bekend dat zij Romeins burgerrecht bezaten. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij 

zich C. Iulius Arminius of C. Iulius Segestes noemden.1221 

Hoewel verdragen werden gesloten bij de onderwerping van een complete stam, bestond een per

soonlijke patroon-cliënt relatie tussen de aanwezige vertegenwoordiger(s) van Rome en de individuele 

leden uit de hoogste Germaanse elite.1222 Dit moge blijken uit het feit dat de laatsten na sluiting van het 

verdrag op individuele basis beslisten over de duur en aard van hun verhouding tot Rome.1223 Segestes 

waarschuwt Varus in 9 na Chr. weliswaar voor Arminius,1224 maar uit niets blijkt dat hij in de daaropvol

gende strijd aan de kant van de legaat vecht. Eerst in 15 na Chr. vestigt hij zich met de zijnen ten wes

ten van de Rijn.1225 Flavus is zelfs na de clades Variana gewoon in Romeinse dienst.1226 Inguiomerus 

onderhoudt aanvankelijk een vriendschappelijke relatie tot de Romeinen, doch kiest dan Arminius' 

zijde.1227 Arminius zelf is officier in Romeinse dienst, maar besluit op een bepaald moment dat hij meer 

roem kon ontlenen aan de strijd tégen Rome. Door het gewicht van persoonlijke beslissingen van 

Germaanse leiders hielden verdragen in de praktijk niet lang stand. De vertegenwoordigers van Rome 

moesten continu werken aan goede persoonlijke contacten met de Germaanse leiders. Verdragen moes

ten waarschijnlijk opnieuw worden bekrachtigd bij het aantreden van een nieuwe (tegen)keizer.1228 

Op grond van de persoonlijke verdragsrelaties was het logisch dat Germaanse leiders en hun krijgers 

dienst namen in het Romeinse leger. Dit stelde hen in staat krijgshaftige daden te verrichten en daar

mee roem te behalen. De dienst bracht ook enig materieel gewin, in de vorm van buit, soldij en pre

mies.1229 Reeds bij de sluiting van verdragen zelf ontving men geschenken.1230 Tenslotte kreeg de 

Germaanse elite door de verdragen en dienst toegang tot elitenetwerken binnen het Romeinse rijk. Dit 

komt met name naar voren in de laat-Romeinse tijd. De mate waarin prominente Franci assimileerden 
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en integreerden is verbluffend. Franci als Magnentius en Richomerus kregen een Romeinse opvoeding, 

en laatstgenoemde onderhield vriendschappelijke betrekkingen met grote redenaars als Symmachus en 

Libianos.1231 De Germanen raakten snel betrokken in de voortdurende machtsstrijd tussen leden van de 

hoogste Romeinse elite, zoals de gebeurtenissen rond Silvanus illustreren. Zijn vader Bonitus had onder 

Constantinus I gediend.1232 Hij was zelf tribunus armaturaram onder Magnentius en draagt sterk bij aan 

diens nederlaag door met de eliteruiterij over te lopen naar Constantius II. Deze actie levert hem een 

hogere rang op, die van magister peditum praesentalis. Direct trachten lieden aan het hof de keizer tegen 

Silvanus op te zetten. Hij wordt verdedigd door een reeks "vrienden en verwanten",1233 waaronder 

vooral Franci, "die destijds talrijk en invloedrijk waren in het paleis".1234 Ook verscheidene Romeinen 

behoorden tot de partij van Silvanus. Verder worden de clientes et servos ofwel familiäres van Silvanus in 

Gallië bij het conflict betrokken.1235 Uiteindelijk is Silvanus zo in het nauw gedreven dat hij overweegt 

naar zijn stamgenoten rechts van de Rijn te vluchten. Zijn Frankische compagnon Laniogaisus raadt dit 

af, daar de Franci hem waarschijnlijk zouden vermoorden of verraden. Er rest Silvanus niets anders dan 

zich tot keizer te laten uitroepen.1236 

In hoofdstuk 4 zijn patroon-cliënt relaties beschreven als per definitie asymmetrisch en dat geldt 

eveneens voor de zojuist besproken contacten. De relaties leverden Germaanse krijgers en leiders per

soonlijk voordeel op en konden door de laatsten naar hun eigen clientèle toe als eervol worden voorge

steld. Het aantal tegenprestaties waaraan moest worden voldaan, was echter aanzienlijk. Bij de sluiting 

van een verdrag moesten gijzelaars als onderpand worden gegeven.1237 Vervolgens moest regelmatig een 

tribuut worden afgedragen in de vorm van grondstoffen of agrarische producten. De levering van jonge 

mannen voor de hulptroepen is in zekere zin eveneens als tribuut op te vatten. Wel hield Rome middels 

de bepaling van het soort tribuut en de hoogte ervan rekening met hetgeen een groep kon opbren

gen.1238 Het asymmetrische karakter van de relatie met de Romeinen kwam bij uitstek tot uiting wan

neer een Germaanse leider in moeilijkheden kwam. Toen achtereenvolgens Italicus en Chariomerus van 

de Cherusci het onderspit dreigden te delven in de strijd met hun tegenstanders, kregen zij niet de 

gevraagde militaire steun van Rome, doch slechts een geldbedrag.1239 

7 . 2 . 3 DE EFFECTEN VAN DE I N T E R A C T I E OP DE SAMENLEVING VAN HET R I J N - WE S E R G EB IE D 

In het licht van de centrale vraagstellingen van deze studie is het belangrijk te overwegen in hoeverre de 

Germaans-Romeinse interactie van invloed was op de maatschappelijke verhoudingen in het onder

zoeksgebied. 

Een van de belangrijkste effecten van de interactie zal een grotere dynamiek en intensivering van de 

Germaanse elitecompetitie zijn geweest. Sommige leden van de elite kozen de strijd tégen Rome als 

middel voor de verwerving van een groter aanzien. Anderen gebruikten juist de ontvangen geschenken, 

de persoonlijke banden met de Romeinse aristocratie en het door de legerdienst verworven prestige om 

hun positie binnen de eigen samenleving te versterken. Met name in de laat-Romeinse tijd konden 

Germaanse leiders opnieuw gaan opereren in "internationale" elitenetwerken die zich ten westen van 

de Rijn uitstrekten, zoals iemand als Ariovistus eeuwen daarvoor ook had gedaan. Zij kwamen niet 

alleen in contact met de Romeinse aristocratie, doch ook met leiders van de Gothen of Alamanni die 

eveneens in het Imperium verbleven. Soms bleven hoge Germaanse officieren in het Romeinse leger 

relaties onderhouden met hun herkomstgebied,1240 doch veelal vertrokken zij definitief. De in het laatste 

geval opengevallen machtsposities konden dan door andere leden van de elite worden ingenomen. 

De interactie met Rome mag dan tot gevolg hebben gehad dat individuele leden van de elite hun 

Gefolgschaft- en clientèle-netwerk aanzienlijk konden vergroten, het is minder waarschijnlijk dat de con

tacten in een lange-termijn perspectief structurele veranderingen in de socio-politieke organisatie tot 
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gevolg hadden. Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet waren de machtsposities van Germaanse leiders 

inherent instabiel, onder meer door de verplichting verworven rijkdom weg te geven, krijgshaftige 

daden te blijven verrichten én door de voortdurende competitie met anderen. 

De gedachte dat de Germaans-Romeinse interactie geen structurele veranderingen tot gevolg had, is 

in tegenspraak met de algemeen heersende opvattingen. Veel auteurs menen dat met name het op grote 

schaal dienen in het laat-Romeinse leger Germaanse groepen goed bekend maakte met de verworven

heden van de Romeinse beschaving: Door deze contacten, betalingen en vooral door het feit dat in toenemende 

mate Germaanse huurlingen werden gecontracteerd, werden de Germaanse stammen verrijkt en genoten zij als het 

ware een staatkundige en militaire opvoeding. De prijs van deze ontwikkelingshulp was dat de barbaren zich op den 

duur politiek en militair organiseerden.. ,1241 Dit citaat vormt een extreme verwoording van een opvatting 

die elders meer impliciet te vinden is. De Germanen worden voorgesteld als een primitief volk met een 

lage organisatiegraad. Pas na intensieve contacten met de Romeinse "Hochkultur" weet men zich in gro

tere verbanden te groeperen en deze tot een effectief militair apparaat te maken.1242 Dergelijke noties 

komen in hoge mate overeen met de stereotypen die klassieke auteurs ten aanzien van de "barbaren" 

uitdroegen. Mijns inziens maakte de toegenomen interactie in de laat-Romeinse tijd de Germaanse 

samenlevingen niet tot een derivaat van de Romeinse cultuur. Integendeel. In dit hoofdstuk is naar 

voren gekomen dat de interactie met Rome nieuwe wegen opende voor het ontplooiien van traditione

le, "tribale" sociale praktijken, het verrichten van roemrijke en krijgshaftige daden. 

7 . 3 DE A R C H E O L O G I S C H E S T U D I E VAN DE G E RM A AN S - B O M EI N S E I N T E R A C T I E 

In de oorspronkelijke opzet van deze studie was voorzien in een inventarisatie van de tussen Rijn en 
Weser voorkomende Romeinse importen.1243 Deze goederen zouden een indicatie kunnen geven van 
de aard en intensiteit van de relaties tussen het Romeinse rijk en Germaanse groepen. Verondersteld 
werd dat een deel van de Romeinse importen binnen het Rijn-Wesergebied als prestigegoederen had 
gefunctioneerd. Derhalve was het onderzoek van de importen van belang om uitspraken te doen over 
veranderingsprocessen in de Germaanse samenlevingen en de oorzaken daarvan. 

Van het voornemen de importen zelf te inventariseren werd afgezien, omdat Michael Erdrich in 
1993 op het IPP begon aan een promotie-onderzoek dat de analyse van dit materiaal tot onderwerp 
had. Eerder had hij reeds alle Romeinse vondsten in Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Noord-
Nederland uitputtend geïnventariseerd voor het Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum™ 

Inmiddels is Erdrichs dissertatie gereed en een groot deel van deze paragraaf bestaat uit een bespreking 
hiervan. Het werk levert nieuwe inzichten over de datering en verspreiding van de importen en heeft 
dientengevolge serieuze implicaties voor de studie van de Romeins-Germaanse interactie.1243 Er zijn 
echter ook enkele kritische kanttekenigen te maken met betrekking tot methodische aspecten, het door 
Erdrich gehanteerde "Romeinse" perspectief en sommige van zijn interpretaties. Bovendien wordt de 
laat-Romeinse tijd in genoemde dissertatie buiten beschouwing gelaten, terwijl deze in het kader van 
deze studie wel moet worden besproken. In de nu volgende paragraaf ga ik in op enkele algemene 
aspecten van de importen: hun verspreiding, context en periodisering. Daarna bespreek ik de afzonder
lijke fasen van de Romeins-Germaanse interactie, in aanvulling op het beeld dat eerder in dit hoofdstuk 
op basis van de historische bronnen is verkregen. 
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7 - 3 - 1 V E R S P R E I D I N G , C O N T E X T EN P E R I O D I S E R I N G VAN DE ROMEINSE I M P O R T E N 

Het door Erdrich behandelde gebied komt slechts ten dele overeen met de regio die in deze studie cen
traal staat. Het strekt zich uit tot de grenzen van Denemarken en het voormalige Oost-Duitsland en 
omvat aldus tevens een aanzienlijk deel van het "Elbgermaanse" gebied. Vanuit praktische overwegingen 
begrijpelijk, maar vanuit analytisch oogpunt minder gelukkig is het weglaten van Westfalen. Enig inzicht 
in de aard en verspreiding van de importen alhier, het belangrijkste operatiegebied tijdens de 
Augusteïsch-Tiberische campagnes, is namelijk noodzakelijk voor de interpretatie van de importen 
elders tussen Rijn en Weser.1246 

De grote verworvenheid van Erdrichs inventarisatie is de nagestreefde volledigheid. Werden in oude
re studies hoofdzakelijk complete voorwerpen - vooral bronzen vaatwerk - besproken, Erdrich heeft 
ook nederzettingsmateriaal opgenomen, alsmede de meest onooglijke meeverbrande bijgiften. In princi
pe biedt dit bijvoorbeeld de mogelijkheid te achterhalen of bepaalde categorieën goederen binnen de 
Germaanse samenlevingen functioneerden als gebruiksvoorwerpen of kostbaarheden. De volledigheid 
van de inventarisatie blijkt de problematiek van de archeologisch bekende materiële cultuur echter niet 
op te lossen. Net als in de Late Ijzertijd (hoofdstuk 3) is in de Romeinse tijd uitsluitend sprake van 
nederzettingsvondsten ten Westen van de Weser en concentreren de grafvondsten zich ten oosten van 
die rivier.1247 Dientengevolge domineren materiaalcategorieën als terra sigillata en gebruiksaardewerk in 
het westen en zijn bronzen vaatwerk en wapens voornamelijk in het oosten aangetroffen. Wel is van 
belang dat bronzen vaatwerk in het Rijn-Wesergebied blijkt te circuleren, zij het vooral in de late 2de 
eeuw1248 Ook is in de Romeinse tijd materiaal uit niet-funeraire rituele context voorhanden in de vorm 
van schatvondsten van munten. Met name deze categorie komt in het onderstaande uitgebreid ter spra
ke. 

Naast de volledigheid is de aandacht voor de periodisering een belangrijk aspect van Erdrichs werk. 
Tot nog toe werden dateringen vooral gebaseerd op combinaties van voorwerpen in gesloten 
(grafjvondsten. Het probleem hierbij is de lange circulatietijd van sommige goederen, zodat bijvoorbeeld 
de vaak gebruikte Stufenchronologie van Eggers betrekkelijk grof is. Erdrich baseert zich op het moment 
waarop het materiaal in het Romeinse rijk werd geproduceerd en neemt aan dat het vervolgens binnen 
een korte tijd in Germania werd ingevoerd.1249 De materiaalcategorieën waarop zijn conclusies steunen 
zijn met name de schatvondsten van munten en de reliëfversierde terra sigillata. 

In het door Erdrich bestudeerde tijdvak (tot ca. 275 na Chr.) is sprake van twee belangrijke "schat-
vondsthorizonten".1250 De eerste bestaat uit een reeks vondsten met een Augusteische of Tiberische 
sluitmunt; de tweede horizont omvat een groot aantal depots met een sluitmunt uit de late 2de eeuw na 
Chr.1231 De laatste groep schatten laat zich het beste analyseren op grond van het grote aantal vondsten: 
minstens 40 in het Rijn-Wesergebied (figuur 7.6; bijlage 11).1252 Meer dan de helft van de sluitmunten is 
van Commodus of Septimius Severus; een tweetal zou eventueel iets jonger kunnen zijn. De oudere 
sluitmunten van de overige vondsten hebben weinig zeggingskracht, omdat deze schatten incompleet 
zijn. Ongeveer 15 relatief goed overgeleverde schatten zijn alle in de tweede helft van de 2de eeuw 
samengesteld en bevatten weinig voor-Flavische munten.1253 De vondsten van losse denarii vertonen het
zelfde beeld. Deze constateringen spreken tegen de traditionele opvatting dat sprake is van geleidelijk 
gevormde voorraden geld, die in een periode van oorlog en onrust min of meer tegelijkertijd zijn 
begraven. Dat de depositie niet in één periode plaatsvond blijkt verder uit het feit dat verschillende 
vondsten weliswaar na ca. 200 na Chr nauwelijks meer zijn aangevuld, doch zeker tot in de laat-
Romeinse tijd zijn blijven circuleren.1254 

Erdrich maakt aannemelijk dat het op basis van de munten verkregen beeld eveneens opgaat voor de 

reliëfversierde terra sigillata.ni5 Afgaande op de door hem gegeven dateringen van 168 stuks sigillata is in 

figuur 7.3 het gemiddelde aantal exemplaren per 5 jaar weergegeven. Het is duidelijk dat de aanvoer van 
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Fig. 7.3 Het gemiddeld aantal stuks geïmporteerde terra sigillata in Noord-Nederland (excl. Friesland) en 
Nedersaksen per 5 jaar en het aantal stuks waarvan het terminus post quem in een bepaald jaar valt. Naar gegevens 
bijErdrich 1996,69-81. 
a Noord-Holland; b overig Noord-Nederland en Nedersaksen 

de sigillata eerst rond het midden van de 2de eeuw na Chr. goed op gang komt en ook betrekkelijk snel 

weer afneemt. Het vrijwel geheel tot stilstand komen van de invoer rond 200 na Chr. is moeilijk te 

bewijzen. Toch valt op dat de terminus post quem van slechts 12% van de sigillata na 210 na Chr. is te 

plaatsen.1256 

Net als de munten en terra sigillata blijkt ook bronzen vaatwerk slechts in specifieke perioden naar 

Germania te zijn gekomen, zoals de Late Ijzertijd/Augusteische tijd en de tweede helft van de 1ste 

eeuw.1257 Op grond van de studie van het materiaal concludeert Erdrich dat het bestaande idee van een 

in de loop van de Romeinse tijd gestaag groeiende importenstroom onjuist is. Men kan dus twijfelen 

aan het traditionele verklaringsmodel voor de aanwezigheid van Romeinse goederen rechts van de 

Rijn, een steeds intensiever wordende (ruil)handel.1258 Op alternatieve interpretaties kom ik in het 

onderstaande terug. In grote lijnen is op basis van Erdrichs dissertatie het volgende beeld van de impor

tenstroom in de periode 1ste eeuw voor Chr. — 275 na Chr te schetsen (tabel 7.3):12D9 

Hoewel ik niet twijfel aan de validiteit van Erdrichs belangrijkste conclusie, is zijn argumentatie bij 

nader inzien niet altijd even sterk. Niet alle materiaalcategorieën zijn zo goed te dateren als bijvoorbeeld 

de munten of de sigillata; zij hebben een lagere chronologische resolutie. Erdrich heeft nogal eens de 

neiging de periodisering van minder goed dateerbare categoriën of typen "toe te praten" naar die van 

beter in de tijd te situeren materiaal. Een voorbeeld is de datering van de genoemde Hemmoorer 

Eimer.1260 Volgens de conventionele opvattingen zijn deze gedurende de gehele 3de eeuw na Chr. (Stufe 

Cl en 2) geproduceerd. Erdrich twijfelt aan deze datering omdat dit zou betekenen dat dit vaatwerk 

nog in Germania geïmporteerd werd terwijl de toevoer van sigillata en denarii reeds was opgehouden.1261 

Als argument voor gelijktijdigheid voert Erdrich het volgende aan: Angesichts des wiederholten gemeinsamen 

Vorkommens verschiedenartiger Kategorien römischer Funde innerhalb eines geschlossenen Fundkomplexes bzw. des 

gleichen stratigraphischen Zusammenhanges darf unterstellt werden, daß sie auch gleichzeitig in das Untersuchsgebiet 
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periode globale hoeveelheid 

datering importen 

100-12 voor Chr. redelijk 

12 voor-16 na Chr. redelijk 

16-50 na Chr. nihil 

50-100 na Chr. redelijk 

100-150 na Chr. nihil 

150-200 na Chr. zeer g rooi 

200-250 na Chr. beperkt 

250-275 na Chr. redelijk 

diagnostisch 

materiaal 

1 

2 

3 

4A 

4 B 

5 

6A 

6B 

bronzen vaatwerk 

muntschatten/bronzen vaatwerk 

bronzen vaatwerk/m///ïar/a 

muntschatten/ferra sigillata 

munten/ferra sigillata 

munten/fe/ra sigillata 

Tabel 7.3 Datering van de verschillende importhorizonten volgens Erdrich (1996), een indicatie van de hoeveelheid geïmporteerd materiaal en de 

belangrijkste categorién materiaal per horizont. De onderverdeling van enkele horizonten in A en B is van auteur dezes. 

?ten.U62 In "gesloten vondsten"— in de praktijk overwegend graven — kan namelijk materiaal met 

een verschillende circulatietijd voorkomen.1263 Zoals eerder opgemerkt was dit voor Erdrich juist de 

reden voor de datering niet van deze contexten uit te gaan! Hoewel zijn ideeën omtrent de datering 

van bijvoorbeeld de Hemmoorer Eimer waarschijnlijk wel juist zijn, is de gehanteerde methode weinig 

zuiver. Er moet in principe rekening mee worden gehouden dat verschillende materiaalcategorieën via 

specifieke mechanismen naar Germania zijn gekomen en dus niet allemaal in dezelfde korte horizonten 

te plaatsen zijn. 

Na bovenstaande bespreking van enkele algemene aspecten van Erdrichs werk, wil ik in de nu vol

gende paragrafen ingaan op de vraag wat de importen zeggen over de Romeins-Germaanse interactie in 

de verschillende fasen. Een aspect dat verder aan de orde komt is de betekenis van de importen voor de 

ontvangende Germaanse (elite)groepen, een thema dat Erdrich nauwelijks ter sprake brengt. Ik laat de 

importen uit de Late Ijzertijd hier buiten beschouwing, omdat deze in hoofdstuk 3 al zijn besproken. 

De Romeins-Germaanse interactie in de laat-Romeinse tijd, die buiten het kader van Erdrichs disserta

tie valt, komt vanzelfsprekend wel aan de orde. 

7 . 3 . 2 I M P O R T E N UIT DE T I J D VAN DE AU GU STEÏS CH - T I B E RI S C HE CAMPAGNES 

Praktisch alle importvondsten uit de Augusteische en vroeg-Tiberische periode zijn munten.1264 De 

meest voor de hand liggende verklaring voor hun aanwezigheid is dat zij zijn verloren of gedeponeerd 

door militairen van het Romeinse leger, toen deze rechts van de Rijn campagne voerden. Met name het 

bronsgeld wordt altijd als "soldatengeld" opgevat, aangezien het moeilijk voorstelbaar is dat dit in het 

niet gemonetariseerde uitwisselingssysteem van de Germanen werd gebruikt. Inderdaad valt op dat het 

merendeel van de bronzen Republikeinse en Augusteische munten in het belangrijkste Romeinse ope

ratiegebied is gevonden: aan weerszijden van de Lippe en vanaf de bovenloop van deze rivier in de rich

ting van de Weser, die tussen Minden en Hameln op verschillende plaatsen kon worden overgestoken 

(figuur 7.4; bijlage 8).1265 

Desondanks kan een deel van de bronzen munten wel degelijk onder Germaanse groepen gecircu

leerd hebben. Zo is minstens één bronzen munt van Augustus aangetroffen op de cultusplaats Velsen-

Velserbroek B6 (nr.48), tesamen met andere Romeinse vondsten, waaronder militaria.1266 Hoewel de cul

tusplaats in theorie door Romeinse militairen kan zijn bezocht, bestaan goede aanwijzingen dat de 

inheemse bevolking verantwoordelijk was voor voor het merendeel van de deposities alhier. Ook de 

munten uit Bentumersiel (nr.3) kunnen zeer wel pick-ups van een nabijgelegen Romeins kamp zijn 

geweest, daar de nederzetting zelf niet als zodanig te interpreteren is.1267 
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Naast de — doorgaans - losse vondsten van bronzen munten is in het Rijn-Wesergebied ook een aantal 
schatvondsten gevonden, samengesteld uit Republikeinse, Augusteische en soms Tiberische denarii van 
zilver (figuur 7.5; bijlage 9).1268 Volgens de traditionele interpretatie zijn zij door Romeinse militairen 
tijdens calamiteiten begraven. Deze interpretatie dringt zich bijvoorbeeld op bij de schatten uit castel-

la,1269 of die uit de omgeving van Kalkriese,1270 de vermoedelijke plaats waar de drie legioenen van Varus 
zijn vernietigd.1271 Men kan zich echter afvragen waarom een Romeinse militair zijn kapitaal van nog 
geen zes ons zwaar bij Lutterkrug zou hebben begraven en niet meenam tijdens de aftocht. Het is voor 
de vondsten bij Kalkriese even goed denkbaar dat zij in het bezit zijn gekomen van Germanen en door 
hen zijn begraven.1272 Voor wat betreft de vondsten van gouden munten (aureï) in de omgeving van 
Kalkriese zou deze interpretatie eveneens kunnen opgaan (figuur 7.5; bijlage 10).1273 De overige aurei 

komen echter merendeels uit het gebied waar ook de losse bronzen munten zich concentreren. 

Terugkomend op de schatten met denarii van figuur 7.5, wordt het idee dat zij hoofdzakelijk door 
Germanen zijn gedeponeerd ondersteund door een drietal aanwijzingen. Ten eerste is er de schat van 
Feins (nr.7), die in de flank van een terp was begraven in een houten doosje. Ten tweede zijn de schat
ten in vergelijking tot de bronzen munten gelijkmatiger over het Rijn-Wesergebied verspreid.127' 
Vroege schatten van bronsgeld komen zelfs uitsluitend voor op of bij vindplaatsen met een militaire 
betekenis.1273 Ten derde is een aantal schatten van denarii afkomstig uit (de nabijheid van) natte contex
ten, hetgeen aansluit op inheemse depositiepraktijken.1276 

Mag de depositie van de denara-schatten dus in veel gevallen aan Germanen zijn toe te schrijven, de 
vraag naar de wijze van verwerving is daarmee niet beantwoord. Zojuist is gesuggereerd dat het in 
bepaalde gevallen om buit kan gaan. Gezien de aard van de interactie in deze tijd is het echter waar
schijnlijker dat de denarii deel uitmaakten van betalingen aan de leden van Germaanse hulptroepeneen-
heden,1277 of zijn overhandigd als geschenken bij het sluiten van verdragen.1278 Het is goed beschouwd 
opmerkelijk dat de langdurige aanwezigheid van de Romeinse legers, met kampvolgers en handelaars, 
niet geresulteerd heeft in een archeologisch nawijsbare gecommercialiseerde Germaans-Romeinse uit
wisseling.1279 Misschien ligt de oorzaak in een discrepantie in de waardering van goederen door 
Romeinen en Germanen, zodat beider uitwisselingssystemen minder goed op elkaar aansloten. 

7 . 3 . 3 DE W E I N I G E I M P O R T E N UIT DE ISTE E E U W 

Vanaf het afbreken van de campagnes in 16 na Chr. is tot het midden van de 1ste eeuw middels de 
archeologie geen greep te krijgen op de Germaans-Romeinse interactie.1280 Toch moet in deze periode 
sprake zijn geweest van diplomatieke contacten, hoewel weinige voorbeelden zijn overgeleverd.1281 Met 
de Frisii bestaat op zijn minst een verdragsrelatie tot 28 na Chr. Na de opstand kan het verdrag zijn ver
nieuwd in het kader van de militaire aanwezigheid rond Velsen (II). Dat vertegenwoordigers van het 
Imperium rechts van de Rijn actief waren blijkt verder uit het ingrijpen van Drusus minor in het conflict 
tussen Arminius en Maroboduus. 

Blijkbaar zijn de contacten met groepen in het Rijn-Wesergebied niet intensief genoeg geweest om 
archeologische sporen achter te laten. Het ontbreken van vondsten uit de periode ca. 16-50 na Chr. lijkt 
reëel en heeft vermoedelijk niet alleen te maken met de zeldzaamheid van graven in het onderzoeksge
bied.1282 De interactie uit het volgende tijdvak blijkt namelijk ook uit vondsten van losse gouden mun
ten (zie onder). 

Na ca. 50 na Chr. zijn wel weer Romeinse goederen naar het noordwesten van Germania gekomen. 
De meest spectaculaire vondsten van deze "importhorizont" zijn net buiten het Rijn-Wesergebied aan
getroffen. Met name graven uit Apensen (1927), Marwedel (I—III), Putensen (150), Ehestorf-Vahrendorf, 
Nienbüttel en Hankenbostel hebben wisselende combinaties opgeleverd van zilveren en bronzen vaat-
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Fig. 7.4 Vindplaatsen van losse Augusteische bronzen munten. Voor lijst van vindplaatsen en referenties, 
zie bijlage 8. 

a muntvondsten; b Romeinse bases 

werk, wapens, sporen, drinkhoorns en andere bijzondere bijgiften.1283 Een opmerkelijk gegeven is de 

aanwezigheid van goederen die behoren tot of geïnspireerd zijn op delen van de Romeinse militaire 

uitrusting. Het gaat in de eerste plaats om bijzonder rijk uitgevoerde Germaanse imitaties van cingulum-

gespen, waarmee de Romeinse zwaardriem werd vastgemaakt. Verder zijn er vondsten van schedebeslag 

vangladii of gladius-zchtigz zwaarden en van enkele pi'/wm-punten.1284 

Uit het gebied tussen Rijn en Weser is één rijk graf bekend uit het hier besproken tijdvak, namelijk 

dat uit de Sommeltjesberg op Texel. Het graf is reeds in de 18de eeuw leeggehaald en de vondsten zijn 

inmiddels verdwenen. De inventaris bestond uit een bronzen ketel met ophanging, een bekken, een kas-

serole en een wijnzeef van brons, het bronzen beslag van een drinkhoorn, twee gespen, paardetuig, spo

ren, drie bijlen en een mes met wetsteen.1285 De datering van het graf in de tweede helft van de 1ste 

eeuw berust op een stempel van Adriaxus op de wijnzeef.1286 

Het graf van Texel is niet de enige aanwijzing voor contacten tussen de bevolking van het Rijn-

Wesergebied en "Rome" later in de 1ste eeuw. Uit het gebied, en ook verder naar het oosten en noor

den, is een reeks aurei van Nero en Vespasianus bekend.1287 Het is waarschijnlijk dat deze aurei betrekke

lijk kort na hun productie zijn ingevoerd. Gouden munten uit de Tiberische periode komen namelijk 

niet voor, terwijl 2de-eeuwse gouden munten uiterst zeldzaam zijn. 

Het kost niet veel moeite een voorstelling te krijgen van de achtergronden van de Germaans-

Romeinse uitwisseling in deze tijd. Van een volledig uitgebouwde limes was absoluut nog geen sprake. 

Dat de verdediging en stabiliteit van de Rijnzone te wensen overliet blijkt bij tal van gelegenheden, 
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Fig. 7.5 Vindplaatsen van Augusteïsch-Tiberische schatvondsten van denarii en losse aurei. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 9-10. 

a denarii-schatten; b losse aurei; c Romeinse bases 

zoals de raid van de Chauci in 47 na Chr., de Germaanse pogingen tot annexatie van het rechtsrijnse 

militaire territorium, de opstand van de Batavi en de campagnes tegen de Bructeri en Chatti. Daarnaast 

was in deze tijd een groot aantal militairen van het Rijnleger nodig voor de campagnes in Britannia. 

Het is logisch dat R o m e haar diplomatieke activiteiten rechts van de Rijn in deze omstandigheden 

intensiveerde om specifieke Germaanse leiders voor enige tijd aan zich te binden. In theorie is het zelfs 

mogelijk dat Germaanse hulptroepen werden gelicht. Eerst vanaf de jaren '80 lijkt de grensverdediging 

goed te hebben gefunctioneerd. Dit mag worden opgemaakt uit de halvering van het Rijnleger zoals die 

in het begin van de 2de eeuw tot stand is gebracht en de omvorming van de militaire bestuursdistricten 

tot reguliere provincies. 

7 . 3 . 4 EEN OMVANGRIJKE STROOM GOEDEREN IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 2 D E E E U W 

Veruit het grootste deel van de Romeinse goederen in Germania is geproduceerd en ingevoerd in de 

laatste drie of vier decennia van de 2de eeuw na Chr.1288 In het bovenstaande ben ik al ingegaan op de 

belangrijkste argumenten de betreffende goederen niet als de neerslag van handel te zien. In de eerste 

plaats is er het plotselinge begin van de importenstroom, na een periode waarin nauwelijks Romeinse 

goederen Germania bereikten. Verder wijst de samenstelling van alle muntvondsten tesamen niet op een 

substantiële gemonetariseerde uitwisseling. Bronsgeld is daarvoor te sterk ondervertegenwoordigd en 
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schatvondsten met uitsluitend of hoofdzakelijk bronzen munten zijn tot ver in de 3de eeuw een onbe

kend fenomeen.1289 Tenslotte is in hoofdstuk 6 gesuggereerd dat het bestaan van een grootschalige ruil

handel minder waarschijnlijk is. Rundvee, altijd als belangrijkste tegenprestatie voor Romeinse impor

ten genoemd, was binnen de Germaanse samenlevingen namelijk onmisbaar voor zowel het levenson

derhoud als de geschenkenuitwisseling. 

Het voorkomen van Romeinse goederen in Germania is op grond van de geschreven teksten goed 

aan andere mechanismen dan handel toe te schrijven. Tijdens de Marcomannen-oorlogen en in de 

decennia daarna werd gebruik gemaakt van Germaanse hulptroepen, mogelijk uit het Rijn-

Wesergebied. Voorts is sprake van geldbetalingen aan Germaanse groepen, die mijns inziens moeten 

worden opgevat als geschenken gegeven bij verdragssluitingen. Blijkbaar was een tijdelijke intensivering 

van de contacten nodig in het licht van de problemen waar het Imperium mee worstelde. Goed 

beschouwd is het nog het meest verwonderlijk dat de importenstroom zo abrupt eindigt. Wellicht kon 

Rome het zich weer veroorloven de diplomatie naar de achtergrond te verplaatsen in het licht van de 

versterking van de limes tijdens de Severische restauratie.1290 

Hoewel de aanwezigheid van zilveren munten, bronzen vaatwerk en wapens verklaarbaar is vanuit 

geschenkenuitwisseling of krijgsdiensten, kan men zich afvragen of dat eveneens geldt ten aanzien van 

bijvoorbeeld aardewerk of maalstenen van basaltlava. Wellicht zijn deze goederen toch verkregen via een 

kleinschalige ruilhandel, die mogelijk werd gedurende de periode dat de Romeinse overheid intensieve

re contacten met Germaanse groepen onderhield.1291 De vraag of deze handel dan geïnitieerd werd door 

rechts van de Rijn opererende negotiatores of door Germanen die tijdelijk binnen het Imperium verble

ven, is niet te beantwoorden. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat het zojuist door mij gemaakte onderscheid tussen "kostbaarheden" 

en "goederen" in zekere mate ook door de Rijn-Wesergermanen werd gehanteerd. Op grond van het

geen in hoofdstuk 4 is geschreven, mag men verwachten dat "kostbaarheden" relatief lang en "goede

ren" kort in circulatie bleven. Hoewel het verschil tussen het moment van vervaardiging en van deposi

tie in de praktijk moeilijk is vast te stellen, blijken de maalstenen en terra sigillata op de Feddersen 

Wierde betrekkelijk kort te hebben gecirculeerd.1292 Bronzen vaatwerk is in het onderzoeksgebied te 

weinig aangetroffen om een lange gebruikstijd te kunnen vaststellen, maar in andere regio's blijkt daar

van wel degelijk sprake.1293 Van enkele schatten van denarii uit het Rijn-Wesergebied staat echter onom

stotelijk vast dat zij tot enkele eeuwen na hun binnenkomst in Germania in circulatie waren (figuur 7.6; 

bijlage 11). 

Het eerste voorbeeld is Laatzen (nr.40), bestaande uit 74 denarii. Voor een belangrijk deel betreft het 

een gewone schatvondst van laat 2de eeuwse munten, van Antoninus Pius, Marcus Aurelius en 

Commodus. De jongste munt van laatstgenoemde keizer is geslagen in 192 na Chr. te Rome. In de 

schat zijn ook laat-Romeinse munten van zilver aanwezig: twee miliarenses en twee siliquae. De sluitmunt 

is vervaardigd onder Iulianus III in 360-361 na Chr., maar liefst 168 jaar na de jongste denarius] Voorts 

zijn zes munten van Antoninus Pius en Marcus Aurelius geen echte denarii, maar barbaarse imitaties. 

Enkele van deze niet-officiële munten uit Laatzen zijn door middel van stempelkoppelingen te verbin

den met een andere denarii-schat uit het onderzoeksgebied, namelijk die van Lashorst (nr.41).1294 Het is 

derhalve mogelijk dat deze laatste vondst vondst eveneens in de laat-Romeinse tijd is begraven. Uit het 

Rijn-Wesergebied is tenslotte een grote schatvondst bekend uit Lengerich (nr.42). In het midden van de 

19de eeuw werden hier onder een grote steen 1147 denarii aangetroffen, afgedekt door een bronzen 

schaaltje.1293 Onder een steen ernaast lag een reeks (gouden) sieraden — waaronder een drieknoppen-

fibula — tesamen met ca. tien gouden Constantinische solidi}296 Een derde steen bedekte een stuk van een 

zilveren schaal en ruim 70 zilveren munten, met als jongste een siliqua van Magnentius.1297 Het is een 

algemeen geaccepteerde gedachte dat de 2de-eeuwse denarii tegelijk met de andere zaken zijn begraven, 

dus in de 4de eeuw na Chr.1298 Buiten het Rijn-Wesergebied zijn meer schatten bekend met een com-
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binatie van 2de-eeuwse en laat-Romeinse munten.1299 Het meest interessante voorbeeld is wel de schat 

uit het graf van de Frankische vorst Childerik (f 482) in Doornik. Naast meer dan 100 solidi uit de 5de 

eeuw, behoorden meer dan 200 zilveren munten tot de grafinventaris. De 42 denarii die in de 17de 

eeuw nog voorhanden waren vormen in essentie een gesloten reeks van Traianus tot Caracalla (211-217 

na Chr.) De enige afwijkende munten zijn een Republikeinse en een Neroonse denarius, alsmede een 

siliqua van Constantius II uit 353/354 na Chr.1300 

De besproken schatten tonen niet alleen aan dat denarii lang konden blijven circuleren, maar suggere

ren bovendien dat individuele munten bijeen werden gehouden. Verder blijken de denarii-schatten 

daadwerkelijk thuis te horen in elitaire uitwisselings-circuits, blijkens het voorkomen van een voorbeeld 

in het graf van koning Childerik. De schatten zijn als deel van de thesaurus van adellijke families te 

beschouwen. Deze thesaurus werd gebruikt bij de geschenkenuitwisseling met leden van de Gefolgschaft 

en de overige clientes. Naast een gebruik in de uitwisseling tussen mensen, fungeerden de schatten ver

moedelijk ook in de uitwisseling met het bovennatuurlijke. Net als de Augusteïsch-Tiberische schatten 

staat ook ten aanzien van een deel van de 2de-eeuwse denarii vast dat zij uit (de nabijheid van) natte 

contexten komen.1301 

In tegenstelling tot de zojuist voorgestelde interpretatie ziet Erdrich de muntschatten niet als Luxus

oder statusumschreibende Gegenstände, omdat .. .sie ... zum Zeitpunkt ihres Erwerbs innerhalb des Reiches kaum 

mehr als ein oder mehrere Jahresgelder eines Auxiliarsoldaten [repräsentieren]^302 De Germanen zullen de waar

de van de munten echter minder hebben afgemeten aan hetgeen men er binnen het Romeinse rijk mee 

zou kunnen kopen. Voorts moet men zich realiseren dat de schatten in de omvang waarin zij zijn gede

poneerd geen complete thesaurus vertegenwoordigden, doch een klein deel daarvan. Aangezien de dena

rii in archeologische contexten terecht zijn gekomen, zullen zij niet tot kostbaarheden van de "hoogste 

categorie" hebben behoord. Dit sluit echter een functie in de geschenkenuitwisseling niet uit. 

7 . 5 . 3 DE I N T E R A C T I E ROND DE T I J D VAN HET I M P E R I U M GALLIARUM 

Na het abrupt afbreken van de omvangrijke importenstroom rond 200 na Chr. duurt het tot het mid
den van de 3de eeuw alvorens de Germaans-Romeinse interactie weer dusdanig intensief is dat deze 
leidt tot een materiële neerslag.1303 De kleine hoeveelheid importen getuigt van contacten met het 
Imperium Galliarum van de usurpator Postumus en zijn opvolgers. 

Dit komt het beste tot uitdrukking in de muntvondsten. Negen van de 14 schatvondsten van 3de-
eeuwse antoniniani hebben sluitmunten van een van de Gallische keizers (figuur 7.7; bijlage 12).1304 Van 
de drie grootste schatten, die van Driesum, Drieterpen en Schagen-Witte Paal, betreft meer dan de helft 
van het totale aantal munten uitgiftes van het Imperium Galliarum. Opvallend is de geringe waarde die de 
schatvondsten vertegenwoordigen. Alleen de drie genoemde schatten bevatten 50 of meer munten, de 
rest minder dan tien stuks. Daarnaast is de antoninianus een laagwaardige zilveren munt, die in specifieke 
gevallen beter tot het bronsgeld kan worden gerekend.1305 Een punt van overeenkomst met de grotere 
denarii-schatten uit eerdere periode is de herkomst uit "natte contexten".1306 

De talrijke losse vondsten van antoniniani en bronsgeld vullen het beeld aan.1307 Het merendeel van 
de munten betreft uitgiften van het Imperium Galliarum, terwijl de munten van de officiële keizers zijn 
ondervertegenwoordigd. Wat betreft de 3de-eeuwse aurei uit het Rijn-Wesergebied is de relatie met het 
Imperium Galliarum minder duidelijk. Slechts twee van de zeven munten zijn van Postumus. Dit ligt 
anders ten aanzien van de in het Elbe-Saalegebied gevonden aurei. Deze zijn talrijker en stammen 
bovendien voor het grootste deel uit de regeringsperiode van Postumus. De aurei zijn geassocieerd met 
de elitaire graven van de Haßleben-Leuna groep, waarover ik hieronder nog kom te spreken. 

Hoewel de terra sigillata niet zo precies te dateren is als de munten, hoort zij waarschijnlijk in dezelf-
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Fig. 7.6 Vindplaatsen van schatvondsten van denarii uit de 2de en het begin van de 3de eeuw na Chr. 

Voor vindplaatsen en referenties, zie bijlage 11. 

a schatvondsten van denarii; b idem, incompleet; c idem, gedeponeerd in de laat-Romeinse tijd 

de p e r i o d e thuis . Van de 20 eerder besproken 3 d e - e e u w s e exemplaren k u n n e n 16 eventueel in h e t 

derde kwart van die eeuw zijn vervaardigd (fig. 7.3). Een verhoudingsgewijs groot deel van deze sigillata 

is afkomstig uit Noord -Hol l and . U i t Friesland stamt eveneens veel 3de-eeuwse sigiïlata: 124 exemplaren 

uit de productiecentra van Trier en Rheinzabern.1 3 0 8 Hiervan kunnen 72 stuks (58%) in het derde kwart 

van de 3de eeuw zijn geproduceerd.1309 

In het bovenstaande is het merendeel van de 3de-eeuwse impor ten tussen Ri jn en Weser toegeschre

ven aan de per iode van he t Imperium Galliarum. Deze dater ing suggereert al iets over de wijze van ver

werving. Postumus en diens opvolgers hadden een ingentia auxilia Germanorum en de leden daarvan k u n 

nen de goederen naar het rechtsrijnse hebben meeg en o men . W e r n e r identificeerde de leiders van deze 

h u l p t r o e p e n exclusief m e t de p e r s o n e n die bijgezet waren in de graven van de zojuist g e n o e m d e 

Haß leben-Leuna groep uit Thüringen.1 3 1 0 In deze rijk uitgeruste inhumatiegraven k o m e n sieraden van 

edelmetaal en ge ïmpor teerd b ronzen vaatwerk voor, alsmede bronzen en gouden m u n t e n , onde r m e e r 

van Postumus. Volgens W e r n e r was dit materiaal verworven toen de Thür ingse Gefolgschafi-leiders m e t 

h u n krijgers dienden in de strijdmacht van het Imperium Galliarum. Erdrich keert zich op basis van twee 

a rgumenten tegen Werners interpretatie.1311 Ten eerste wijst hij op het relatief kleine aantal antoniniani 
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Fig. 7.7 Vindplaatsen van schatvondsten van antoniniani en losse aurei, 3de eeuw na Chr. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 12. 

a schatvondsten van antoniniani; b losse aurei 

en bronzen m u n t e n van de Gallische keizers in het Elbe-Saalegebied. Mijns inziens kan dit een ver teke

n ing t en gevolge van een regio-specifiek formatieproces betreffen. H o e w e l de samenstel l ing van he t 

kleingeld moeilijk te verklaren is, heeft het overheersen van aurei zonder twijfel te maken me t de d e p o 

sitie van deze m u n t e n in inhumat iegraven . E v e n m i n over tu igend is Erdr ichs tweede a r g u m e n t contra 

Werner , namelijk dat slechts de helft van de aurei is ui tgegeven door de Gallische usurpatores en de rest 

d o o r de "officiële" machthebbers . Niets sluit echter ui t dat de Gefolgschafi-leïders ui t T h ü r i n g e n voor 

Postumus hebben gevochten en toch in het bezit van aurei van het centrale rijk zijn gekomen. 

E rd r i ch lijkt te suggereren dat de ingentia auxilia Germanorum was samengesteld ui t "Fr is i i " ui t 

N o o r d - H o l l a n d en Friesland. Hij wijst namelijk niet alleen de identificatie me t groepen uit T h ü r i n g e n 

af, maar ook die m e t rechtsrijnse Franci.1312 D e in de Scriptores Historia Augusta g e n o e m d e hu lp t roepen 

van "Ce l t i " en "Franci" zouden zich reeds links van de Ri jn , als onderworpenen , hebben opgehouden . 

Tegen een rechtsrijnse herkomst zou het geringe aantal impor ten uit Oos t -Neder land en Westfalen plei

ten , alsmede he t feit dat de Franci in de teksten vooral als tegenstanders van Pos tumus naar voren 

komen . N u zijn antoniniani van he t Imperium Galliarum echter niet zeldzamer in bijvoorbeeld Westfalen 

dan in Friesland.1313 Verder hebben we gezien dat rechtsrijnse groepen tegelijkertijd raids in Gallië hie l -
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den en streden aan "Romeinse" zijde. Waarschijnlijk zijn de ingentia auxilia niet met één specifieke 
groep Germaanse groep te identificeren. De Gallische keizers, en misschien ook de vertegenwoordigers 
van het centrale rijk, zullen een relatienetwerk gecreëerd hebben dat grotere delen van Germania omvat
te. Bepaalde Germaanse leiders zullen daadwerkelijk met hun krijgers in Gallië gediend hebben en 
anderen steunden de usurpatores op een meer passieve wijze. 

7.3.6 DB 4DE EN 5DE EEUW. ROMEINSE IMPORTEN ALS KOSTBAARHEDEN EN GEBRUIKSGOEDEREN 

De 4de en het begin van de 5de eeuw worden gekenmerkt door vele contacten tussen de bevolking van 
het Rijn-Wesergebied en van het Imperium Romanum. Afgaande op het archeologisch materiaal is zowel 
de intensiteit van de interactie als de aard ervan anders dan in voorafgaande perioden. Wellicht was niet 
uitsluitend sprake van diplomatieke contacten, doch tevens van handel. Ik begin hier wederom met een 
bespreking van de numismatische gegevens, omdat de muntvondsten zich goed laten dateren en zich 
lenen voor meer gedetailleerde uitspraken over de aard van de contacten. Ter aanvulling van het op basis 
van de muntvondsten verkregen beeld zal aan het einde van deze paragraaf kort worden ingegaan op 
importen van laat-Romeins aardewerk. 

Op basis van de dateringen van de sluitmunten van schatvondsten van solidi of folies enerzijds en die 
van losse munten anderzijds, is een viertal perioden binnen de 4de/5de eeuw te onderscheiden waarin 
op grotere schaal munten werden aangevoerd (figuur 7.8). De eerste periode omvat de eerste helft van 
de 4de eeuw, ofwel de tijd van de Constantinische keizers en het optreden van de usurpator Magnentius. 
Vooral het voorkomen van veel bronsgeld kenmerkt deze periode. In het Rijn-Wesergebied zijn maar 
liefst 17 bronsschatten aangetroffen met sluitmunten van de Constantinische keizers en Magnentius 
(figuur 7.9; bijlage 13).1314 De hoeveelheid los gevonden bronzen munten uit de periode 300-350 na 
Chr. is eveneens enorm.1315 Het aantal ligt bijna viermaal hoger dan dat voor de 1ste tot en met de 3de 
eeuw tesamen.1316 Onder de gouden munten uit de eerste helft van de 4de eeuw zijn die van 
Magnentius veruit het belangrijkst. De enige drie schatten van solidi uit deze periode, Lengerich, Belke-
Steinbeck en Wanne-Eickel hebben alle een sluitmunt van deze tegenkeizer (figuur 7.10; bijlage 14).1317 

Bij de losse gouden munten is de driejarige regering van Magnentius door drie solidi vertegenwoordigd; 
de halve eeuw van de Constantinische keizers door slechts zes exemplaren (figuur 7.10; bijlage 15). 

Het relatief grote aantal gouden munten van Magnentius is wellicht uit politieke motieven te verkla
ren. Hoewel niet vast staat of de usurpator Franci en Saxones in zijn leger heeft opgenomen, zal hij zich 
in ieder geval van hun steun hebben willen verzekeren ten einde zich volledig op de strijd tegen 
Constantius II te kunnen richten. Het grote aantal bronzen munten van de Constantinische keizers is 
opmerkelijk. Gezien de grootschalige recrutering van Germaanse troepen die plaatsvond zou men voor
al goudgeld verwachten, zoals ook in het Valentiniaanse tijdvak gebeurt. De grote hoeveelheden laag
waardig bronsgeld wijzen eerder op een gemonetariseerde uitwisseling van goederen en diensten. 

De tweede periode waarin grotere hoeveelheden munten naar Germania komen is de Valentiniaanse 
tijd. Maar liefst drie schatvondsten met bronsgeld, vier met goud en 21 losse gouden munten worden 
gedateerd door uitgiftes van Valentinianus I en Valens uit 364-367 na Chr. Wanneer deze vondsten 
geconfronteerd worden met de bronnen ligt hun interpretatie voor de hand. Onder Valentinianus I 
hebben (opnieuw) omvangrijke lichtingen van Germaanse troepen plaatsgevonden, zoals die van de 
Ampsivarii, Bructeri, Angrivarii en Falchovarii uit de Notitia Dignitatum en de iuvenibus multis van de 
Saxones die Ammianus noemt. De gouden munten kunnen zijn geschonken bij de verdragssluitingen 
voor de lichting van deze troepen. Verder kunnen verdragen zijn gesloten om Frankische en Saksische 
elites te laten afzien van raids of steun aan de Alamanni, met wie juist in deze periode hevig werd gestre
den. 
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Fig. 7.8 Verdeling van laat-Romeinse muntvondsten naar hun terminus post quem. 
A schatvondsten brons; B schatvondsten goud; C losse munten goud. Voor nadere gegevens, zie bijlage 13-15. 

Een derde periode waaruit veel in Germania gevonden munten stammen, is die waarin Honorius over 
het Westen en Arcadius over het Oosten regeerde.1318 Een piek rond 395 na Chr. komt met name in de 
vondsten van losse solidi naar voren. Met name vanaf 392 na Chr. vonden ingrijpende politieke gebeur
tenissen plaats. De usurpator Eugenius en zijn Frankische magister militum sloten verdragen met de 
Alamanni en Franci. De officiële keizer kan hetzelfde hebben gedaan en misschien zijn zelfs Germaanse 
troepen gelicht. Onder Honorius verschuift het machtscentrum definitief naar het zuiden en worden 
manschappen aan de grensverdediging onttrokken. Stilicho, de magister militum van Honorius, sluit daar
om waarschijnlijk verdragen met groepen langs de Rijn. Bovendien zijn precies in deze tijd 
"Germaanse" of "Frankische" nederzettingen bezuiden de Rijn ontstaan, hetgeen ook met de nieuw 
ontstane situatie kan samenhangen.1319 

De jongste goudvondsten in het Rijn-Wesergebied worden gedateerd door munten van de 5de-
eeuwse tegenkeizers Constantinus III en Jovinus.1320 De eerste wordt in 407 na Chr. door soldaten in 
Britannia tot keizer uitgeroepen en breidt in enkele jaren zijn machtsgebied uit over Gallia en 
Hispania.1321 Na de dood van Constantinus in 411 heerst Jovinus voor een drietal jaren in Gallia en 
Britannia. Uit de geschreven bronnen blijkt dat beide usurpatores steunen op Germaanse commandanten 
en -troepen, waaronder Franci. Hiermee is de interpretatie van de rechtsrijnse gouden munten gegeven. 
De relatief zeldzame munten van de usurpatores komen ook in Noord-Gallië voor, onder meer in 
"Germaanse" krijgergraven.1322 Ook bezuiden de Rijn moeten derhalve op grotere schaal troepen zijn 
geworven. Van een gemonetariseerd handelsverkeer was in het 5de-eeuwse Gallië geen sprake meer. 
Bronsgeld werd niet meer geslagen en de gouden en zilveren munten werden vermoedelijk in de kam
pementen van de usurpator of de magister militum vervaardigd.1323 

In het bovenstaande zijn de gouden munten steeds geïnterpreteerd als (diplomatieke) geschenken of 
betaling aan Germaanse hulptroepen. Hoewel het in theorie ook om buit van raids zou kunnen gaan, is 
dat onwaarschijnlijk. Het eerste argument daartegen is reeds genoemd, namelijk het feit dat de munten 
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Fig. 7.9 Vindplaatsen van schatvondsten van bronzen munten uit de 4de eeuw. Voor vindplaatsen en referenties, 
zie bijlage 13. 

aan een aantal "horizonten" kan worden toegeschreven. Verder zijn de sluitmunten in een aantal vond
sten stempelfris. Het gaat blijkbaar om geld dat niet of nauwelijks gecirculeerd heeft.1324 Het laatste blijkt 
eveneens uit de overrepresentatie van specifieke muntplaatsen.1325 

De interpretatie van de gouden munten als betaling aan Germaanse hulptroepen behoeft enige toe
lichting. Men zou verwachten dat "soldij" uit laagwaardiger munten bestaat, maar vanaf de 4de eeuw 
was dat nauwelijks meer het geval. In het kader van zijn aantreden of lustrum-vieringen schonk de kei
zer goud en zilver aan de troepen. Zo beschrijft Ammianus Marcellinus hoe Iulianus, wanneer hij in 361 
te Parijs het purper aanneemt, elke soldaat 5 goudstukken en een pond zilver schenkt.1326 De troepen 
gaan dergelijke donativa ter ere van bijzondere gelegenheden al snel beschouwen én opeisen als een 
structureel deel van hun soldij.1327 Het is dus zelfs mogelijk dat een deel van de in het Rijn-Wesergebied 
gevonden solidi in het bezit was van krijgers die niet tot de hoogste elite behoorden. 

Hogere officieren en beambten ontvingen naast munten ook waardevolle geschenken, zoals kostbare 
mantels en wapens, paarden, arm- en halssieraden en fibulae van edelmetaal.1328 Er zijn van buiten het 
onderzoeksgebied verschillende voorbeelden van zilveren schalen en gouden drieknoppen-/ï&MZae 
bekend met inscripties, die aantonen dat zij bij lustrum-vieringen zijn geschonken.1329 De enige gouden 
drieknoppen-fibula uit het Rijn-Wesergebied is die uit Lengerich. Ook deze kan een keizerlijk 
geschenk zijn geweest.1330 

212 



id 
u 
t 7 1 

• 6 

2 2° 2 2° "V -̂v32 2 2° 51 « \ 
.54 • \ 

46 N 
#43 

- ' • 3 5 
•27 166 

63 60 ^ S , 
* 3 9 

• 48 87 

/ 

Fig. 7.10 Vindplaatsen van gouden munten en sieraden uit de 4de en het begin van de 5de eeuw. Voor vindplaat
sen en referenties, zie bijlage 14-16. 
a soM-schatten met sieraden; b idem, zonder sieraden; c losse solidi; d gouden sieraden 

Ten aanzien van de halsringen en armbanden van het zogenaamde "Velp-type" moet eveneens rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid dat het geschenken van de keizer of diens vertegenwoordigers 
waren aan leden van de Germaanse elite (figuur 7.10; bijlage 16). De sieraden, genoemd naar de halsrin
gen uit het dorp Velp (nr.85), zijn zeshoekig op doorsnede, in het midden verdikt en versierd met inge-
stempelde cirkeltjes en driehoekjes. Halsringen met een iets afwijkende uitvoering - onversierd, onver-
dikt en/of met een ronde of achthoekige doorsnede - kunnen als varianten van dit type worden 
beschouwd. De in enkele gevallen bij de sieraden gevonden solidi dateren hen in de tweede helft van de 
4de eeuw (Westerkappeln) of liever nog rond 400 na Chr. (Beilen, Dortmund). Algemeen wordt aange
nomen dat de halsringen zijn vervaardigd uit omgesmolten solidi. Hun gewicht komt vaak precies over
een met een veelvoud van het gewicht van de gemiddelde solidus (ca. 4.5 g). 

De sieraden van het type Velp vertonen grote onderlinge overeenkomsten qua uitvoering. Op de 

halsringen van Beilen en de armband van Nijmegen staan identieke stempels, terwijl de laatste weer te 

koppelen is aan de Beiier armring.1331 Dit suggereert dat op zijn minst een deel van de sieraden is ver

vaardigd in hetzelfde atelier, bijvoorbeeld de "veldmunt" van de keizer of diens magister militum. Uit 

geschreven teksten blijkt dat keizers halsringen weggaven. Buiten de reeds genoemde passage uit de 

Scriptores Historiae Augustae,^12 is vooral een bericht van Zosimus relevant, waar gewag wordt gemaakt 

van gouden halsringen die Theodosius aan een groep Gothen schonk.1333 Hoewel de hals- en armringen 
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van het type Velp dus mogelijk onder supervisie van het Romeinse gezag zijn gemaakt, zijn zij in tal 

van opzichten "Germaans" van karakter. De gewoonte halsringen te dragen komt namelijk op rond het 

begin van de 3de eeuw in Oost-Germaans gebied en verspreidt zich in de volgende eeuwen naar het 

westen en noorden, tot in Scandinavië toe.1334 Wanneer de keizer of een van zijn vertegenwoordigers 

halsringen als geschenken gebruikt, wordt derhalve gekozen voor een voorwerp dat ook in de 

Germaanse perceptie als kostbaarheid kan fungeren. Misschien zijn daarom ook veel solidi omgesmolten 

tot halsringen, om hen aldus te converteren van in de korte-termijn uitwisseling te gebruiken goederen 

tot kostbaarheden van een hogere categorie. 

Dat de laat-Romeinse gouden sieraden en munten daadwerkelijk binnen de Germaanse elitaire uit

wisseling werden gebruikt, wordt gesuggereerd door de lange circulatietijd van een aantal vondsten. In 

dit opzicht is sprake van overeenkomsten met de eerder besproken denarii-schatten. De schatten van 

Westerkappeln en Ellerbeck bijvoorbeeld, hebben een sluitmunt van Valens en een hoog aandeel 

Magnentius-munten.1333 De vondst van Beilen zou gedurende enige decennia kunnen zijn opge

bouwd,1336 en hetzelfde kan voor Dortmund het geval zijn.1337 In het laatstgenoemde geval bestaat 

bovendien een indicatie betreffende het moment van depositie. De stempels van enkele van de zestien 

zilveren barbaarse imitaties zijn namelijk identiek aan die op munthangers uit laat 5de- of zelfs 6de-

eeuwse graven.1338 Verder moet in dit verband worden gewezen op de voorbeelden van solidi voorzien 

van doorboringen of oogjes, die vele decennia als sieraden kunnen zijn gedragen. Tenslotte blijkt een 

overeenkomst in betekenis van de 4de-eeuwse munten met die uit eerdere perioden tevens uit de depo

sitie in of bij natte contexten. Dit geldt niet uitsluitend voor gouden, doch ook voor bronzen mun

ten.1339 Overigens is een aanzienlijk deel van de vondsten in droge omstandigheden gedeponeerd,1340 

hoewel dat niet hoeft te betekenen dat deze munten een andere betekenis in de samenleving hadden. 

Eerder is gezegd dat sprake kan zijn van een gemonetariseerde uitwisseling in de eerste helft van de 4de 

eeuw, op grond van de grote aantallen laagwaardige bronzen munten.1341 Het ontbreken van (fragmen

taire) bronzen voorwerpen in de muntschatten sluit uit dat het voorraden scrap-metal betreft. Hoewel de 

genoemde interpretatie de meest waarschijnlijke is, blijft een aantal vragen onbeantwoord. 

Ten eerste is er de onregelmatige verspreiding over het Rijn-Wesergebied. Het bronsgeld wordt het 

meeste aangetroffen bezuiden de lijn Emmerich-Osnabrück-Hannover.1342 Ten noorden en ten westen 

daarvan komen zowel schatvondsten als losse munten in aanmerkelijk lagere aantallen voor. Of deze 

verspreiding met Berger moet worden opgevat als een indicatie dat men alleen in Westfalen en directe 

omstreken geld als betaalmiddel gebruikte, staat te bezien. Het verspreidingsbeeld moet wellicht uit 

regio-specifieke formatieprocessen worden verklaard. Ook voor eerdere perioden ligt het aantal munt-

vondsten in het zuiden aanmerkelijk hoger.1343 

Een tweede probleem betreft de drastische verkleining van de toestroom van bronsgeld rond 350 na 

Chr. Berger denkt dat Germaanse raids in deze tijd een einde maakten aan de goede betrekkingen met 

Rome.1344 Van raiding was echter ook tijdens de Constantinische periode sprake geweest, terwijl men 

bovendien zou verwachten dat de import van bronzen munten in de Valentiniaanse tijd weer op het 

oude niveau zou komen. Mogelijk ligt de verklaring in veranderingen in de economische verhoudingen 

ten westen van de Rijn, met een verminderd belang van de gemonetariseerde uitwisseling aldaar. 

Ten derde is het moeilijk te verklaren waarom in de laat-Romeinse tijd plotseling sprake lijkt van 

handel, terwijl deze in de eeuwen daarvoor nauwelijks van de grond was gekomen. In ieder geval is het 

niet zo dat de Germanen producten leverden (mankracht, grondstoffen, agrarische producten) en daar

voor alleen bronsgeld ontvingen. Naast de munten zijn namelijk de meest uiteenlopende "Romeinse" 

goederen aanwezig in het rechtsrijnse gebied.1343 Naast metaalwaar en glas bestaan de importen meren

deels uit aardewerk. Anders dan in de voorgaande importhorizonten is terra sigillata nu minder goed ver

tegenwoordigd dan andere categorieën,1346 met name terra nigra-achtige voetkommetjes en ruwwandig 
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Fig. 7.11 Vindplaatsen van terra nigra voetkommen van het type Chenet 342 en varianten. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 17. 

aardewerk uit Mayen (vooral kookpotten en kannen). Helaas is het merendeel van het materiaal niet 

nauwkeuriger te dateren dan 4de of 5de eeuws. Derhalve is niet goed te controleren of de intensiteit 

van de uitwisseling inderdaad door de tijd heen varieerde, zoals wordt gesuggereerd door de dateringen 

van de bronzen munten. 

Een interessant aardewerktype is een voetkom in terra nigra-zchüg baksel, die doorgaans wordt aange

duid als Chenet 342, naar de sigillata-uitvoering van het type. Deze vorm komt voor van de (late) 3de 

tot in de 5de eeuw, met het zwaartepunt in de 4de eeuw.1347 Hoewel een zekere formele overeenkomst 

bestaat met vroegere, handgevormde aardewerktypen uit Germania, lijkt de vorm links van de Rijn te 

zijn ontstaan. Het type wordt rechts van de Rijn zeer populair (figuur 7.11; bijlage 17) en wordt er na 

verloop van tijd vermoedelijk ook vervaardigd.1348 De verspreiding van de voetkom illustreert de betrek

kelijke gelijkvormigheid van de materiële cultuur in Noord-Gallië en het Rijn-Wesergebied, waarvan in 

de 4de eeuw sprake is. 
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DE E T N I S C H E V E R H O U D I N G E N I N DE LA AT - R O M E I N S E T I J D 

E N DE M O B I L I T E I T VAN T R I B A L E G R O E P E N 

Een van de doelstellingen van dit onderzoek is het verklaren van de in de laat-Romeinse tijd toenemen

de mobiliteit van Germaanse groepen.1349 Deze werd door onder meer Wenskus in verband gebracht 

met veranderingen in de Germaanse socio-politieke organisatie.1330 De Gefolgschaft zou bestaande etni

sche banden hebben doorbroken en tijdens de zoektocht naar buit en land ontstonden nieuwe eenhe

den. De vroeg-Romeinse Kleinstämme maakten plaats voor Großstämme of gentes. Nu zijn in hoofdstuk 4 

twijfels geuit ten aanzien van de beeldvorming binnen de Verfassungsgeschichte. Gefolgschafts-rela.ties, of 

beter, patroon-cliënt relaties tussen koningen, leden van de elite en krijgers, zijn reeds in de Late 

Ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd van belang en de aard van elitemacht verandert in de loop van de tijd 

niet wezenlijk. Bovendien kent de macht van elitegroepen een inherente instabiliteit. In het licht van 

deze nuanceringen wordt in het onderstaande onderzocht in hoeverre het beeld van een toenemende 

mobiliteit van tribale groepen en het verdwijnen van de Kleinstämme correct is. In de eerste plaats wordt 

nagegaan wat gebeurt met de tribale groepen bekend uit de periode van de Augusteische campagnes. 

Wordt het aantal groepen in de loop der tijd inderdaad geringer, en zijn andere veranderingen waar

neembaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de ligging van de stamgebieden? Vervolgens wordt de betekenis 

onderzocht van de nieuwe etnische categorieën uit de laat-Romeinse tijd, zoals de Franci en Saxones. 

8 . 1 DE G E S C H I E D E N I S VAN DE S T A M M E N T U S S E N R I J N EN W E S E R 

Wanneer gesproken wordt over de "geschiedenis" van stammen, kan de indruk ontstaan dat sprake is van 

concrete, duidelijk afgebakende entiteiten. In de traditionele Stammeskunde stond een stam gelijk aan een 

(deel van een) volk, en een volk werd gezien als een levend organisme met een ziel, de Volksgeist}™ Tot 

in deze eeuw veronderstelde men continuïteit tussen de stammen en volken uit de Romeinse tijd en 

moderne eenheden. Deze opvatting is niet langer houdbaar. Een stam of etnische groep is niet meer dan 

een abstractie, een categorie binnen een classificatie ter ordening van de sociale wereld.1332 Omdat de 

samenleving niet statisch is, kan de inhoud van een categorie veranderingen ondergaan. Achter stamna

men kunnen in de vroeg-Romeinse tijd andersoortige sociale groepen schuilgaan dan enkele eeuwen 

later. Helaas zijn via de bronnen doorgaans alleen de namen van stammen - ascriptive labels - overgele

verd. Bovendien is denkbaar dat deze groepsnamen een etic ascriptive element bevatten, deel uitmaken 

van een classificatie door Romeinse auteurs. 

Ten aanzien van de kaarten met stamnamen in dit hoofdstuk moeten vooraf enkele opmerkingen 

worden gemaakt. Aan de geografische positie van de stamnamen hecht ik niet de betekenis die deze 

voor de Stammeskunde en de cultuur-historische archeologie had. Vanuit de assumptie van continuïteit 

met het verleden was het vanzelfsprekend de woongebieden van stammen in verband te brengen met de 

moderne topografie, aan de hand van aanwijzingen in de geschreven bronnen. Voor archeologen was 

het precies lokaliseren van stamterritoria belangrijk daar men hoopte langs deze weg archeologische 

Kulturkreise met specifieke volken in verband te kunnen brengen. Ik verkies een uitgangspunt zoals 

Heidinga ten aanzien van vroeg-middeleeuwse pagi hanteerde: .. .their size and borders are impossible or very 

difficult to establish just on the basis of the scanty information in the sources. The names float around as it were in an 

undifferentiated spaced Daarom wordt hier niet getracht de grenzen van tribale territoria te bepalen, 

doch alleen de relatieve posities van stamnamen. De kaarten in dit hoofdstuk dienen niet alleen ter 

oriëntatie, maar verduidelijken voor wat betreft de laat-Romeinse periode eveneens hoezeer de geschre

ven bronnen berusten op Romeinse classificaties. 
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8 . I . I DE LOKATIE VAN GROEPEN TEN T I J D E VAN DE AU GU S T I S C H E - T I B ERIS CH CAMPAGNES 

Voor een onderzoek naar een eventueel toenemende mobiliteit van tribale groepen in de loop van de 
Romeinse tijd en het verdwijnen van Kleinstämme is het nodig eerst de situatie ten tijde van de 
Augusteisch-Tiberische campagnes te bezien. Ondanks de relatief gedetailleerde bronnen voor deze 
periode is niet altijd voldoende informatie voorhanden en moet soms worden teruggevallen op jongere 
bronnen. Onvermijdelijk resulteert dat in een betrekkelijk statisch beeld. Ik ga in het onderstaande niet 
in op stammen waarvan de lokatie volstrekt onduidelijk is, of die slechts éénmaal in de bronnen worden 
genoemd.1354 

De Frisii en de Chauci komen als bewoners van de oceaankust voor in het bericht over Drusus' 
veldtocht van 12 voor Chr.13" In Tacitus' Germania uit het einde van de 1ste eeuw wordt gesproken van 
de Frisii maiores en minores.1356 Ptolemaios, die een halve eeuw later schrijft, geeft de Eems op als grens 
van de Frisii met de "kleine" Chauci (figuur 8.1). Deze laatsten wonen tot aan de Weser, de "grote" 
Chauci tot aan de Elbe.1357 

Aangezien de naam Ampsivarii als "mensen van de Eems" te duiden is,1358 zou de groep zich langs de 
gelijknamige rivier ophouden. Hun territorium ligt dan aan de benedenloop van de Eems, daar de 
Bructeri aan de bovenloop verblijven. De laatsten vechten volgens Strabo op de Eems met Drusus.1359 

Het gebied van de "kleine" Bructeri ligt verder naar het zuiden, want het wordt door de de Lippe door
sneden.1360 

In 16 na Chr. houden de Cherusci zich in ieder geval ten oosten van de Weser op,1361 maar hun ter
ritorium heeft zich waarschijnlijk aan beide zijden van de rivier uitgestrekt. Het gebied van de Cherusci 
grenst aan dat van de Angrivarii; op de scheiding zou een agger hebben gelegen.1362 Dat de Angrivarii 
meer naar het noorden wonen valt op te maken uit het feit dat zij strijden met de achterhoede van 
Germanicus' hoofdmacht, wanneer deze langs de Eems tegen de Cherusci optrekt.1363 

Blijkens het bericht van Caesars eerste Rijnoversteek wonen de Sugambri ongeveer ter hoogte van 
de Eburones en benoorden de Ubii.1364 Na de deportatie in 8 voor Chr. blijft een beperkt deel van de 
stam achter.1360 Onbetekenend als zij is, treedt deze restgroep niet meer onder de oude stamnaam op. De 
herinnering aan de roemruchte Sugambri blijft echter nog eeuwen leven.1366 Nadat zij door Caesar zijn 
verdreven worden de Usipetes en Tencteri door de Sugambri opgenomen. Voor de Usipetes kan een 
positie ergens tussen het insula Batavorum en het territorium van de Sugambri aangenomen worden.1367 

De Tencteri wonen eveneens dicht bij de Rijn, want in 57 na Chr. leidt Dubius Avitus zijn troepen over 
de rivier direct in agrum Tencterum.n6S 

Het gebied van de Tubantes ligt waarschijnlijk dicht bij dat van de Usipetes en de Bructeri, daar de 
stammen in 14 na Chr. gedrieën Germanicus' legermacht aanvallen, nadat deze het gebied van de Marsi 
verwoest had.1369 De Tubantes en Usipetes woonden overigens niet direct aan de Rijn. Zij hadden 
namelijk het aldaar gelegen militaire territorium willen bezetten, voordat Frisii en Ampsivarii dat in 57 
na Chr. probeerden.1370 Naar verluidt waren de Chamavi de oorspronkelijke bewoners van dit gebied.1371 

Volgens Strabo trokken de zojuist genoemde Marsi diep het binnenland in tijdens Drusus' campag
nes.1372 Germanicus bereikt hen in 14 na Chr. inderdaad pas nadat hij door het silva Caesia is doorge
trokken.1373 

Tenslotte zouden de Chattuarii bij het (voormalige) Sugambrische gebied verblijven. Een indirecte 
aanwijzing hiervoor is het meevoeren van Chattuarii in de triomf van Germanicus, na operaties die 
voornamelijk rond het oude Sugambrische territorium plaatsvonden.1374 Pas in de laat-Romeinse tijd 
wordt iets meer duidelijk over de ligging van hun gebied. Iulianus valt de stam aan na voorbereidingen 
getroffen te hebben in Tricensima, "bij de dertigers".1375 Deze naam moet verwijzen naar legio XXX 

Ulpia Victrix, van oudsher gelegerd in Xanten. Dit is in overeenstemming met de lokatie van de 
8ste/9de-eeuwse pagus Hatteron.1376 
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Fig. 8.1 Stammen tussen Rijn en Elbe tijdens de Augusteïsch-Tiberische campagnes. 

In 10 voor Chr. verlaten de Chatti het hen door de Romeinen gegeven gebied, mogelijk dat van waar

uit eerder de Ubii vertrokken waren.1377 De stam bevindt zich daarna iets naar het zuidoosten,1378 rond 

de Eder/Adrana.1379 In het oosten grenzen de Chatti aan de Hermunduri.1380 De Mattiaci, een deelstam 

van de Chatti,1381 wonen in de Wetterau. Hun woongebied wordt later in de 1ste eeuw bij het 

Romeinse rijk ingelijfd. 

8 . 1 . 2 HET WEDEVENAREN VAN DE STAMMEN IN DE LOOP VAN DE R O M E I N S E T I J D 

In bronnen uit de 2de eeuw na Chr. komt de naam Chauci voor het laatst voor. Buiten de reeds 

genoemde vermelding bij Ptolemaios, worden de Chauci vermeld in verband met een rond 170 na Chr. 

gehouden raid.na2 Het "verdwijnen" van deze groep(snaam) uit de bronnen is opmerkelijk. De Chauci 

houden in de latere 1ste eeuw nog verscheidene raids en behoren tot Civilis' belangerijkste eenheden.138. 

Het verdwijnen van de stam wordt vaak met de opkomst van de Saxones in verband gebracht. Op het 

laatste kom ik later terug.1384 Hier vols de vaststelling dat Ptolemaios het territorium van de Saxones 

situeert achter de Elbe, tot aan het Kimbrisch schiereiland in het noorden en de rivier Chalusos in het 

oosten (figuur 8.2). Tacitus vermeldt de Saxones niet; achter de Langobardi plaatst hij groepen als de 

Rudigni en Aviones.1383 
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Fig. 8.2 Stammen tussen Rijn en Elbe in de tweede helft van de 1ste en de 2de eeuw. 

Veel onderzoekers accepteerden Tacitus' beschrijving van de volledige uitroeiing van de Bructeri aan het 

einde van de 1ste eeuw door de Chamavi en Angrivarii.1386 De strijd zou het gevolg zijn van de 

Chaukische expansie die de Angrivarii en Chamavi naar het zuiden drong (zie onder). Daarnaast zou

den de Bructeri verzwakt zijn door interne conflicten.1387 Van de door Tacitus genoemde totale vernie

tiging van de stam is echter geen sprake. Uit verschillende bronnen blijkt dat de Bructeri tot in de laat-

Romeinse tijd bestaan. Hun territorium lijkt dan iets zuidelijker te liggen (figuur 8.3). De vroeg-mid-

deleeuwse pagus Borahtra of Borachtra ligt namelijk ten zuiden van de middenloop van de Lippe.1388 In 

het noorden zou het gebied aan dat van de Angrivarii moeten grenzen.1389 Deze groep wordt vermeld 

in de Laterculus Veronensis en de Notitia dignitatum.U9° 

Ook de Tencteri, Usipetes en Tubantes lijken zich in de loop van de Romeinse tijd naar het zuiden 

te verplaatsen. De eersten kunnen ongeveer gelokaliseerd worden met behulp van Tacitus: aan de Rijn 

tegenover Keulen en proximi Chattis.13™ Laatstgenoemde aanduiding geldt ook voor de Usipetes. In 69 

na Chr. belegeren zij Mainz samen met de Chatti en de Mattiaci.1392 Zij zouden derhalve tussen Lahn en 

Sieg gezocht moeten worden.1393 De Tencteri en Usipetes worden voor het laatst genoemd in de 

Laterculus Veronensis als Overrijnse civitates, die onder Gallienus door barbaren bezet /bewoond zijn.U9A Wat deze 

mededeling ook moge betekenen, de naam van Tencteri en Usipetes is in andere laat-Romeinse bron

nen niet meer te vinden. De Tubanti worden eveneens in de genoemde Laterculus-passage genoemd, 
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Fig. 8.3 Stammen tussen Rijn en Elbe in de laat-Romeinse periode. De berichten van klassieke auteurs noemen 

slechts groepen die hetzij in de nabijheid van de Rijn, hetzij langs de Noordzee-kust verblijven; het binnenland 

lijkt terra incognita. 

maar bestaan wel voort blijkens het voorkomen van een eenheid met hun naam in de auxilia palatina. 

Dat zij iets zuidwaarts migreerden is af te leiden uit de plaats waar zij in de Laterculus worden genoemd 

en hun plaats onder de Chamavi bij Ptolemaios.1393 

Op grond van het bovenstaande is een expansie van de Chamavi naar het oosten mogelijk. Deze zal 

dan in eerste instantie het voormalige territorium van Tubantes en Usipetes hebben betroffen, en min

der dat van de Bructeri. Nergens zijn bronnen te vinden die erop wijzen dat de groep het oorspronke

lijke gebied geheel heeft verlaten.1396 Dat de Chamavi direct aan de Bructeri grenzen wordt gesugge

reerd in een passage over een campagne van Arbogastes, die eerst de Bructeri en dan de Chamavi aan

valt.1397 

Volgens Tacitus werden de Ampsivarii door de Chauci verdreven en probeerden zij zich in 58 na 

Chr. op de rechter Rijnoever te vestigen.1398 Nadat de Romeinse generaal Dubitus Avitus dit plan had 

verijdeld, zou een lange zwerftocht zijn begonnen en toevlucht zijn gezocht bij de Chatti en 

Cherusci.1399 Laat-Romeinse vermeldingen van de groep geven aan dat zij voortbestond, in tegenstelling 

tot wat Tacitus beweert. Waar de Ampsivarii in later tijd woonden is moeilijk vast te stellen. De door 

Tacitus beschreven zuidoostwaartse trek richting Chatti en Cherusci is in overeenstemming met het 

bericht over de eerder genoemde campagne van Arbogastes. De troepen van de magister militum, die van

uit Keulen aanvallen, zien namelijk Ampsivarii en Chatti "op de heuvels in de verte". Gezien de ondui-
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delijkheid over het lot van de Chatti in de laat-Romeinse tijd, zou misschien "Chattuarii" moeten wor

den gelezen,1400 maar dat verandert niets aan de strekking van de passage.1401 

Tacitus vermelding van de val van de Cherusci lijkt op waarheid te berusten,1402 in tegenstelling tot 

wat hij over de Bructeri en Ampsivarii schrijft. De stam moet in de 1ste eeuw ten onder zijn gegaan aan 

de elitecompetitie. Net als in het geval van de Sugambri en Chauci, die ook serieuze tegenstanders van 

Rome waren, leeft hun naam wel voort.1403 Er is geen enkele indicatie dat de groep in de laat-Romeinse 

tijd nog werkelijk bestaat. 

Het lot van de Chatti is onduidelijk. Naast de zojuist genoemde twijfelachtige vermelding bij 

Gregorius van Tours is er alleen een vermelding van "Cati" in de Laterculus Veroniensis.1404 Na het begin 

van de 4de eeuw duiken de Chatti alleen in poëzie op.1405 Over de relatie tussen de namen Chatti en 

Hessen is veel gediscussieerd, maar bestaat allerminst overeenstemming.1406 Mogelijk worden de Chatti 

in de bronnen niet meer genoemd omdat hun territorium op de grens van dat van de Franci en 

Alamanni lag. 

8 . I . 3 V E R D W I J N E N D E K L E I N S T A M M E EN GROTERE M O B I L I T E I T ? 

Wanneer nagegaan wordt hoeveel tribale groepen uit de vroeg-Romeinse tijd tot in de 4de eeuw blij

ven voortbestaan, blijkt dat iets meer dan de helft te zijn. Het betreft de Frisii, Ampsivarii, Angrivarii, 

Bructeri, Chamavi, Tubantes, Chatturii en Chatti (?). De Chauci, Cherusci, Tencteri, Usipetes, Sugambri 

en Marsi schijnen niet meer te bestaan. Op het eerste gezicht lijkt de stelling bevestigd dat het aantal 

Kleinstämme in de loop van de Romeinse tijd drastisch afneemt. Bij de genoemde groepen gaat het ech

ter alleen om diegenen, waarvan de geschiedenis vanaf de Augusteische tijd te volgen is. Het is uiterst 

moeilijk zicht te krijgen op de werkelijke etnische verhoudingen. In de 1ste eeuw na Chr. blijkt name

lijk eveneens sprake van de Gamabrivii,1407 Caülci, Campsiani,1408 Landi,1409, Fosi,1410 Dulgubini, Chasuarii 

en "andere, niet bijzonder vermeldenswaardige stammen".1411 Ook in de laat-Romeinse tijd bestaan veel 

meer groepen dan men gewoonlijk denkt. Zo zijn er de Tvihanti, slechts bekend van vermeldingen op 

wijstenen uit Engeland. Wellicht zijn zij de naamgevers van de landstreek Twente.1412 Net als de Tvihanti 

zijn ook de Falchovarii slechts bekend omdat zij troepen hebben geleverd.1413 Doorgaans worden zij als 

een buurstam van de Angrivarii beschouwd.1414 Verder is in onze streken sprake van de wat duistere 

Rugii, Heruli en Chaibones. Alles overwegend, is het derhalve maar de vraag of het aantal Kleinstämme 

werkelijk afneemt. 

Een blik op de kaart met de laat-Romeinse stamnamen leert dat waarschijnlijk iets anders aan de 

hand is (figuur 8.3). In de vroege 4de eeuw is sprake van een "lege" zone, die Oost-Nederland, het 

Münsterland, Nedersaksen en het stroomgebied van de Weser omvat. Hiervoor zijn twee verklaringen 

denkbaar. De eerste is het daadwerkelijk verdwijnen en/of migreren van tribale groepen. Nu verdwij

nen verschillende vroeg-Romeinse stammen, doch alleen de Cherusci verbleven in de "lege" zone. 

Deze laatste kan eveneens mede ontstaan zijn door de zuidwaartse verplaatsing van de Angrivarii, 

Ampsivarii en Bructeri. Hoe het ook zij, de "migraties" in het Rijn-Wesergebied zijn niet van een dus

danige schaal dat zij passen in het traditionele beeld van de Volksverhuizingen. Er is geen sprake van een 

massale verplaatsing van stammen over grote afstanden, hetzij voortgestuwd door "druk" van stammen 

uit het uiterste noorden en oosten van Germania, hetzij aangetrokken door de rijkdommen van het 

Romeinse rijk.1413 Mijns inziens zijn de groepen in het gebied tussen Rijn en Weser in de laat-

Romeinse tijd even mobiel als in de eeuwen daarvoor. Reeds in de Late Ijzertijd is sprake van migraties 

over grotere afstand, bijvoorbeeld gedocumenteerd voor de Germani cisrhenani. Daarnaast zullen vele 

kleine verschuivingen van territoria hebben plaatsgevonden. Tenslotte blijkt de mobiliteit van elites en 

krijgergroepen uit de talloze raids. De relatieve rust in de midden-Romeinse tijd is voor een deel slechts 
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schijn, omdat de grensverdediging optimaal functioneert en de klassieke auteurs niets berichten over 

gebeurtenissen ver van de Rijn af.1416 De laat-Romeinse tijd laat een terugkeer naar het oude "Ijzertijd

patroon" zien, met verplaatsingen naar Gallië. Hoewel in de 4de eeuw sprake is van migraties van groe

pen uit het Rijn-Wesergebied bleven talloze (delen) van stammen gewoon rechts van de Rijn achter.1417 

De genoemde lege zone kan derhalve nooit alleen zijn ontstaan ten gevolge van migratie. Mijn 

inziens is het beperkte blikveld van de klassieke auteurs bepalend. Ondanks de goede overlevering is 

zelfs in de vroeg-Romeinse tijd reeds sprake van een zekere vertekening. Voor wat betreft het 

Nederrijnse gebied wordt met name geschreven over de groepen rondom de aanvals-assen langs de 

Lippe en via de Noordzeekust. Illustratief is Tacitus' opmerking dat "achter" de Angrivarii de Dulgubini 

en Chasuarii wonen, alsmede "andere, niet bijzonder vermeldenswaardige stammen".1418 Elders in de 

Germania laat Tacitus het territorium van de Chauci naar het zuiden doorlopen tot aan dat van de 

Chatti.1419 Men schrijft in feite alleen over de Franci en Alamanni, die tot tegen de Rijn wonen. De 

weinige voorbeelden van groepen in het binnenland, zoals de Tvihanti en Falchovarii, zijn niet via ver

halende bronnen overgeleverd. In de "lege" zone moeten veel meer stammen hebben bestaan. In het 

onderstaande zal voorts blijken dat de klassieke auteurs geen goed beeld hebben en geven van de ver

houdingen in het kustgebied van de Noordzee, waar sprake is van de Frisii en Saxones. 

8.2 FRIEZEN, FRANKEN EN SAKSEN. DE GROßSTÄMME VAN DE LAAT-ROMEINSE 

TIJD? 

Wanneer het gaat over de groepen die het onderzoeksgebied in de laat-Romeinse tijd bewonen, wordt 

doorgaans gesproken over de trits Friezen, Franken en Saksen. Achter deze groepen zouden Großstämme 

of gentes schuilgaan, nieuwe etnische eenheden die het resultaat zijn van de socio-politieke veranderin

gen in de Romeinse tijd. De zojuist bereikte conclusie dat de zogenaamde Kleinstämme tot in de laat-

Romeinse tijd voortbestaan geeft aanleiding tot een hernieuwde analyse van de betekenis van de 

begrippen Friezen, Franken en Saksen. 

8 . 2 . 1 D E F R I S I I 

Dat de Frisii altijd in één adem met de Franci en Saxones worden genoemd is enigszins verwonderlijk, 

wanneer men zich realiseert hoe weinig over hun wedervaren in de midden- en laat-Romeinse tijd 

bekend is. Nadat hun woongebied door Tacitus en Ptolemaios is aangeduid,1420 worden zij pas weer 

door de Panegyrici uit de late 3de eeuw vermeld. De Frisii waren niet onbelangrijk voor het Imperium 

Romanum, want zij leverden blijkens inscripties reeds vóór 250 hulptroepen voor het Romeinse leger. 

Volgens de Panegyrici worden de Frisii samen met Chamavi verslagen en als laeti in Gallië gevestigd. Het 

is de laatste historische vermelding van de Frisii voor een periode van ongeveer 300 jaar.1421 De stam

naam komt misschien nog voor in de Laterculus Veronensis, maar deze lijst is hooguit enkele decennia 

jonger dan de Panegyrici.1422 De mogelijke vermelding van de Frisii op de Tabula Peutingeriana zal een 

oudere situatie weergeven, daar ook de Chauci nog genoemd worden.1423 De Frisii spelen voor wat 

betreft de geschreven bronnen pas vanaf het midden van de 6de eeuw weer een rol in de geschiede

nis.1424 

Het lijkt in het licht van de weinige bronnen over de Frisii dus overdreven hen reeds in de 4de eeuw 

als een Großstam te beschouwen.1425 Die kwalificatie komt voort uit de betekenis van de Frisii in de 

Vroege Middeleeuwen. Onder archeologen is het zelfs een discussiepunt of in Friesland sprake is van 

bewoningscontinuïteit.1426 Hoewel deze kwestie niet is opgelost mag in ieder geval worden uitgegaan 
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van een sterke bevolkingsteruggang in het noordelijk kustgebied aan het eind van de Romeinse tijd.1427 

In het kader van deze studie is vooral een observatie van De Boone interessant.1428 Hij heeft er op gewe
zen dat in de Panegyrici van rond 300 na Chr. zowel de Chamavi als de Frisii tot de Franci gerekend 
worden. De begrippen Franci en Frisii/Chamavi lijken voor de lofredenaars uitwisselbaar te zijn.1429 

Blijkbaar werd het gehele gebied benoorden de Rijn als Frankisch gezien. Verscheidene malen worden 
de Franci aan de "uiterste kusten van het barbarenland" geplaatst.1430 Rond het midden van de 4de 
eeuw, wanneer de Friezen-naam is verdwenen, worden de Saxones aan de Noordzeekust gesitueerd (zie 
onder). 

DE SAXONES 

De Saxones zijn vaak als opvolgers van de Chauci gezien. Beide waren immers groepen die hun vele 

raids via de Noordzee hielden. Het probleem is evenwel dat bijna twee eeuwen liggen tussen de laatst 

bekende Chaukische raid in ca. 170 na Chr. en het moment waarop de Saxones een rol in de bronnen 

gaan spelen. Natuurlijk is de naam Saxones reeds rond het midden van de 2de eeuw te vinden bij 

Ptolemaios, maar dan wonen zij ten oosten van de Elbe. Een vermelding uit het begin van de 4de eeuw 

geeft geen informatie over de lokatie van de groep.1431 Alle andere bronnen waarin de Saxones voorko

men zijn na het midden van de 4de eeuw opgeschreven, beginnend met Iulianus Oratio uit 355/356 na 

Chr. Zoals in Iulianus' rede, worden in de meeste bronnen de Franci en Saxones in combinatie 

genoemd. Het lijkt erop, dat de klassieke auteurs vanaf het midden van de 4de eeuw een tweedeling 

maken binnen het gebied benoorden de Rijn: eerst komen de Franci, daarachter — aan de Noordzeekust 

- de Saxones. Het Saksen-begrip heeft derhalve veel van een etic ascriptive label. De inhoud wordt in 

belangrijke mate bepaald door de klassieke auteurs en bij hen is het in feite niet meer dan een weinig 

precieze geografische aanduiding. 

Dit is het eerste obstakel bij een onderzoek naar de vraag welke betekenis de naam Saxones voor de 

participanten zelf had. Omdat de Saxones zich relatief ver van de Rijn af bevinden, geven de bronnen 

nauwelijks informatie.1432 Anders dan in het geval van de Franci is daarom zelfs nauwelijks te bepalen 

welke sub-groepen of stammen tot de Saxones moeten worden gerekend. Men is er wel vanuit gegaan 

dat de Reudigni in de Saxones opgingen, omdat zij door Tacitus wel en door Ptolemaios niet (meer) 

genoemd worden.1433 Het woongebied van de Chauci moet zeker tot dat van de Saxones zijn gaan 

behoren, of de eersten nu nog bestonden of niet.1434 Verschillende onderzoekers stellen zich voor dat de 

Saxones zich reeds in de 4de eeuw manifesteerden in Oost-Nederland en andere delen van de "lege" 

zone.1435 Hierbij wordt uitgegaan van de realiteit van de door Tacitus genoemde zuidwaartse expansie 

van de Chauci en wordt de middeleeuwse situatie teruggeprojecteerd. Mijns inziens is deze voorstelling 

van zaken onjuist. Zoals gezegd moeten tot in de 4de eeuw tal van Kleinstämme in de lege zone hebben 

bestaan, waaronder de Tvihanti, Angrivarii en Falchovarii. Verder mogen de Salii volgens Zosimos dan 

wel uit hun herkomstgebied verdreven zijn door de Saxones, maar het is algemeen aanvaard dat de 

streeknaam Salland van de stamnaam is afgeleid.1436 Wellicht is een deel van deze groep aldaar achterge

bleven en niet naar Batavia getrokken. De verspreiding van de Saksen(naam) zal een proces van eeuwen 

zijn geweest dat voor wat betreft de binnenlanden van Germania eerst in de Vroege Middeleeuwen 

werd afgesloten.1437 

Ondertussen is geen antwoord gegeven op de vraag wat precies onder Saxones verstaan moet wor

den. Gedurende de eerste anderhalve eeuw Sachsenforschung bestonden hieromtrent twee tegengestelde 

opvattingen, de Eroberungs- en Bündnistheorie}™ Volgens aanhangers van het eerstgenoemde verklarings

model had de oorspronkelijke stam door middel van geweld een reeks andere groepen onderworpen, 

wiens namen daardoor verloren gingen en plaatsmaakten voor de naam van de Saxones. Anderen meen-
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den dat sprake was van een reeks vrijwillige bondgenootschapen tussen stammen, een model dat ook 
wel op de Franci is toegepast (zie onder). De laatste decennia is de Bündnistheorie grotendeels losgelaten, 
al verondersteld men nog wel dat de Saxones als Kultverband functioneerden. De naam van de Saxones 
zou zich zowel door veroveringen hebben verbreid, als door uitbreiding van de politieke invloedssfeer 
en ethnische Selbstzuordnung.,439 Vooral het optreden van krijger-Gefolgschaften van gemengde etnische 
samenstelling zou het oorspronkelijke onderscheid tussen de verschillende stammen hebben doen verva
gen, zodat uiteindelijk alleen het overkoepelende Saksen-begrip overbleef.1440 Dit verklaringsmodel 
komt plausibel over, al geven de beschikbare bronnen geen enkele informatie over de emic invulling van 
het begrip Saxones. 

. 2 . 3 DE FRANCI 

Het begrip Franci komt vanaf het midden van de 3de eeuw in de bronnen voor. Pas enkele decennia 
later blijkt het een begrip te zijn waarachter verschillende stammen schuilgaan, te weten de Frisii en 
Chamavi. Zoals beschreven is de toewijzing van de Frisii aan de Franci een éénmalige aangelegenheid. 
De Chamavi worden ook in latere bronnen Franci genoemd. Daarnaast staat op de Tabula Peutingeriana 

de wat cryptische mededeling Chamavi qui el Pranci (zie onder). De jongste vermelding heeft betrekk-
king op de strafexpeditie van Arbogastes tegen de Frankische subreguli Marcomerus en Sunnon in 388 
na Chr.1441 Een andere stam die onder de noemer Franci valt, is die van de Salii. Zij komen voor in het 
verhaal van Zosimos over gebeurtenissen die zich kort voor 358 na Chr. afspeelden. Het gaat in dat ver
haal over "het volk van de Salii, een stam van de Franci".1442 Ammianus spreekt over "de Franci, diege
nen namelijk die gewoonlijk de Salii genoemd worden".1443 Ook de (Ch)attuarii worden tot de Franci 
gerekend; de eerste maal wanneer acties van Iulianus worden beschreven. In 360 steekt de keizer in de 
buurt van Xanten de Rijn over en valt "het gebied der Franci, die men Attuarii noemt" binnen.1444 In 
het bericht over Arbogastes bij Gregorius van Tours wordt gesproken van Chattuarii of Chatten onder 
de Frankische subregulos Marcomerus.1445 Dezelfde tekst vormt tenslotte de enige vermelding van zowel 
de Bructeri als de Ampsivarii als Frankische stam. De laatsten worden weliswaar niet direct als Franci 
gekarakteriseerd, maar zij bevinden in het gevolg van de Frankische subregulus Marcomerus. 

Wat gaat nu achter het begrip Franci schuil en hoe verhouden zich de reeds bestaande groepen tot 
dit begrip? In de eerste plaats is het voor de klassieke auteurs een soort van geografische aanduiding. 
Zoals bij de bespreking van de Frisii naar voren is gekomen, beschouwen de schrijvers aanvankelijk alles 
benoorden de Rijn als Frankisch. Om precies te zijn betreft het alle groepen tegenover de grens van 
Germania inferior, want de groepen tegenover Germania superior worden als Alamanni aangeduid.1446 Later 
preciseert men dit en worden de groepen in het kustgebied van de Noordzee van de Franci onderschei
den en als Saxones benoemd. Alleen al op grond van de Germaanse oorsprong van het woord Franci is 
duidelijk dat het de naam meer is dan uitsluitend een etic label. Hoewel de betekenis niet vast staat is 
deze waarschijnlijk iets als "de wilden, dapperen, onstuimigen".1447 

Een inmiddels nauwelijks meer aangehangen interpretatie is die van de Franci als een "stammen
bond" van een reeks autonome stammen. Deze interpretatie is voornamelijk gebaseerd op een passage in 
de Panegyrici: Al deze volken hadden eerst afzonderlijk, daarna tegelijk, de wapens opgenomen en waren, verenigd 

in bondgenootschap,gezamenlijk een heftige strijd begonnen.UA% Een stammenbond is een anachronisme, 
gemodelleerd naar het soort verdragsrelaties dat moderne natie-staten onderhouden. Weliswaar konden 
stammen verdragen sluiten, maar deze hielden in de praktijk doorgaans niet lang stand, daar zij in feite 
op persoonlijke basis tussen leden van de elite werden gesloten.1449 

Als alternatief voor het model van een "staten"-bond hebben sommigen teruggegrepen op dat van 
het supra-tribale Kultverband. Het Frankische Kultverband zou dan de opvolgster zijn van de cultusge-
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meenschap rond het Tanfana-heiligdom, en daarmee weer van de Istaevones.1450 Mijns inziens kan een 
dergelijk verband tussen de begrippen Franci en Istaevones niet worden gelegd; de eersten zijn immers 
geen (in)directe opvolgers van de laatsten. Wel zou het begrip Franci, net als Istaevones, kunnen zijn 
ontstaan als overkoepelend begrip voor een reeks groepen waartussen een metaforische verwantschap 
werd geconstrueerd. 

Veel onderzoekers vatten het begrip Franci op als een zelfstandig gebruikt bijvoegelijk naam
woord.1431 De zojuist genoemde etymologie van Franci volgend, zou aldus oorspronkelijk sprake zijn 
geweest van de "wilde Chamavi" of "wilde Salii". Dat daadwerkelijk een hoofdstam bestond leidt men 
af uit een lofrede van Libanios op Constantius en Constans.1452 Een eerste argument de Chamavi als 
hoofdstam te beschouwen is dat zij 60 jaar eerder dan andere groepen als Franci worden genoemd. Het 
tweede argument vormt de aanduiding op de Tabula Peutingeriana, te verbeteren tot Chamavi qui et 

Franci. Dit leest men dan als "Chamaven die (de) Franci zijn".1453 Men kan echter evengoed lezen 
"Chamavi die (ook) Franci zijn".1454 Mede gezien de geringe waarde van de Tabula met betrekking tot 
Overrijnse groepen is het verstandig niet te veel waarde aan deze bron te hechten.1455 

Ter onderbouwing van de visie dat niet de Chamavi maar de Salii de hoofdstam van de Franci vorm
den, zijn tal van argumenten aangevoerd. In hoofdstuk 7 is besproken hoe de Salii in 360 reeds enige tijd 
op Romeins grondgebied verbleven, en door Iulianus "in bescherming" werden genomen. Omdat 20 
jaar eerder met de Franci een verdrag was gesloten en bij Libanios naar "de hoofdstam" wordt verwe
zen, stelt men deze laatste gelijk aan de Salii.1456 Verder doet Blok de in een retorische vraag vervatte 
suggestie, dat de Franci "gewoonlijk" Salii worden genoemd omdat zij de Frankische hoofdstam zijn.1457 

Het belangrijkste argument voor de meeste auteurs is echter de relatie tussen de Salische traditie en de 
Merovingische dynastie in de Vroege Middeleeuwen.1458 Men moet zich echter realiseren dat tussen de 
laatste vermelding van de Salii in de Romeinse bronnen en de eerste vroeg-middeleeuwse teksten twee 
eeuwen liggen. Nergens blijken de Salii reeds in de 4de eeuw een dusdanige positie in te nemen dat zij 
tot dragers van de Merovingische dynastie waren voorbestemd. 

Het zal duidelijk zijn dat ik weinig overtuigende argumenten zie voor hetzij de Chamavi, hetzij de 
Salii als hoofdstam van de Franci. Dat men het bestaan van een dergelijke eenheid toch als een serieuze 
optie onderzoekt, heeft alles te maken met de bestaande ideeën omtrent het ontstaan van de 
Großstämme. Wenskus geeft direct aan het begin van zijn hoofdstuk over de Franci toe dat de vorming 
van deze Grqßstam anders verloopt dan in de meeste gevallen.1459 Zij is namelijk niet uit een 
Wanderlawine tijdens de migratie richting het Romeinse rijk ontstaan, doch zou zich eerder bezuiden de 
Rijn hebben gevormd rond een Traditionskern.U60 Hij ziet de Salii aldus als Traditionskern en niet als 
hoofdstam.1461 Blok daarentegen laat de clustering van groepen rond de Salii reeds in Germania c.q. 
Oost-Nederland plaatsvinden.1462 

Het is interessant dat Wenskus het traditionele beeld van de Franci als Großstamm loslaat, tenminste 

voor zolang zij zich benoorden de Rijn bevinden. Daarmee is echter nog niets gezegd over de oor

spronkelijke betekenis van het begrip Franci. Zelfs als de naam in oorsprong op één groep betrekking 

had kan hij later gebruikt zijn om uitdrukking te geven aan een metaforische verwantschap tussen een 

aantal groepen.1463 Oudere overkoepelende begrippen, als Suebi of Ingaevones, waren misschien minder 

actueel geworden door de kleinschalige migraties en andere veranderingen tijdens de Romeinse perio

de. Hoewel het begrip Franci een emic ascriptive label kan zijn geweest, zullen de afzonderlijke stammen 

in hoge mate autonoom zijn gebleven en verwikkeld zijn geweest in inter- en intra-tribale conflicten. 

Wenskus heeft mijns inziens gelijk, wanneer hij de invulling van het Franken-begrip in belangrijke 

mate bezuiden de Rijn laat plaatsvinden. Hierbij zullen de "Romeinen" een grote rol hebben gespeeld. 

Al snel nadat de bevolking van Gallië en het Rijnland met Franci te maken krijgt, heeft deze term het 

begrip Germani geheel vervangen. De vertegenwoordigers van het Romeinse rijk zullen iedereen die 

van boven de Rijn afkomstig was met het etic ascriptive label Franci hebben aangesproken bij contacten in 
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het kader van gewapende conflicten, verdragen en hulptroepenleveranties. Toen in toenemende mate 

bleek dat de "noorderlingen" gewaardeerd werden om hun krijgshaftigheid en militaire capaciteiten, 

zullen zij in toenemende mate gebruik zijn gaan maken van het label Franci. Daarnaast zullen anderen 

zich in een proces van ethnische Selbstzuordnung Franci zijn gaan noemen. In analogie met het etic ascripti-

ve Germanen-begrip uit de vroeg-Romeinse tijd, zullen leden van de Chamavi, Salii, Ampsivarii en 

Bructeri zich echter in de dagelijkse praktijk vooral met hun stamnaam hebben aangeduid.1464 
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9 B E S L U I T 

In het onderstaande wil ik terugkomen op de belangrijkste punten die in deze studie aan de orde zijn 
gekomen. Ik geef geen overzicht van de resultaten voor elk hoofdstuk afzonderlijk, maar bespreek deze 
aan de hand van de drie centrale vragen die in paragraaf 1.1.2 zijn geformuleerd. In de eerste plaats ging 
het om een bepaling van de aard van de sociale organisatie en de machtspositie van elitegroepen aan het 
begin van de onderzochte periode. Vervolgens moest worden vastgesteld in hoeverre in de loop van de 
Romeinse tijd maatschappelijke veranderingen optraden. Tenslotte zou geprobeerd worden eventuele 
veranderingen te verklaren. Aandacht voor de beeldvorming door hedendaagse onderzoekers met 
betrekking tot de groepen in het Rijn-Wesergebied vormde een geïntegreerd onderdeel van de analyse 
van archeologische en geschreven bronnen. 

9 . I DE S O C I O - P O L I T I E K E O R G A N I S A T I E EN DE M A C H T S P O S I T I E VAN 

E L I T E G R O E P E N 

De eerste vraag, die naar de aard van de socio-politieke organisatie van de groepen tussen Rijn en 
Weser, levert direct een serieus probleem op. Terwijl in de Late Ijzertijd met elites te associëren vond
sten, zoals wapens en bronzen vaatwerk, in onder meer het Elbegebied in aanzienlijke aantallen voorko-
men,146= zijn deze op dat moment tussen Rijn en Weser onbekend. Dit heeft in de eerste plaats te maken 
met het geringe aantal graven dat is gevonden en het "armelijke" karakter van de bijgiften.1466 In het 
kustgebied worden zelden graven aangetroffen, op de zandgronden zijn de grafvelden doorgaans uiterst 
klein. Het merendeel van de graven betreft Brandgrubengräber, met slechts weinig meeverbrande en daar
door fragmentarische bijgiften. Monumentale randstructuren of grafheuvels ontbreken. Rituele deposi
ties zijn eveneens schaars en de materiële cultuur van elites wordt nu eenmaal zelden in nederzettings
context aangetroffen. Daarom is het niet vast te stellen of de uit Gallië geïmporteerde kostbare goederen 
die in de graven van het Elbegebied zijn gevonden misschien ook circuleerden tussen Rijn en Weser. 

Afgaande op het weinig gedifferentieerde grafritueel hebben meerdere onderzoekers het gebied tus
sen Rijn en Weser als aparte eenheid beschouwd, waar sprake zou zijn van een weinig gehiërarchiseerde, 
bijna egalitaire samenleving.1467 Zowel auteurs met een cultuur-historische als met een processuele bena
dering zien een direct verband tussen de aard van het grafritueel en de sociale organisatie. De omvang 
van het graf(monument) en het aantal en de aard van de bijgiften zouden een betrouwbare indruk 
geven van de sociale positie en status die de overledene bij diens leven had.1468 Dit uitgangspunt is in 
verschillende opzichten discutabel: de nabestaanden wordt een passieve houding toegedacht, zij kopiëren 
slechts het beeld van de levende in het graf. Verder is de inrichting van het graf slechts één aspect bin
nen het geheel van rituelen rond de dood. 

Blijkens antropologische studies is in de dodenrituelen van veel samenlevingen de structuur van rites 

de passage te herkennen.1469 De dood wordt gezien als de laatste statusverandering die de mens ondergaat. 
De "ziel" van de overledene moet loskomen van het stoffelijk lichaam en worden getransformeerd tot 
voorouder of bewoner van het dodenrijk. De verstoorde sociale orde moet worden hersteld door de 
essentie van de overledene voor de gemeenschap te behouden en te herverdelen. Het kan gaan om 
"vruchtbaarheid", "levenskracht", rollen, posities, claims en/of rechten. Het graf dat de archeoloog 
terugvindt hoeft in principe niets meer te zijn dan een bergplaats voor het stoffelijk overschot. Dit is 
wellicht een van de verklaringen voor het weinig gedifferentieerde grafritueel in het Rijn-Wesergebied. 
De traditie niet-monumentale graven aan te leggen en weinig bijgiften mee te geven is minstens tot in 
de Midden Ijzertijd terug te volgen. De plaats waar de stoffelijke resten werden gedeponeerd was blijk
baar van oudsher van ondergeschikt belang. 
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Vanzelfsprekend kunnen nabestaanden in specifieke gevallen extra zorg aan de uitvoering van een graf 
besteden. Dit gebeurt met name in bijzondere omstandigheden. Dergelijke omstandigheden treden bij
voorbeeld op wanneer de overdracht van de positie van de overledene problematisch is, zoals bij een 
opvolgingsstrijd. Ook het leggen van claims op een territorium door een pas gevestigde groep kan tot 
speciale rituelen aanleiding geven. Het hoeft echter niet zo te zijn dat boodschappen bedoeld voor gro
tere eenheden dan verwanten- of lokale groepen middels het dodenritueel worden overgebracht. Juist 
in het Rijn-Wesergebied lijkt de "rituele communicatie" te zijn verlopen via andere kanalen en heeft 
deze geen archeologische sporen nagelaten. 

Wekt het "armelijke" grafbestel de indruk dat tussen Rijn en Weser een weinig gedifferentieerde 
sociale organisatie bestond, op basis van geschreven teksten kan van het tegendeel worden uitgegaan.1470 

Teksten van klassieke auteurs over het gebied zijn in ruime mate voorhanden, doordat de daar levende 
Germaanse groepen met name rond het begin van de jaartelling en in de laat-Romeinse tijd een gevaar 
voor de veiligheid van Gallië vormden. Helaas lag de interesse van de auteurs primair bij de Romeinse 
geschiedenis en de daden van prominenten uit de eigen samenleving. Men had niet de intentie de socia
le organisatie van Germaanse groepen precies weer te geven. De terminologie voor specifieke posities 
en instituties is vaag en de waarden die het handelen van Germaanse elites bepaalden werden niet 
begrepen.1471 De centrale waarden van Germaanse elitegroepen komen daarentegen wel uitgebreid aan 
de orde in het Oudengelse epos Beowulf. Het hanteren van dit geschrift als "bron" voor de samenlevin
gen tussen Rijn en Weser is niet zonder problemen, doch de tekst biedt een referentiekader voor het 
plaatsen van de terloopse en anecdotische observaties van de klassieke auteurs. 

Op basis van de geschreven bronnen is een tamelijk gedifferentieerde socio-politieke organisatie voor 
het Rijn-Wesergebied te reconstrueren. Aan het hoofd van een tribale groep staat de koning, die rituele 
functies vervult als representant van de groep als geheel.1472 Hij bevestigt middels geschenkenuitwisseling 
de positie van leden van de elite en hun claims op een deel van het territorium. In tal van opzichten is 
hij echter gelijk aan andere leden van de hoogste elite, aangezien zijn positie niet vanzelfsprekend is en 
door martiaal en vrijgevig handelen verkregen en behouden moet worden. Hoewel in principe alleen 
leden van de stirps regia in aanmerking komen voor het koningschap, bestaat vaak een felle strijd om de 
opvolging. Van een onbetwiste primogenituur is geen sprake en door aanverwantschap met andere eli
tefamilies kunnen ook leden van de laatsten zich in de machtsstrijd mengen. 

De machtspositie van een koning of princeps steunde in belangrijke mate op zijn clientes, die een per
soonlijke afhankelijkheidsrelatie met hem onderhielden. De clientes met een lagere status werden door de 
princeps beschermd1473 en droegen in ruil daarvoor een tribuut van agrarische producten en grondstoffen 
af en verleenden (krijgs)diensten. Een minder asymmetrische relatie bestond met de leden van de 
Gefolgschaft of comitatus}1'1* In dit verband worden jonge mannen opgenomen op basis van hun voorna
me afkomst en verrichte "roemrijke" daden. De princeps of koning erkent de positie van een 
Gefolgschaft-krijger door het geven van geschenken en het aangaan van een metaforische verwantschap. 
Dit opent de krijger wegen tot het behalen van meer prestige, materiële welstand en uiteindelijk het 
stichten van een eigen Gefolgschaft. De krijger vecht voor de princeps en diens verwanten en verleent 
politieke steun. 

De uitwisselings- en huwelijksnetwerken waarin de koning en de hoogste elite participeerden had

den een supra-tribaal karakter. Mede daarom waren de contacten met vertegenwoordigers van Rome in 

essentie op dezelfde wijze vormgegeven als de onderlinge relaties van Germaanse elites.1475 Wanneer een 

Germaanse groep verslagen was of zich vrijwillig onderwierp werd een verdrag gesloten met de 

Romeinse bevelvoerder. In de klassieke bronnen wordt bij de beschrijving van dergelijke verdragen een 

terminologie gebezigd, die ook bij patroon-cliënt relaties wordt toegepast. De betreffende Germaanse 

groep is trouw of loyaliteit (fides) jegens Rome verschuldigd, zoals een cliënt jegens zijn patroon. 

Tegelijk wordt de relatie verwoord middels een vriendschaps- en verwantschapsterminologie. Door de 

230 



band met een Romeinse princeps — een hoge militair, lid van het keizerlijk huis of de keizer zelf — kon

den leden van de Germaanse elite hun positie binnen de eigen groep versterken. Een goede relatie met 

Rome bood Germaanse leiders ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van roem door dienst te nemen 

in het Romeinse leger en daarin krijgshaftig te handelen. 

Een elitekrijger moest voortdurend moeite doen zijn sociale positie en status waar te maken door 

eervol en krijgshaftig handelen. Zijn sociale positie en status waren niet absoluut gedefinieerd, maar 

mede afhankelijk van de daden van anderen. Daarnaast moest iemand die over goederen en rijkdommen 

kon beschikken deze "goed gebruiken" — dat wil zeggen weggeven — om zijn relatienetwerk in stand te 

houden. Het probleem was echter dat de waarde van "kostbaarheden" waarmee men een ander aan zich 

kon verplichten niet zozeer werd bepaald door de intrinsieke waarde, maar meer door hun geschiedenis. 

Deze geschiedenis verwijst naar de roemrijke daden en/of de uitwisselingsrelaties via welke het was ver

kregen. Kostbaarheden van de hoogste categorie — zwaarden, maliënkolders, helmen, kostbaar paarde-

tuig, drinkgerei, edelmetalen voorwerpen — konden dus niet zomaar in elke gewenste hoeveelheid wor

den geproduceerd. Daarnaast ontleende men aan de kostbaarheden een deel van zijn status, zodat zij niet 

lichtvaardig konden worden weggeschonken. Het schenken van een zeer kostbaar voorwerp kon tot 

gevolg hebben dat andere personen zich voor de eerder door hen ontvangen geschenken "moesten 

schamen". Het schenken aan één persoon greep op het totale relatienetwerk in. 

Op grond van de zojuist genoemde problemen werd bij de geschenkenuitwisseling naast een klein 

aantal kostbaarheden een grotere hoeveelheid minder kostbare zaken ingezet. Het betreft wederom 

wapens, drinkgerei en voorwerpen van edelmetaal, maar met een minder roemrijke geschiedenis, een 

meer gestandariseerde vormgeving en dito waarde. Voor wat betreft het Rijn-Wesergebied lijken daar

naast met name runderen en paarden tot deze categorie te hebben behoord. Het voordeel van genoem

de goederen is dat zij gemakkelijker te verkrijgen zijn, via raids en oorlogen, als het tribuut van clientes of 

overwonnen groepen en uit nijverheid, handel en agrarische productie. Voor het aangaan en onderhou

den van relaties vormen zij een minder "gevaarlijk" middel. Tegelijk is hun uitwisseling van cruciaal 

belang voor het voortbestaan van de samenleving. 

Het is voor de archeoloog om verschillende redenen moeilijk inzicht te krijgen in de elitaire uitwis

seling binnen een samenleving.1476 Iedere samenleving kent een eigen classificatie van goederen en kost

baarheden, waarbij voor de laatsten ook de geschiedenis belangrijk is. De waarde van gevonden artefac

ten is dus slechts tot op zekere hoogte te bepalen. Een groter probleem zijn de pogingen van de partici

panten kostbaarheden niet te verliezen, en derhalve de terughoudendheid ze als grafgiften of offergaven 

voor de goden te gebruiken. De "prestigegoederen" die de archeoloog vindt, behoren daarom zelden tot 

de hoogste categorie kostbaarheden. In het Rijn-Wesergebied aangetroffen bronzen vaatwerk en mun

ten van edelmetaal uit de Romeinse tijd behoorden wellicht tot een lagere categorie kostbaarheden. 

Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het rundvee, waarvan we via verschillende archeologische en 

geschreven bronnen weten dat het een belangrijke rol speelde binnen de uitwisseling van de bestudeer

de samenlevingen. 

9 . 2 V E R A N D E R I N G E N IN DE S O C I O - P O L I T I E K E O R G A N I S A T I E ? 

Het traceren van maatschappelijke veranderingen in de pre- en protohistorie stelt archeologen en histo

rici steeds weer voor problemen. Vanwege de fragmentarische overlevering moeten gegevens met 

betrekking tot verschillende perioden en uiteenlopende aspecten van de "werkelijkheid" worden 

samengevoegd om een beeld van de bestudeerde samenleving te krijgen.1477 Veranderingen worden 

beschreven als de overgang van het - statische - beeld van een "oorspronkelijke" situatie naar de situatie 

in een volgend stadium. 
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Op een dergelijke wijze zijn ook de veranderingen in de socio-politieke organisatie van de Germaanse 
samenlevingen geconcipieerd.1478 In de late prehistorie en vroeg-Romeinse tijd zouden verwantschaps
relaties de structuur van de samenleving hebben gedetermineerd. De elite zou uitsluitend binnen het 
kader van de stam hebben geopereerd en de koning zou primair een sacrale functie hebben gehad. Men 
veronderstelt dat in de loop van de Romeinse tijd een einde komt aan deze "oorspronkelijke" situatie. 
Leden van de elite zouden op individuele basis politiek zijn gaan bedrijven. Een leider verzamelde een 
Gefolgschaft om zich heen om rijkdommen en land te veroveren. Dientengevolge kreeg de leider contro
le over de circulatie van prestigegoederen en een deel van de (agrarische) productie. Daar Gefolgschaft-

relaties de bestaande stamverbanden doorkruisten, zouden de tribale eenheden uit de vroeg-Romeinse 
tijd zijn verdwenen en plaats hebben gemaakt voor nieuwe groepen als Franken en Saksen. 

Tegen bovenstaande visie op de ontwikkeling van de Germaanse samenlevingen zijn in deze studie 
verschillende bezwaren naar voren gebracht. Zowel het beeld van de "oorspronkelijke" als dat van de 
"uiteindelijke" socio-politieke situatie blijkt ingevuld aan de hand van common sense noties, ongeacht de 
specifieke theoretische benadering van de betreffende onderzoekers. Het veronderstelde primaat van 
verwantschap, met als gevolg een betrekkelijk egalitaire sociale organisatie, berust op stereotypen aan
gaande het karakter van "primitieve" of "niet-complexe" samenlevingen. De verwantschap waarover 
wordt gesproken is echter niet oorspronkelijk, want het is vooral een cultural construct en minder een bio
logisch gegeven. Ten aanzien van de "ontwikkelde" Germaanse samenleving worden eveneens stereoty
pen gehanteerd. Voor wat betreft de situatie in de laat-Romeinse tijd wordt de machtspositie van elite
groepen vergeleken met die in onze moderne Westerse samenleving, daar deze zou zijn gebaseerd op 
militaire macht en de accumulatie van goederen en grond. Men doet het voorkomen of het biologische 
en irrationele plaatsmaakt voor het culturele en rationele. In de toekomst zal moeten worden getracht, 
niet steeds weer in dergelijke stereotypen te vervallen. Natuurlijk is dat moeilijk, daar zowel de voorstel
lingswerelden als de sociale en historische context die het handelen van de participanten stuurden nooit 
geheel kenbaar zijn. Beelden van het verleden zullen altijd geïnspireerd zijn op ons eigen referentieka
der. Dit laatste omvat zowel ideeën omtrent de Westerse samenleving als niet-Westerse culturen. 
Aangezien het maken van vergelijkingen onvermijdelijk is, kan alleen getracht worden het referentieka
der te expliciteren en te bediscussieëren in elke analyse van archeologische en historische bronnen. 

Een tweede punt van kritiek op de huidige beeldvorming over de Germaanse samenlevingen betreft 
de feitelijke onderbouwing van de veronderstelde veranderingen. Het gaat hierbij voornamelijk om de 
interpretatie van de schriftelijke bronnen, omdat de modelvorming over de socio-politieke organisatie 
vooral daarop is gebaseerd. Regelmatig wordt met passages uit de bronnen door tijd en ruimte "gescho
ven" om deze op een bepaalde situatie van toepassing te laten zijn. Zo lezen sommigen in hoofdstuk 7,1 
en 12,3 van de Germania een beschrijving van de "egalitaire" samenlevingen in het Rijn-Wesergebied, 
terwijl de gedifferentieerde sociale organisatie - met principes en comitatus - van hoofdstuk 13 tot 15 
alleen ten oosten van de Weser gevonden zou worden. Anderen menen dat Tacitus slechts de aanzetten 
beschrijft van het Gefolgschaft-systeem dat eerst later volledig tot ontwikkeling kwam. Voorts wordt vaak 
te veel gewicht toegekend aan één passage of term. Een voorbeeld is de passage over het "overlopen" 
van Inguiomerus naar de Marcomanni.1479 Het neutrale clientes van Tacitus wordt gelijkgesteld aan de 
Gefolgschaft en vervolgens als bewijs gebruikt voor de stelling dat de loyaliteit aan de Gefolgschaft groter is 
dan die aan de stam. 

Wanneer de teksten voorzichtig worden geïnterpreteerd, zijn vraagtekens te plaatsen bij algemeen 

veronderstelde veranderingen in de socio-politieke organisatie gedurende de Romeinse tijd. Het betreft 

het verdwijnen van het traditionele koningschap, het groter wordende belang van de Gefolgschaft, de toe

nemende mobiliteit van tribale groepen en het verdwijnen van de Kleinstämme. Zowel in de vroeg- als 

de laat-Romeinse tijd blijken de meeste Germaanse stammen koningen te hebben.1480 Wenskus'gallisch

westgermanischen Revolution betreft een tijdelijk ontbreken van koningen ten gevolge van een felle elite-
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competitie. Evenmin bestaan concrete aanwijzingen voor een veranderende inhoud van het koning- en 

leiderschap. Het gaat te ver uit de enigszins gewijzigde terminologie in de bronnen een fundamentele 

transformatie van de sociale structuur te destilleren. Van de vroeg- tot de laat-Romeinse tijd heeft de 

koning zowel een sacrale, rituele functie als politieke en militaire macht. 

Het clientèle- c.q. Gefolgschaft-systûem bestaat reeds in de Late Ijzertijd en wordt naar de laat-

Romeinse tijd toe zeker niet belangrijker, in de zin dat zij andere organiserende principes verdringt.1481 

Evenmin gaan de Gefolgschaft-relatïes sterker afbreuk doen aan bestaande stamverbanden. De hoogste 

elite, inclusief de Gefolgschaft, participeert voortdurend in inter-tribale netwerken en strijdt soms met 

stamgenoten. Dit leidde niet noodzakelijkerwijs tot een desintegratie van tribale eenheden omdat de 

elite buiten de comitatus eveneens banden had en afhankelijk was van verwanten en clientes van lagere sta

tus. 

Op grond van het bovenstaande hoeft het niet te verwonderen dat een groot aantal Kleinstämme uit 

de Augusteische periode in de 4de eeuw nog immer blijkt te bestaan.1482 Natuurlijk waren de etnische 

verhoudingen enigszins gewijzigd, verdwenen bepaalde groepen en veranderde de inhoud van sommige 

emic ascriptive labels. Groepen als de Franci en Saxones verdrongen de Kleinstämme als zodanig niet, doch 

vormden nieuwe overkoepelende, supra-tribale eenheden, vergelijkbaar met groepen als de Ingaevones, 

Suebi en Germani (cisrhenani) uit de Late Ijzertijd.1483 Dergelijke eenheden speelden een rol in inheem

se cosmologieën en afstammingsmythen, maar waren in het alledaagse leven alleen in bepaalde situaties 

van belang, bijvoorbeeld bij interactie met vertegenwoordigers van het Romeinse rijk. 

Het blijkt dat de mobiliteit van de onderzochte tribale groepen altijd betrekkelijk groot is en niet 

alleen in de laat-Romeinse periode. Gedurende de gehele latere prehistorie en Romeinse tijd vinden 

kleinschalige verschuivingen van stamgebieden plaats en een enkele maal migreert een groep over gro

tere afstand. Elitegroepen en Gefolgschaften zijn steeds zeer mobiel, aangezien zij raids over grote afstan

den houden en hun interactienetwerken supra-regionaal zijn. Reeds in de Late Ijzertijd strekt het net

werk van bijvoorbeeld Ariovistus zich tot ver in Gallië uit. In de Romeinse tijd nemen de contacten 

tussen inheemse elites aan beide zijden van de Rijn weliswaar af, doch zij herleven onder specifieke 

omstandigheden, zoals bij de Batavenopstand. Men moet zich voorts realiseren dat de geschreven bron

nen de supra-regionale elitenetwerken binnen Germania geheel negeren. In de laat-Romeinse tijd kun

nen Germaanse elitegroepen weer overgaan tot een intensieve raiding in Gallië en verkrijgen zij toegang 

tot netwerken die zich over het gehele Romeinse rijk uitstrekken. Men kan de traditionele sociale prak

tijken nu ook ten westen van de Rijn weer ten volle ontplooien. 

Bij een terughoudende interpretatie van de geschreven teksten blijven weinig argumenten voor de 

veronderstelde ingrijpende veranderingen in de Germaanse socio-politieke organisatie over. Tegelijk is 

echter gebleken dat de bestudeerde samenlevingen allerminst statisch waren; integendeel. Doordat elke 

generatie krijgers moest trachten door vrijgevig en krijgshaftig gedrag een positie te verwerven en te 

behouden, alsmede door de onderlinge competitie, waren machtsposities inherent instabiel. Desondanks 

zullen bepaalde elitegroepen hun machtspositie op de middellange termijn hebben weten uit te breiden. 

Bazelmans heeft er op gewezen hoe de getrapte Germaanse sociale organisatie, met bovenaan het 

koningsgeslacht en daaronder achtereenvolgens de Gefolgschaft en lagere (krijger)-c/t'etttes, door de onder

werping van andere koningsgeslachten een extra niveau kon krijgen.1484 Het beschrijven van een derge

lijke ontwikkeling in termen van een fundamentele verandering van de socio-politieke organisatie is 

weinig zinvol, omdat het gaat om "meer of minder gestratificeerde modaliteiten" van dezelfde structuur 

(figuur 9.1).1485 Het aantal niveau's in de sociale organisatie zal doorgaans weer na enkele generaties zijn 

verkleind, wanneer het overheersende koningsgeslacht ten onder ging in oorlogen, opvolgingsstrijd of 

door het ontbreken van erfgenamen. 
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* 

B 1 (=A 1) 

Fig. 9.1 Verschillende modellen voor de ontwikkeling van de socio-politieke organisatie van de Germaanse 
samenlevingen. 

A Het in deze studie aangehangen model dat voor de onderzochte periode uitgaat van tijdelijke en regio

gebonden uitbreidingen van patronage-netwerken, zonder dat daarbij de basisstructuur van de sociale organisatie 

verandert. 

B Het gangbare beeld van een algemene en definitieve hiërarchisering, met een ontstaan van relatief gesloten 

sociale klassen binnen welke een verdere opdeling en specialisatie plaatsvindt. 

Daar via de geschreven b ronnen weinig greep te krijgen is op veranderingen in de socio-politieke orga

nisatie, k o m t een belangrijke rol toe aan de archeologische gegevens. Gezien de problemat iek rond de 

grafvelden en r i tue le deposit ies is misschien he t mees t te ve rwach ten van gegevens betreffende he t 

nederzett ings- en agrarische systeem. 

Een belangrijke verander ing in de akkerbouw is he t geleidelijk verdwijnen van de Celtic field-land-

b o u w op de Pleistocene zandgronden in de eeuwen rond het begin van de jaartelling.1486 D e Celtic fields 

waren in h u n oorspronkel i jke opze t extensief gebru ik te akkercomplexen waarvan slechts een fractie 

tegelijk w e r d b e b o u w d . In een later s tadium lijkt he t g rondgeb ru ik zich op specifieke delen van de 

complexen te concen t re ren en m i n d e r aan de " raa takker"-s t ruc tuur g e b o n d e n te zijn. Ofschoon niet 

duidelijk is tot welke v o r m de veldsystemen in de R o m e i n s e tijd tenslotte zijn geëvolueerd, m o e t he t 

g rondgebru ik intensiever zijn geweest . Wellicht concent reerde m e n de akke rbouw op de leemrijkere 

bodems . D e belangrijkste wijz iging in het gewassenspectrum op de zandgronden was dat de rogge de 

gerst als belangrijkste graan verving in de Romeinse tijd.1487 

D e woons ta lhuizen op h e t Pleistoceen worden in de loop van de R o m e i n s e tijd geleidelijk langer, 

o m in de 3de of 4de eeuw - de ontwikkel ing verschilt per regio - lengtes van 30 tot 40 m te bereiken. 

Daarnaast is een deel van de gebouwen niet langer alleen in een w o o n - en staldeel opgedeeld, maar zijn 

meerdere ruimtes toegevoegd. Di t kan k u n n e n wijzen op een toename van de agrarische product ie of 
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veranderingen daarin, maar misschien ook voor een toenemend belang van de nijverheid. Hoewel de 
stallen eveneens in lengte toenemen, blijft hun groei verhoudingsgewijs achter. Dit impliceert geenszins 
een afnemende betekenis van de rundveehouderij. Deze was namelijk van oudsher al belangrijk, zowel 
voor wat betreft de voedseleconomie als de sociale uitwisseling. 

In de latere prehistorie bestaat de doorsnee bewoningslokatie op de zandgronden uit niet meer dan 
één of twee woonstalhuizen, die na verloop van tijd worden verplaatst ten einde een ander deel van het 
Celtic field in bewerking te nemen.1488 Bij elk akkercomplex hoort een aantal van deze lokaties, die 
samen als één nederzetting kunnen worden beschouwd. Vanaf het begin van de jaartelling wordt de 
bewoning geleidelijk aan plaatsvast en concentreert zich ten dele in grotere nederzettingen. 
Nederzettingen nemen in de loop van de Romeinse tijd tevens in omvang toe door een lichte bevol
kingsgroei. De gedachte dat nederzettingen van 20 tot 30 huishoudens karakteristiek zijn voor de laat-
Romeinse tijd is niet langer houdbaar. Uitgaande van een gemiddelde gebruiksduur van 30 tot 35 jaar 
per huis kunnen de grootste nederzettingen uit nooit meer dan 10 tot 15 gelijktijdige huishoudens heb
ben bestaan. De "doorsnee" nederzetting bestond zelfs uit niet meer dan 2 tot 4 gelijktijdige woonstal
huizen. Daarnaast kwamen gedurende de gehele Romeinse tijd Einzelhöfe in ruime mate voor. 

Afgezien van de uiteenlopende omvang van de woonplaatsen, bestaan geen indicaties voor een eni
germate ontwikkelde functionele nederzettingshiërarchie. Elke nederzetting is samengesteld uit een 
meervoud van hetzelfde basiselement: een omheind erf met daarop een woonstalhuis, spiekers en hut
kommen. Hoewel de erven verschillen qua aantal en grootte van de gebouwen, is nergens een verder
gaande arbeidsdeling vast te stellen. Enkele fenomenen die doorgaans als indicaties voor differentiatie 
tussen huishoudens worden opgevat, moeten mijns inziens anders worden geïnterpreteerd. Van de zoge
naamde Mehrbetriebsgehöfte — erven met daarop enkele gelijktijdige woonstalhuizen — in Flögeln is slechts 
sprake wanneer van een onrealistisch lange gebruiksduur van de gebouwen wordt uitgegaan. Voorts zijn 
de argumenten op grond waarvan men Herrenhöfe meent te kunnen identificeren bij nadere beschou
wing weinig overtuigend. 

In de Holocene gebieden hebben zich geen ingrijpende wijzigingen in het agrarische systeem voor
gedaan. Het gewassenspectrum is ongewijzigd gebleven en hetzelfde geldt voor de omvang en indeling 
van de woonstalhuizen. Een en ander hoeft niet als teken voor stagnatie worden opgevat. De kustgebie
den kenden evenals de binnenlanden een gemengd bedrijf met een nadruk op veeteelt.1489 Dit systeem 
was optimaal afgestemd op de (on)mogelijkheden van het fysisch milieu. Er was sprake van een vol
doende productieniveau voor de subsistence en de sociale, ceremoniële uitwisseling (van rundvee). Dat de 
bevolking van de Holocene gebieden zeker geen marginaal bestaan leidde blijkt bijvoorbeeld uit de 
omvang van de nederzettingen. Terpen zoals Ezinge kennen reeds in de Ijzertijd een grotere bewoning 
dan in gelijktijdige nederzettingen op het Pleistoceen.1490 Feddersen Wierde groeit in de Romeinse tijd 
zelfs tot een omvang van ca. 25 woonstalhuizen en is in dit opzicht wellicht representatief voor de 
naburige terpen. 

In de verschillende regio's van het kustgebied is sprake van sterk uiteenlopende nederzettingspatro
nen. Heeft de bevolkingstoename in het Land Wursten een groei van de oorspronkelijke nederzettingen 
ten gevolge, in Noordwest-Groningen lijkt men veeleer "satelliet-nederzettingen" van één of enkele 
huishoudens te stichten. Hierbij worden in toenemende mate de meer marginale delen van het land
schap in gebruik genomen. In de Assendelver Polders bestaat de bewoning voornamelijk uit Einzelhöfe, 

die ten gevolge van inklinking van de veenkussens waarop zij zijn gebouwd, van tijd tot tijd worden 
verplaatst. Slechts in een beperkt tijdvak bestaan tevens meer omvangrijke nederzettingen, en deze moe
ten reeds in de 2de eeuw na Chr. worden verlaten door een vernatting van de omgeving. De bewoning 
op het laagveen en de oude duinen weet zich tot in de 3de eeuw te handhaven. Ook in andere delen 
van het kustgebied wordt het fysisch milieu na verloop van enkele eeuwen minder gunstig. In 
Noordwest-Groningen worden in de laat-Romeinse tijd veel nederzettingen opgegeven en blijven 
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alleen de oudste en grootste terpen continu bewoond. Op Feddersen Wierde breekt de bewoning 
ergens in de 4de of 5de eeuw af. Het is zeer wel denkbaar dat de natuurlijke ontwikkelingen in het 
kustgebied hebben geleid tot verplaatsingen van bevolkingsgroepen op een grotere schaal dan bij de 
gebruikelijke migraties in de pre- en protohistorie. 

Feddersen Wierde is de enige nederzetting in het Rijn-Wesergebied waar het bestaan van 

Mehrbetriebsgehöfle en een Herrenhoj'kon worden vastgesteld. Verder is hier enig inzicht in de organisatie 

van de niet-agrarische productie te verkrijgen. De opgraver ziet een accumulatie van veebezit als de pri

maire ontstaansgrond voor de macht van de "heer" en de monopolisering van nijverheid en handel als 

secundaire factoren. In deze interpretatie mag een kern van waarheid zitten, maar zij is in bepaalde 

opzichten discutabel. Zo is het veebezit van de huishoudens op de Herrenhof gemiddeld kleiner dan 

elders in de nederzetting. Verder blijkt bij nadere beschouwing dat op de terp geen hoogwaardiger nij

verheid werd uitgeoefend dan de wagenmakerij. De beoefenaren van dit ambacht waren wellicht geen 

full-time specialisten en dat geldt zeker voor de producenten van bijvoorbeeld bronzen voorwerpen, 

benen kammen en houten vaatwerk. Zelfs de families in de Handwerkerhäuser bleven enigermate bij de 

agrarische productie betrokken en bewoonden in sommige fasen zelfs weer woonstalhuizen. Het is niet 

archeologisch waarneembaar dat de heer van de Feddersen Wierde de productie controleerde van goe

deren die van belang waren in de ceremoniële geschenkenuitwisseling. Mogelijk had hij wel greep op 

de uitwisseling van gebruiksgoederen en had hij mede daardoor toegang tot netwerken waarin meer 

prestigieuze voorwerpen circuleerden. De herbouw van het Hallenhaus op dezelfde plaats gedurende 

enkele generaties suggereert dat het lokale leiderschap binnen dezelfde familie bleef. 

De vraag is nu welke consequenties de bovengenoemde ontwikkelingen voor de machtsbasis van eli
tegroepen hadden. Op de korte en middellange termijn waren de verschuivingen in het nederzettings
patroon het meest ingrijpend. Door de concentratie van de bevolking in een kleiner aantal grotere 
nederzettingen en de bevolkingstoename konden elitegroepen sneller grotere groepen mobüiseren voor 
oorlogen, raids en andere social events. Minstens even belangrijk was dat men de organisatie van de - op 
de zandgronden toenemende - (agrarische)productie beter kon beïnvloeden. Leden van de elite die al 
dan niet direct beschikten over subsistence-goederen konden deze gebruiken om een clientèle aan zich te 
binden. Voorts kon het voedsel worden gebruikt voor het onderhoud van een Gefolgschaft en ook om 
raiding parties of legers gedurende enige tijd te voeden. Misschien droegen de beschreven veranderingen 
er toe bij dat de posities van elitegroepen op lokaal en micro-regionaal niveau stabieler werden. Zeker 
op het (supra-)tribale niveau zal de elitecompetitie echter onverminderd hevig zijn gebleven en bleven 
machtsposities instabiel. 

9-3 HET VERKLAREN VAN VERANDERINGEN EN DE INVLOED 

VAN HET ROMEINSE RIJK 

In het verleden werden veel veranderingen in de Germaanse samenlevingen toegeschreven aan de 
invloed van het Romeinse rijk. Aan deze denkwijze liggen verschillende redenen ten grondslag. In de 
eerste plaats werd een groot gewicht toegekend aan de teksten van klassieke auteurs, zodat onbewust 
een Romeins perspectief werd ingenomen. Wat de archeologie betreft sprongen de Romeinse importen 
in Germania in het oog. De Augusteïsch-Tiberische campagnes hadden dan wel niet geresulteerd in de 
verovering van Germania, doch de importen leken te wijzen op voortdurende (handels)contacten en een 
invloed van de Romeinse cultuur. Ik kom hier in het onderstaande op terug. 

De gedachte dat de aanwezigheid van het Romeinse rijk de Germaanse samenlevingen beïnvloedde 

heeft eveneens te maken met de gedachte dat ten oosten van de Rijn sprake was van "primitieve" groe

pen. Hedendaagse onderzoekers namen de barbaren-stereotypen van de klassieke auteurs over. De lagere 
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cultuur van de Germanen zou zich slechts hebben kunnen ontwikkelen onder invloed van de 
Romeinse beschaving. Tal van verklaringen in de literatuur getuigen van deze denkwijze. Zo zagen 
sommigen in de regelmatige uitleg van nederzettingen Romeinse invloed; alsof de Germanen niet in 
staat waren ordening aan te brengen.1491 Ook grote runderen werden als Romeinse importen gezien en 
de innovatieve roggeverbouw zou eveneens op Romeinse invloed teruggaan.1492 Onderzoekers gingen 
voorbij aan het feit dat het agrarische systeem in Germania optimaal was afgestemd op haar ecologische 
en culturele context. Wanneer innovaties daarbinnen nodig of zinvol waren, was de bevolking goed in 
staat deze door te voeren. 

Binnen de processuele en structureel-Marxistische archeologie van de jaren '70 en '80 werden ver
anderingen binnen tribale samenlevingen niet langer simpelweg verklaard uit de overname van 
Romeinse "cultuurelementen". Toch veronderstelde men een grote invloed van Rome op de 
Germaanse wereld. Binnen het theoretisch kader van het world-systems-, kern-periferie- en prestigegoe-
deren-model werden de Keltisch-Germaanse tribale samenlevingen gezien als deel van een groter socio-
economisch systeem.1493 Zij zouden afhankelijk zijn geweest van de Mediterrane samenlevingen, de kern 
van het systeem. De elite van de kern onttrok grondstoffen, veeteeltproducten en menskracht (slaven, 
hulptroepen) aan de periferie om haar positie in stand te houden. De elite van de periferie kreeg toe
gang tot exotische voorwerpen, die als prestigegoederen binnen de eigen samenleving konden worden 
ingezet. In de laatste eeuwen voor Chr. breidt de Romeinse invloedssfeer zich geleidelijk uit, en ver
plaatst de periferie zich van Zuid-, via Midden- naar Noord-Gallië. 

Met name Hedeager achtte het kern-periferie model ook van toepassing op de Germaanse samenle
ving. Zij ging uit van een tweedeling binnen het overrijnse gebied, die zou zijn gebaseerd op socio-
politieke en economische verschillen. De strook tot op ca. 200 km van de limes — waaronder het Rijn-
Wesergebied — zou een "bufferzone" tussen het Imperium en de rest van Germania zijn. Hedeager situ
eerde hier "vazalstaten" van Rome, die niet alleen politiek, maar ook in economisch opzicht enigermate 
met het systeem van de grootmacht waren geïntegreerd. Eerst buiten de bufferzone werden Romeinse 
importen aangetroffen die werkelijk als prestigegoederen zouden zijn gebruikt.1494 

De denkbeelden van Hedeager zijn echter niet te handhaven. In de eerste plaats hangt de schaarste 
van luxueuze Romeinse importen in Rijn-Wesergebied samen met de aard van het grafritueel. 
Daarnaast circuleerden wel degelijk kostbare Romeinse goederen in het gebied, bijvoorbeeld in de 
vorm van denarii en solidi.™90 Deze munten werden door Germaanse elitegroepen als kostbaarheden 
gezien, blijkens het feit dat muntschatten karakteristieken van thesauri vertonen en zijn gedeponeerd in 
watery contexts. De munten zullen vanwege hun sterk gestandariseerde waarde niet tot de hoogste cate
gorie van kostbaarheden hebben behoord,1496 doch in dezelfde sfeer hebben thuisgehoord als runderen 
en paarden. Hedeager model van de Romeins-Germaanse betrekkingen is verder onjuist omdat de 
Germaanse en de Romeinse economie niet geïntegreerd waren. De zojuist genoemde munten functio
neerden niet binnen een gemonetariseerde uitwisseling, maar hielden verband met verdragsrelaties. 
Dergelijke relaties bestonden slechts in specifieke, doorgaans korte perioden. Erdrich heeft aangetoond 
dat ook de importenstroom van bronzen vaatwerk en wapens sterk fluctueerde en samenhing met 
diplomatieke contacten. Een meer commerciële (ruil)handel bestond hooguit als bijverschijnsel in de 
laatste decennia van de 2de en de eerste van de 4de eeuw. In die perioden kwamen ook meer gebruiks
goederen en bronzen munten naar Germania. 

Van een intensieve Germaans-Romeinse interactie was eerst sprake gedurende de Augusteïsch-
Tiberische campagnes. Raiding in Gallië werd moeilijk voor Germaanse elitegroepen, doch nu kon roem 
worden verkregen door relaties met de Romeinse elite en dienst in het Romeinse leger. Een reeks 
muntschatten van denarii vormt de weerslag hiervan. De interactie met het Romeinse rijk moet sterke 
impulsen hebben gegeven aan de onderlinge competitie én samenwerking van Germaanse elites. Na het 
afbreken van de campagnes bestonden hooguit tijdelijke diplomatieke contacten met enkele stammen. 
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Alleen in 69/70 en rond de tijd van de Marcomannen-oorlogen kon men links van de Rijn weer raids 

houden en dienen in de hulptroepen. De contacten van laatstgenoemde periode blijken uit een groot 

aantal denarii-schatten en vondsten van bronzen vaatwerk, wapens, aardewerk en maalstenen. In de laat-

Romeinse tijd was de interactie structureel en zeer intensief.1497 De verzwakking van het rijk stond het 

houden van talloze raids toe en Germaanse principes vormden met hun Gefolgschaft elite-eenheden in het 

Romeinse leger. De netwerken van elitegroepen strekten zich over grote delen van Europa uit. Grote 

hoeveelheden gouden solidi in Germania vormen de archeologische neerslag van de belangrijke rol die 

de Germaanse elite in deze tijd speelde. 

Hoewel interactie met Rome wel degelijk plaatsvond en van invloed moet zijn geweest op de ont

wikkelingen in Germania, kunnen de contacten nooit de prime mover van veranderingen zijn geweest. Zij 

bleven beperkt tot specifieke perioden en verschilden bovendien niet van de relaties van Germaanse eli

tegroepen onderling. Ook zij sloten verdragen, gingen uitwisselingsrelaties aan en trachtten door raiding 

en ander krijgshaftig gedrag roem te verwerven. De contacten met Rome zorgden hooguit voor een 

vergroting van de dynamiek in de Germaanse samenlevingen gedurende bepaalde tijdvakken. 

Naast dit meer evenementiële niveau speelden ontwikkelingen in het agrarische en het nederzetting

systeem die eeuwen in beslag namen. Het gebruik van de Celtic fields onderging wellicht veranderingen 

vanaf het einde van de Urnenveldenperiode tot ver in de Romeinse tijd. Wijzigingen in de constructie 

van huizen en de uitleg van nederzettingen traden gedurende de gehele onderzochte periode op. Er is 

geen eindpunt van de ontwikkelingen aan te geven; zo verschuiven plaatsvast geworden nederzettingen 

als Wijster en Flögeln na verloop van tijd weer en wordt de nederzettingsuitleg weer losser. Ook de 

demografische ontwikkeling verliep langzaam. Uit het nederzettingsmateriaal mag een geleidelijke, 

beperkte groei van de bevolking worden afgeleid. 

Een eerste periode waarvoor een grote dynamiek in de samenleving verondersteld kan worden, zijn 

de decennia rond het begin van de jaartelling. Grotere delen van het kustgebied werden bewoonbaar, 

hetgeen zijn weerslag zal hebben gehad op de omstandigheden in de herkomstgebieden van de bewo

ners. Voorts waren de Augusteïsch-Tiberische campagnes van grote invloed op de samenlevingen in het 

Rijn-Wesergebied. In de laat-Romeinse tijd nam de dynamiek wederom sterk toe. Op het moment dat 

de bevolkingsomvang in het kustgebied een relatief hoog niveau heeft verandert het fysische milieu in 

negatieve zin. Dit moet veranderingen in de organisatie van de productie tot gevolg hebben gehad, als

ook intensievere raiding en migraties. Deze ontwikkelingen zullen mede van invloed zijn geweest op de 

situatie in het "binnenland". Voor het onderzoeksgebied als geheel was vooral de interactie met het 

Romeinse rijk van belang. De mogelijkheden tot raiding groeiden en ook de dienst in het Romeinse 

leger opende weer wegen voor het behalen van prestige en buit. Meer Germaanse principes en 

Gefolgschaft-kxijgers dan ooit tevoren vertrokken voor kortere of langere tijd en men kon participeren in 

bijkans "pan-Europese" elitenetwerken. 
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Waterbolk 1970c, 5. 

52 Van diegenen die direct na verschijning naar Van 

Giffens publicatie in Germania (1936a) verwezen, was 

Haarnagel actiefin het kustgebied (Haarnagel 1937, 

46-47; vgl. 1974, 8), doch anderen groeven op de zand

gronden (Bänfer/Stieren 1936,418 ff). 

53 Van Giffen zelf gooide het meeste ecologisch materiaal 

van Ezinge gewoon weg (De Langen/Waterbolk 1982-

88,90). 

54 Bantelmann 1955. 

55 Vgl. Bantelmann 1955, 77-78. 

56 Ik ben van mening dat de opbouw of "verhaallijn" van 

een publicatie veel zegt over de achterliggende ideeën 

van de onderzoeker, zelfs wanneer het werk op het 

eerste gezicht "neutraal" en descriptief is. Zie hiervoor 

bijv. ook Hodder 1989;Bazelmans 1990a, 56. 

57 Waterbolk 1970c, 11. 

58 Let op de omschrijving van het "Grundthema" door 

Kossack et a/. (1984, 1). 

59 Waterbolk 1981. 

60 Bloemers 1991b, 73. 

61 Voor algemene overzichten, zie Trigger 1989, 289-328; 

Bloemers 1991a, 66-67; 1991b. 

62 Cf. Bloemers 1991a, 67. 

63 Trigger 1989, 301-302; Slofstra 1982, 43. 

64 Zie bijvoorbeeld de verschillende visies van Slofstra 

1994 en Louwe Kooijmans 1994. 

65 Bloemers 1991a, 70. 

66 Zie het begin van deze alinea 

67 Over het ecologisch determinisme binnen de New 

Archaology, zie Trigger 1989, 302; 326-329. De toepas

sing van noties uit het kapitalisme bij de analyse van 

het economisch subsysteem wordt door Shanks en 

Tilley (1989, 5) ter discussie gesteld. 

68 Trigger 1989,302. 

69 Trigger 1989, 316-319; Slofstra 1982, 23. 

70 Bloemers 1991b, 76. 

71 Zie paragraaf 5.2.2. 

72 Trigger 1989,310. 

73 Schiffer 1976. 

74 Zie hierboven, paragraaf 2.2. Bijvoorbeeld Hedeager 

besteedt aandacht aan formatieprocessen in haar studies 

naar de Germaanse samenlevingen in Denemarken 

(1980, 38-48; 1992,14-21; 182-185). 

75 Hedeager 1978, 199. 

76 Zie bijvoorbeeld het werk van Gebühr/Kunow (1976) 

en Kunst (1978), hetgeen in paragraaf 3.3.5 aan de 
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77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

87 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

orde komt. 

Shanks/Tilley 1989, 1. 

Cf. Theuws 1994, 310. Deze afspiegelingsgedachte 

komt in 3.3.4 aan de orde, wanneer het gaat om de 

analyse van het grafritueel. 

Trigger 1989, 294-295. 

Voor voorbeelden, zie paragraaf 3.3.4 en 4.1.2. 

Zie bijv. Trigger 1989, 289-291. 

Zie paragraaf 3.3.4. 

Een toewijzing van de groepen tussen Rijn en Weser 

aan het tribal level impliceert bijvoorbeeld dat zij ver

gelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de Navaho-Indianen, 

de Nuer of de Samojeden (bij Service 1962, 119 

genoemd als voorbeelden van tribes). Deze contstate-

ring draagt nauwelijks iets aan onze kennis van de 

Germaanse samenlevingen bij. 

Schematisch voorgesteld, in de woorden van Claessen 

(1988, 62), in de vorm van "typologische traptreden". 

In werkelijkheid vinden veranderingen meestal gelei

delijk plaats, volgens een "glijbaan" model. 

Zie paragraaf 4.1., 4.3.1 en 5.3.2. 

Trigger 1989,24-25. 

Godelier 1978; Godelier 1986; Friedman 1975, 161-

165. 

Frankenstein/Rowlands 1978. 

Parker Pearson 1984; Hedeager 1992. 

Hedeager 1992, 87-90. 

Parker Pearson 1984, 69-71. 

Zie bijvoorbeeld Friedman/Rowlands 1978;Ekholm 

1978. 

Friedman 1975. 

Voor dit idee bij Hedeager, zie paragraaf 4.3.1. 

Parker Pearson 1984,71. 

Vooral aan de hand van Hodder 1986. 

Hodder 1986, 6-13. 

Hodder 1986, 70-76. In dit opzicht zijn er overeen

komsten met de zogenaamde social action- of structu-

ratietheorie van Bourdieu en Giddens. Voor een 

beknopte samenvatting van deze theorie zie Bloemers 

1991a, 69. 

Hodder 1986,6. 

Hodder 1986, 122ff. Deze notie van materiële cultuur 

is ook te vinden bij Shanks en Tilley (1989, 3-4). 

Hodder 1986,142-144. 

Hodder 1986,94-97. 

Hodder 1986, 94. Ook Shanks en Tilley menen dat 

het verleden uiteindelijk niet te reconstrueren is 

(Shanks/Tilley 1989,4-5). 

104 Hodder 1986, 95. 

105 Hodder 1986,140-141. 

Hodder zelf onderkent deze problemen natuurlijk 

ook. 

Hodder 1986, 80-90. Als (mogelijke) voorbeelden 

worden genoemd .. .mana, Celtic spirit, Protestant ethic, 

European inventiveness..." 

Hodder 1986, 80. 

Hodder 1986, 95 (vgl. 124). 

106 

107 

108 

109 

110 Hodder 1986, 95. 

111 Opvallend genoeg lijkt de antropologie voor Hodder 

nauwelijks een inspiratiebron. Mogelijk is bij hem 

sprake van een doorgeschoten reactie op het neo-

evolutionisme, dat door middel van willekeurige 

cross-culturele vergelijkingen een timeless past creëer

de (Hodder 1986, 1; 9). 

112 Therkorn 1986; 1987a; 1987b. Therkorns dissertatie 

over de samenlevingen van de (Romeinse) Ijzertijd in 

Noord-Holland is nog niet voltooid en hetzelfde 

geldt voor het onderzoek van Abbink naar de ver

vaardiging van het handgevormde Ijzertijd aardewerk 

in West-Nederland. 

113 Deze terminologie is afkomstig uit de zogenaamde 

Annales-school. Zie Bintliff (1991) voor een op de 

archeologie toegespitste inleiding op de geschiedbe

oefening van deze school. 

114 Slofstra 1994,26-27. 

115 Deze komen naar voren wanneer men de dissertaties 

en publicaties van de participanten vergelijkt. 

116 Slofstra 1982, 22ff.; 43; 1994, 24. 

H O O F D S T U K 3 

117 Roymans 1990, 267; Van Es 1990, 182; Van 

Enckevort 1991a, 266-269, waar - verwarrend -

gesproken wordt over "Keltisch-Germaanse" volke

ren. 

118 Dit impliceert het bestaan van tal van definities en 

een omvangrijke literatuur. Bovendien is etniciteit 

een actueel thema door ingrijpende staatkundige ver

anderingen in de wereld (bijv. Joegoslavië, Rusland, 

Duitsland) en de vreemdelingen-problematiek in tal 

van Westerse landen. Ik ben uitgegaan van een recen

te, zij het algemene inleiding (Eriksen 1993). 

Daarnaast wordt verwezen naar de invloedrijke bij

drage van Barth (1969) aan een al wat oudere bundel 

over etniciteit. 
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123 

124 

125 

126 

127 

128 

119 Vergelijk Eriksen 1993, 10. 135 

120 Barth 1969, 14. Bepaalde elementen uit een cultuur 

worden gebruikt als symbolen voor de waarden en 

identiteit van de etnische groep. Hierop kom ik aan het 

eind van deze paragraaf uitgebreid terug. 136 

121 De hier bedoelde set van basic values is derhalve niet zo 

omvangrijk als het stelsel van normen en waarden dat 

een rol speelt bij relaties binnen een groep. Wel over

lappen ze geheel of gedeeltelijk. 

122 Zo worden stammen die geheel buiten het blikveld 

van R o m e vallen, als de Hellusii en de Oxiones, door 

Tacitus bijna gelijkgesteld aan dieren (Germ. 46,4). Vgl. 

Bazelmans 1991,100-101. 

Zoals de Lue in Thailand; zie Eriksen 1993, 11. 

Eriksen 1993,34. 

De onderstaande typologie is opgesteld door 

Handelman; cf. Eriksen 1993, 40-45. 

Eriksen 1993, 34; 68-69. 

Eriksen 1993, 81; zie ook 126. 

Soms negeren groepen de eigen identiteit, en nemen 

de naam van anderen over. Van de Sami langs de 

Noorse kust bijvoorbeeld, bestaan negatieve stereoty

pen. Daarom gedragen ze zich naar buiten toe als 

Noren (Eriksen 1993, 28-30). Dit is een geval van eth- 137 

nische Selbstzuordnung, zoals Wenskus (1977, 78-82) het 

noemt. Hier is het doel het verkrijgen van een hoger 

aanzien. 

129 Het duidelijkst komt dit naar voren in Tacitus' 

Germania (cf. Bazelmans 1991), terwijl juist dit werk op 

het eerste gezicht de meest etnografische van alle bron

nen is. 

Uitvoerige besprekingen bij Wenskus (1977, 146-149; 

234-246) en Timpe (1991). 

Germaans in de taalkundige betekenis (zie paragraaf 

3.2.1). 

Lincoln 1981, 84; 1986, 45-50. Het schema A -> B -> 

C, D, E is dan ook bij tal van genealogieën terug te 

vinden. 

Sommigen trachten Ing, Irmin en 1st met Germaanse 

goden te identificeren, of zien de Germaanse taalgroe

pen in de drie takken van de stamboom. Dit zijn con

structies van onderzoekers, hetgeen ook geldt voor de 

wel gelegde relatie tussen de driedeling en de klassen

structuur van de Indo-Europese samenlevingen. Zie 

Wenskus 1977, 235-239; 251, n.713; Timpe 1991,73; 

Lincoln 1981, 84, n.158; 1986, 47. 146 

134 Timpe 1991. 

130 

131 

132 

133 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

Voor genoemde discussie, zie bijvoorbeeld Hachmann 

1962, 50-54. Het uiteindelijke doel was natuurlijk het 

identificeren van archeologische culturen met namen 

uit de genealogie (zie hieronder, noot 213). 

Vanwege het gebruikte stafrijm is het moment van de 

eerste klankverschuiving (zie paragraaf 3.2.1) een termi

nus post quem. Wenskus houdt rekening met een zeer 

vroege datering omdat de Ingaevones, Istaevones en 

Herminones in de historische bronnen nergens meer 

als betekenisvolle eenheden optreden (Wenskus 1977, 

239-240; 246-255). De naam Ingaevones is mogelijk al 

door Pytheas in de late 4de eeuw voor Chr. gedocu

menteerd (Timpe 1991, 86ff.) en Pomonius Mela 

gebruikt in ca. 43-44 na Chr. het begrip Hermiones 

{de Chorographia 3,32. Vgl. KP 4,1039). Van Plinius, die 

alleen de drie Mannus-zonen noemt, is bekend dat hij 

tijdens zijn dienst onder Corbulo in 47 na Chr. veel 

materiaal over de Germanen heeft verzameld voor de -

verloren gegane - Bella Germaniae (KP 4,1039). De 

complete genealogie is alleen in het laat 1ste eeuwse 

werk van Tacitus te vinden. Timpe's theorie dat de 

genealogie als geheel door Poseidonios is opgeschreven 

(1991, 92ff.) acht ik niet overtuigend. 

De Suebi staan naast de Harudes, Marcomanni, 

Triboces en anderen (BG 1,51), maar tegelijkertijd is 

sprake van 100 Suebische pagi (BG 1,37). Overigens is 

het getal 100 een cliché (Lund 1988, 217; vgl. Germ. 

39,3). 

Bijvoorbeeld BG 4,1; 4,3-4. 

In 8 voor Chr. worden door Tiberius, naast Sugambri, 

namelijk ook Suebi gedeporteerd (Suet.Aug. 21). 

Wenskus' ethnische Selbstzuordung (zie noot 128). Deze 

auteur gaat uitgebreid in op de Sueben-problematiek 

(1977,255-272). 

Germ. 38-45. 

Bazelmans 1991, 93ff. 

Lincoln 1986,48. 

In gelijke zin zouden de zgn. Nerthus-stammen en de 

groepen rond het Tanfana-heiligdom Kultverbände vor

men (resp. Germ. 40 en ann. 1,50-51). 

Müllenhoff, die het concept Kultverband als eerste 

gebruikte, en zijn tijdgenoten leefden in een wereld 

waarin religie (Kerk) en politiek (Staat) gescheiden 

waren. Voor een bespreking van deze problematiek, zie 

Wenskus 1977,246-255. 

Dit impliceert echter wel een scheiding tussen het 

politieke en het religieuze! 
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147 Dio 71,20,2. Zie Wenskus (1977, 250) en Tausend 

(1991, 248-249). Ook de vermelding van de 

Langobardi en de Hermunduri in de context van de 

Marcomannen-oorlogen wordt in deze zin uitgelegd 158 

(zie resp. Dio 71,3,1a en SHA, Marc.Ant. 22,1). 

148 Germ. 38,1; Lund 1988,215-216. 

149 Zo blijken de Semnones en Langobardi zich in 17 na 

Chr. tegen Maroboduus te keren door over te lopen 

naar Arminius (anti. 2,45). Maroboduus wordt in 19 

na Chr. verdreven door zijn stamgenoot Catualda, die 159 

verbleef onder de Gotones. Catualda zelf wordt ver- 160 

volgens het slachtoffer van de Hermunduri onder lei- 161 

ding van hun koning Vibilius. De samengevoegde 

comitatus van Maroboduus en Catualda krijgt van 

R o m e een koning in de persoon van Vannius (ann. 

2,63). De Hermundur i en Vibilius brengen echter 

ook hem ten val, in samenwerking met zijn eigen 162 

neven (ann. 12,29). 

150 Een recent werk over de Germanenforschung en de 

etniciteit en etnogenese van de Germanen is Lund 

1998. 

151 Zie bijv. Tierney 1960, 199 en Hachmann 1962, 43 -

44. In latere bronnen nemen de Sarmaten de plaats 

van de Skythen in. Voor het idee dat de Sarmaten aan 

de Germanen grenzen, zie bijvoorbeeld Germ. 1,1 en 

46,1. 

152 De passage is overgeleverd via Athenaios' 

Deipnosophistae. Voor een vertaling, zie bijvoorbeeld 

Lund 1990, 88. 

153 Tierney 1960,200. 

154 BG 2,4; 6,32. 

155 Kaarten waarop Poseidonios' Germanoi rechts van de 

(boven-)Rijn zijn gelokaliseerd, zijn daarom ronduit 

misleidend. Zie bijv. Hachmann (1962, 44; 48) en 

Seyer (1978a, fig. 2). Norden meende dat aanduidin

gen in die richting bij Strabo (3,196) teruggaan op 

verloren gegane delen van het werk van Poseidonios. 

Wenskus bestrijdt deze hypothese echter (1986, 10, 

n.33). 

156 Het onderstaande is in essentie de uitkomst van de 

discussie bij Hachmann (1962, 43-55); Wenskus 

(1986, 1-15) en Lund (1990, 75-100). De eerste is 

overigens wel van mening dat Poseidonios' Germanoi 

rechts van de Rijn woonden (zie boven). 

157 Een gemigreerde stam zou namelijk niet meer 

(ras)zuiver zijn, daar deze het woongebied had verla

ten. Omdat men geloofde dat de Germani cisrhenani 176 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

van over de Rijn kwamen, moesten de "echte" 

Germanen zich daar bevinden. Het oorsprongsgebied 

was dus het eigenlijke Germania. Cf. Lund 1990. 

Germ. 28,3. Ook Strabo (4,194) merkt al op de de 

Nervii Germani zijn. Hachmann ziet hiervoor al aan

wijzingen bij Hirtius (1962, 45-47). Deze schrijft 

slechts dat de Treveri cultu et ferilate weinig van de 

Germanen verschillen (BG 8,25). Hier is mijns 

inziens geen opvatting van de Treveri weergegeven. 

Zie Roymans 1993, m.n. 39-40. 

BeUen 1981,31. 

Op ca. 60% van de stenen staat een rcatio-aanduiding. 

Het gaat om tien Batavi, drie Ubii, één Baetasius en 

één Suebus. De laatste zal behoren tot de Suebi die in 

8 voor Chr. links van de Rijn gevestigd werden (zie 

noot 139). Zie Bellen 1981, 36; 105-115. 

Het betreft hier een lijfwacht van Germanicus, een 

van Claudius en twee van de Statilii (Bellen 1981, 22-

33, n.78). Ook bij deze groep inscripties is Germanus 

overwegend synoniem met corpore custos e.d. 

Vergelijk Wenskus 1977,65-66. 

Zie hoofdstuk 8. 

Barth 1969, 14. 

Waarbij "cultuur" ruim moet worden opgevat, als 

...het geheel van gewoonten, instituten, symbolen, voorstel

lingen en waarden van een groep (Kloos 1981,14). 

Barth 1969, 15. Vanzelfsprekend is deze grens een 

abstractie, hoewel sprake kan zijn van een afgeleide 

territoriale grens. 

Barth 1969, 14. 

Eriksen 1993,92-94. 

Dat laatste impliceert echter niet dat etniciteit als sta

tisch opgevat mag worden (vgl. Eriksen 1993, 54-55). 

Barth 1969,22-24. 

De perceptie van de omgeving wordt mede door de 

taal bepaald. Taal ligt dan ook aan de basis van classifi

catiesystemen en speelt een belangrijke rol bij het uit

drukken van de waarden van een samenleving. Vgl. 

Rosman/Rubel 1989,29-32. 

Zie paragraaf 3.3.7. 

Ten westen van de beneden-Weser en Aller, maar 

inclusief Thüringen. 

Wenskus 1986, 2-3. Taal wordt ook in de klassieke 

etnografie wel genoemd, maar is daar niet belangrij

ker dan de andere kenmerken van een volk. Zie bij

voorbeeld BG 1,1 en Amm. 29,5,28. 

Wenskus 1986, 16-17. 
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177 Zie Kuhn 1962, 106; Wenkus 1977, 178; Meid 1986, 

189. 

178 Met de - verwarrende - term Indogermaans wordt de 

taal, of eerder een reeks dialekten, bedoeld die ten 

grondslag ligt aan het Germaans, Keltisch e.d. Bij de 

eerste KV heeft een aantal medeklinkers de volgende 

veranderingen ondergaan: p —> f; t -> th (Eng. th); k -> 

5C (en dan -^ h), b of d; g -> p, t of k. De Germaanse 

spreektaal onderscheidde zich ook door andere ken

merken, zoals beklemtoning van de eerste lettergreep. 

Omdat de KV echter het meest consequent is doorge

voerd, is dit het beste criterium. Cf. Kuhn 1962, 115ff.; 

Wenskus 1977, 152-210; Morgenroth 1978. 

179 Wenskus 1977, 169ff. 

180 Cf. Caesarobriga, Augustonemetum en Claudiomagus 

(Kuhn 1962, 109-115, Karte 9-11). 

181 Hoewel de P - in het Keltisch incidenteel voorkomt, is 

dit argument algemeen geaccepteerd (Meid 1986; 198; 

200; 203). 

182 Cf.Kuhn 1962,118; 128. 

183 Verder is geen (consitente) klankleer voor de "derde 

taal" te reconstrueren. Het kan volgens sommigen 

evengoed om een dialect gaan. 

184 Het gaat om Cananefates, Cugerni, Calone (—> Halen), 

Carvium (-> Herwen), Catualium (-^ Heel of Hedel) 

en Coriovallum (-> Heerlen). Kuhn (1962, 122) 

schrijft zelf dat Germanen deze namen met een H uit

gesproken kunnen hebben. 

185 Deze namen hebben een X als beginletter en /of de 

uitgang -varii: C/iamavi, C/ïerusci, Cfcatti, Chasuarii, 

Chzttuarii, Angrïvarii en Amsiram (Kuhn 1962, 121-

126). 

186 Wenskus 1986,19. 

187 O m één voorbeeld te geven: Alle diese Namen und 

Formen zusammen sicheren es, daß die Germanen einmal an 

der alten Urstromniederung der Aller stillgestanden, auf bei

den Seiten aber frühzeitig so weit ausgegriffen haben, daß es 

fast zur Umsingelung des Kernteils Nordwestdeutschlands 

gekommen ist. (Kuhn 1962, 119). 

188 Bovendien wil Kuhn de migrerende Germanen in ver

band brengen met de historische overlevering 

(Germani, Suebi), hetgeen ook een late datering impli

ceert (1962,124-125). 

189 Kuhn noemt deze verklaring zelf al, maar hij ziet de 

relatieve stabiliteit als iets van de Romeinse tijd en jon

gere perioden. Das Gesamtbild ist das einer ruhigen 

Fortentwicklung durch alle Perioden, schon seit der 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Römerzeit (Kuhn 1962,106). 

Beide werden in 1960 gehouden, die van Hachmann 

in Saarbrücken en die van Kossack in Kiel (Hachmann 

etal. 1962, Vorwort). 

Hachmanns interpretatie van historische bronnen is in 

paragraaf 3.1 reeds aan de orde gekomen. 

Bijv. Kuhn 1959. 

Hachmann 1962, 30-36; Karte 2-6. 

Het begrip Ringwälle is vergelijkbaar met het Engelse 

hiliforts. 

De verspreiding van Keltische munten en glazen arm-

ringen is weergegeven in fig. 3.10 en 3.11. 

Zie bijv. Schönberger 1952 voor de Wetterau. Verdere 

referenties bij Hachmann 1962, 29, n.41. 

Diese und andere Sondererscheinungen charakterisieren das 

Gebiet zwischen dem Rhein und dem Leinetal als ein in 

gewisser Hinsicht "barbarisches Randgebiet" der 

Latènekultur, deutlich von dieser abgesetzt und dennoch zu 

ihr gehörig. (Hachmann 1962,36). 

Zie onder andere Hachmann et al. 1962, 132. 

Overzichten van de Jastorf-cultuur bijv. bij Keiling 

1978; Sever 1978b; Häßler 1991; Kunneman 1995. 

Vergleichende Analysen zu anderen Kulturräumen zeigten, 

daß die materiellen Hinterlassenschaften, Aspekte der 

Bestattungssitte und Siedlungsweise der damaligen 

Bewohner des heutigen Nordostniedersachsen mit anderen 

Fundräumen verschiedentlich große Ähnlichkeiten aufweisen, 

die nicht auf Zufall beruhen können, sondern nur damit zu 

erklären sind, daß in diesem Gesamtraum kulturell und 

ethnisch verwandte gesellschaftliche Gruppierungen faßbar 

werden. (Häßler 1991, 196; mijn accentuering). 

Omgekeerd is de datering van de KV, ongeveer in het 

midden van het laatste millennium voor Chr., zodanig 

gekozen dat deze valt op een moment waarop de 

Jastorf-cultuur zich duidelijk manifesteert. Hier is over

duidelijk sprake van een cirkelredenering. 

Zie Hachmann 1962, 38-39 en Kossack 1962, 87ff. 

Hachmann et al. 1962, 133. 

Kossack 1962,79ff.; 98. 

Von Uslar 1936; Hachmann 1962, 39, Taf.9,1-7. 

Zoals Haldern-Heringsberg, -Landermann, Haffen-

Mehr en Bislich-Düne Gunz (Reichmann 1979, 191-

197; 373-428). Zie paragraaf 3.3.2. 

Zie Schönberger 1952, 72; Hachmann 1962, 41 : 

...obwohl sie [de Kelten] ihnen [de Germanen] kulturell 

überlegen waren.; Kossack 1962, 101-102:"Kulturgefälle 

... spätkeltische Zivilisation von hohem Rang... 
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208 

209 

207 Vooral auteurs die een specifieke regio bestuderen, laten zich 

vaak hiertoe verleiden. Zo meent Uenze in Hessen aarde

werk van resp. Chatti en Cherusci te herkennen (1962, 

154-155). Reichmann onderscheid maar liefst drie 

Fremdgruppen aan de Lippemonding: de 

"Niederrheinsueben', de Chamavi, en de Usipetes 

samen met de Tencteri (1979,320-321; 361-362). 

Hachmann 1962, 36-37; 55ff. Voor de ethnische 

Deutung in termen van supra-tribale cultusgemeen-

schappen, zie noot 213. 

Deze visie ook bij Schönberger 1952, 72ff. 

210 Kossack 1962, 81ff. Het bestaan van uiteenlopende 

visies op de germanisering komt mede tot uitdruk

king in het vele aantal aanduidingen voor de 

betreffende periode, zie paragraaf 1.3. 

211 Zie de volgende paragraaf. 

212 Zelfs Hachmann et al. (1962, 130) merken op: Bei den 

weiten Vorstößen entlang der Nordsee, an Niederrhein, Maas 

und Scheide, für die die Namen in ähnlicher Weise zeugen, 

fehlt dagegen die Einigkeit der Fächer. Denn Bodenfunde, 

welche sie bestätigen, sind bisher nicht bekannt, und wir wis

sen nicht, wie alt da die ersten sicheren germanischen Spuren 

sind. 

213 Voor de ligging van deze "culturen", zie Hachmann et al. 

1962, Karte 8. Ze werden gedefinieerd in de jaren 

'30, onder meer door Von Uslar (1938, 5-6; 173-

180). Hij en andere auteurs begrepen dat stammen 

dynamische eenheden zijn en daarom niet archeolo

gisch herkend kunnen worden. Kultverbände zouden 

echter stabieler zijn en een karakteristieke materiële 

neerslag opleveren. In de Elb-, Noordzee- en Rijn-

Weser-Germaanse cultuur zouden respectievelijk de 

Herminones, Ingvaeones en Istaevones te herkennen 

zijn. 

214 Roymans 1990, 267. Van Es (1990, 182) baseert zich 

geheel op de ideeën van Roymans. Van Enckevort 

(1991a, 266) noemt de Noordwestblok-hypothese 

weliswaar niet expliciet, maar met Linguïstisch, histo

risch en archeologisch onderzoek... moet het besproken 

boek bedoeld worden. Het aanduiden van de groepen 

in het Noordwestblok als "Keltisch-Germaanse volke

ren" suggereert een etnische interpretatie. 

215 Roymans, loc.cit. 

216 Hachmann 1962,38. 

217 Zie paragraaf 1.3. 

218 Zie bijvoorbeeld Eggers (1951) type 1-3 en 17; 

Raddatz 1967; Frey 1986, 61-63. 

219 Alleen die uit Langâ (Denemarken) zijn niet opgeno

men. 

220 Een aantal graven in Germania met exemplaren van 

deze vormen is eerst in de Stufe B1 (vroeg-Romeinse 

tijd) gedateerd, hetgeen wederom op een langdurige 

circulatie wijst. Vergelijk ook Erdrichs verwijzing 

(1996, 100) naar een observatie van Wegewitz, dat 

veel vaatwerk versleten en gerepareerd was. 

221 Soms dateren Eggers (1951), Redlich (1980) en /o f 

Kunow (1983) materiaal in Stufe A, zonder de inven

taris van de desbetreffende graven te noemen. Dit 

vaatwerk is niet opgenomen, alsmede dat waarvan de 

datering al te zeer ter discussie staat. Voor het vroege 

bronzen vaatwerk in het algemeen, zie Werner (1954; 

1978), en dat in Noord-Gallië in het bijzonder, 

Roymans 1990, 150-160. 

222 Uitzonderingen zijn vondsten uit Haltern en 

Kalkriese, die ongetwijfeld met de aanwezigheid van 

Romeinse militairen samenhangen, en een bekken uit 

Dobbin, dat uit een meer afkomstig is. 

223 Voor het voorkomen van resp. bronzen vaatwerk, 

edelmetaal en wapens in de Romeinse tijd, zie 

Kunow 1983, kaart 3-9; Roggenbuck 1988, kaart 2; 

Schultze 1986, fig. 3-6. 

224 Eggers (1951, 51) spreekt in het bijzonder over de 

Ältere Kaiserzeit. 

225 Byvanck 1947. 

226 Alleen de grafvondsten uit de Late Ijzertijd en vroeg-

Romeinse tijd uit dit gebied worden besproken. Deze 

regio valt deels samen met het verspreidingsgebied 

van de 2de/3de eeuwse graven met bronzen vaatwerk 

(voornamelijk Hemmoorer Eimer). Dit fenomeen komt 

in paragraaf 7.3 kort ter sprake. 

Hoewel de inventarisatie door Wilhelmi reeds in 

1967 is gepubliceerd, is het beeld in wezen niet ver

anderd. 

Men moet zich realiseren dat dit aantal graven slechts 

80% bedraagt van het aantal dat alleen al in Groß-

Romstedt is gevonden (zie paragraaf 3.3.5 hieronder). 

Overigens heb ik op grond van verschillende overwe

gingen een selectie gemaakt uit de door Wilhelmi 

(1967,Taf.31) besproken grafvelden. 

229 11 (72%) van de 18 vindplaatsen. 

230 Zie Reichmann 1979, 426-428, nr.49 en 373-376, 

nr.14. 

231 De vindplaatsen hebben een kwetsbare ligging, op 

kleine rivierduintjes. Veel graven werden bij de 
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234 
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237 

238 

239 

240 

241 

242 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

opgravingen direct onder de graszode aangetroffen. 

232 Graf 5 en 1. Het schedefragment in laatstgenoemd 244 

spoor werd door Stampfuß (1931, 38-42) terecht als 245 

gordelhaak geïnterpreteerd, terwijl Reichmann het 

voor een zwaardschede-fragment aanzag. In twee kui- 246 

len in het grafveld zijn resp. twee fibulae en een paarde-

bit aangetroffen. 247 

In graf 3 en 4 was eveneens Gallo-Belgisch aardewerk 

aanwezig. 248 

Haldern-Landermann, Haldern-Banningsberg en Haf-

fen-Mehr: Reichmann 1979, 413-418; 420-424. 

De gemiddelde (minimum) omvang van de levende 

gemeenschap die van een grafveld gebruik maakte is te 

bepalen met behulp van de bekende formule van 

Ascâdi en Nemeskéri. In de aangepaste versie van 

Donat/Ullr ich (1971, 236-237) luidt deze: gemiddeld 

bevolkingsaantal = totaal aantal gestorvenen c.q. graven 

* gemiddelde levensverwachting van nieuwgeborenen 

/ gebruiksduur van het grafveld. De gemiddelde 

levensverwachting van nieuwgeborenen wordt door

gaans gesteld op 28 jaar en benadert de gemiddelde 

generatieduur van 30 jaar (Donat/Ullrich 1971, 248; 

256, n . l l ) . In deze studie is gemakshalve van laatstge

noemd getal uitgegaan. 

Zie hierboven, paragraaf 3.2.2. 

Albrecht 1936,24-35. 

Hiervan zijn de meeste Brandgrubengräber, slechts drie 

maal is sprake van een Knochenlager. 

Deze periode duurt ongeveer 50 jaar (zie paragraaf 

1.3). 257 

Het gaat vaak om situlae, potten met een smalle voet, 

een hoge concave onderzijde, een convexe bovenzijde 

met een scherp omgeknikte, korte rand. Het aardewerk 

is meestal van gefacetteerde randen voorzien en de ver- 258 

siering bestaat uit verticale velden die afwisselend leeg 

en van kamstreek zijn voorzien. 259 

Langewiesche/Albrecht 1935. Hiddenhausen ligt tus- 260 

sen Herford en Minden, dichtbij de Weser. 261 

Urnen van het type Wijster IB3/ IC komen uit Enter 262 

(met twee schifi-fibulae), Enter-Julianastraat en 

Ommen-Besthmen (Van Es/Verlinde 1977, 80, nr. 28-

29; 83, nr. 60). In Ommen-Zeesse zijn twee bronzen 

bekkens Eggers 68 als urn gebruikt (op.cit. 83, nr. 59). 

243 In deze graven zijn blijkbaar in vijf gevallen complete 263 

potten aanwezig, waaronder twee Schalenurnen Wijster 

8 en een Buckelurn uit Enter-Julianastraat. Uit 

Ommen-Hoogengraven komen twee situlae Wijster 

ID (Van Es/Verlinde 1977, 82, nr. 57.) 

Verlinde 1985. 

Waaronder een Oost-Gallische Déchelette 72 (eind 

2de of begin 3de eeuw). 

Mogelijk een kom Eggers 113. Verder is bronsblik aan

getroffen dat van vaatwerk afkomstig zou kunnen zijn. 

Deze nederzetting (zie paragraaf 5.5.5) ligt 200 m naar 

het noordwesten. 

Deze vindplaats ligt 600 ten zuid-zuidwesten van de 

nederzetting (Verlinde 1987). Op afstanden van enkele 

tientallen meters buiten beide grafvelden bevinden 

zich sporadisch losse graven. 

Eén graf per 230m2. 

Minstens één graf dateert in de Bronstijd (hierboven 

niet meegeteld). Een kam(?)fragment is de enige vondst 

die naar de Romeinse tijd verwijst. 

Waterbolk 1962, 33-35; 42. Kooi 1979, 133; Beuker et 

al. 1991,39-40. 

Beuker et al. 1991, 45-46; Erdrich 1996, 113. 

Van der Sanden 1992; 1993. 

Brunsting 1941; Beuker et al. 1991, 44. 

Van Es 1967,409-521. 

Een twintigtal configuraties van vier palen ligt groten

deels buiten de zone met crematiegraven. Mogelijk 

markeren de palen de hoeken van brandstapels en 

moesten zij het vroegtijdig inzakken hiervan voorko

men (Van Vilsteren 1989). De noodzaak van onder

steunende palen rond de brandstapel is aangetoond bij 

recente experimenten (Werner 1989; 1990). 

Graf 211 bevat een bronzen haarnaald, een 

Stützarmfibel, twee dunne zilveren armbanden en een 

snoer met 39 kralen en een zilveren ringetje. In Graf 

214 was een pot van het type Wijster IC meegegeven. 

Hierin lagen eenfirancisca, speerpunten, mes, zwaard

schede en een gordelgarnituur. 

Cf. de graven van Ruinen-Fluitenberg en Diever! 

Vergelijk Van Es 1964,300. 

Zie Halbertsma 1963, 65-66. 

Halbertsma 1954; 1963, loc.cit. en kaart 7. Hier worden 

ca. 20 inhumaties genoemd; twee meldingen van cre-

matiebijzettingen worden als onbetrouwbaar afgedaan. 

Overigens is een aantal van de betreffende skeletten 

Vroeg-Middeleeuws gebleken (Knol 1993, 155). 

Hessing (1993) komt in een recente inventarisatie van 

inhumaties uit het Nederlandse kust- en rivierengebied 

tot dezelfde conclusie. Zeker de skeletten uit nederzet

tingen behoren volgens hem tot een alternatief doden-
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ritueel, dat wellicht overeenkomsten heeft met het 

begraven van dieren op woonplaatsen. 

264 Waterbolk/Boersma 1976, 44. 

265 Zie Knol 1993, 156. Twee crematies zonder bijgiften 

uit Heveskesklooster (buiten de nederzetting) en een 

urn uit de Oosterwijtwerd-De Wierhuizen worden in 

de "eerste eeuwen" na Chr. geplaatst. Urnen van 

Ferwerd-Foswerd en een terp ten zuiden van Tzum 

stammen uit het (eind) van de 2de eeuw (vgl. Van Es 

1965/66, fig.7 en Halbertsma 1954, 45, n.2). In 

Ferwerd-Burmania I en Dronrijp zijn 4de-eeuwse 

crematies met resp. een scherf Argonnen-sigillata en 

meeverbrande terra nigra gevonden. In beide gevallen 

waren geen andere graven in de omgeving aanwezig. 

266 Van Es 1965/66, 49-50; 1968, 68-69. In Ooster-

beintum zijn ca. 100 graven onderzocht en bijna drie

kwart daarvan betreft inhumaties of urngraven (Knol 

1993,159-163). 

267 Genrich 1941, 159. Helaas wordt het aantal graven 

van Barward niet vermeld. Zie ook Haarnagel 1979, 

16-17. 

268 Götze 1940; Plettke 1940. 

269 Uit deze kuil zijn zeker drie-, maar mogelijk meer 

dan acht Romeinse importen afkomstig (Plettke 

1940,22-31; Van Es 1967,168). 

270 Schön 1995. 

271 Therkorn/Abbink 1987, 155-156. Het verbrande bot 

(745 g) was niet op leeftijd en geslacht te determine

ren (Laarman 1983, 61-63). 

272 Therkorn 1984, 216. De verspreide menselijke en 

dierlijke inhumaties die in Uitgeest zijn gevonden, 

zijn ongedateerd en kunnen (deels) jonger zijn dan de 

Romeinse tijd (Woltering 1983, 218). 

273 Een ander "elitegraf" benoorden de Rijn is dat uit de 

Sommeltjesberg op Texel (zie paragraaf 7.3). 

274 Bijvoorbeeld Haldern-Heringsberg graf 5, of het graf 

van Ruinen-Fluitenberg. 

275 Roymans 1991,69-70. 

276 Roymans 1990, 233-237. 

277 Bijvoorbeeld in het Maas-Demer-Schelde-gebied, zie 

Hiddink in prep. 

278 Voor de ligging, zie fig. 5.6. 

279 Bosman 1992; Bosman/Bosman 1992; Bosman/ 

Therkorn 1993; Therkorn/O versteegen 1994. 

280 Voor dit laatste, zie paragraaf 5.4.1. 

281 Tot de vondsten uit de Ijzertijd behoren bijvoorbeeld 

een beitel, één of twee speerpunten en een La Tène-

fibula. Tenminste één munt dateert van na de 

Romeinse aanwezigheid in Velsen {denarius van 

Traianus) en vijf fibulae stammen uit de 2de of de eer

ste helft van de 3de eeuw. Veel van het inheemse aar

dewerk is gepolijst en/of voorzien van een standvoet, 

hetgeen ook op een "jonge" datering wijst. 

282 Ter vergelijking kan worden verwezen naar de platte

grond van de bekende cultusplaats van Oberdorla in 

Thüringen (Behm-Blancke 1989, 173). Vanaf de 

Hallstatt-periode, met een hoogtepunt in de midden-

Romeinse tijd, zijn op verschillende lokaties rond een 

klein meer rituele handelingen uitgevoerd. Alleen in 

de Volksverhuizingstijd is sprake van een omheinde 

sacrale ruimte. 

283 Zie bijvoorbeeld Van der Sanden 1995a, 79. 

284 Prummel/Van der Sanden 1995, 115; Van der 

Sanden/Taayke 1995, 183. 

285 Ook voor Oost-Groningen zijn de deposities van 

allerhande materiaal inmiddels op een rij gezet 

(Groenendijk 1993, 117-122). 

286 Van der Sanden/Taayke 1995. 

287 Ook in Denemarken dateren de meeste potten uit 

natte contexten uit de eerste twee eeuwen na Chr. 

(Van der Sanden/Taayke 1995, 150). 

288 Een vondst kan uit één, twee of zelfs meer horens 

bestaan. De horens zijn doorgaans zonder de bijbeho

rende schedels gedeponeerd. 

289 Prummel/Van der Sanden 1995, 117. 

290 Van der Sanden (ed.) 1990. 

291 Bij meer dan de helft van de veerdijken was het haar 

kort voor het overlijden afgesneden, en het "meisje 

van Yde" had aan de rechterzijde stoppels, en aan de 

andere zijde halflang haar. De rituele betekenis van 

haar komt ook in de deposities van afgesneden 

haar(vlechten) tot uitdrukking (Van der Sanden 

1995b). Van der Sanden noemt al de betekenis van 

haar bij rites de passage en vruchtbaarheidsrituelen 

(1995b, 191-192). In de Indo-Europese mythologie is 

haar een symbool voor planten, en vormt aldus een 

element in "filosofieën" over (on)vruchtbaarheid, 

schepping en destructie (Lincoln 1986, m.n. 1-40; 87-

98). 

292 Van der Sanden 1990a, 206. Ook uit 14C-bepalingen 

op Noord-Duitse veenlijken blijkt, dat de meeste uit 

de Late Ijzertijd en Romeinse tijd dateren (Van der 

Sanden 1995c). De indruk bestaat, dat het zwaarte

punt in Denemarken iets vroeger in de Ijzertijd ligt 
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310 

311 

(Van der Sanden 1990a, 213). 

Van der Sanden 1990b, 230-233. 

Van der Sanden/Taayke 1995, 181; Van der Sanden 

1990a, fig. 13-15. Voor de vondsten uit het Looveen, 312 

zie ook Van Es 1967,126-137. 313 

Voor voorbeelden van en literatuur over deze parallel- 314 

len, zie Van der Sanden 1990a, 210-213; Van der 

Sanden/Taayke 1995, 149-155; Prummel/Van der 315 

Sanden 1995,84-88. 

Vergelijk Van der Sanden 1990a; 1995a, 80. 

Veerdijken zijn bijvoorbeeld geïnterpeteerd als terecht

gestelde misdadigers of homosexuelen, offers voor de 316 

goden of personen die een "slechte" dood zijn gestor

ven en wiens ziel niet mocht gaan rondwaren temid

den van de levenden (Van der Sanden 1990a, 214-216). 

Zie paragraaf 6.2.3. 

In een pot uit het Bolveen bij Vries zaten hazelnoten; 

deze zijn ook gevonden in het Deurzerbroek. 

Dat ook deposities van haar met het bevorderen van 

"vruchtbaarheid" kunnen samenhangen, is reeds eerder 

aangegeven (zie noot 291). 

Vergelijk Van der Sanden 1990a, 223. 

Zie paragraaf 7.3. Een voorbeeld hiervan is buiten het 

onderzoeksgebied te zien in het Deense Thorsbjerg, 317 

waar in de Romeinse tijd grootschalige deposities wer

den gedaan in een veen waarin reeds vanaf de prehis

torie aardewerk (met voedsel?) was geplaatst (zie bij

voorbeeld L0nstrup 1984, 92). 

Eggers 1951, 50; zie ook 1949/50, 107. 

Redlich 1959. 

Redlich 1959,165. 

Redlich 1959,167. 

Voor wat betreft het grafritueel, verwijst Bloemers naar 

Wilhelmi 1967; vergelijk paragraaf 3.3.2 hierboven! 

Bloemers 1983a, 11-12. 

Het betreft het ontwikkelingsniveau onder dat van 

achtereenvolgens het "chiejdom" en de "early state". 

Voor de karakteristieken van samenlevingen op de 

respectievelijke niveaus, zie Claessen/Kloos 1978, 20; 

Willems 1978, 82-84; Bloemers 1983a, 3-4. 

Bloemers noemt weliswaar ook het ontbreken van 

centrale plaatsen en muntemissies, doch dit geldt even

eens voor het Elbegebied. 

He t werk van Roymans is net als dat van Bloemers 

beïnvloed door het neo-evolutionisme (zie bijv. 

Roymans 1990, 1; 9, n . l ) , maar de auteur doet afstand 

van de meer rigide vormen van deze benadering. Hij 324 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

refereert bijvoorbeeld niet meer aan specifieke stadia 

van evolutie, maar gebruikt aanduidingen als "meer of 

minder complex/hiërarchisch." 

Roymans 1990,267. 

Roymans 1990, 266-267. 

Het is de vraag of deze representatief is voor de neder

zettingen in Denemarken in de Late Ijzertijd. 

Overigens meent Roymans wel (1990, 257) dat in de 

door hem onderzochte regio's met een weinig gediffe

rentieerd grafritueel sprake is van een elite en enige 

mate van verticale sociale differentiatie. 

Voorbeelden van dergelijke graven zijn Ehestorf 210, 

Nienbüttel 5, Rhode, Alt-Mölln, Gautzsch, de zes gra

ven van Groß-Romstedt , Neuplötzin 76, Haarby, 

Hoby, en Kaerumgaard. Losse phalanges van beren zul

len doorgaans een compleet vel vertegenwoordigen. In 

het Germaanse gebied worden klauwen regelmatig 

gevonden in - doorgaans - mannengraven, gedateerd 

vanaf de 2de eeuw voor Chr. tot in de Romeinse tijd. 

Beren vormden een bijzondere categorie jachtbuit en 

klauwen worden regelmatig gevonden in de rijkere 

graven. Zie Schönfelder 1994 voor een overzicht en 

literatuur. 

Frey (1986, 69) verwijst in dit verband naar een passage 

bij Diodorus (5,28,4; zie Tierney 1960,250) ...dervon 

keltische Gastmählern spricht, bei denen die Teilnehmer reich

lich mit in Kesseln gekochtem Fleisch und mit Gebratenem 

versorgt werden und die tüchtigsten Männer die besten Stücke 

bekommen. In Germania is te Parum een ketel met ket

ting gevonden (Peschel 1991, 145), en elders zouden 

roetsporen voorkomen (Frey 1986, 66). Dat in ketels 

ook drank bereid kan zijn, blijkt uit een residu van bes-

senwijn in een Östland-emmer uit Juellinge (Kunow 

1983,76). 

Hierop kom ik in hoofdstuk 4 uitgebreid terug. 

Hachmann 1950; 1956; zie Steuer 1982, 181-185. 

Vergelijk Steuer 1982, 186-190. 

In meer of mindere mate zichtbaar in Harsefeld, 

Putensen en Körchow. Zie Redlich 1980, 335; Frey 

1986,60. 

Kunst 1978. 

Ongeacht de grootte van de steekproef ontstaat een 

asymptotische curve wanneer het aantal bijgiften 

(typen) per graf tegen het aantal graven wordt uitgezet. 

Vergelijk Steuer 1982, 84; Gebühr 1970, 107; Gebühr 

1974; Kunst 1978,102-105; Gebühr/Kunow 1976. 

Voor Hamfelde, zie Kunst 1978. Voor Kemnitz bij 
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Potsdam (50-250 na Chr.), zie Gebühr/Kunow 1976. 

De gegevens pleiten bovendien niet eenduidig voor 

een erfelijk leiderschap. Zo kan een groot deel van de 

rijkste graven van Hamfelde tot een vroege fase 

behoren en min of meer "gelijktijdig" zijn (Kunst 

1978, 105). De graven van de "Oberschicht" in 

Kemnitz liggen te verspreid om ze aan één familie toe 

te schrijven (Gebühr/Kunow 1976, 215, n.33). 

325 Gebühr/Kunow 1976, 214-215; Kunst 1978, 105-

106. 

326 Steuer 1982, 190-193. Het idee van gescheiden man

nen- en vrouwengrafvelden berustte lange tijd alleen 

op het voorkomen van sexe-specifieke bijgiften, maar 

schijnt inmiddels door fysisch-antropologisch onder

zoek te worden bevestigd. Zo werden in Harsefeld 

vooral mannen begraven en in het dichtbij gelegen 

Bargstedt vooral vrouwen (Häßler (ed.) 1991, 385; 

437-438). 

327 Weliswaar zijn grafvelden als Harsefeld en Ehestorf 

relatief klein, maar zij liggen op 26 km van elkaar met 

tussenin nog het grafveld van Apensen. De 419 onge

publiceerde graven van deze vindplaats (Jastorf-B2) 

vertegenwoordigen zeker het dubbele aantal bijzettin

gen; naar verluidt zijn 21 bronzen urnen en vele 

wapengraven gevonden (Stief 1985). 

328 Het eerste met Groß-Romstedt vergelijkbare grafveld 

(Schkopau) ligt bijvoorbeeld 55 km verder (Peschel 

1991,133). 

329 Mortuary practices. Their study and their potential 

(1972). Zie ook de uitgebreide besprekingen bij 

Chapman/Randsborg 1981, 6ff.; Willems 1978,84-

87. 

330 Binford 1972, 221-222. 

331 Chapman/Randsborg 1981, 14; Metcalf/Huntington 

1991,16. 

332 Randsborg 1980,126-127. 

333 O'Shea 1981, 52; Chapman/Randsborg 1981, 14. 

Vergelijk Roymans 1990, 218. 

334 O'Shea 1981, 39-40; Roymans 1990, 218-219. Zie 

hierboven. 

335 Vergelijk Theuws 1994, m.n. 31 Off. 

336 Zie bijvoorbeeld Bloch/Parry 1982; Metcalf/Hun

tington 1991. 

337 Van Gennep (1960) schreef een klassieke studie over 

rites de passage; Hertz (1960) analyseerde dodenritu

elen als overgangsrituelen. Zie ook Metcalf/Hun

tington 1991, 29-37; 79ff. 

338 Bloch 1981. 

339 Bloch/Parry 1982; Metcalf/Huntington 1991, 36; 84. 

340 Goody 1962. 

341 Deze werden door O'Shea (1981, 41) als "normative 

practices" aangeduid, de behandeling die praktisch alle 

doden ontvingen. 

342 Metcalf/Huntington 1991, 112. 

343 Goody 1962,371. 

344 Zie Toynbee 1971, 33-39; Berger/Martin-Kilcher 

1976,150-151. 

345 Haalebos 1990,193. 

346 Roymans/Tol 1993,50-55. 

347 Creemers/Van Impe 1992. 

348 Zie ook Hiddink, in prep. 

349 In de Deense Late Ijzertijd (520/550-700 na Chr.) 

geldt dat ...neithergraves nor votive hoards show anything 

more than the slightest material trace of a social elite, perhaps 

because the social, political and economic situation was relati

vely stable. (Hedeager 1992, 81). 

350 Men moet kortom het total cultural sytem in beschou

wing nemen. 

351 Zie paragraaf 5.5.1. 

352 Vergelijk een opmerking van Randsborg over 

Bornholm in de Viking-tijd: The rich ninth-century 

Bornholm burials cluster round a traditional chiefly centre of 

four to five hundred years on the north coast. The tenth cen

tury, however, witnesses a transformation of this society and a 

concomitant spreading out of prominent personages on farms 

all over the island; as a result the graves are poor (1980, 

126). 

353 Vergelijk Eggers 1951, 50-51 en paragraaf 7.3. 

354 Werner 1978, 11-13; Roymans 1990, 151. 

355 Eggers 1951, 40. Het betreft typen als de Eggers 

15/16 en 73/74 (zie paragraaf 3.3.1). Deze vormen 

zijn gedreven en geklonken, terwijl veel ander vaat

werk (deels) gegoten, gedraaid en gesoldeerd is. Ze 

zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de Alpen 

gevonden (Kunow 1983, 57-58). 

356 Kunow 1983,17. 

357 Opmerkelijk genoeg zijn veel zwaarden en lansen in 

Germaanse graven ritueel vernietigd door ze krom te 

buigen, zoals dat ook in Gallië gebeurde. Zie reeds 

Jahn 1916,16-21. 

358 Werner 1979; Schaaff 1984; Frey 1986, 49-52, n .30-

34, n.47, fig.3, 5. 

359 Verwers/Ypey 1975; Frey 1986, 54; n.48; fig.6. 

360 Ze zijn voorzien van één draagring aan de zijkant, 
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terwijl schedes uit de Late Ijzertijd meestal een beugel 

op de achterzijde hebben. Het type komt voor in een 

zone van Thüringen tot midden-Jutland. Zie Frey 

1986,46;n.20;fig.2. 

361 Peschel 1991, 143. 

362 Hedeager (1978) geeft een overzicht van opvattingen 

hieromtrent. 

363 Kunow 1983, 50, n.396. 

364 Volgens Caesar hadden de Suebi alleen contacten met 

mercalores om hun krijgsbuit te verkopen (BG 4,2). Met 

de Ubii bestond een intensievere uitwisseling (BG 

4,3). Dio vermeldt een Romeinse strafexpeditie naar 

aanleiding van het vermoorden van handelaren door 

Germanen (53,26,4). 

365 Vergelijk Roymans 1990, 162-164. 

366 Redlich 1980,339. 

367 Kunow 1983, 41; Frey 1986, 66. 

368 Redlich 1980,357-359. Overigens is het door Redlich 

gemaakte onderscheid in vier perioden van interactie 

en evenzovele "Imporlwellen" niet aannemelijk. Het is 

geheel gebaseerd op de historische bronnen en houdt 

een negeren van de archeologische contexten in. 

Vergelijk Kunow 1983, 50-51, n.396. 

Hier liegt die Annahme nahe, daß die germanischen Führer 

sich ihre Dienste mit den begehrten Bronzekesseln bezahlen 

ließen (Redlich 1980,336). 

Wel staat Ariovistus bij Caesar model voor het 

"Germaanse gevaar". Vandaar wordt meermalen aan de 

Cimbri en Teutoni gerefereerd (bijv. BG 1,31; 1,40). 

Het aantal Germanen in Ariovistus' gevolg en hun 

landhonger zal overdreven zijn, terwijl eventuele ande

re Germaanse leiders niet worden genoemd. 

371 Munera, zie BG 1,43. 

372 BG 1,53. 

373 Maar Leider haben wir von solchen - offenbar durchaus mög

lichen - Kreuz- und Querheiraten auch über längere Distanz 

unter den Fürstenfamilien der "barbarischen" Stämme 

Europas sonst so gut wie keine Ahnung (Voccios Schwester 

wird sicher nicht ein absoluter Sonderfall gewesen sein)... 

(Dobesch 1980, 453). In Germania bestaan huwelijksal-

lianties tussen Cherusci en Chatti (cf. Wenskus 1977, 

24). Rhamis, dochter van de Chattische leider 

Ucromirus, is getrouwd met Sesithacus (Strabo 7,1,4), 

en de Cherusk Flavus met de dochter van de 

Chattische koning Actumerus (ann. 11,16). 

374 De Belgae wilden de Germanen in 56 voor Chr. de 

Rijn laten oversteken (BG 3,11). Ambiorix zet in 54 

369 

370 

voor Chr. een magnum manum Germanen in (BG 

5,27). In datzelfde en het volgende jaar willen de 

Treveri onder Indutiomarus Germanen gebruiken, al 

lukt dit blijkbaar niet (BG 5,55; 6,2). Later vechten de 

Germanen wel met hen mee (51 voor Chr., BG 8,45). 

De Atrebaat Commius tracht hetzelfde te bewerkstelli

gen (BG 8,7). Verder zouden "bepaalde stammen" de 

Usipetes en Tencteri uitgenodigd hebben zich in Gallië 

te vestigen (BG 4,6). 

375 BG 7,65. 

376 Ze zouden vechten voor merces, soldij (BG 1,31) of 

pecunia, geld (BG 5,55). 

377 Frey 1986, 67. 

378 Zie Dio 51,20,5 en - waarschijnlijk - 51,21,4. Dit zal 

niet de enige opstand zijn geweest. 

379 Zie paragraaf 7.2.1. 

380 Vergelijk Redlich 1980,336. 

381 Zie paragraaf 4.3.2.4. 

382 Frey 1986, 45; 65. 

383 Regio's nog net in de contactzone tussen de Midden-

Rijn en het Elbgermaanse-gebied (zie paragraaf 3.2.2). 

384 Zie hierboven, paragraaf 3.3.2. 

385 Roymans/Van Rooijen 1993, 9. 

386 Roymans/Van Rooijen 1993, 10. 

387 BG 1,1 (Belgae) en 4,2 (Suebi). 

388 Thomas 1992,27-38. 

389 Vergelijk Roymans 1990, 267. 

390 In het uiterste noorden van Gallië speelde de veeteelt 

een belangrijker rol in de ideologie dan in het zuiden. 

Martialiteit blijft tot lang na de incorporatie door 

R o m e belangrijk en lijkt ook minder ontvankelijk 

voor de Romeinse levenswijze. Zie Roymans 1996. 

H O O F D S T U K \ 

391 In het kader van deze doelstelling is het onnodig hier 

alle socio-politieke organisatieniveau's en instituties 

uitgebreid te behandelen. Daarvoor kan verwezen wor

den naar bijvoorbeeld Wenskus (1977) en het overzicht 

van Roymans (1990, 17-47). 

392 Bazelmans 1991, 107-108. Dit artikel van Bazelmans is 

mijn belangrijkste leidraad bij het schrijven van deze 

paragraaf geweest. Ik conformeer mij dan ook aan zijn 

analyse van het binnen de Verfassungsgeschichte gevoerde 

discours over de socio-politieke organisatie van de 

Germanen. Mijn weergave wijkt echter op bepaalde 

punten af en bevat soms meer verwijzingen naar de 

klassieke teksten. De hier gebruikte Germania-editïe is 
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396 

397 

398 

399 

400 

401 

403 

404 

409 

410 

411 

412 

413 

die van Lund (1988), omdat deze recent is en verge- 406 

zeld gaat van een uitvoerig commentaar. 407 

393 Omdat reges of Fürsten net als principes gekozen wer- 408 

den, ontkenden velen het bestaan van echte koningen 

(Wenskus 1977, 306-307). Daarom is in Eggers' 

variant (zie paragraaf 3.3.4) van het democratisch 

model geen plaats voor koningen en Fürstengräber. Hij 

verbindt deze exclusief met de aristocratische samen

levingen in het oosten van Germania. 

394 Germ. 7 ,1: Reges ex nobilitate, duces ex virtule sumunt. 

Nec regibus infinita aut libera potestas, et duces exemplo 

potius quam imperia... Sumere staat ongeveer gelijk aan 

eligere, maar is iets minder specifiek (Lund 1988, 134; 

zie onder). De beperkte potestas ook in Germ. 11,2. 

395 Germ. 12,3: Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui 

iura per pagos vicosque reddant; centeni singulis ex plebe 

comités, consilium simul et auctoritas adsunt. Waitz leest 

hier, dat de Germanen principes kiezen, die dan ver

volgens recht spreken. Een alternatieve interpretatie is 

echter beter: uit de reeds bestaande groep van principes 

worden rechters gekozen (cf. Schlesinger 1953, 238). 

Overigens modelleert Tacitus' de princeps hier naar de 

Romeinse praetor. Deze liet zich bij de rechtspraak 

namelijk adviseren door comités, "begeleiders" (Lund 414 

1988,147-148). 415 

Zie Dannenbauer 1941, 3, n.2; 7, n.13. 416 

Dannenbauer 1941. 417 

Dannenbauer 1941, 1-2. 

Dannenbauer 1941, 2-5. 

Dannenbauer 1941, 5-11. 

Het is belangrijk de geschriften van Tacitus altijd in 

combinatie te bestuderen, daar tussen de Germania 

enerzijds en de annales en historiae anderzijds vaak 418 

opmerkelijke verschillen bestaan. Zie bijvoorbeeld 419 

paragraaf 3.1.2, waar het gaat over het Suebische 420 

Kultverband, en hieronder, paragraaf 4.2.2. 

402 In time of peace there is no general officer of state (commu

nis magistratus), but the chiefs (principes) of districts and 

cantons do justice among their followers and settle 

disputes.(BG 6,23) 

Germ. 13,2. De Gefolgschaft wordt in caput 13-15 421 

beschreven. 422 

Dannenbauer 1941, 11. In feite is de alternatieve 423 

interpretatie even goed mogelijk: een princeps verleent 424 

de jongeman zijn waardigheid (Lund 1988, 149; 425 

Schlesinger 1953, 236, n.2). 426 

405 Dannenbauer 1941,12. 

Dannenbauer 1941, 13. 

Dannenbauer 1941, 14-15. 

Dannenbauer 1941, 16. Dit werd volgens hem aange

toond door Tacitus' vergelijking van de Germaanse 

servi met de Romeinse coloni (Germ. 25,1) en de ver

wijzing naar de landerijen en villae van Iulius Civilis 

(tot. 5,23). 

Dannenbauer 1941, 19-22. Voor de problematiek van 

de burcht, zie Bazelmans 1991, 111, n.185. 

Dannenbauer 1941, 14. 

Schlesinger 1953. 

Schlesinger 1953, 231-235. 

Schlesinger 1953, 235-237; 246. De eed, trouw en 

eervol gedrag in de strijd worden genoemd in Germ. 

14,1 (de eed ook in hist. 4,15). Het schenken van een 

paard en wapens is te vinden in Germ. 14,2. Ringen 

worden veelvuldig genoemd in Beowulf (35, 80, 352, 

1195, en 1216). Waar Beowulf in dit hoofdstuk 

gebruikt wordt is primair uitgegaan van de editie van 

de Oudengelse tekst door Klaeber (1922) en die van 

Alexander (1995), waarin tevens een woord voor 

woord vertaling opgenomen is. Voor een meer toe

gankelijke vertaling zie bijvoorbeeld Alexander 1973. 

Schlesinger 1953, 229. Zie noot 408. 

Schlesinger 1953, 240. 

Schlesinger 1953, 238-239. 

Schlesinger 1953, 228; 241. Zie ook Bazelmans 1991, 

110;Roymans 1990, 34 en Wenskus 1977,311-315. 

De klassieke verhandeling over het Germaanse sacrale 

koningschap is van Höfler (onder meer 1963). De 

vele kritiek daarop geuit (Wood 1979, 27) is hier 

minder relevant. Zie verder paragraaf 4.2 hieronder. 

Schlesinger 1953, 240-246. 

Schlesinger 1953, gebaseerd op BG. 6,23. 

Schlesinger 1953, 241. Hij noemde als voorbeelden de 

bij Ammianus Marcellinus vermelde Alamannische 

reges, regales en reguli. Ariovistus en Maroboduus zou

den vroege Heerkönige zijn geweest, met dien verstan

de dat eerstgenoemde complete stammen leidde 

(Wenskus 1977, 409; 441). 

Schlesinger 1953, 246; ann. 2,45. 

Schlesinger 1953,245. 

Wenskus 1977, 2; 16. 

Wenskus 1977,17-63. 

Wenskus 1977,64-72. 

Wenskus 1977, 341-343. De auteur is het daarom niet 

eens met Dannenbauers opvatting dat macht in de 
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428 

429 

430 

431 

432 

Naturzustand berust op geweld. Bijzondere prestaties 

van de leiders, charisma en "sociale dwang" waren vol

doende. 

427 Wenskus 1977, 411-428. In Gallië gaat het om de 

Sequani (BG 1,3), Aquitani (BC 4,12), Carnutes (BC 

5,25) en Treveri (hist. 4,55). In Germania hadden in 

ieder geval de Cherusci (ann. 11,16) vroeger een 

koning. Ook de Chatti zouden een koning hebben 

gekend, daar de van deze stam afgesplitste Bataven een 

stirps regia hadden (hist. 4,13). Omdat van de Ubii, 

Usipetes en Tencteri alleen principes worden genoemd 

zouden ook zij geen koning hebben (BG 11; 13; 

Wenskus 1977,418). 

Wenskus 1977,415-416. 

Wenskus 1977,355-374. 

Die dan van de ...bäuerlichen Bevölkerung losgelöst... is, 

zie Redlich 1959,165. 

Blok 1979, l l f f . n . l l . 

Hij baseert zich niet direct op Dannenbauer cum suis, 

doch heeft kennis genomen van hun werk via Steuer 

(1980; 1982). Aan de Gefolgschaft wordt dezelfde bete

kenis toegekend. Zie Heidinga 1990, 18ff. en 

Heidinga/Offenberg 1992, 19-20. 

433 Zie bijvoorbeeld Bloemers 1983a, 16-20; 1983b, 183-

202; Willems 1984; Van Enckevort 1991a, 274-276; 

Bloemers 1991c, 323-326. In zijn standaardwerk over 

de Romeinse tijd in Nederland citeert Van Es Wenskus 

slechts éénmaal, en dan nog in een ander verband 

(1981, 255, n.563). 

Voor dit laatste, vergelijk paragraaf 2.2 en Bazelmans 

1991,110, n.177. 

Bazelmans 1991,115-119. 

Bijv. Wenskus 1977, 63; 246. 

Wenskus 1977,107; 110-111. 

Wenskus 1977, 3-112; 341ff. Zie ook Wenskus (1974), 

waar ook de problemen van het gebruik van de antro

pologie aan de orde komen. 

Bazelmans 1991,119. 

Wenskus 1977, 16. 

Hedeager 1992. Voor het onderstaande zie ook 

Bazelmans' bespreking van dit boek (1996, 251-258). 

Hedeager (1992, 2) verwijst slechts terloops naar het 

werk van Wenskus en haalt haar gegevens over de 

Gefolgschaft uit dat van Steuer (1982), en vooral 

Kristensen (1983). Zie Hedeager 1992, 229-230. Voor 

een kritiek op Kristensen, zie Bazelmans 1996, 254. 

443 Zie ook paragraaf 3.3.4. 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

Resp. Hedeager 1992, 91; 175. O p p. 229 spreekt zij 

nog van een ...static kinship society. Zie Bazelmans 

1996,256. 

Zie bijvoorbeeld Kloos 1981, 35. Economie classes bij 

Hedeager als de uitkomst van de transformatie van de 

samenleving in 1992, 237, figuur 5.5. 

Hedeager 1992, 226-238. 

Ui t de tijd kort voor 291 is een rex Gennobaudes 

bekend (De Boone 1954, 54). R o n d 306 worden de 

regibus Ascarius en Merogaisus gevangen genomen 

(Pan.Lat. 4(10),16,5; 6(7),10-13 [ER I, 373; 375-376; 

De Boone 1954, 64; 74-75]). In 355 na Chr. sluit 

Iulianus vrede met Francorum regibus (Amm. 16,3,2). In 

ca. 380 na Chr. is Mallobaudes II, die ook comes domes-

ticorum in Romeinse dienst was (geweest), rex 

Francorum (Amm. 30,3,7; 31,10,6; Waas 1971, 92). 

R o n d 388 na Chr. treden Marcomerus en Sunno op, 

die door Gregorius van Tours afwisselend als duces, rega

les en subreguli worden aangeduid (Greg.Tur. 2,9 [ER I, 

525-526]; De Boone 1954, 113-115). 

De "dubbelkoningen" Verritus en Malorix (ann. 

13,54). 

Schmidt 1970, 77ff.; Schlesinger 1963, 114. 

Schlesinger 1963, 114-115 en vooral Wenskus 1977, 

547-549. 

Wenskus 1977, 427; Dobesch 1980, 215; Roymans 

1990,36. 

hist. 4,70; 5,21. 

Resp. ann. 2,9-10 en 2,45. Ook Arminius' schoonvader 

Segestes is bij de conflicten betrokken (ann. 1,55-59). 

Dat Arminius tot de stirps regia van de Cherusci 

behoort, blijkt overigens pas in ann. 11,16. Italicus is 

namelijk de zoon van Flavus, en dus Arminius ' neef. 

Voor de discussie over de ouderdom van het koning

schap bij de Cherusci, zie Schlesinger 1963, 119 en 

Wenskus 1977, 423. 

te/. 4,18 

ann. 2,88. 

Dobesch 1980, 201-213; Roymans 1990, 36; 47, n.31. 

Bijvoorbeeld bij een Keltische groep in Oostenrijk en 

bij de Galaten in Klein-Azië, in beide gevallen in de 

2de eeuw voor Chr. p o b e s c h 1980, 182-236). 

Höfler 1963; zie ook noot 417. 

Voor de betreffende passage, zie noot 394. 

Hetgeen een overeenkomst tussen de Germaanse en de 

Romeinse samenleving suggereert: afkomst schept pri

vileges, maar verdiensten zijn minstens even belangrijk 
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(Lund 1988, 39). Overigens is dux een weinig speci

fieke aanduiding voor leiders en (legeraanvoerders. 

Tacitus zelf gebruikt het in de annales ook voor een 480 

koning, namelijk Vibilius (ann. 2,62; 12,29). 481 

461 Roymans 1990, 37-38. Zie ook Claessen 1988, 109-

113. Höfler zelf wijst er op dat het sacrale, politieke, 

juridische, militaire etc. niet tot isoleerbare "Sektoren" 

behoren (1963, 76). Zelfs Schlesinger geeft toe dat het 

Heerkönigtum nog sacrale elementen bevat (1963, 133), 

maar hij legt hier niet de nadruk op. 482 

462 Andere elitepersonen, zoals optimales, spelen slechts 483 

een ondergeschikte rol. 

463 Wel zijn de optimales Bitheridus en Hortarius bij 

naam bekend (Amm. 29,4,7). 

Amm. 17,12,21. 

Amm. 17,12,9; 11; 13,30. Onduidelijk is, of Zizais tot 

de stirps regia dan wel een andere aanzienlijke familie 484 

behoort. 

Amm. 16,12,26; 35. 

Livius gebruikt de term reguli wel, wanneer hij over 

de Galaten schrijft. Zie Dobesch 1980, 214 en verder 485 

195-197. 486 

Denk aan Verritus en Malorix bij de Friezen (noot 487 

448).Wenskus 1977,319-322. 

In Ierland kende men koningen op het niveau van 488 

ongeveer een Gallische pagus, meerdere pagi en de 

civitas (Roymans 1990, 37). Het kwam ook voor bij 

Keltische groepen in Noord-Italië en bij de Gakten 

(Dobesch, loc.cit.). Volgens Roymans kunnen achter 489 

sommige Germaanse principes uit de vroeg-Romeinse 490 

tijd kleinkoningen schuil gaan. 

470 Germ. 13,2-3; 14,1. 491 

471 Schlesinger 1953,235. 492 

472 Bazelmans 1991, 104. Wanneer hier over symmetri

sche relaties wordt gesproken, is dit natuurlijk betrek- 493 

keiijk, aangezien patroon-cliënt verhoudingen per 494 

definitie asymmetrisch zijn. 

473 Bazelmans 1991,103-105. 495 

474 Germ. 14,2. 

475 Germ. 14,3; 15,1-2. De wederdienst voor dit laatste 496 

kan het bieden van bescherming zijn geweest. 497 

476 Germ. 25 ,1 . Roymans gebruikt voor de betreffende 

groep de term base clients (1990, 39; 42-43). 

477 Germ. 14,2. 

478 Roymans 1990,40. 

479 In ann. 2,63 worden de comitates van Maroboduus en 

Catualda genoemd. In ann. 11,16 wordt van modo 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

comitatem gesproken, doch dit betekent "voorkomend

heid" (vergelijk Bazelmans 1991, 104, n.125). 

ann. 2,45. 

ann. 1,57. De clientes van Segestes worden uiteindelijk 

in Gallië gevestigd. Iets dergelijks gebeurt met de 

clientes van Vannius (ann. 12,30), die in Pannonië een 

nieuwe woonplaats vinden. Waarschijnlijk gaat het 

hier om een even heterogene groep (cf. Wenskus 

1984,25). 

ann. 1,58. 

Het gaat om corpus custodia, lijfwacht (Veil. 2,109,1); 

stipatores, escorte (ann. 2,9); manus, schare, menigte 

(ann. 2,62 en hierboven); robur, de kern (van het leger) 

(hist. 4,22); delecti, een lichting militairen (ann. 1,65; 

hisl. 3,21); sui, de "zijnen" (ann. 1,62; 2,11; 15) enpau-

ciores, volgelingen (ann. 11,17). 

Dannenbauer (1941, 18) maakt dit onderscheid al 

wel. Vooral Kuhn (1956) gaat uitgebreid in op de 

vraag, wat wel of niet tot de Gefolgschaft moet worden 

gerekend. 

Schlesinger 1953,246. 

Zie het begin van deze paragraaf. 

Vergelijk Roymans 1990, 22, paragraaf 3.2 en hieron

der. 

Zo zijn een onbekende groep en de Lentienses pagi 

van de Alamanni (Amm. 15,4,1), en wordt Fraomarius 

rex van de Bucinobantes, een gens Alamannorum 

(Amm. 29,4,7). 

Lijfwachters, dienaren. Amm. 16,12,58; 29,4,5. 

Begeleiders (vgl. noot 395). Amm. 16,12,60; 17,10,8; 

21,4,5. 

Vrienden. Amm. 16,12,60. 

Dienaren, volgelingen (letterlijk: "weinigen"). Amm. 

27,2,9. 

Dienaar. Amm. 27,10,4. 

...quattor comités eius, quorum ope et fide maxime 

nitebalur... Amm. 17,10,8. 

Amm. 16,12,60. Amicitia behoort tot de voor 

patroon-cliënt relaties karakteristieke terminologie. 

Wenskus 1977,341. 

Zie bijvoorbeeld het werk van Hedeager. Ook zij 

baseert zich (zie hieronder) op het werk van Bloch, 

maar kan hier moeilijk mee uit de voeten. Weliswaar 

wordt de verhulling door ideologie ontkend: ...indivi

dual members of primitive society cannot choose between 

being "believers" or "non-believers", maar vervolgens 

wordt gezegd dat The function of ideology is first and 
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499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

foremost to legitimize the political power of the dominant 

groups. (Hedeager 1992,28). 

Bloch 1978. 

Vergelijk paragraaf 3.3.6. 

Bloch 1978,306-315. 

Bloch 1978,318-321. 

Zoals in paragraaf 3.3.6 is gebleken dienen de endoga-

mie van de demes en de doodsrituelen tot het behoud 

van hasina voor de samenleving c.q. de demes. 

Bloch 1978,319. 

De heersende klasse was samengesteld uit een beperkt 

aantal leden van enkele van de demes. De andere leden 

van deze demes, alsmede de rest van de bevolking, 

waren de onderdanen. Bloch 1978,315-318. 

Bloch 1978,331-334. 

Bloch 1978,321-329. 

Bloch 1978,329-331. 

Vergelijk Roymans/Theuws s.a., 16;Bazelmans 1991, 

121 en Bazelmans 1990b (over cross-culturele vergelij

kingen in het algemeen). In feite wordt deze aanname 

ook gehanteerd in het werk van auteurs als Wenskus 

(1977) enDobesch(1980). 

Zie ook paragraaf 1.1.1. Hoewel ik refereer aan 

Bazelmans' analyse van Beowulf (1996, 109-248), is dit 

hoofdstuk 4 in hoofdzaak reeds in 1995 voltooid. Ik 

heb daarom voor mijn analyse alleen enkele papers van 

Bazelmans gebruikt (1992; 1994), zodat andere accen

ten worden gelegd. Voorts gebruik ik Beowulf om een 

beeld te krijgen van een andere samenleving dan waar 

het epos betrekking op heeft. Daartoe is het nodig pas

sages uit hun context te lichten en te vergelijken met 

teksten van klassieke auteurs en archeologische gege

vens, hoewel dit strijdig is met Bazelmans' stelling dat 

een tekst in zijn geheel en op zichzelf dient te worden 

beschouwd. Voor de gebruikte edities en vertalingen 

van het epos, zie noot 413. In dit hoofdstuk wordt 

voor de eigennamen uit Beowulf een moderne spelling 

gebruikt. 

Bazelmans 1996,109-139. 

Bazelmans 1996, 140-178. 

Bazelmans 1996, 179-248. 

"Beeld/eer" kan worden vergeleken met "reputatie" of 

"roem". Ik gebruik laatstgenoemd begrip. 

Bazelmans 1992,9-10. 

We zien hier dat de "rituele" functie van de koning in 

de voorstellingswereld van de participanten essentieel is 

voor het voortbestaan van de sociale orde. 

516 Onder meer: bleed 18; 1124; 1299; 1703; 1761, dom 954; 

1388; 1528; 1720; 2666; 2820; lof 1535; 3182, mœrdo 

(adjectief: meere), 270; 898; 1023; 1474; 2587; 2688; 

2996, rof 2538, weord, 1902; 2185. 

517 Iemand is god, een goede man (195; 205; 279; 1190; 

1861),god cyning, een goede koning (11; 863; 2563) of 

god gefrignan, staat goed bekend (1969). 

518 Dit verband tussen de centrale waarde en concreet 

handelen komt in de formuleringen in de Beowulf vaak 

duidelijk naar voren, bijvoorbeeld in dom gewyreen, 

roem bewerkstelligen (1491), dreogan after dom, hande

len "naar roem" (2179), dom-leasan deed, roem-loze daad 

(2890), lof-deed, "prijzenswaardige" daad (24), ellen-mœre 

en ellen-rof, "moed-roem" (1471; 340; 3063), heatho-rof 

"roem-in-strijd" (0381; 2191) en weordode weorcum, "eer 

door werken" (2096). 

519 Het woord geweald (vgl. het Duitse Gewalt) in Beowulf 

komt nog het dichtst bij ons woord macht. Tweemaal 

gaat het om Gods macht (1610, 1727), en evenzoveel 

keer om de "macht van de vijand" (808, 903). De 

macht over het volk wordt zelden direct uitgeoefend 

(79), maar via de macht over de hall (654, 1087) en de 

schat (950, 1684). 

520 Het woord voor moed is ellen, zie bijvoorbeeld Beowulf 

573; 893; 902; 1529; 2507; 2535; 2695; 2706; 2816. 

521 Beowulfbl 1-376. 

522 BeotW/"2425-2431. 

523 Beowulf 251-472. 

524 Zie paragraaf 4.2. 

525 ann.2,63. 

526 Zie paragraaf 3.3.7. 

527 Vergelijk Bazelmans 1996,194-197. 

528 Beowulf2379-2396; 2610-2619; 2922-2981. 

529 Voor het onderstaande, zie Jagers 1982. Ook Halsall 

(1989) geeft een beknopt overzicht van de antropolo

gische studie van oorlogvoering en past de verkregen 

inzichten toe op Angelsaksisch Engeland. 

530 Jagers 1982,211. 

531 Jagers 1982,212. 

532 Vergelijk Alkemade 1992, 62-65, voor wat betreft deze 

spelregels in de Frankische samenleving. 

533 Jagers 1982,212-218. 

534 In Beouw/fbegint Grendel een vete door Deense krij

gers te doden (122 ff.). Beowulf raakt persoonlijk in de 

vete betrokken doordat Grendel zijn gezel Handscio 

doodt (740ff.). De held hakt eerst Grendels hand af en 

doodt hem later. Grendels moeder neemt de afgehakte 
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536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

hand van haar zoon mee en vermoordt /Eschere 

(1292-1303). Men vindt het hoofd van äschere terug 

(1420-21) en neemt dat van Grendel mee nadat hij is 

gewroken (1614). 

535 Vriendschappelijke relaties, zoals die tussen heer en 

volgeling, worden immers als verwantschapsrelaties 

begrepen (zie hieronder). Over pogingen het doden 

van verwanten te vermijden, zie Jagers 1982, 217. 

Jagers 1982,216. 

Vergelijk de intra-tribale conflicten genoemd in para

graaf 3.1.2. 

Lucas 1989,159-166. 

Beowulf 1202-1214. Na Beowulfs dood bestaat het 

gevaar dat de Friezen met de andere "erfvijanden" het 

volk aan zullen vallen (291 Off.). 

Lucas 1989,149-150; 175-177. 

Lucas 1989, 146-148; Halsall 1989,170-171. 

Zo spelen zij een belangrijke rol in de comitalus als 

door Tacitus beschreven (Germ. 13,3 en 14,2). Voor 

het belang van de age-set van krijgers bij Keltische 

groepen, zie Dobesch 1980, 187-191 en Roymans 

1990,28-29. 

Vergelijk paragraaf 3.3.7, 6.2.3 en hoofdstuk 7. 

Zie bijvoorbeeld Blok 1969; Slofstra 1983, 89ff; 

Wallace-Hadrill 1990, m.n. 3. 

Wenskus 1977; 1984; Dobesch 1980, 417ff.; Roymans 

1990, 29; 39-40; Crumley 1987. 

Cf. Blok 1969,365-366. 

Beowulf 1169-1227. 

Beowulf 1384-1385. 

Beowulf 2148-2151; 2428-2431. 

Beowulf 2606-2608; 2634-2636. 

Beowulf 1486, 1723. Gum= rran;cyst= "uitgelezen, het 

best" (Klaeber 1922, 293; 323). 

...hine/hyne [=het zijnel wel brucan (Beowulf 1045; 

2812). 

Sinc(es)/beag(a)-gyfa/brytta, bijvoorbeeld Beowulf 607; 

1012; 1342; 1487. 

Beowulf 1025-1027; 2995-2996. 

Beowulf 499-594. 

BeouWfl455-1471. 

Beowulf 901-913; 1709-1723. 

"Vriend(schap)" onder meer in Beowulf 457; 1183; 

1704 en 2722 (wine) en 1707 Ifreod). Met de aandui

ding gold-wine, "goud-vriend" (1171; 1476) wordt 

vriendschap en vrijgevigheid zelfs direct gekoppeld. 

559 Onder andere Beowulf 350; 430; 2101 en 2429. 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

560 Sunu (Beowulf 947; 1175). De groep jonge gezellen 

rond koning Hrothgar in zijn krijgers-fase, wordt als 

wine-magas, "vrienden-verwanten" aangeduid (Beowulf 

65). 

561 Zie bijv. Blok 1969,372; Slofstra 1983, 89-90. 

562 Zie noot 547. 

563 Schatten c.q. wapens zijn est, legaat; laf, erfstuk; yrfe, 

erfenis, en eer, eald of gomel, oud. Zie onder meer 

Beowulf 454; 1053; 1093; 1381; 1458; 1488; 1679; 

1757; 1903; 2157; 2191; 2232; 2234; 2453; 2577; 2611; 

2628; 2731; 3051. 

564 Beowulf'455; 1558; 1679; 2774. 

565 Beowulf 1557-1698. 

566 Beoiw(/f2809-2812. 

567 Beowulf'2230-3168. 

568 Beowulf 452-455. 

569 Beowulf 2155-2162. 

570 Weiner 1992. Voor een kritiek op het werk van 

Weiner, zie Bazelmans 1994, 7-9; 1996, 71-74. 

571 Zie resp. Beowulf 75 en 2608; 2886. 

572 Bloch/Parry 1989, 1. 

573 De auteurs trachten af te komen van een reeks rigide 

en simplistische dichotomieën die betrekking hebben 

op het onderscheid tussen traditionele samenlevingen 

met een gift-economy enerzijds, en kapitalistische 

samenlevingen met een gemonetariseerde commodity-

economy anderzijds. 

574 Bloch/Parry 1989,23. 

575 Zie paragraaf 4.3.1. 

576 Bloch/Parry 1989, 24-25. 

577 Hiertoe behoort eveneens de in Beowulf onbesproken 

uitwisseling met de bovennatuurlijke wereld van 

goden en voorouders. Zo moeten offers worden 

gebracht voor vruchtbaarheid en voorspoed. De 

goden zijn de "patroons" van de elite en vaak wordt 

de relatie met hen middels metaforische verwantschap 

verwoord (zie paragraaf 3.1.2 en 4.1.1). 

578 BeoM/w#T050-1052. 

579 Beowulf 1035. Dit doet denken aan het strijdros dat 

samen met de fmmea door de Germaanse princeps aan 

de comitatus geschonken wordt. 

580 Hetgomban gyldan of nyd-bad, Beowulf 11 en 598. 

581 Beowulf'2198; 2493 

582 Hij wordt onder meer eodor, "beschermer", hyrde, 

"herder" en helm van het volk genoemd (bijv. 371; 

428; 610; 1321). Dezelfde kwaliteit bezit de koning 

overigens ook ten aanzien van zijn rijk, de krijgers en 
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583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

de thesaurus. 

Die zij, paradoxaal genoeg, door de onderlinge compe

titie ook bedreigt (Bazelmans 1992, 14). 

Lucas 1989. 

Het scala van goederen waar het hier om gaat, omvat 

sieradenZ/iMae, drinkgerei, ketels, versierd paardetuig, 

zwaarden, kleding, edelmetaal en ijzer. Zie Lucas 1989, 

223-229. 

Roymans 1996,46. 

Zie paragraaf 3.3.6. 

Zie hoofdstuk 3. De plaatsen waar de geschenkenuit

wisseling plaatsvond zijn meestal nauwelijks archeolo

gisch te traceren. Niet altijd zal sprake zijn van structu

ren als de hall in Beowulf, of men moet de Hallenhäuser 

van de Feddersen Wierde als zodanig interpreteren (zie 

paragraaf 5.4.4). De beschreven openbare definiëring 

van sociale relaties kan ook in andere contexten plaats

vinden, zoals de volksvergadering of concilium (Germ. 

11), op cultusplaatsen of grafvelden en laat op zich 

geen sporen na in de bodem. 

Zie hoofdstuk 7. 

Zie paragraaf 6.2.3. 

H O O F D S T U K 5 

591 Over het begrip "huishouden" zie paragraaf 5.3.1. 

592 Van den Broeke 1991, 251-256 en met name Van 

Enckevort 1991b, 278-279. In de onderstaande samen

vatting worden de relevante passages geparafraseerd en 

niet geciteerd! 

593 De Herrenhqfkomt niet ter sprake! 

594 Zie bijv. Hedeager 1988, 134-137 en 1992, 180-223; 

226-228. 

595 Donat 1985. 

596 Een aantal hier besproken sites van de zandgronden 

dateert uit de Midden Ijzertijd, maar wordt geacht 

representatief te zijn voor de bewoning uit de Late 

IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd. 

597 Steuer 1982, 276-277, fig. 80 /1 -2 . Auteurs als 

Hedeager en Donat maken van dezelfde elementen 

gebruik, zij het minder expliciet. 

598 Tot dat jaar bestond het onderzoek hier alleen uit het 

doen van waarnemingen bij de terpafgraving (De 

Langen/Waterbolk 1982-88, 82). Van Giffen was nog 

niet zeker van de interpretatie van de eerder in Noord-

Nederland aangetroffen huisfragmenten (Waterbolk 

1989,300-303). 

599 Fochteloo, Zeijen, Rhee. 

600 Zie bijv. Bänfer/Stieren 1936, 418 ff.; Haarnagel 1937, 

46-47. 

601 Voorbeelden van kleinschalige vooroorlogse opgravin

gen in Duitsland zijn Einswarden, Hodorf, Haldern, 

Böddeken, Bruckhausen, Oerlinghausen, en Rhade. 

Gezien de soms beperkte resultaten en /o f de ligging 

buiten het onderzoeksgebied worden deze vindplaatsen 

hier niet besproken. De opgraving van Westick had als 

een van de weinige vooroorlogse onderzoeken een wat 

grotere omvang. 

602 Over recent opgegraven nederzettingen is doorgaans 

nog niet zodanig gepubliceerd dat voldaan wordt aan 

de eerder genoemde criteria ze hier te bespreken. 

603 Dit is duidelijk af te lezen aan het werk van Trier 

(1969, 23-24); Müller-Wille (1977) en Steuer (1982, 

102-103). 

604 Ook deze laatste was aanvankelijk vooral een 

Stammesforschung; zie Trier 1969, 8-27, m.n. 12. In dit 

verband is het significant dat Van Giffen (1958) onder

zoek van complete nederzettingen publiceert onder de 

titel Prähistorische Hausformen..., en besluit met de 

bespreking van historische boerderijtypen. 

605 Aan deze problematiek werd in de volkskunde al eer

der aandacht besteed (Trier 1969, 12-14). 

606 Trier 1969, 158-161. Verder interpreteert hij bijvoor

beeld een plattegrond uit Böddeken als Elbgermaans 

(1969, 52, n.130; 134, n.148; 160; 1971, 226-227; ver

gelijk Jordan 1941). 

607 Tussen de verschillende typen, zoals Einzelhöfe, weilerar

tige Gehöftgruppen en Haufen-, Reihen- en Rundanger

dörfer werd soms een genetische relatie gepostuleerd. 

Zie Jankuhn 1969; Müller-Wille 1977,213-214,224; 

Kossack 1984, 14. 

608 Voor een geschiedenis van het onderzoek in het 

Noord-Duitse kustgebied, zie Kossack 1984. 

609 Haarnagel 1979, 23. 

610 Bovendien waren de middelen beperkt (Van der 

Leeuw 1987). 

611 Het laatste niveau is toegevoegd aan die uit Flannery's 

The Mesoamerican village (1976). Dit had te maken met 

het ontbreken van bepaalde landschappelijke zones van 

het Oer-IJ estuarium als geheel in het deelgebied van 

de polders, alsmede met een interessse in de accultura

tie- c.q. romanisatie-problematiek (Van der Leeuw 

1987,2-3,7). 

612 Zie onder meer Waterbolk 1982; Bazelmans/Kolen/ 

Waterbolk 1997, 87ff. 
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613 Bardet et al. 1983, 6. 

614 Voor de keuze gesteld om dat esgedeelte verder te onderzoe

ken of het 5de eeuwse gedeelte zo volledig mogelijk vrij te 

leggen, gaven we aan hel laatste de voorkeur. In Odoorn 

hadden we immers een nederzetting uit de 6de-9de eeuw 

uitvoerig kunnen bestuderen. (Bardet et al. 1983, 20-21). 

615 Voor de onderzoeksgeschiedenis van het terpengebied 

zie hierboven, paragraaf 2.3. 

616 Roeleveld 1974. 

617 De keuze van Miedema voor dit gebied berustte deels 

op de mogelijkheid genoemde onderzoeken in haar 

studie te kunnen incorporeren (Miedema 1983, 29). 

Inmiddels heeft zij Oost-Fivelingo op dezelfde wijze 

bewerkt (Miedema 1990). 

618 Het gaat hierbij vooral om zandgronden, alleen in het 

uiterste zuidwesten van het onderzoeksgebied is loss 

afgezet (fig. 5.1). 

619 Alleen de opgraving van Colmschate is minder dan 

10 jaar geleden afgesloten; de andere werden meer 

dan 20 of 30 jaar geleden uitgevoerd. De plattegrond 

van Velsen-Hoogovens is weliswaar wat gedetailleer

der, maar alleen toegankelijk via een ongepubliceerde 

doctoraalscriptie. De uitwerking van Ede-Veldhuizen 

is inmiddels opnieuw ter hand genomen (Taayke 

1998). 

620 In het 17de eeuwse Drenthe waren de huishoudens 

die geïsoleerde boerderijen bewoonden 2-3 keer gro

ter dan die in grotere dorpen (Harsema 1980, 17-19). 

Dit had te maken met het arbeidspotentieel dat bin

nen de nederzetting aanwezig was. 

621 Soms tracht men het aantal bewoners van een huis te 

berekenen op basis van het vloeroppervlak van het 

huis. Voor literatuur en de problemen daaromtrent, 

zie Bloemers 1978, 60; Renfrew/Bahn 1991, 399-

400. 

622 Deze formule is een variant van die om de omvang 

van de levende gemeenschap te berekenen op basis 

van grafveldgegevens (zie paragraaf 3.3.2). 

623 Zie Verwers 1972, 121. Dit getal was gebaseerd op 

Waterbolks oorspronkelijke visie op de ontwikkeling 

van Elp. Deze is inmiddels herzien, en impliceert een 

aanzienlijk kortere gebruiksduur (Waterbolk 1987, 

m.n. 197-198; 202-203). 

624 Bakels 1978, 82, tabel 6; IJzereef 1981, 178; 

Brinkkemper/Vermeeren 1992, tabel 3. 

625 Haarnagel 1979. Dit grote verschil in de duur van de 

fasen van de vlaknederzetting enerzijds en die van de 

terp(en) anderzijds wordt door de auteur niet ver

klaard. 

626 De Langen/Waterbolk 1982-88, 85-86 

627 Bloemers 1978, 37-45. 

628 Zie paragraaf 3.3.2. 

629 De huizen van laat-prehistorische "zwervende" erven 

binnen Celtic fields, of die behorend bij nederzettingen 

op veen, stonden misschien maar 15-25 jaar. Ook kon 

de levensduur van een huis in bepaalde gevallen sterk 

worden bekort bijvoorbeeld door brand, een vochtige 

ondergrond of doordat alleen slecht bouwhout voor

handen was. In de laatste twee gevallen waren fre

quente reparaties nodig om de levenduur van een 

huis te verlengen. 

630 Van Es 1967,370-71; Van Es et al. 1985, 572-573. 

631 Zie paragraaf 5.5.3. 

632 Waterbolk 1973. 

633 Onder meer Van Es 1967, 407; Haarnagel 1979, 184; 

Steuer 1982,109; Van Enckevort 1991b, 279. 

634 Steuer 1982, 109; Donat 1985. Zie boven, paragraaf 

5.2.1. 

635 De kennis van veldsystemen in de latere Romeinse 

tijd is trouwens minimaal, zoals in paragraaf 6.1.3 

wordt uiteengezet. 

636 Een uitgebreid overzicht van soorten spiekers en de 

bronnen betreffende hun functie is te vinden bij 

Zimmermann (1992, 228-261). 

637 Criteria voor "granary making" bij Van Es (1967, 87); 

Van Es et al. (1985, 573) en Zimmermann (1992, 

229). 

638 De relatief korte levensduur van kleine spiekers komt 

enigermate tot uiting in de relatieve aantallen 4-, 6-, 

en 12-palen spiekers in Wijster: resp. 100/110, ca. 25, 

en 3 (Van Es 1967,90-94.). 

639 Kooi 1991 /92,245, fig. 57. 

640 Of ook de grote zaunparallelle Pfostenroste van Flögeln 

(Zimmermann 1992, 247-261) en Peelo (Kooi 

1991/92, 205) voor de oogstopslag gebruikt zijn, is 

niet bekend. Misschien zijn het veeleer overkappin

gen. 

641 Haarnagel suggereerde voor Ezinge clusters buiten de 

opgraving (1979, 152). Ook in nederzettingen op het 

Pleistoceen worden niet altijd spiekers gevonden, bij

voorbeeld in Den Burg (Woltering 1975, 26) en 

Velsen-Hoogovens (paragraaf 5.4.1). Spiekers kunnen 

op enige afstand van de huizen in het akkerareaal 

gelegen hebben (Zimmermann 1992, 244; Kooi 
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646 

647 

1991/92,245). 

642 Zie paragraaf 5.3.3. Opslag kon eventueel ook plaats

vinden in kuilen (Zimmermann 1992, 262-277; Kooi 

1991/92, 260, fig.70-72) en hutkommen (zie onder). 

Ik wil tenslotte wijze op het ontbreken van spiekers en 

horrea in de agrarische nederzettingen van de 

Romeinse tijd op de Zuid-Nederlandse zandgronden. 

643 Zimmermann 1992, 212. Net als voor de spieker 

bespreekt deze auteur uitgebreid constructies en func

tie (1992, 156-217). De interpretatie als weefhut is al te 

vinden bij Von Uslar, naar aanleiding van vondsten in 

Haldern (1949,107, n . l l ; 139-140). 

644 Zimmermann 1992,215-216. 

645 Hutkommen met deze functie zijn o.m. aangetroffen in 

Flögein (Zimmermann 1992, 212-214) en Warburg-

Daseburg (Günther 1990). Op de laatste vindplaats lig

gen alleen de met metaalbewerking geassocieerde hut

kommen op enige aStand van de huizen. 

Bijvoorbeeld Noordbarge, Peelo, Engter, Vreden en 

Warburg-Daseburg. 

Deze oude etnische interpretatie was van Van Giffen 

(1936); voor argumenten hiertegen, zie Boersma 1970, 

51-53. De herinterpretatie van de opgravingsgegevens 

wordt in paragraaf 5.4.2 besproken. 

648 Deze constructie is dankzij fosfaatkarteringen bewezen 

voor huis 110 van Flögeln, en wordt verondersteld 

voor Loxstedt en Bremen-Grambke (Zimmermann 

1992, 146-147). Op laatstgenoemde vindplaats zijn 

slechts 2-3 huizen op 45 hutkommen aangetroffen. 

Het terrein is zeker niet zodanig verploegd dat dit het 

lage aantal huizen zou kunnen verklaren (Witte 

1990/91,463). 

649 Deze structuren zijn in ruime mate voorhanden in 

Wijster, Ede-Bennekom, Flögeln, Peelo. Suggesties over 

de functies bij Van Es 1967, 73-76; Van Es et al. 1985, 

554-559; Zimmermann 1992, m.n. 127-135. In Peelo 

is de plattegrond van een smidse aangetroffen (Kooi 

1991/92,205). 

650 Zie paragraaf 5.4.4. 

651 Zimmermann (1988) wees weliswaar op de verregaan

de "modularisering" van huisplattegronden langs de 

Noordzee, maar om de verklaring te zoeken in het 

bestaan van professionele timmerlieden lijkt mij weinig 

bevredigend. Therkorn (1987a) tracht details van huis-

constructies en -reparaties te koppelen aan de perceptie 

van specifieke families. 

652 Deze bouwtraditie is van invloed op de ontwikkelin-

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

gen in de Romeinse tijd; zie Roymans 1990, 170ff, 

fig. 8.1; 1995, 49-50, fig. 2-3; 1996, 51-58, fig. 17. 

Voor de ideologische implicaties hiervan, zie paragraaf 

6.2.3. 

Donat 1985, 156-157. 

Hier wordt voornamelijk van het werk van Huijts 

(1992) gebruik gemaakt. Cf. verder de overzichten bij 

Trier (1969) en Haarnagel (1979, 72-159). 

Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1980; 1982, 104. 

Huijts 1992. 

Waterbolk 1995, fig. 19a-d. Het is alleen met behulp 

van de documentatie bij Van Es (m.n. 1967, plan III) te 

achterhalen welke huisnummers Waterbolk aan speci

fieke typen/fasen toewijst. Een aantal plattegronden is 

reeds door Huijts (1992) besproken. 

Waterbolk 1982, 125. 

Waterbolk 1982, 104. 

Zie tabel 5.1, met de dateringen van Waterbolk (1982, 

104), Huijts (1992) op basis van adviezen van 

Waterbolk, Kooi (1991/92, 203-204) en Waterbolk 

1995 (8-9, fig.7). 

Met "meerdelig" worden plattegronden aangeduid die 

uit meer dan een woon- en staldeel (incl. ingangspartij) 

bestaan. Deze extra delen worden gemarkeerd door 

extra zij-ingangen en/of een per deel afwijkende con

structie. Ik neem aan dat de afzonderlijke delen speci

fieke functies hadden. 

Harsema 1980,40-43. 

Kooi's (1991/92, 176; 203-205) definitie van het type 

Peelo B is mijns inziens gebaseerd op een marginaal 

punt: het wel (Wijster B) of niet (Peelo B) voorkomen 

van een ingang in de kopse wand van de stal. Het is 

daarom beter, de criteria van Huijts voor het type 

Peelo B te volgen. Tevens komt het type Peelo B wel 

degelijk in Wijster voor, anders dan Kooi beweert. 

Daarmee vervalt zijn suggestie dat het type Wijster C 

het Wijsterse equivalent is van het type Peelo B. Het 

type Wijster C vormt bovendien een minder logische 

overgang naar de vroeg-middeleeuwse huizen dan het 

type Wijster B. De driedeligheid is immers minder uit

gesproken, terwijl de 6-palen kern juist in het type 

Wijster B soms al herkenbaar is. 

Met name in Zimmermann 1976a en 1986. De hier 

gehanteerde oude nummering van plattegronden wijkt 

af van die in de eerste van de reeks eindpublicaties 

(Zimmermann 1992). 

Vergelijk Zimmermann 1986, 57. 
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667 Voorbeelden in Dalfsen (Van Beek/Van Es 1964; Van 

Es 1967,396), Ede-Bennekom (Van Es et al. 1985, 540-

567, ra.n. 565-566) en Ede-Veldhuizen (Van Es 1973). 

668 Zie paragraaf 5.5.5. 

669 Zie Zimmermann 1986, 79-81 en voor Denemarken 

Hvass 1982, 192ff.; 1988, 111-112; Hedeager 1992, 

190-199, fig. 4.7. 

670 De stallingscapaciteit komt in paragraaf 6.2.2 aan de 

orde. 

671 Haarnagel 1979, 119-124. 

672 Bij vergelijking van de huizen met een grote en kleine 

stal blijkt met name in de laatsten het woondeel met 

de ingangspartij relatief groot (Haarnagel 1979, 119-

120). 

673 Zie ook paragraaf 5.4.4. De enige aanwijzing in deze 

richting op de zandgronden is de eikenhouten trog van 

110 bij 75 cm in huis 14 van Flögeln. Helaas is de 

functie van de trog onbekend (Zimmermann 1992, 

149). 

674 Zelfs is niet altijd zeker, waar het woondeel zich 

bevond. Huijts ziet niet het voor- maar het middenhuis 

van de jongere Drentse gebouwen als de woonruimte 

(1992, 129). Bij de lengtereductie van een Wijster B 

naar -C huis, wordt het binnenstijlloze voorhuis name

lijk korter. Verdere aanwijzingen voor de onderbou

wing van deze hypothese ontbreken echter. 

675 Voorin huis 125 in de vorm van een kleine fosfaatcon

centratie, in huis 5, 112 en 131 als grondspoor 

(Zimmermann 1992, 147). 

676 Zoals bijvoorbeeld in West-Nederland is gebleken in 

de huizen Krommenie 3 en Assendelft 28 (zie de vol

gende paragraaf). 

677 Deze hypothese is met name gebaseerd op waarnemin

gen in Archsum op Sylt (Haarnagel/Schmid 1984, 

179-180; 233). Daar werden meerdere zelfstandige hui

zen opgevolgd door één groot gebouw met meerdere 

haarden. Genoemde auteurs meenden bovendien dat 

meerdere families in Flögeln onder één dak waren gaan 

wonen, nadat de 2de/3de eeuwse Mehrbetriebsgehöfle 

waren verdwenen (1984, 229). Volgens Haarnagel 

(1979, 133) tenslotte, waren ook in Wijster meerdere 

families per huis ondergebracht. Zimmerman twijfelt 

echter aan deze interpretaties (1986, 82-83 en 1992, 

136). 

678 Van Es el al. 1985, 558-559. 

679 Zie paragraaf 6.1.1 en 6.1.3. 

680 Zie bijvoorbeeld Zimmermann 1992, 137-138 en 

Kooi 1991/92,204. 

681 Vee kan in het huis of in veekralen zijn gestald; zowel 

zolders, middendelen van huizen en spiekers kunnen 

voor de opslag zijn gebruikt; en nijverheid kan in het 

woonstalhuis en in bijgebouwen zijn gesitueerd. 

682 Kooi 1987, 145; Bardet et al. 1983, 20. Daarnaast ziet 

Kooi (1991/92, 203) het voorkomen van Peelo B 

tegenover Wijster C huizen op de respectievelijke 

typesites als indicatie voor een meer op landbouw dan 

wel op veeteelt gerichte economie (vergelijk verder 

noot 664). 

683 Zie paragraaf 6.2.2. 

684 In het onderstaande kom ik regelmatig op dit punt 

terug. 

685 Bijvoorbeeld Feddersen Wierde periode 5 (fig. 5.19), 

maar vooral Flögeln (Zimmermann 1992, fig. 109). Dit 

ontkracht de indeling van Haarnagel (1979, 251-252) 

in Groß, Mitteire- en Kleinbetriebe. 

686 In het zgn. intergetijdegebied zijn geen opgravingen 

uitgevoerd. De nederzettingen in het Oer-IJ-estuarium 

zijn inmiddels ook geanalyseerd in het kader van een 

promotie-onderzoek door Martin Meffert (Meffert 

1998). Het overige nederzettingsonderzoek in Noord-

Holland voldoet niet aan de in paragraaf 5.2.1 

genoemde criteria om hier besproken te worden. 

Alleen de nederzetting van Den Burg op Texel komt 

later nog aan de orde. 

687 Overzichten over duinvorming en dergelijke: Jelgersma 

el al. 1970; Zagwijn 1986, 17-20; Verhagen 1985, 15-

22. 

688 Jelgersma et al. 1970, 131, 148. Pas met de grootschalige 

ontbossing in de Middeleeuwen veroorzaakt de mens 

duinvorming op boven-lokaal niveau. 

689 Waar in dit hoofdstuk over het aantal plattegronden 

van een nederzetting gesproken wordt, betreft dit 

steeds het opgegraven aantal. In bepaalde gevallen bestaat 

de mogelijkheid dat zich nog huizen buiten het opge

graven areaal bevinden, maar dat wordt niet altijd 

expliciet vermeld. 

690 Onder het zeker Romeinse niveau ligt een veenbandje, 

gedateerd op 2130 ± 60 BP (GrN 4481) = 170 voor 

Chr. (één sigma tussen 198-49 voor Chr.). De vind

plaats wordt afgedekt door een veenlaag met een date

ring van 1740 ± 60 BP (GrN 4482) = 238-398 na Chr 

(één sigma). Een met de oudere cultuurlaag geasso

cieerde akker blijkt bewerkt met een keerploeg 

(Jelgersma et al. 1970, 140, foto 11). 

259 



691 Zie paragraaf 5.4.1. 

692 Verhagen 1985, 77 ff. 711 

693 Verhagen (1985, 60-61) spreekt van kleinvee, maar als 

de enclosure een substituut is voor stalruimte in het huis 712 

zal er eerder rundvee in geplaatst zijn. Ook in het 

kweldergebied zijn enclosures aangetroffen (zie hieran- 713 

der). 

694 Cf. Jelgersma et al. 1970, 143. In een hoek van het 714 

opgravingsterrein zijn eergetouwsporen aangetroffen. 715 

Verhagen ontkent dat ploegsporen aanwezig zijn 

(1985, 22) en meent dat de greppels voor de drainage 716 

dienden. In dat geval zou men echter verwachten dat 

ze meer op het reliëf aansluiten. 

695 In de cultuurlaag ingeschakelde zandlaagjes, even bui

ten de opgraving, wijzen eveneens op verstuivingen 717 

(Jelgersma et al. 1970,143). 718 

696 Therkorn 1987a, 181-182. Deze vindplaatsen zijn 

14C-gedateerd. 

697 Therkorn 1987a, 182-184. Dateringen op basis van 

Romeinse importen: 40-60 na Chr. (Krommenie 3); 719 

IB-IIA (Assendelft 17) en IIA (Assendelft 28). 720 

698 Therkorn 1987a, 209-214. De haard in de stal is waar

schijnlijk alleen tijdens de zomermaanden gebruikt. 721 

699 Vos 1983, 67, fig. 8. 

700 Brandt /van der Leeuw 1987, 346. De oxydatie vindt 

plaats door drainage tijdens de bewoning. Mogelijke 722 

afwateringsgreppels zijn alleen op site J werkelijk aan

getroffen (Brandt/Van der Leeuw 1987, 343). 

701 De meeste palen zijn toegevoegd aan Assendelft 17, 

een huis dat bovendien zes verschillende vloerniveaus 723 

had, telkens met bijbehorende haard. 724 

702 Zie paragraaf 5.5.1. 

703 Vos 1983,67-73. 

704 Zoals site N (Van Gijn 1987, 99). 

705 Therkorn/Abbink 1987,132. 

706 Vos 1983,73. 

707 Brandt et al. (eds) 1987, ix-x. 

708 Vons/Bosman 1988. De jongere importen, gevonden 

in Velsen-Hoogovens en in het rietveen, zijn wel via 

de Romeins-Germaanse uitwisseling verkregen, en 

bieden dus meer houvast. 

709 Van site C, G en H is bijvoorbeeld weinig onderzocht. 

Van zeven sites op de kreekruggen is ca. 1.5 ha opge

graven, uiteenlopend van 461 m2 (site G) tot 5800 m2 

(site F). Zelfs in het laatste geval is slechts 20% van het 725 

nederzettingsareaal vrijgelegd. 726 

710 Het kan gaan om spiekers of round wooden storage plat- 727 

forms (Van Gijn 1987, 101). 

Voor verdere details, zie Therkorn 1987a, 201-209, en 

Van Gijn 1987, 107-108. 

Alleen in een zodenwandhuis op site D zouden runde

ren gestald kunnen zijn (Therkorn 1987a, 208). 

Voor een uitgebreide bespreking van het fenomeen 

platforms, zie Therkorn/Abbink 1987, 141-142. 

Van Gijn 1987,104. 

Op lokatie IV zijn bovendien eergetouwsporen aange

troffen. Zie Therkorn/Abbink 1987, 148, 153. 

Er bestaat enige twijfel: zie Therkorn/Abbink 1987, 

153-154 en Therkorn 1987a, 203. Het huis is wat 

groot, maar is wat dat betreft vergelijkbaar met bijvoor

beeld huis N2. 

Namelijk eerst F2, en dan F7, F8 en F l . 

Zodenwandhuizen hebben vermoedelijk een kortere 

levensduur (Therkorn/Abbink 1987, 159; Therkorn 

1987a, 219), en zijn op site F dan ook meer aanwezig 

(F9 en 10 zijn in fig. 5.10 niet afgebeeld). 

Therkorn/Abbink 1987,152; 154; 158. 

Van Gijn 1987,110; Therkorn/Abbink 1987, 163, 165; 

Brandt/Van der Leeuw 1987,346-347. 

Brandt/Van Gijn 1986; Van Gijn 1987, 109-110; 

Therkorn/Abbink 1987, m.n. 137-141; Brandt/Van 

der Leeuw 1987,339-340,345,349-350. 

Het is mijns inziens onterecht het woonstalhuis met 

name met akkerbouw in verband te brengen, zoals de 

opgravers doen (Brandt/Van Gijn 1986, 69; 

Therkorn/Abbink 1987, 159). 

Brandt/Van Gijn 1986, 67. Zie ook paragraaf 6.1.2. 

Andere vroege terpen zijn Dorkwerd, Wierum, 

Oostum, Joeswerd, Brillerij, Garnwerd, Feerwerd, 

Ezinge, Fransum, Saaksum en Englum (De 

Langen/Waterbolk 1982-88, 106). Terpen zijn vaak 

hoger dan voor bescherming tegen overstromingen 

nodig is (zie bijv. Waterbolk 1970a, 16; 1970b, 93). 

Vernatting van de omgeving was wél doorslaggevend. 

Zo moest de vlaknederzetting Middelstum-

Boerdamsterweg verlaten worden, hoewel deze opge

hoogd was (Miedema 1983, 321). Vanwege de veelheid 

aan oorzaken voor de aanleg van terpen pleit Taayke 

(1991, 113) voor het loslaten van het concept van ter

pengeneraties. Dit suggereert een eenzijdig verband 

met transgressiefasen. 

Roeleveld 1974,112. 

Roeleveld 1974,110. 

Tot deze groep behoren Antum, Feerwerd-Z, Wetsinge 
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II, Fytum, Niehove, de Spoorwegterpen, Niehuis, 

Roetsum en Paddepoel. Zie Roeleveld 1974, 111; 

Miedema 1983,322. 

728 200-0 voor Chr. Datering en periodisering naar De 

Langen/Waterbolk 1982-88. 

729 Per fase dus op de gehele terp ca. tien huizen, er van 

uitgaande dat ongeveer de helft van de omtrek van de 

terp is opgegraven. 

730 Huis 39 en 40 van periode 3d bieden plaats aan 40 

runderen (De Langen/Waterbolk 1982-88, fig. 9). 

731 Zie paragraaf 5.3.2. 

732 Voor elk van de fasen 5a-d (0-150 na Chr.) zijn twee 

gebouwen beschikbaar, maar slechts negen voor de 

vijf fasen van periode 6 (150-300 na Chr.). 

733 Voorbeelden van de geschatte (en afgeronde) maten 

van enkele huizen. Huis 69: 12 m; 71: 10 m; 72: 28 

m?; 73: 14 m en 77: 14 m (zie De Langen/Waterbolk 

1982-88, fig. 12). 

734 De Langen/Waterbolk 1982-88, 89; 104. Het zou dan 

om Handwerkerhäuser of iets dergelijks moeten gaan, 

want bijgebouwen zonder woonfunctie zijn zeldzaam-

op de terpen. 

735 Van Giffen 1936a, bijl. 2, fig. 1. De Langen/Waterbolk 

1982-88,104. 

736 Zo is huis 80 minstens 37 m lang (De 

Langen/Waterbolk 1982-88, fig. 13). 

737 Van Es 1968,271. 

738 Deze en de hieronder genoemde exemplaren zijn wel 

veel kleiner dan de 12-palen spiekers van bijvoor

beeld Wijster. 

739 Van Es 1968, 222. Uit het verslag van Van Zeist (in 

Van Es 1968, 282-283) blijkt echter een laag waarge

nomen te zijn, die men aanvankelijk als akkerlaag 

interpreteerde. De palynologische gegevens tonen 

evenmin het gebruik als weide aan. 

740 Van Es 1968, 227; 275. Dat eigenlijk een dorpsterp 

had moeten ontstaan, wordt ook gesuggereerd door 

het begrip frustrated terps. 

741 Dit gebeurt eveneens op Feddersen Wierde en waar

schijnlijk ook in de Assendelver Polders. 

742 Miedema 1983, 72-73. 

743 De Langen/Waterbolk 1982-88, 78. 

744 Miedema (1983, 349-362) rekent met drie bedrijven. 

745 Miedema 1983,361. 

746 Miedema 1983, 352. 

747 Voorbeelden onder meer bij Bruinsma 1968; 

Roeleveld 1974, 112, n. 311; Miedema 1983, 325; 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

Knol 1993, 19. 

The Late-Roman/Early-Medieval transgressions arrested 

the evolution of the settlements and prevented them from 

becoming real terps. (Van Es 1968, 275) Een uitgebreid, 

recent overzicht van de discussie is te vinden bij Knol 

1993,19-23. 

Roeleveld 1974,112. 

Misschien stond binnen het opgegraven areaal maar 

één boerderij tegelijk. 

Voor een algemeen overzicht, zie Brandt 1972, 145-

149; 161-163; 1977,1-12. 

Brandt 1972,150-161. 

Brandt 1977,4. 

Naast het opgravingsverslag (Brandt 1977), bestaan 

ook enkele voorlopige berichten (Brandt 1972, 149-

150; 1974). 

Dit huis ligt op een andere lokatie als een tot de eer

ste fase behorend huis. Vermeldenswaardig is een 

rituele depositie van vier stuks aardewerk die in de 

omgeving van de haard zijn ingegraven. 

Het verloop van de greppel is door middel van borin

gen vastgesteld. 

Brandt 1977,26. 

Vergelijk bijvoorbeeld de grootschalige slacht van kal

veren op de Feddersen Wierde (paragraaf 6.2.1). 

Zie paragraaf 5.5.2. 

Ulbert 1977. Zie ook paragraaf 7.1.1. 

Vergelijk de situatie in de Assendelver Polders (para

graaf 5.4.1). 

De omgreppelde percelen van 30-50 bij 30 m zijn als 

zodanig herkenbaar door sporen van een keerploeg 

(Haarnagel 1979, 262-66, fig. 55). 

Haarnagel 1979,184. 

Ook Van Es (1982, 223-224) relativeert de ingrij

pendheid van de veranderingen. 

Cf. Haarnagels veronderstelling dat het nieuwe huis 

bewoond wordt door een "tweede zoon", of een 

dochter, die gehuwd was met een man uit een ander 

huishouden of een andere nederzetting (1979, 210-

213). 

Haarnagel 1979, 184. De auteur schat de opbrengst 

van landbouw en veeteelt overigens steeds nogal laag 

in (zie paragraaf 6.2.2). 

Juist in genoemde periode vindt de meeste sedimen

tatie plaats: 2de-4de eeuw, 10-15 cm; 4de/5de eeuw, 

40 cm (sterk zandig materiaal); 5de-10de eeuw, 20-30 

cm. Zie Haarnagel 1979, 52-53; 61-62. 
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768 Haarnagel 1979,208. 

769 Ik volg Haarnagels bepalingen van de aantallen stal-

plaatsen per huis (1979, pl.7-10), hoewel deze op mij 

overnauwkeurig overkomen. 

770 Haarnagel 1979, 174; 320-321. 

771 Haarnagel 1979, 184. 

772 Dit probleem is reeds opgemerkt door Van Es (1982, 

225). 

773 Volgens hem is het dorpshoofd oorspronkelijk mis

schien niet eens van de terp zelf afkomstig (Van Es 

1982,225). 

774 Een voorbeeld van dergelijke vondsten zijn halffabrika

ten van gedraaide houten schalen uit een kuil bij huis 

5/36 (Haarnagel 1979, 292). 

775 Bijvoorbeeld 2/10a, 3/25a, 3/30a, 4/30a en 6/40a. De 

laatste twee gebouwen meten resp. 6.7 bij 4.9 m en 3.0 

bij 2.6 m, hetgeen de uiteenlopende grootte illustreert. 

Zie Haarnagel 1979, 137-139. 

Vergelijkbaar zijn 3 /30 , 5 /25 , 3/28 en 3 /29 . Bij de 

laatste twee ontbreken details door een matige conser

vering. 

Voorbeelden zijn huis 3/17, 4/17, 4/28, 5/30, en 6/30. 

Haarnagel 1979,179-306. 

Haarnagel 1979, 258. Haarnagel gaat vooral uit van de 

omvang van de veestapel. Deze zou al te klein zijn in 

het geval van 12 stalplaatsen. 

Verder zouden volgens Haarnagel nog professionele 

Schiffsbesatzungen bestaan, maar dit is onwaarschijnlijk 

(cf. Van Es 1982, 224) omdat de leden van de "boeren-

huishoudens" natuurlijk evengoed (part-time) zeelie

den kunnen zijn geweest. 

781 Tegelijkertijd blijkt dat de met nijverheid samenhan

gende vondsten niet geheel representatief zijn. Zo 

moet op de niet opgegraven zuidwest-flank van de 

terp ook een soort Werkstattgelände hebben gelegen 

(Haarnagel 1979, 298, pl.13-14). Verder stammen ver

uit de meeste smeltkroesjes uit periode 2 en 3, terwijl 

de bronsbewerking later zeker niet zal zijn afgenomen 

(Haarnagel 1979,302-303). 

782 Voor de wagens van Feddersen Wierde, zie Hayen 

1981. 

783 Bij huis 5/28. 

784 Bij huis 3/30 en 4/30. 

785 Hier zijn smeltkroesjes en een voorraad gewei aange

troffen. 

786 Dat geldt trouwens voor alle huishoudens uit fig. 5.20. 

787 De meeste voorbeelden van huizen uit Hijken zijn te 

788 

789 

776 

777 

778 

779 

780 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

vinden bij Huijts 1992, 36-53. 

Harsema 1974,167-168. 

Harsema 1980, 19. Een dergelijk aantal gebouwen 

impliceert een gebruiksduur van minstens 45-60 jaar, 

omdat het type Hijken bestaat van 400 tot 250 voor 

Chr. (Waterbolk 1982, 104; Huijts 1992, 36). Voor 

mijn berekening van het aantal huizen, zie paragraaf 

5.3.1. 

Een recent overzicht van de bewoning in de 

Nederlandse Celtic fields is te vinden bij Schinkel 

(1994,254-276). 

Het Hijkense akkercomplex heeft een oppervlakte van 

ca. 70 ha, exclusief het grafveld (Harsema 1980, 23). 

Brongers 1976, 94, 235/55, nr. 4; Kooi 1987, 142-144; 

Huijts 1992, 68. 

Kooi 1991/92, 173. 

Reichmann 1981, 51-64. Ik volg zijn dateringen en 

toewijzingen van bijgebouwen, hoewel zij minder 

betrouwbaar zijn dan wordt gesuggereerd. 

Reichmann 1981,61. 

Zoller 1977; Maschmeyer 1986. 

De vindplaatsen horen dus ongeveer in dezelfde perio

de als Hijken thuis. Ook Reichmann (1981, 64) dateert 

Meppen in de Midden-Ijzertijd. 

Fansa 1986. 

De plaatsing van midden- en wandstijlen geeft aan, dat 

de stal 13 m lang was. 

Haarnagel 1964. 

Zie paragraaf 5.5.3. 

Ik heb hierbij het overzichtsartikel van Waterbolk 

(1977b) als uitgangspunt genomen. 

Waterbolk (1977b, 136; 168) wijst op de "tempels" in 

de Viereckschanze van Holzhausen (Waterbolk 1977b, 

136, 168). De enige overeenkomst is het voorkomen 

van rijen van vijf palen in de structuren van 

Holzhausen (Schwarz 1975, 338, fig.l3), doch deze zijn 

veel groter (10 bij 10 m). Bovendien staat de interpre

tatie van deze gebouwtjes als uitvoeringen in hout van 

een Gallo-Romeinse tempel ter discussie (Derks 1998, 

179-181). 

Dat was precies de oplossing die Van Giffen koos. 

Waterbolk wijst hier nota bene zelf op (1977b, 113). 

Dit betekent dat tevens een wal aanwezig zal zijn 

geweest. 

Minstens zes stuks, en mogelijk nog een zevende (huis 

24 uit fase 4). Vanwege de vervanging van pallisades is 

periode 3 in twee fasen opgesplitst. Voor de toewijzing 
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van structuren aan de in fig. 5.27 afgebeelde fase 3a 

volg ik een voorstel van Waterbolk. 

807 Waterbolk 1977b, 116. 

808 Voor wat betreft het laatste, cf. Waterbolk 1977b, 116. 

809 Overigens kan ook een schuur ingangen in de lange 

zijden hebben. 

810 Waterbolk 1977b, 145. 

811 Wederom op basis van overeenkomsten met het 

Fochteloo-type. Voor zover stijlen aanwezig zijn, blij

ken de middenstijlintervallen niet al te groot. Het 

middenschip is relatief breed en de wandpalen staan 

dicht opeen. 

812 Genoemde typen maken de "meerderheid" van het 

materiaal uit, doch ook de typen Paddepoel IVC en 

D komen "frequent" voor (Waterbolk 1977b, 115). 

De laatste dateert Waterbolk (1977b, 103) vanaf 50 na 

Chr. Taayke plaatst een aantal van de betreffende pot

ten in de periode IB-IIIA (1992, 175, n.195; 188). 

Overigens is de datering van Vries van die van Zeijen 

I afgeleid. 

813 Waterbolk 1977b, 145. Het in jongere sporen voorko

mende materiaal kan "opspit" betreffen. Zeker onte

recht is het toeschrijven van laat-Romeinse terra nigra 

aan de 2de eeuw. Van Es (1990,186) acht Waterbolks 

reconstructie van Rhee weinig overtuigend en denkt 

dat de enclosure bij de midden- en laat-Romeinse 

bewoning op de vindplaats hoort (zie paragraaf 

5.5.4). 

814 Waterbolk 1977b, 163. 

815 Haarnagel 1965,177-178; 1979, 322. 

816 Waterbolk 1977b, 166. 

817 Afstanden tot Zeijen I: Zeijen II ca 500 m; Vries ca 

2800 m; Rhee ca 3000 m. Zie ook Waterbolk 1977b, 

166, 169. Vergelijk voor wat betreft het onderstaande 

de opvattingen van Van Es (1990, 185-186). 

818 Vergelijk Waterbolk 1977b, 170. 

819 Ook Waterbolk (1977b, 169) vergeleek Rhee met 

Noordbarge en concludeerde dat /( warns us that the 

settlement of Rhee might, after all, be of normal character. 

820 Zie paragraaf 6.2.3. 

821 Waterbolk 1977b, 107; 166. Vergelijk de ligging van 

de Heidenschanze en Bentumersiel. 

822 Zimmermann 1976a, 48. 

823 Zimmermann 1976a, 48. 

824 Haarnagel en Schmid (1984, 74) beeiden 11 huizen 

af. Huis 61, op dezelfde lokatie als huis 60, komt daar 

nog bij. 

825 Tot deze periode horen minstens 43 huizen, en hier

aan moet nog een aantal niet gedateerde exemplaren 

worden toegevoegd (Zimmermann 1976a, fig. 35). 

Zimmermann zegt weinig over de fasering, maar het 

beeld van drie (eventueel vier) fasen is ook te vinden 

bij Haarnagel/Schmid (1984, 226; fig. 77 en 82,1). Dit 

impliceert een gebruiksduur van 50-67 jaar per huis! 

826 Huis 19 en 32, erf C en D. Zimmermann 1976a, 50. 

Vergelijk fig. 34 en Haarnagel/Schmid 1984, fig. 74 

met fig. 36. 

827 Zimmermann 1976a, 7-10. 

828 Zimmermann 1976a, 55-56. Vergelijk 

Haarnagel/Schmid 1984, 226. 

829 Verder bestaat de mogelijkheid, dat de desbetreffende 

arealen oudtijds nog waren onderverdeeld. Vergelijk 

dit met de situatie in Wijster, waar aanwijzingen hier

voor bestaan (zie onder). 

830 Dat is goed te zien, zelfs zonder dat de erfomheinin-

gen zijn gepubliceerd. 

831 De kleine huizen als 105,108 en 109 zouden bijvoor

beeld bij de woonstalhuizen 70, 106 en 110-112 kun

nen horen. 

832 In feite zou de gehele opgraving opnieuw moeten 

worden uitgewerkt. Overigens zal ook dan de toewij

zing van bijgebouwen aan erven problematisch blij

ven (vergelijk paragraaf 5.3.1-2). 

833 Van Es (1967, 380) merkte overigens zelf al de 

...interruption in the evolution of the bipartite house by the 

tripartite house Allb op. 

834 Waterbolk 1995, fig. 19a. 

835 Waterbolk 1995, fig. 19b. 

836 Waterbolk projecteert deze latere omheiningen zelfs 

terug op deze periode. 

837 Fase Illb bijvoorbeeld zou bestaan uit twintig huizen, 

met nog minstens acht niet opgegraven of verdwenen 

exemplaren (Van Es 1967, 407-408, n.4). 

838 Schmid 1976, 70; Müller-Wille 1977, 199; Steuer 

1982, 279; Bloemers 1983b, 191; Haarnagel/Schmid 

1984, 230; Kooi et al. 1987, 137; Waterbolk 1989, 299; 

1995, 17; Knol 1993, 211. Deze opvatting is ook 

terug te vinden in publicaties voor een breder 

publiek, zoals bijvoorbeeld Bloemers/Louwe 

Kooijmans/Sarfatij 1981, 114-115, Van Enckevort 

1991b, 279 en Heidinga/Offenberg 1992, 31 . Van Es 

zelf suggereerde weliswaar het bestaan van een 

Herrenhof (1967, 407-408), maar noemt ook argumen

ten tégen deze interpretatie. Ook recentelijk heeft hij 
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865 

866 

zich nog even voorzichtig uitgelaten (1990, 189). 859 

In fig. 5.34 aangegeven met een streeplijn. 860 

Dit laatste doet Waterbolk (1995, fig. 19c) ook! 861 

Vergelijk Meesters et al. 1977, fig. 3-6, 10. 862 

Bloemers/Louwe Kooijmans/Sarfatij 1981, 114-115. 

De schat (paragraaf 7.3.6) is ca. 3 km noordelijk van 

Wijster gevonden in het dal van de Beiier Stroom (Van 

Es 1967,fig.l) 

Waterbolk 1995, 17. Zie hierboven, paragraaf 3.3.2. 

Van Es et al. 1985, 535-536. De conservering van de 863 

grondsporen is niet optimaal. Illustratief is het lage aan- 864 

tal hutkommen, resp. vier zekere en zeven onzekere, en 

hun geringe diepte (1985, 568, fig.20). Van de 29 

gebouwen zijn er 21 incompleet en /o f moeilijk te 

interpreteren! 

Depressies in het zuiden (en noorden?) worden door 

de opgravers eveneens als begrenzing opgevat (1985, 

622-25), maar misschien is hun omvang beperkt, en 

liggen zij tussen de huizen. 

En zelfs dat zijn niet de enige mogelijkheden (Van Es 

el al. 1985,623-628). 

Huis 14 en 16. Naar mijn mening rekenen Van Es et al. 

(1985, 570-571, tab.l) te veel staanderintervallen tot de 

stalruimte. 

Maar zie noot 844. 

Verlinde et al. 1995; Groenewoudt/Van Nie 1995; 

Verlinde/Erdrich 1998; Lauwerier et al. in prep. 

Eventueel is sprake van een kleinere nederzetting, die 867 

geleidelijk over een dekzandrug verplaatst is (zoals 

Peelo, zie paragraaf 5.5.5). 868 

Bij mijn weten zijn dit de eerste dendrochronologische 

dateringen voor een nederzetting in Germania. Vier 869 

waterputten zijn aangelegd kort na 281 en 287 na Chr. 

en in 316 en 335/336 na Chr. (Verlinde et al. 1995, 

194). 

Groenewoudt/Van Nie 1995. 

Groenewoudt/Van Nie 1995, 201-205. 

Groenewoudt/Van Nie 1995, 206-208. 

Zoals het aangetroffen botmateriaal en het aanzienlijke 870 

aantal begravingen van dieren; zie het volgende hoofd

stuk. 871 

Het nederzettingspatroon komt enigszins overeen met 872 

dan op de oude duinen, al is hier sprake van glaciale 

afzettingen. 

Brongers 1976, 94, foto 11, nr. 215 /550-1 ; Waterbolk 873 

1982,127-129. 

Hier bevinden zich verschillende waterputten. 

Van Giffen 1958,71. 

Waterbolk 1982,104; 1995, 8-9, fig.7. 

Kooi 1991/92,203-205. 

Harsema sprak in het eerste geval van een "maalderij" 

(1980, 37; zie ook Van Giffen 1958, 66). Hierdoor is 

het als handwerklich genutzt in de literatuur terecht 

gekomen (Haarnagel/Schmid 1984, 225, fig.76). Mijns 

inziens mag een set maalstenen niet als indicatie voor 

een Handwerkerhaus opgevat worden. 

Harsema, loc.cit. 

Van Giffen 1958, 57-58: ...dürfen wir m.E. an ... eine 

Art Herrensitz denken, wie die von Tacitus [ann. 4,73] 

erwähnte Villa des Cruptorix irgendwo in der Nähe des 

Baduhennawaldes in den friesischen Wäldern. 

Jankuhn 1976, 116-117; Müller-Wille 1977, 207; 

Steuer 1982, 280-281; Capelle 1985, 71; Todd 1992, 

65. 

Van Giffen gaat nauwelijks op de argumenten in op 

basis waarvan hij een Herrenhof verondersteld. Hij 

verklaart een palenconfiguratie bij de haard als sporen 

van een Hochsitz, zoals die door Priscus voor het ver

blijf van Atilla de Hun beschreven is (Van Giffen 1958, 

57). Een ooit als Hochsitz geïnterpreteerde structuur in 

Westick (noot 866) wordt inmiddels als scheidingswand 

gezien en op de Feddersen Wierde zijn aan palen naast 

de haard vuurvangen o.i.d. bevestigd (Haarnagel 1979, 

121-124). 

Waterbolk 1982, 127; Huijts 1992, 131; Kooi et al. 

1987,135; Kooi 1991/92,203f. 

Deze aanduiding is reeds overgenomen door Todd 

(1992,66). 

Volgens Kooi c.s. is het huis, dat op dat van Fochteloo I 

lijkt, een voorloper van het type Peelo A, dus jonger 

dan 200 na Chr. Huijts ziet eerder overeenkomsten 

met de typen Wijster B en C uit de 3de/4de eeuw 

(voor referenties, zie noot 867). Het is verder onbekend 

in welke fase de enige scherf terra sigillata (160-190 na 

Chr.) hoort. 

Deze "schaapskooi" is echter 1ste eeuws en het aantal 

hutkommen in de nederzetting is niet bijster groot. 

Zie noot 813. 

Waterbolk (1977b) gaat uit van twee perioden, waar

van de eerste twee huizen omvat. De resten zijn echter 

zo vaag dat allerlei alternatieven mogelijk zijn. 

Hoewel de betreffende nederzettingen niet voldoen 

aan het criterium dat complete plattegronden opgegra

ven moeten zijn. 
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874 Van Es/Verlinde 1977, 9-11. 

875 A.D. Verlinde, mond.med. 

876 Type Wijster A-C of Peelo A. 

877 Deze gedachte ook bij Kooi 1994, 143. 

878 Harsema 1987, 110, fig. 3-6; Kooi 1994. 

879 Na twee decennia grootschalig nederzettingsonder-

zoek op de zandgronden in het Maas-Demer-

Schelde-gebied kan men vaststellen dat de laatste situ

atie daar niet ongewoon is. 

880 Van Giffen 1924-26; Waterbolk 1989, 297-299. De 

door Van Giffen niet herkende ingangskuilen, beho

ren volgens mij bij het Wijster A-huis nr. 14. 

881 Kooi 1991/92, 268. De eerder beschreven Ijzertijd 

bewoning wordt als periode 1 aangeduid. 

882 Aardewerktypen die "met enige zekerheid" in de 

eeuwen voor en na de jaartelling te plaatsen zijn ont

breken in Peelo (Kooi 1991/92, 283). 

883 Fase 2c zou bijvoorbeeld opgesplitst kunnen worden, 

want in de huidige vorm omvat deze maar liefst vier 

huizen. 

884 Huis 20, 21a/b. 

Waaronder exemplaren met 5 palen! 

Zie paragraaf 5.3.2. 

Kooi 1991/92,270. 

888 Kooi 1991/92, 205; 259-260. 

889 Vijf Peelo B-huizen, en verder vijf (?) "Fochteloo-

achtige" plattegronden, Wijster A(?) en Peelo A hui

zen. Zie Waterbolk 1982, 119; Huijts 1992, 102-103; 

115. 

890 Zoller 1964, fig. 4. 

891 Schlüter (in Häßler (ed.) 1991, 545) geeft een aantal 

van drie tot vijf erven. Dit wordt alleen - en dan nog 

met moeite -bereikt wanneer alle ongedateerde plat

tegronden jong zouden zijn. 

892 Almgren 153, midden 2de eeuw. 

893 Doms 1990,276. 

894 Vooral "huis 2" is nauwelijks uit de palenconfiguratie 

te halen. 

895 FMRD 6 /5 , 5093. Vergelijk de Hochsitz van 

Fochteloo I (noot 866). 

896 Zie Steuer 1982, 280-281. Zimmermann (1986, 57) 

volgt diens opvatting dat de palen van de Hochsitz 

behoren tot een scheidingswand. De talrijke laat-

Romeinse importen op de vindplaats zijn niet speci

aal met huis 3 geassocieerd. 

897 Met name een gebruik van de extra ruimtes voor de 

opslag van hooi of ander veevoer sluit goed bij het 

885 

887 

laatste aan. Zie het volgende hoofdstuk. 

898 In principe moeten hierbij eveneens grafveldgevens in 

beschouwing worden genomen, maar de kennis daar

omtrent is voor wat betreft het onderzoeksgebied te 

beperkt (zie hoofdstuk 3). 

899 De nederzettingen onder de es en op het Haverland 

worden hierbij als één geheel gezien. 

900 De gemiddelde groei van het aantal huishoudens ligt 

in dezelfde orde van grootte als die van Rijswijk-De 

Bult, een inheemse nederzetting binnen de limes 

(Bloemers 1978). 

901 Dit kenmerkte echter eveneens het onderzoek in 

andere gebieden. 

902 In de nederzettingsarcheologie is de laatste jaren daar

naast grotere aandacht voor zogenaamde ojf-site ver

schijnselen. Naar sommige is binnen het Ri jn-

Wesergebied al wel onderzoek verricht, met name 

naar veldsystemen, zoals de Celtic fields. Een ander 

voorbeeld op dit terrein is de fosfaatkartering - geïn

tegreerd met bodemkundig onderzoek - rond 

Flögeln, met het doel de plaats van de akkers te loka

liseren. Ojf-site fenomenen kunnen eveneens betrek

king hebben op of de winning en verwerking van 

grondstoffen. Een voorbeeld is het onderzoek naar de 

ijzerproductie in Heeten (zie paragraaf 5.5.3). Hier 

kon een indruk worden verkregen van de schaal van 

de ijzerproductie door het opboren en zeven van 

slakken uit de bouwvoor rond de opgravingsputten. 

Had men zich louter op de opgravingsgegevens geba

seerd, dan waren enkele oventjes en kuilen met houts

kool de enige getuigen van de productie geweest 

(vergelijk Ede-Bennekom). 

903 Of hebben nog meer nederzettingen bestaan? 

904 Zimmermann 1976a, 2-4. 

905 Dit geldt zowel voor de opgraving Tritsum uit 1958-

1961 (Waterbolk 1961) als Wijnaldum (Besteman et 

al. 1991), resp. gericht op de bewoning uit de 

Midden-Ijzertijd en de Vroege Middeleeuwen. 

906 Taayke 1991,113-114. 

907 Te verkrijgen door booronderzoek, zoals als dat van 

Miedema in Groningen. 

H O O F D S T U K 6 

908 De opgravers van Wijnanldum pleitten aanvankelijk 

voor continuïteit (Besteman et al. 1991, 145), maar 

schijnen daar langzamerhand op terug te komen 

(Gerrets et al. 1996). Andere onderzoekers laten zich 
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909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

voorzichtig uit en houden rekening met bewonings-

continuïteit op de hoge kwelderruggen van Friesland 

(Taayke 1991, 116; Knol 1991, 121; Knol 1993, 109-

110). Een overzicht van meest uiteenlopende argumen

ten vóór en tegen bewoningscontinuïteit in Friesland 

(waarbij de laatsten in de meerderheid zijn) is te vin

den in Bazelmans, in prep., paragraaf 7. 

In zowel tabel 6.1 als 6.2 is alle gerst tot de bedekte 

gerst (Hordeum vulgare) gerekend. De naakte gerst 

(Hordeum vulgare var. nudum), in de vroegere prehistorie 

de belangrijkste variant, komt later slechts sporadisch 

voor. 

Het hoeft niet altijd de gecultivieerde Avena sativa te 

zijn, doch kan ook het moeilijk daarvan te onderschei

den "onkruid" A.Jatua betreffen. Gezien de geringe 

hoeveelheden is hier geen onderscheid tussen beide 

soorten gemaakt. 

Behre 1992, 141-143. 

Behre 1992, 143-145. 

Van Zeist 1976. 

GrN 7270, 1830 ± 50 BP, één sigma= cal 128-249 na 

Chr. 

GrN 7251, 1930 ± 35 BP, één sigma= cal 61-123 na 

Chr. 

Toch besprak Van Zeist dit ook onlangs nog als een 

serieus te nemen optie (Van Zeist/Palfenier-Vegter 

1991/92,288). 

Behre 1992,145. 

Op andere vindplaatsen binnen de limes, die niet in de 

tabel zijn opgenomen, komt rogge wel wat meer voor, 

maar nergens wordt het percentage van de Germaanse 

sites bereikt (Körber-Grohne 1979, (Anhang) Taf. 3). 

Voor tabel 6.2 zijn ook geen gegevens gebruikt met 

betrekking tot inheems-Romeinse nederzettingen van 

de Zuid-Nederlandse en Noord-Belgische zandgron

den, omdat nauwelijks goede data-sets voorhanden 

zijn. In grote lijnen blijkt het gewassenspectrum hier in 

de Romeinse tijd dezelfde karakteristieken te vertonen 

als gedurende de Ijzertijd; het blijft een relatief groot 

aantal soorten omvatten en de nieuwe soorten worden 

weinig belangrijk (Roymans 1996, 79). 

Eén 14C-datering is iets jonger: OxA 3669 geeft 1840 

± 65= cal 210 na Chr . /één sigma= cal 89-93/116-

251/306-313 na Chr. (Behre 1992, 147). 

Behre 1992,146. 

Het graan heeft bijvoorbeeld vorst nodig om te ont

kiemen, zodat het in het Mediterrane gebied nauwe-

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

lijks gevonden wordt (Behre 1992, 145; 149). 

Behre 1992, 149-150. Volgens deze auteur is de 

besproken oogstmethode effectiever bij grotere akkers. 

Körber-Grohne 1967, 209-231; Van Zeist et al. 1976; 

Bottema et al. 1980; Behre 1990; Brinkkemper 1991, 

125. Overstromingen tijdens de groeiperiode hebben 

echter wel een negatief effect. 

Deze granen komen in tabel 6.2 wél voor onder 

"IJzertijd/Holoceen" en "Romeins/Holoceen/ten zui

den Rijn", doordat in de desbetreffende steekproeven 

(bijna) geen terpen zijn opgenomen. 

In de Middeleeuwen bijvoorbeeld, werd rogge samen 

met gerst in veengebieden gecultiveerd (Brinkkemper 

1991,125). 

Behre 1992, 150. 

Zie bijv. Roymans 1990, tab. 5.1. 

Hoewel hierover geen zekerheid bestaat, zou ook het 

"onkruid" Brassica campestris (wilde raap) als oliehou

dende plant verbouwd kunnen zijn. Daarnaast kunnen 

de knollen genuttigd zijn (Körber-Grohne 1967, 183-

189; Van Zeist 1974, 364-365). 

Zij gedijen bovendien uitstekend onder de condities 

die in het terpengebied heersten; voor referenties, zie 

noot 923. 

Bakels/Van der Ham 1980, 58; Van Zeist/Palfenier-

Vegter 1991/92, 292. 

Bakels/Van der Ham 1980, 85. Voor Vicia spec, (wikke), 

zie Van Zeist/Palfenier-Vegter 1991/92, 292; voor 

Daucus carota (wilde peen) Van Zeist 1974, 364 en 

Artiplex spec, (melde) Körber-Grohne 1967, 189; Van 

Zeist 1968,166. 

Waterbolk 1970c, 2; Van der Poel 1960/61, 177. De 

laatste auteur wijst er nog eens op dat de beschrijving 

zoals die voorligt in nat.hist. 16,2-4 niet kan slaan op 

de bewoners van de terpen. Zie ook Byvanck 1943, 

166 en Van Es 1965/66,51. 

Van der Poel 1960/61, 177-178. Deze vergelijking bij

voorbeeld bij Boeles (1951,194). 

Boeles 1951,190-191. 

Van der Poel 1960/61, 177. Overigens achtte Boeles de 

verbouw van vlas wel mogelijk (1951,192-193). 

De nederzetting zou zo ver van het Pleistoceen liggen 

dat de Cerea/i'a-pollen niet van daar afkomstig konden 

zijn (Grohne 1955, 103). Er werden echter slechts 

enkele gerstkorrels aangetroffen (Scheer 1955, 109). 

Körber-Grohne 1967. 

Voor referenties, zie noot 923. 
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939 Van den Broeke 1991, 255. Ofschoon ook Brandt en 

Van Gijn (1986) positieve aanwijzingen voor akker

bouw op de oeverwallen van de Assendelver Polders 

noemen, gaan zij toch uit van een gering belang 

ervan. 

940 Zoals voorgesteld voor Ezinge (paragraaf 5.3.2). In 

het nabijgelegen Paddepoel zijn in ieder geval wel 

spiekers aangetroffen. 

941 Zie Haarnagel (1979, 262), die ook enkele hier niet 

behandelde voorbeelden van veldsystemen bespreekt. 

De akkers waren bewerkt met een keerploeg. 

942 Van Es 1968, 219-227. De opgraver interpreteert de 

percelen als weidegrond, omdat geen ploegkrassen 

aangetroffen zijn, en het pollenbeeld geen positieve 

aanwijzingen voor akkerbouw levert. Beide argumen

ten zijn mijns inziens allerminst overtuigend. 

Evengoed kan men wijzen op de vondsten van graan

korrels en de aanwezigheid van spiekers. 

943 Van Gijn 1987, 101; Therkorn/Abbink 1987, 117. 

944 Brandt/Van Gijn 1986, 61-62. 

945 De berekeningen van Miedema voor Noordwest-

Groningen geven een positieve indruk. In de Ijzertijd 

en de Romeinse tijd zou repectievelijk ruim en net 

voldoende landbouwgrond beschikbaar zijn geweest. 

Miedema 1983, 345-352. Voor kritische kanttekenin

gen op berekeningen van de voedselsituatie, zie para

graaf 6.2.2. Daar wordt verder betoogd dat met dier

lijk voedsel in principe aan een groot deel van de 

voedselbehoefte plantaardig voedsel kon worden vol

daan. 

946 Deze gedachte bij Boeles 1951, 192; Van Es 1965/66, 

53; Boersma 1970, 49; Van Enckevort 1991c, 300. 

947 Zie paragraaf 7.3. 

948 Zie bijvoorbeeld Haarnagel 1979, 313-314. 

949 Waterbolk 1962, 43-45; Van Gijn/Waterbolk 1984. 

950 Zie paragraaf 5.4.1. 

951 Brandt/Van Gijn 1986, 67. 

952 Op het rietveen heeft misschien inderdaad geen 

akkerbouw plaatsgevonden, ofschoon dit idee berust 

op het archeobotanisch materiaal van slechts één site 

(Q) uit de Vroege Ijzertijd (Brandt/Van Gijn 1986, 

62). Elders in West-Nederland vond akkerbouw op 

veen wel degelijk plaats (zie hierboven, noot 925). 

953 Zie paragraaf 6.2.3 hieronder. 

954 Overzichten bij Müller-Wille 1965; 1979; Brongers 

1976; Bradley 1978; Myhre 1978; Kossack et al. (eds) 

1984,246ff. 

955 Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1962, 45; Roymans 1991, 

66-72. 

956 Lindquist 1974, 29; Brongers 1976, 60; Myhre 1978, 

245-246. 

957 Becker 1971,99-104. 

958 Brongers 1976, 64-68; Kooi 1979, 167-175. 

959 Bijvoorbeeld ca. 2500 m2 in Engeland, 1600 m2 op 

het continent en 600 m2 op Gotland (Müller-Wille 

1979,238). Zie ook Bradley 1978,270-272. 

960 Brongers 1976, 59-60; Muller-Wille 1979, 221-223. 

961 Becker 1971, 99-104. 

962 Zie paragraaf 5.5.1. 

963 Gebhardt 1982. 

964 Brongers 1976,60-62. 

965 Gebhardt 1976. In de fosfaatkartering was een plek te 

herkennen waar dit materiaal gewonnen moet zijn 

(Gebhardt 1986). 

966 Gebhardt 1976; Zimmermann 1976b, 88-89. Zie ook 

Brongers 1976, 26 

967 Het is in feite onmogelijk een areaal van vele tiental

len hectares met dergelijke middelen op peil te hou

den. Zie ook Zimmermann, loc. cit. 

968 Lindquist 1974, 19-21 ; Myhre 1978, 227; 230. 

969 Brongers 1976,104. Deze datering is terug te vinden 

bij onder meer Zimmermann (1976b, 79) en Myhre 

(1978,227). 

970 GrN 5495 geeft gecalibreerd een datum van 240 na 

Chr., maar valt met één sigma binnen de periode van 

142-262/283-327 cal na Chr. 

971 Brongers 1976, 64. De betreffende schatvondsthori-

zont komt in paragraaf 7.3 ter sprake. 

972 De 14C-datering van Vaassen heeft misschien te 

maken met een akker uit de Romeinse tijd, die een 

andere percelering had, doch wel lag op de lokatie 

van het Celtic field (vergelijk Flögeln hieronder). 

973 Voor Nederland, zie bijvoorbeeld Muller-Wille 1965, 

68-74. 

974 Zimmermann 1976a, 48-51 ; Zie paragraaf 5.5.3. 

975 Zimmermann 1976b, 86. Echter, terwijl het aantal 

huizen uit de 1ste eeuw laag is, dateert het meeste 

aardewerk uit deze periode. Dan neemt de hoeveel

heid vondsten af en uit de 5de/6de eeuwse nederzet

ting is nauwelijks nog aardewerk afkomstig 

(Zimmermann 1992, 30). 

976 Merk op dat de datering van het materiaal uit de 

Scherbenschleier ook niet helemaal synchroon loopt 

met de verplaatsing van de bewoning. 
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982 

983 

977 Zie Kossack et al. (eds) 1984, 256-258. 

978 Myhre 1978; Hedeager 1987,133-134. 

979 Zimmermann 1976b, 87; Waterbolk 1973, 430; 

Brongers 1976,70-72. 

980 Zimmermann 1976b, 88. Wanneer de laatste twee aan

wijzingen zouden ontbreken, zou men kunnen denken 

dat het gaat om een gewoon Celtic field, waarin de 

dwarswallen nog niet zijn aangelegd of door latere 

grondbewerking zijn verdwenen (vgl. Brongers 1976, 

60). Misschien wijst de perceelsvorm hier op het 

gebruik van de keerploeg. 

981 Myhre zag in de vierkante hofnahen Parzellen van 

Wijster fase 2 (volgens Van Es) aanwijzingen voor een 

in/ïeW-systeem (1978, 228-229; 232-235). De datering 

en betekenis van deze percelen is echter met de her

nieuwde inzichten over de chronologie geheel ondui

delijk geworden. 

Feddersen Wierde is de enige nederzetting waar de 

samenstelling van de veestapel per fase onderzocht kon 

worden en van veranderingen lijkt geen sprake. 

Niet aan dit getalscriterium voldeon bijvoorbeeld site 

D (Seeman 1987), G, H, J, K, L, P en R (Laarman 

1983) uit de Assendelver Polders. Het botmateriaal van 

Wijster is eveneens buiten beschouwing gelaten. Het 

was dermate slecht bewaard dat alleen rund, paard, var

ken (2x) en bever (lx) werden aangetoond (Clason 

1967). 

Enige vertekening is mogelijk. De afwezigheid van var

ken in Sneek en Assendelft C bijvoorbeeld kan het 

gevolg zijn van de geringe grootte van de steekproef. 

Reichstein 1991,13-17. 

Het gaat om Seinstedt, Kissenbrück en Gielde. Het 

botmateriaal van de terp Tofting is eveneens opgeno

men, omdat de vindplaats maar net buiten het onder

zoeksgebied ligt. Eerst na afsluiting van het manuscript 

voor dit hoofdstuk kwamen gegevens over het botma

teriaal van Heeten (Overijssel) beschikbaar (Lauwerier 

et al. in prep.). Deze vindplaats op zandgrond leverde 

meer dan 2000 op soort determineerbare dierenbotten 

op, met een verdeling van 81% rund, 0.5% 

schaap (/geit), 16% varken en 2% paard. 

987 Vogels kunnen een rituele betekenis gehad hebben, 

zoals wordt vermoed voor zeearend en raaf op 

Feddersen Wierde (Reichstein 1991, 284; 291) en aan

getoond lijkt voor kraanvogel en velduil in Schagen 

(Therkorn 1988,191). 

988 Dit geldt voor resten van hamster, woelmuis en -rat 

989 

984 

985 

986 

990 

991 

(Boessneck/Ciliga 1966, 176;Enderle 1975, 240), en 

waarschijnlijk ook voor walvissen en dolfijnen 

(Reichstein 1991,267-268). 

Ten oosten van de Elbe enerzijds en ten westen van de 

Rijn - met name op de villae - anderzijds is het aan

deel jachtwild daarentegen groter (Benecke 1994,147-

150). 

Zeven leverde in Assendelft F 1186 botten van 12 vis

soorten op (Laarman 1983,53). 

Laarman 1983, 60; Benecke 1994, 149. 

992 Vogelbotten zijn fragiel en verdwijnen makkelijk door 

verwering en vraat van honden en varkens (Laarman 

1983,18; 49-50). 

993 Ganzen zijn onder de categorie "vogels" opgenomen, 

enerzijds vanwege hun geringe aantal, anderzijds door 

problemen wilde en gedomesticeerde exemplaren te 

onderscheiden. 

994 Van het totale aantal botten van de negen vindplaatsen 

binnen het onderzoeksgebied in tabel 6.3. De percen

tages liggen bier tussen de 60 en 77%. 

995 Nobis 1955,123. 

996 Reichstein 1991, 50, tabel 15. Voor zover beschikbaar, 

zijn de gegevens van andere vindplaatsen in het onder

zoeksgebied hiermee in overeenstemming. 

997 Nobis (1955, 118; 123) en Reichstein (1991, 49-50). 

Contra onder meer Teichert (1974, 48; 106-107) en 

Benecke (1994, 167-168). 

998 Reichstem 1991,253-254. 

999 Nobis 1955, 117-123. 

1000 Met 1926 waarnemingen (Reichstein 1991,71-77). 

1001 Benecke 1994, 156, fig. 4. De geslachtsverhouding op 

de Feddersen Wierde, 1 stier (of os) op 4.7 koeien 

(Reichstein 1991, 77-80), is representatief voor het 

"Germaanse" patroon. 

1002 Zie Reichstem 1991,22, fig. 6; 75-77. 

1003 Zawatka/Reichstein 1977, 99. 

1004 Knol 1983,152-156. 

1005 Seeman 1983, 14-15; Laarman 1983,26-29. 

1006 Zawatka/Reichstein 1977,99. 

1007 Zawatka/Reichstein 1977, 100; 111. Zie paragraaf 

5.4.3. 

1008 Van het totale aantal botten van de negen vindplaatsen 

binnen het onderzoeksgebied in tabel 6.3. De percen

tages liggen tussen de 7 en 23%. 

1009 0.13% in Feddersen Wierde, Bentumersiel, Jemgum-

kloster en Paddepoel. 

1010 Bij schapenteelt voor vlees is - idealiter - reeds 50% 
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1014 

1015 

van de dieren bij twee jaar geslacht. Een populatie 

wolschapen bestaat voor een belangrijk deel uit oude- 1023 

re dieren. Zie Seeman 1983, 27-31; Knol 1983, 164-

165; Reichstein 114-120. 

1011 Op slechts zeven van de negen vindplaatsen in het 

onderzoeksgebied komt varken voor (tabel 6.3). De 

percentages varkensbot op deze lokaties liggen tussen 

de 1 en 11%. 

1012 Alleen in Jemgumkloster is het percentage varken 

opmerkelijk hoog. Wanneer dit niet door "toeval" 

veroorzaakt is, ligt de verklaring misschien in het feit 

dat zich op de oeverwallen een loofbos kon ontwik

kelen. Overigens is het aandeel van het varken in 

Jemgumkloster laag in vergelijking met vindplaatsen 

op de Pleistocene gronden. Zawatka/Reichstein 

1977,98. 

1013 Ook de nederzetting Heeten blijkt te passen in het 

"binnenland-patroon". Deze vindplaats is niet opge

nomen in tabel 6.3, maar wel in tabel 6.5 en fig. 6.3. 

Zie hierboven, noot 986. 

Percentages berekend op basis van het totale aantal 

botfragmenten per vindplaats van tabel 6.3. 

Benecke 1994, 150-151. Een aantal uitzonderingen 

voor wat betreft laatstgenoemde gebieden komt in het 

onderstaande ter sprake; het gangbare percentage 

paardebotten is aanwezig in onder meer vroeg- en 

midden-Romeins Nijmegen, Meinerswijk en 

Kesteren, namelijk gemiddeld 3% (Lauwerier 1988). 

Van de overige vindplaatsen in tabel 6.3 heeft alleen 

Gielde 11% paardenbot opgeleverd. 

Reichstein 1991, 179-183. Vergelijk de leeftijdsop

bouw van de runderpopulatie. 

In Paddepoel zou ook de hoge fragmentatie van het 

botmateriaal op consumptie wijzen. 

Bijvoorbeeld in Houten-Doornkade, Heteren, Ewijk 

en Rijswijk steeds boven de 10% (afzonderlijke fasen), 

met een gemiddelde van 18% (Clason 1978; 

Lauwerier 1988;Roymans 1996, tabel 5). 

1020 Roymans 1996, 82. Qua schofthoogte vallen paarden 

uit het rivierengebied (Lauwerier 1988, 171-173, 

tabel 80) voornamelijk in de grootte-klassen 5 en 6 

volgens Vitt. Deze omvang is algemeen voor het 

Imperium Romanum, en ligt hoger dan die in Germania 

(zie Reichstein 1991, fig. 44). 

1021 Lauwerier 1988, tabel 76. 1032 

1022 Zowel op basis van het aantal bij het MAI verwachtte 

skeletelementen als het bijbehorende gewicht aan bot 

1016 

1017 

1018 

1019 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

(Reichstein 1991, 16-17). 

Onderkomens buiten woonstalhuizen voor runderen 

alsook andere dieren zijn zelden aangetoond. Boxen 

aan het uiteinde van stallen op Feddersen Wierde 

boden waarschijnlijk plaats aan paarden, hetgeen 

wordt gesuggereerd door de afwijkende afmetingen 

en samenstelling van de mest (Haarnagel 1979, 115). 

Een enclosure in Wijster diende misschien voor het 

onderbrengen van schapen. Mogelijk was nog een 

tweede exemplaar aanwezig (Van Es 1967, 95). Een 

tweeschepige schuur met verdiepte vloer in Peelo is 

als schaapskooi geïnterpreteerd, een ander gebouw als 

losse stal. Een ovale palenconfiguratie wordt als vee-

kraal aangeduid. Voorts worden verdubbelde erfom-

heiningen met nachtonderkomens van vee in verband 

gebracht (Kooi et al. 1987, 137; Kooi 1991/92, 205-

206; 260-261). De platforms van de Assendelver 

Polders zijn reeds in paragraaf 5.4.1 uitgebreid 

besproken. 

Zie Steuer 1982, 110. 

Zimmermann 1986, 81-82. 

Let echter op het soms lage aantal waarnemingen. 

Illustratief is een vergelijking met de aantallen runde

ren op gemengde bijdrijven uit de periode 1500-

1950 (Bieleman 1992, 83; 186; 314). 

Volgens Kooi (1991/92,203) bleef de veehouderij in 

Wijster relatief belangrijk, terwijl men zich in Peelo 

met name op de landbouw richtte. De veronderstelde 

specialisatie is mijns inziens niet te bewijzen op grond 

van de stallingscapaciteit alleen en is op zich al 

onwaarschijnlijk. 

Zie Reichstein 1991, 245. De hoeveelheid kleinvee is 

groter dan die waar Haarnagel (1979, 257) meer 

rekende. 

Haarnagel 1979,258. 

Reichstein (1991, 245-246) parafraseert Haarnagel 

slechts en levert geen enkele methodische kritiek. Dit 

is opmerkelijk, daar men van een zoöarcheoloog 

enige visie op de voedseleconomie zou mogen ver

wachten. Bovendien zou bij Reichstein enige arg

waan moeten ontstaan op grond van zijn eigen con

statering dat Haarnagels terpbewoners meer vlees 

consumeerden dan de bewoners van de (toenmalige) 

B R D ! 

In de archeologie wordt meestal uitgegaan van een 

dagelijkse energiebehoefte van 2000-3000 kcal per 

persoon; zie bijvoorbeeld IJzereef 1981, 179 en 
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Prummel 1983,252. 

1033 Voor een nederzetting als Feddersen Wierde kan onder 

meer de visvangst belangrijker zijn geweest dan men 

denkt. 

1034 Zowel uit historische bronnen als etnografieën is op te 

maken dat het minimum van 2000 kcal/dag vaak niet 

gehaald wordt, zonder dat de betreffende groepen 

direct uitsterven (Wolf 1966, 4-5; Kloos 1985, 40). 

1035 Het heeft mijns inziens geen zin eveneens een schat

ting te maken voor de energieopbrengst van de land

bouw. Over bijvoorbeeld de opbrengstcijfers van de 

graanverbouw heerst te veel onzekerheid. De cijfers in 

de literatuur variëren van 1 : 3 in bepaalde middel

eeuwse bronnen tot wel 1 : 59 in experimenten 

(IJzereef 1981,181-182.). 

1036 Vergelijk met het zojuist gegeven citaat: Sie erzielten 

nicht nur ausreichende Erträge für die Ernährung ihrer 

Bewohner, sondern hatten darüber hinaus... Middelen tot 

voortzetting van de productie in volgende jaren, zoals 

zaaigoed, fokvee en dergelijke, behoren overigens niet 

tot het surplus. Wolf (1966, 6) spreekt van het replace

ment fund. Zie ook Kloos 1985, 40. 

1037 Voor het surplus-begrip in het algemeen, zie Kloos 

1985 en Wolf 1966,4-10. 

1038 Roymans 1996, 44-46. 

1039 De Nuer herkennen hun vee temidden van een groot 

aantal dieren middels een verfijnde terminologie 

betreffende kleuren en eigenschappen. Mannen benoe

men zich zelfs met de naam van hun favoriete stier 

(Evans-Pritchard 1940, 50). Ook in vroeg-middel-

eeuws Ierland gold dat runderen ...almost had a status 

as members of society. (Lucas 1989, 3). 

1040 En in hogere mate dan kleinvee, zoals varkens, schapen 

en geiten. 

1041 Zoals Beowulf naast schatten ook paarden ontvangt 

(zie paragraaf 4.3.2.4). 

1042 Lucas 1989. 

1043 Lucas 1989,123-199. 

1044 Lucas 1989, 223-238. Overigens spelen in deze trans

acties ook andere goederen, inclusief kostbaarheden, 

een rol; ze lijken echter minder belangrijk. 

1045 Lincoln 1981. 

1046 Zie paragraaf 3.1.2 en Lincoln 1981, 84; 94-95. 

1047 Zie Much 1967, 118, geciteerd door Zimmermann 

(1986, 82) en Roymans (1996, 47, n.103). 

1048 Lincoln 1981, 65, n.98. De oudere Germaanse vorm 

kan alleen maar *fehu zijn geweest, maar is in geen 

enkele bron overgeleverd. 

1049 BC 4,1; 6,22. 

1050 Strabo 7,1,3 (C.291). 

1051 Numero gaudent, eaeque solae et gratissimae opes sum. 

(Germ. 5,1) 

1052 De gebruikte formulering komt overeen met die in 

passages bij andere klassieke auteurs (Lund 1988, 126). 

1053 Germ. 21,1. 

1054 Germ. 18,2. 

1055 Germ. 15,2; 25,1. 

1056 ann. 4,72. De Quadi dragen tijdens de Marcomannen-

oorlogen in het kader van een vredesverdrag met de 

Romeinen een eenmalig tribuut af van paarden en 

runderen (Dio 71,11,2; 169-170 na Chr.). Een goede 

eeuw later moesten de Alamanni graan, koeien en 

schapen aan Probus afdragen (SHA, Prob. 14,3). 

1057 lul.epist.Ath. 280C. 

1058 BG 6,35. 

1059 Florus, 2,24-25 en ann. 13,57. In het laatste geval wor

den ze aan de goden geofferd, tesamen met gevange

nen en de rest van de buit. 

1060 Amm. 27,8,7; 29,6,8. 

1061 Ook burgers werden als gevangenen afgevoerd, zoals 

ook blijkt uit een in tabel 6.7 niet opgenomen inscrip

tie uit Augsburg (Bakker 1993). In deze inscriptie 

wordt gerefereerd aan een slag in ca. 260 na Chr. tegen 

de Juthungen ter hoogte van de provincie Raetia. Bij 

de slag werden "vele duizenden Italiërs" bevrijd. 

Germaanse groepen gebruikten gevangenen - ook die 

uit Germania zelf - om te verkopen aan Romeinse sla

venhandelaars of voor het innen van losgeld 

(Cosack/Kehne 1999). 

1062 Roymans 1995, 48-50; 1996, 52-53. Voor de in de 

huizen gestalde dieren, vergelijk noot 1023. 

1063 Roymans 1995, 55; vergelijk 1996,47-48. 

1064 Haarnagel 1979,223. 

1065 Reichstein 1991, 84-86; 123-125; 149-151; 189-193; 

235-238. Haarnagel (1979, 223-227) noemt tien depo

sities van paard, zes van rund, vijf van hond en één van 

varken. 

1066 Het principe dat kleinere botten eerder vergaan was 

bijvoorbeeld waar te nemen aan een runderskelet in 

Heeten (eigen waarneming). De fragiele botten als 

wervels en ribben waren slechts als vaag grondspoor 

aanwezig. De botten van schedel en extremiteiten 

waren weliswaar ook zeer zacht, maar nog geheel in 

vorm door een keiharde korst van ijzer en/of mangaan 
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die ze omringde. In Heeten omvat de groep van 

zekere diergraven één edelhert, zes runderen (waarvan 

een met kalf) en vijf paarden (Lauwerier et al. in 

prep.). Ook in Wijster werden alleen botten van grote 

huisdieren gevonden: voornamelijk paarden en een 

paar koeien (Van Es 1967,114-117). 

1067 Van Es 1967, 114; Haarnagel 1979, 228. 

1068 Buiten de genoemde voorbeelden van rituele deposi

ties van dieren uit Feddersen Wierde, Heeten en 

Wijster, ken ik in het onderzoeksgebied dergelijke 

vondsten uit Ezinge (Midden Ijzertijd, Van Giffen 

1963) en Assendelft (Therkorn 1987, 215-216). Er 

zullen bij een systhematische inventarisatie ongetwij

feld meer worden gevonden. 

1069 "Offers" van vaatwerk - soms nog met voedselresten 

- zijn aangetroffen in nederzettingen in de 

Assendelver Polders (Therkorn, loc.cit.), Bentumersiel 

(Brandt 1977, 20) en Wijster (Van Es 1967, 177). 

Direct buiten het onderzoeksgebied zijn in Tofting 

twee "bouwoffers" van jonge kinderen gevonden 

(Bantelmann 1955, 33; 37; 97). Voor de deposities van 

aardewerk, botmateriaal en verschillende andere soor

ten voorwerpen, zie paragraaf 3.3.3. 

1070 Roymans 1996, 48. 

1071 Nobis 1955,123. 

1072 In het vroeg-middeleeuwse Ierland kende men ook 

speciale plaatsen met deze functie, meestal gelegen in 

ontoegankelijke bossen of valleien (Lucas 1989, 179-

188). 

1073 Tol 1995, 9-14. 

1074 Lucas 1989,164-165. 

1075 Lucas 1989,193. 

1076 De export van vee, niet louter veeteeltproducten als 

huiden, wordt onder meer genoemd door Van Es 

1965/66, 52; 1981, 266; Haarnagel 1979, 312; Wolters 

1991, 98-99; Van Enckevort 1991c, 300. 

1077 Therkorn 1987b, 109-110; Therkorn/Abbink 1987, 

141. 

1078 Namelijk als patroon-cliënt relaties, zie het volgende 

hoofdstuk. 

1079 Bijvoorbeeld Velsen, Valkenburg, Neuss, en Xanten. 

Zie Brandt 1983, 137;Benecke 1994, 165; Reichstem 

1991,50. 

1080 Finke 1927, nr.372; Vollgraff 1917; ER I, 223-226. 

Bos (1995, 189-190) lijkt te betwijfelen of m Tolsum 

een koe verkocht is. Byvancks woorden (1943, 459) 

suggereren dat hij de lezing van de tekst door 

Vollgraff helemaal niet gelooft. 

1081 Een overzicht van de discussie bij Klose 1934, 36-38. 

Volgens Vollgraff zijn de getuigen militairen van legio 

\Vl\ V(iclrix) en [XXI/ R(apax). Verschillende auteurs 

lezen echter legio V (Alaudae) en I (Germanica). 

Inderdaad is de aanduiding van onderdelen door mid

del van nummers waarschijnlijker dan het noemen 

van uitsluitend de bijnamen. De laatstgenoemde 

legioenen waren beide vóór 70 na Chr. in Germania 

inferior gestationeerd (Klose 1934, 37; Will 1987,27, 

n . l97; Kunow 1987b, fig. 31). Van de in de tekst 

genoemde consuls identificeert Vollgraff Gnaeus 

Minicius met een consul uit 116 na Chr. (Vollgraff 

1917, 92). Het is echter mogelijk dat een ander met 

deze naam tussen 15-28 na Chr. of 47-58 na Chr. het 

ambt bekleed heeft. De naam van Vollgraffs tweede 

consul, Caius Fufius, kon door andere epigrafen niet 

gelezen worden (Klose 1934, 38). 

H O O F D S T U K 7 

1082 Timpe (1975, 134-139) veronderstelt eveneens ver

dragen met de Chatti en Sugambri rechts van de 

Rijn. Voor wat betreft de laatsten kan een verdrag 

hooguit hebben bestaan tot de clades Lolliana in 16 

voor Chr. Een algemeen overzicht van de bronnen 

over de periode vlak na Caesar bij Wightman 1974. 

1083 BC 4,16; 6,9. 

1084 ann. 12,27; Strabo 4,3,4. Rüger 1968, 5-6. 

1085 Germ. 29; hist. 4,12. Zij hoefden slechts troepen te 

leveren en waren vrijgesteld van tribuutbetaling. 

1086 Bellen 1981, 34-39. 

1087 Het betreft de zogenaamde zilveren triquetrum mun

ten van de Lith-groep. Zij vertonen nauwe verwant

schap met staters uit Hessen, het veronderstelde her-

komstgebied van de Batavi/Chatti (Roymans/Van der 

Sanden 1980, 205-215). 

1088 Zie tabel 7.1 en paragraaf 7.2.1. 

1089 Timpe 1975,133-134. 

1090 D10 54,32,1-3; Strabo 7,1,3 (C 290-291); 7,1,4 (C 

291); Lïv.per. 139-140. 

1091 Liv.per. 140; 142; Floras 2,30,23; Dio 54,33,1-5; 36,3-

4; 55,1,4-5; Strabo 7,1,3 (C 291); Veil. 2,97,4. 

1092 Timpe 1975,145. 

1093 In Oberaden steken de troepen de gebouwen in 

brand en maken de waterputten onbruikbaar met 

kadavers en uitwerpselen. Kühlborn 1989, 13; 1990, 

175. 
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1094 Sact.Aug.21,1; Tib.9,2- Volgens Dio (55,6,1-3) betrof 

de deportatie slechts gezanten. Van de Sugambri wordt 

in verband met latere campagnes echter niets meer 

gehoord en alleen hun roemruchte naam leeft nog 

eeuwen voort. 

1095 Voor de discussie hierover, zie Christ 1977. De Elbe-

grens is een moderne, op Mommsen teruggaande con

structie. Zij is uit militair-strategisch oogpunt helemaal 

niet gunstig (Wells 1972, 6; 24). 

1096 De werkelijke ernst van de immensum bellum gevoerd 

vanaf 1 na Chr. (Veil. 2,104,2) is moeilijk in te schat

ten. Velleius' boek is namelijk opgedragen aan de 

kleinzoon van de veldheer tijdens deze oorlog (Wells 

1972, 159). Kühlborn (1989, 13) ziet de oorlog wel als 

de aanleiding voor Tiberius' campagnes. 

1097 Veil. 2,105,1; 106,1-3; 109,5; 110,1-3; Dio 55,28,5; 

ann.2,46. 

1098 Dio 56,18,1-2. 

1099 ann. 1,57. 

1100 Literatuur over deze discussie bij Christ 1977, 189-191. 

1101 Timpe 1970, 86. Een archeologisch aanwijzing voor de 

aanwezigheid van een militair bestuursapparaat wordt 

wellicht gevormd door het grote aantal Tribunenhäuser 

in Haltern (Kühlborn 1989,14) en het enorme praeto

rium van Anreppen (Kühlborn 1990, 178). 

1102 Germania inferior en -superior blijven tot Domitianus 

buiten de civîto-organisatie. Alleen de belastingen wer

den door de proconsul van Gallia Belgica geïnd (Rüger 

1968, 20-21; 50). De centrale plaatsen - Nijmegen, 

Xanten en Keulen - hebben een "oppirfum-naam" en 

kenmerken zich door een geringe participatie van de 

autochtone bevolking in het urbaniseringsproces 

(Bloemers 1990; Slofstra 1991, 135-137). 

1103 Over de archeologische vondsten bij het slagveld, een 

smalle doorgang tussen de Kalkrieser Berg en het 

Venner Moor, zie Schlüter et al. 1991; 1992. Vergelijk 

Dio's beschrijving van het terrein (56,20,1-5). 

1104 Voor deze theorie, zie Timpe 1970, 2Iff. 

1105 Dio 56,18,3-4. Klose 1934,137-138; Timpe 1970,88. 

1106 Voor deze discussie, zie Christ 1956, 76-77; Timpe 

1968,32-35; Telschow 1975,166ff. Lehmann 1989, 85. 

De raad van Augustus aan zijn opvolger, binnen de 

grenzen van het Imperium te blijven (ann. 1,11), heeft 

niet specifiek betrekking op Germania, doch op het rijk 

als geheel. In de opsomming van verdiensten van 

Augustus wordt alleen de pacificatie van het gebied tot 

aan de Elbe vermeld (RG 26). 

1107 Dio 56,25,2-3; Veil. 2,120,1 -2; 121,1. 

1108 Deze campagnes worden beschreven in ann. 1,49-51; 

55-69; 2,5-9; 11-12; 15-22; 25-27; 41. 

1109 Het betreft de Marsi (?), Bructeri, Tubantes en 

Usipetes. 

1110 Arminius krijgt bovendien steun van zijn oom 

Inguiomerus, die lang aan Romeinse zijde had gestaan 

(zie hieronder, paragraaf 7.2.2). 

1111 Zie Timpe 1968, 43ff. 

1112 ann. 1,55; 2,26-27. Tacitus had een antipatie tegen 

Tiberius en hanteert daarnaast de stijlfiguur van de 

antithetischer Personendarstellung. Het karakter van een 

personage wordt steeds gespiegeld aan dat van een 

ander (Telschow 1975, 154-159; Timpe 1968, 77). 

1113 .. .plura consilio quam vi... (ann. 2,26). 

1114 Op dat moment waren Arminius en Maroboduus met 

elkaar in strijd om een overmacht in Germania te ver

krijgen, ann. 2,44-46; 62; 88; Veil. 2,129,3. 

1115 Groenman-van Waateringe 1980. Zie ook Kunow 

(1987a, 73-75; 1990, 90-93) en Willems (1984, 223). 

1116 De gebeurtenissen van deze periode zijn redelijk over

geleverd via de werken van Tacitus. Wel lijken in de 

annales vaak berichten uit langere perioden in het ver

slag over één enkel jaar te worden samengevat. 

1117 Het castellum Velsen II was rond het midden van de 

lste eeuw nog in gebruik (Bogaers/Rüger 1974, 30). 

1118 ann. 11,18-20. 

1119 ann. 11,16-17. 

1120 Deze interpretatie is in grote lijnen conform die van 

Schmidt (1970,122-123) en Will (1987, 54-55). 

1121 Zie bijvoorbeeld Willems 1984, 240-242 en de aldaar 

gegeven literatuur; en verder natuurlijk Tacitus' 

historiae. 

1122 Dit is met name op te maken uit Germ. 29,1. Vergelijk 

hierboven, noot 1085. 

1123 Alföldy 1968, m.n. 101-103; Willems 1984, 243; 

Kunow 1987b, 64-65. 

1124 feirt. 4,61'; 65. 

1125 hist. 5,24. 

1126 Vermeld in Statius' silvae 1,4,89-90 [Will 1987,43], 

1127 Plinius minor, epistulae 2,7,1-2 [Will 1987, 44]. De 

gebeurtenis wordt doorgaans in de laatste jaren van 

Domitianus' keizerschap geplaatst, maar die datering is 

allerminst zeker. 

1128 Alföldy 1968, 148ff.,m.n. 150-151; Kunow 1987b, 66-

68. 

1129 Daarbij worden twee van de vier castra (Neuss en 
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1148 

1149 

1150 

1151 

1152 

Nijmegen) verlaten. Zie Alföldy, loc.cit.; Kunow 1146 

1987b, 72, fig.32. 1147 

1130 Zoals bij campagnes in Dacië, Arabie en tegen de 

Parthen. Alföldy 1968, 150; 152; Kunow 1987b, 72. 

1131 De strijd begint in 166/167 en kan pas in 180 na 

Chr. door Commodus tot een einde worden 

gebracht. Voor een uitvoerige beschrijving van de 

gebeurtenissen zij verwezen naar de overzichten van 

Zwikker (1941) en Böhme (1975). 

1132 Zie bijvoorbeeld de bijdragen in King/Henig (eds) 

1981 en Drinkwater 1983, 212-226. Laatstgenoemde 

auteur geeft aan dat het belangrijk is de "crisis" vanuit 

een regionaal perspectief te zien (zie onder). 

1133 Zie Reece (1981), die er op wijst dat de talloze ver

anderingen van het muntstel tegelijk het begrip van 

de gebeurtenissen in de weg staan. 

1134 Literatuur bij Frere 1987, 154-180; Willems 1984, 

247; Schönberger 1985, 408-413. 1153 

1135 Frere 1987, 158-162. 1154 

1136 Lang is gedacht dat een actie van Clodius Albinus -

tijdens de regering van Commodus - vanuit Gallië 1155 

gericht was tegen transrhenani uit het noorden (SHA, 

Alb. 6,3; Kunow 1987b, 75). Dit is echter onzeker 1156 

geworden omdat Albinus geen stadhouder van 

Germania inferior blijkt te zijn geweest (Eek 1985, 

243). 

1137 CIL 13,8810-11. Alföldy 1967, 54-55, nr.67-68. 1157 

Alleen de tweede inscriptie is gedateerd (regeringspe

riode Elagabalus), de andere heeft een overeenkomsti- 1158 

ge formulering. Kunow (1987b, 78) ziet in de vermei- 1159 

ding van Rhenus een extra indicatie voor invallen, 

omdat deze godheid mede stond voor de bescher- 1160 

ming van de grens. Schönberger (1985, 413) twijfelt 

of de inscripties op invallen wijzen. 

1138 Schmidt 1970, 416. 

1139 Dio 77,14,3-4. 

1140 Klose 1934,147. 

1141 Zie hieronder, noot 1230. 

1142 Een positief punt is de precieze datering van deze 1161 

geschriften. 

1143 De laatste decennia van de 3de eeuw worden uitvoe- 1162 

rig behandeld door Drinkwater (1987, 45-108). De 

bronnen voor de late 3de tot en met de 5de eeuw 1163 

zijn vertaald en becommentarieerd door De Boone 

(1954). 1164 

1144 Eek 1985,222-224; Drinkwater 1987,25. 1165 

1145 Drinkwater 1987, 89. 

Drinkwater 1987. 

De opschriften op munten wijzen op rechtsrijnse 

campagnes rond 262/263 na Chr. en onder Tetricus. 

Zie Drinkwater 1987, 30; 34; 40; 143; 170; 174; 185, 

n.245 en 248. 

SHA, Prob. 13,5-8; Zos. 1,67-68; De Boone 1954, 47. 

SHA, Prob. 11,5-12,3; Zos. 1,71,2; Pan.Lat. 8(5),18,3 

[ER 1, 378]; De Boone 1954, 47-48. 

SHA, Prob. 18,5; Firm. 13,4-5; De Boone 1954,17; 49. 

Proculus had zelf ook geprobeerd de Franci als bond

genoten te winnen. 

De Boone 1954,51-54. 

Carausius en zijn opvolger Allectus handhaven zich 

tot 296 in Engeland, alwaar de Frankische hulptroe

pen zich bij het neerslaan van de "opstand" nog steeds 

bevinden. De Boone 1954, 51-60;Wightman 1985, 

200-201. 

Wightman 1985,221-228; 246-250. 

Hoffmann 1969, l-3;Luttwak 1979, 185-186; Kunow 

1987b, 82. 

Dit laatste geldt voor Aurelianus, Claudius en Probus. 

ZieGechter 1987, 116. 

Over de wijze en het moment waarop de tweedeling 

tot stand kwam bestaat de nodige discussie. Zie 

Luttwak 1979, 172; Von Petrikovits 1974, 20; 

Wightman 1985,206. Gechter 1987, 116-117. 

Met, zoals de namen al aangeven, het commando over 

de cavalerie en infanterie. 

Luttwak 1979, 127-194. 

Misschien heeft het "oude positie" betrekking op een 

oudere verdragsrelatie. 

Pan.Lat. 6(7),5,6-6,4 [ER 1, 374-375; De Boone 

1954, 14; 57-58]; 7(6),4,2 [ER 1, 376; De Boone 

1954, 15]; 8(5),8-9 [ER 1, 376-377; De Boone 1954, 

15; 58]; 8(5),21,1 [ER 1, 378; De Boone 1954, 57; 

61]. Plaatsnamen in de betreffende regio's in 

Frankrijk verwijzen inderdaad naar de namen van 

Germaanse groepen. 

Het kon eventueel plaats bieden aan ca. 900 man. Zie 

Bogaers/Rüger 1974,163-165. 

De Boone 1954, 80. Dezelfde opvatting bij Von 

Petrikovits 1974, 22; Kunow 1987b, 89. 

Bovendien breekt de reeks lofredes in 320 na Chr. af 

(KP 4,456). 

Von Petrikovits 1974, 22; Kunow 1987b, 93. 

Amm. 16,3,2. Overzichten over deze periode, waar

van de chronologie van de gebeurtenissen niet altijd 
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duidelijk is, bij De Boone 1954, 85-100; Byvanck 

1943,643-658 en in KP 2,1515-1517. 

1166 lulepist.Ath. 279D-280D. 

1167 Zos.3,6. 

1168 Het KotJCXÖOl/Kouadoi bij Zosimos moet een ver-

schijving zijn van Xocuoeßoi/Chamavi. Dit blijkt onder 

meer uit de formulering dat Iulianus optrekt tegen de 

Kouadoi en de Salii spaart. Deze woorden komen 

overeen met die van Iulianus zelf (zie boven). 

1169 De Salii zouden eerder door de Saxones uit hun terri

torium zijn verdreven. 

1170 Het ontbreken van vermeldingen is niet (alleen) te wij

ten aan het ontbreken van bronnen, want Ammianus' 

verslag loopt tot 378 na Chr. 

1171 Zie hieronder, paragraaf 7.2.2. 

1172 Zie hieronder, paragraaf 7.3.6. 

1173 Amm. 18,2,3-6. Het betreft Castra Herculis (Arnhem-

Meinerswijk), Quadriburgium (Qualburg), Tricensimae 

(bij Xanten), Neuss, Bonn, Andernach en Bingen. 

1174 Amm. 28,2,1. In Germania II lijken hooguit de burgi 

van Asperden en Moers-Asberg en een tweede fase van 

het caslellum in Cuijk aan deze periode te kunnen wor

den toegeschreven (Von Petrikovits 1974, 23; Kunow 

1987b, 98). 

1175 Deze opvatting al bij Byvanck (1943, m.n. 668, 676); 

zie ook Mertens 1996. 

1176 Dat het uiterste noorden gezien vanuit het centrum 

van de Romeinse macht weinig relevant was, wordt 

ook wel afgeleid uit het ontbreken van een dux 

Germaniae Secundae in de Notitia Dignitatum. Zie 

Byvanck 1943, 665ff; De Boone 1954, 115. In de 

Notitia Galliarum (8; [ER 1, 561]), een lijst met steden 

uit ca. 400 na Chr., worden alleen Keulen en Tongeren 

nog genoemd. Von Petrikovits 1974, 24-25. 

1177 Ammianus geeft een uitvoerig verslag van de inval, 

maar noemt de plaats niet. Het wordt echter algemeen 

aangenomen dat de vermelding van de slag bij 

Deusone door Hieronymus op dezelfde gebeurtenis 

betrekking heeft. 

1178 Overzichten van de discussie bij De Boone 1954, 19-

20;Stolte 1957. 

1179 Vaak is gedacht dat Deuson bij Diessen lag. Nu slaat de 

naam Deuson eerder op het riviertje de Dieze zelf. 

Niet alleen de klankverwantschap tussen Deuson en 

Dieze is een argument hiervoor. In de Romeinse tijd 

werd in het mondingsgebied van de Dieze de Bataafse 

god Hercules Magusanus vereerd, met name op de cul

tusplaats bij Empel. Er zijn goede gronden te veronder

stellen dat de godheid Hercules Deusoniensis -

genoemd op munten van Postumus - een lokale 

variant van Magusanus is (Roymans/Derks 1994, 33; 

Drinkwater 1987, 162-163). 

1180 Een overzicht van de betreffende vindplaatsen is te vin

den bij Theuws/Hiddink 1996. Daar wordt betoogd 

dat de nederzettingen niet zonder meer als 

"Germaans" kunnen worden gekwalificeerd, doch zijn 

toe te schrijven aan een gemengde bevolking, deels 

afkomstig van over de Rijn, deels uit Gallië. 

1181 Greg.Tur.2,9 [De Boone 1954, 115]. 

1182 Afgaande op lofredes van Claudianus, die echter ver

warrend zijn vanwege het opvoeren van een reeks 

stamnamen uit een grijs verleden (Sugambri, Suebi en 

Chauci). Zie bijvoorbeeld Claud. \&,Eutr, 1,377-83 [De 

Boone 1954, 117-118]; Claud. 21,Stil, 1,236-243 [De 

Boone 1954,118], 

1183 Von Petrikovits 1974,24; Kunow 1987b, 100-102. 

1184 Hieronymus epistula 123,15-16 [ER 1, 444;De Boone 

1954,119; 121]. 

1185 De Boone 1954,122. 

1186 Voor het optreden van deze tegenkeizers, zie Byvanck 

1943, 686-687; De Boone 1954, 122-129; Werner 

1958, m.n. 399-405. 

1187 Kunow 1987b, 102-105. 

1188 Zie paragraaf 6.2.3. 

1189 De overgeleverde invallen van na de Gallische oorlogen 

bijvoorbeeld, hebben te maken met het optreden van 

Agrippa, het vermoorden van Romeinen, de reden van 

een triomf en het verlies van een legioensadelaar. In 

werkelijkheid zal het aantal invallen aanzienlijk hoger 

hebben gelegen (vgl. Rüger 1984, 9-10). Ook ten aan

zien van de Germaanse invallen van 170-174 na Chr. 

wordt vaak gedacht dat zij slechts zijn overgeleverd 

omdat zij werden bestreden door M. Didius Severus 

Iulianus, die later keizer werd. Hier lijkt echter wel 

degelijk sprake van een serieuze bedreiging, omdat ad 

hoc extra hulptroepen moeten worden gelicht. 

1190 Zie paragraaf 3.3.7. 

1191 Voorbeelden zijn de strijd van Arminius en 

Maroboduus (zie hierboven, noot 1114), een oorlog 

tussen de Hermundur i en Chatti (ann. 13,57) en de 

nederlaag van de Alamannische koning Macrianus 

tegen de rex Francorum Mallobaudes (II) rond 380 na 

Chr. (Amm. 30,3,7). 

1192 Timpe 1970, 50ff. Omdat de Frisii lang een verdragsre-
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latie met R o m e hadden en een Militärverwaltung 

gekend zullen hebben, is het mogelijk dat zij ook lan

ger troepen hebben geleverd. De Chauci lijken daar

entegen slechts twee jaar als hulptroepen te hebben 

gefunctioneerd. 

1193 Veil. 2,118,2. Over de precieze implicaties van deze 

passage bestaat veel discussie: zie Timpe 1970, 21-34. 

Ook Boiocalus met zijn Ampsivarii was gedurende 

enkele jaren in Romeinse dienst, daar hij zegt zowel 

onder Tiberius als Germanicus te hebben gediend. 

1194 Timpe 1970,2Iff. 

1195 Timpe 1970,90-98. 

1196 Arminius was lid van de stirps regia en Boiocalus 

behoort tot de "gerespecteerden" van zijn stam. De 

Fries Cruptorix, tijdens de opstand in 28 na Chr. niet 

meer in Romeinse dienst, was blijkens het n'x-suffix 

in zijn naam eveneens van voorname afkomst. 

1197 Caracalla is de enige officiële keizer waarvan de histo

rische bronnen vermelden dat hij Germanen in het 

leger opnam. 

1198 Voor overzichten over de numeri en aanverwante een

heden en de talloze problemen betreffende hun ver

anderende aard en functie, zie Stein 1932, 233-273 en 

Callies 1964. 

1199 Cuneus is een in de 3de eeuw gangbare aanduiding 

voor een bereden numerus (Stein 1932, 238). De aan

wezigheid van Friezen in Noord-Engeland valt ook 

op te maken uit vondsten van "Fries" aardewerk 

aldaar (Bloemers 1983b, fig. 8.6). 

1200 Twee Tencteri dienden in een numerus (Stein 1932, 

m.n. 237, n.17); in een Hadriaans diploma uit Raetia 

wordt een Friese ruiter genoemd (CIL III, p.879; 

Stein 1932, 283-284; Roxan 1981, tabel 3). Tenslotte 

zijn in Zwammerdam grafitti van Asuarius en Hahucus 

gevonden, soldaten die mogelijk afkomstig zijn uit het 

gebied van de Chasuarii/Chattuarii en de Chauci 

(Haalebos 1977,187-188; Bloemers 1983b, 166). 

1201 Deze zijn niet in tabel 7.2 opgenomen. 

1202 Byvanck 1943, 675; Waas 1971, Iff Van grootschalige 

lichtingen getuigt alleen de Zosimos-passage. 

1203 Hoffmann 1969, 132ff 

1204 Hoffmann 1969,117-130. 

1205 Hoffmann 1969, 156. 

1206 Hoffmann 1969,1-5. 

1207 Van de 57 personen waarvan Waas de levensloop 

beschrijft (1971, 68-113) zijn maar liefst 44 vrijwel 

uitsluitend via het werk van Ammianus bekend. 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

1221 

1222 

1223 

Typisch "Germaanse" naamsuitgangen zijn bijvoor

beeld -baudes, -faudes, -gastus, -meres, -aifus, -bichus, 

-gildus, -ric(h)us en -ridus. 

Waas 1971, 9; Bloemers 1983b, fig. 8,23. Wel kunnen 

achter het label Franci lieden schuilgaan die al sinds 

het begin van de 4de eeuw links van de Rijn verble

ven. 

Waas 1971,9; 50, n.72. 

Zos.4,25. 

Amm. 29,4,7. 

Amm. 26,8,2; 29,1,2. 

...indicia dignitatis el natalium... (Amm. 31,12,15). 

Arbogastes is een neef van Richomerus en komt der

halve ook uit een elitefamilie. 

Amm. 31,10,6. 

BG 1,43. Op de relatie van Caesar met de Ubii zijn 

de begrippen amicilia en fides van toepassing (resp. BG 

4,16 en 6,9). 

ann. 13,56; 2,63. In verband met Boiocalus wordt 

eveneens gesproken van de fides die tussen patroon en 

cliënt bestaat (ann. 13,55). In ann. 11,19 wordt Jides 

eveneens gebruikt, maar dan bij de beschrijving van 

een verbroken vertrouwensband met de Frisii. 

...olim ab Augusto [Constantius II] in clientelam rei 

Romanae susceptus. (Amm. 18,2,16). 

BG 1,33. Fratres nogmaals in 1,36; 1,44. Zie ook 

Derks 1998,111. 

Zie bijvoorbeeld Drinkwater 1978. 

Timpe 1970, 14-17; Callies 1973, 417. 

Daarom is het minder gelukkig dat Klose de notie 

van clientèle-verhoudingen toepast op het niveau van 

complete stammen, de Klientelrandstaaten (Klose 

1934). Geheel in lijn met het denken van zijn tijd zag 

Klose de verdragen als een staatsrechtelijk probleem. 

De Germaanse groepen zouden in een specifieke 

rechtliche Stellung tot Rome staan. In het zoeken naar 

aanwijzingen voor die specifieke positie doet hij de 

dynamiek van de historische "werkelijkheid" teniet. 

Kritische opmerkingen over de ideeën van Klose en 

zijn bronneninterpretaties bij Timpe (1970, m.n. 52-

53, n. 5; 9) en Will (1987). Voor een meer algemeen 

overzicht van de discussie omtrent patronage in 

Rome's buitenlandse betrekkingen, zie Rich 1990. 

De pro- en anti-Romeinse facties binnen stammen 

waren allerminst statische eenheden. De scheiding 

kwam ook niet alleen voort uit de contacten met 

Rome, maar had te maken met de reeds bestaande 
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segmentatie binnen de groep. Vergelijk Timpe 1970, 

72. 

1224 ann. 1,55 (vgl. Veil. 2,118,4). 

1225 arm. 1,57. 

1226 arm. 2,9. 

1227 arm. 1,60. Na enkele jaren keert hij zich tegen 

Arminius en vecht met de alliantie van Maroboduus 

(ann. 2,45). 

1228 De Alamanni vervoegen zich in 365 aan het hof in 

Milaan o m daar ex more munera, de gebruikelijke 

geschenken, te ontvangen (Amm. 26,5,7). Mogelijk 

hangt dit samen met het aantreden van Valentianianus 

I (vergelijk Byvanck 1943, 660-661). Eugenius gaat na 

zijn aantreden in 392 na Chr. met de Alamannische en 

Frankische koningen ex more verdragen aan (Greg.Tur. 

2,9 [DeBoone 1954,115]). 

1229 In de Republiek en de vroegste Keizertijd werd een 

deel van de buit onder de troepen verdeeld. Daarna 

kwam dit minder voor en kwam de buit doorgaans 

geheel ten goede aan de staatskas. De soldaten kregen 

alleen nog hun soldij en incidentele premies (Maxfield 

1981, 56ff.). In de laat-Romeinse tijd bestond de soldij 

op een bepaald moment uit goud en was sprake van 

frequente betalingen van extra premies (zie hieronder, 

paragraaf 7.3.6). 

1230 Deze geschenken worden in de teksten betrekkelijk 

weinig genoemd. Een bekend voorbeelden betreft de 

munera die Ariovistus ontving (BG 1,43; andere vroege 

gevallen bij Dobesch 1980, 306ff.). Volgens Tacitus 

waren geld en geschenken (pecunia ac dona) het enige 

waarmee de Germanen gewonnen konden worden 

(hist. 4,76). Wellicht kunnen de geldbetalingen aan de 

Germaanse elite ook worden opgevat als geschenken 

voor de bekrachtiging van verdragen. De betalingen 

door Caracalla zijn reeds genoemd. Van buiten het 

onderzoeksgebied zijn voorbeelden uit de 2de eeuw 

bekend. Zo klaagt de koning van de Roxolani ten tijde 

van Hadrianus dat zijn stipendium wordt verminderd 

(SHA, Hadr. 6,8) en geeft Marcus Aurelius geld aan de 

Astingi (Dio 71,12,2). In de laat-Romeinse tijd geeft 

Iulianus munera aan Salische gezanten (Amm. 17,8,3) 

en houdt 2000 pond zilver achter de hand voor even

tuele vredesverdragen (lul.epist.Ath. 280A). 

1231 Waas 1971,31-33; 88. 

1232 Amm. 15,5,1-38; 6,1-3; Iul.or. 2.100B. Voor de levens

loop van Silvanus en andere genoemde personen, zie 

Waas 1971, 25-26; 87-88; 90-91; 93; 106-107. Vergelijk 

Byvanck 1943,640-641. 

1233 (jnAoi en OTj-yyeVElC (Iul.or. II,100A-B) en ...amices 

agentes intrapalatium, vel privatos... (Amm. 15,5,4). 

1234 Amm. 15,5,11. Tot deze Franci behoren de hoge offi

cieren Malarichus en Maüobaudes (I). 

1235 Amm. 15,5,8; 28. 

1236 Hij wordt al binnen een maand vermoord! 

1237 Timpe noemt bronnen en literatuur over gijzelaars 

(1970, 70), maar zegt dat weinig bekend is over hun 

lot. In laat-Romeinse bronnen is sprake van gijzelaars 

die na enige tijd in hun vaderland terugkeren: 

Vithicabius, de zoon van de Alamannische koning 

Vadomarius (Waas 1971, 109) en de Alamannische lei

der Mederichus (Amm. 16,12,25). Keizer Constantius 

II spaart de als gijzelaar onder zijn hoede verkerende 

zoon van de Frank Silvanus, ondanks de usurpatie van 

laatstgenoemde (Iul.or. 1,49; 2,110,A-B). De hoge sta

tus van de gijzelaars is ook een aanwijzing dat de lei

ders bij een verdragssluiting persoonlijke verplichtin

gen aangingen; zij stelden immers hun verwanten als 

gijzelaars. 

1238 De hoogte van het tribuut werd van geval tot geval 

bepaald. Daarbij werd rekening gehouden met hetgeen 

een groep kon opbrengen. De Frisii moesten een hoe

veelheid huiden leveren (ann. 4,72), de Batavi alleen 

manschappen (zie hierboven, noot 1085). 

1239 ann. 11,16; Dio 67,5,11. 

1240 Een voorbeeld betreft de eerder genoemde Frankische 

rex Mallobaudes (II), die na zijn dienst terugkeerde. 

Ammianus noemt verschillende voorbeelden van 

Alamanni die blijkbaar contacten met rechtsrijnse 

groepen onderhielden. De komst van de tribuun 

Hariobaudes naar het hof van koning Hortarius wekte 

blijkbaar geen enkel wantrouwen, hoewel hij een spion 

was (Amm. 18,2,2; 7). De officieren Latinus, Agilo en 

Scudilo zouden een Romeinse inval hebben verraden 

(Amm. 14,10,8). In 372 zou Hortarius, een 

Alamannische primatus in Romeinse dienst, "gevoelige 

informatie" hebben doorgespeeld aan Macrianus en 

andere optimales van de Alamanni (Amm. 29,4,7). 

1241 Heidinga/Offenberg 1992, 11. 

1242 In deze trant onder meer: Hedeager 1978, 132; 1988, 

137; 1992, 235; Van Es 1981, 267; Bloemers 1983b, 

201; Todd 1992,46. 

1243 Zie paragraaf 1.1.2. 

1244 Voor dit door de R G K en DFG gefinancierde project, 

zie Von Schnurbein/Erdrich 1992. 
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1245 Erdrich 1996. Van deze ongepubliceerde dissertatie 

zijn verschillende aspecten in diverse artikelen behan

deld. Zie onder meer Erdrich 1990; 1994; 1995a; 

1995b; 1995c; Von Schnurbein/Erdrich 1992. 

1246 Ook een aanzienlijk deel van de regio waarin zich 

vondsten bevinden die samenhangen met de 

(Varus)slag bij Kalkriese valt binnen de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen. Natuurlijk mag men niet ver

langen dat Erdrich de Westfaalse vondsten eveneens 

uitputtend had geïnventariseerd. Het materiaal is ech

ter betrekkelijk goed toegankelijk, onder meer door 

studies van Albrecht (1936), Schoppa (1936), 

Stupperich (1980),Kunow (1983) en Berke (1990) en 

de inventarisaties van munten in FMRD 6/4-6 en bij 

Berger (1992). De onvolledigheid van bestaande 

inventarisaties voor Noord-Holland (Baart 1990), 

Utrecht en Gelderland is mijns inziens een onvol

doende argument deze muntvondsten niet te karteren 

(vgl. Erdrich 1996, 93, n.424). 

1247 Zie met name Erdrich 1996, kaart 3, 6 en 8. 

1248 Het gaat meestal om zogenaamde Hemmoorer Eimer 

uit grafvelden in een strook langs de Weser en de 

Lippe. 

1249 Onder meer Erdrich 1996, 9; 51-52. 

1250 Vervolgens komen in de laat-Romeinse tijd enige 

horizonten voor (zie paragraaf 7.3.6). 

1251 Uit de periode tussen beide horizonten stamt nog een 

reeks aurei van Nero en Vespasianus (Erdrich 1996, 

125, n.576). Hoewel het vaak losse vondsten betreft, 

kunnen zij gezien hun waarde als schatvondsten wor

den gezien. 

1252 Uit Germania als geheel zijn honderden schatvondsten 

van deze groep bekend. De schatten uit het onder

zoeksgebied zijn geanalyseerd door Berger in diens 

boek over de Keltische en Romeinse munten uit 

Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Oost-Duitsland 

links van de Elbe. Samen met de hernieuwde inventa

risatie van de Noord-Nederlandse munten door Van 

der Vin (FMRN 1-2) vormt dit werk de basis voor de 

numismatische component van Erdrichs interpreta

ties. 

1253 Berger 1992,133-150. Het betreft de volgende vond

sten van figuur 7.6/bijlage 11: 6 Delmenhorst-

Dwoberg; 8 Fickmühlen; 10 Fröndenberg; 11 Gräpel; 

12 Jever; 13 Middels-Osterloog; 14 Neuhaus-Oste; 16 

Ostfriesland; 18 Rinteln; 18 Rütenbrock; 25 

Vardingholt; 40 Laatzen; 41 Lashorst en 42 Lengerich 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

1266 

1267 

1268 

I .De schatten FMRD 7,5027; D D R 7-09-1 en 7-14-

2 vallen buiten mijn onderzoeksgebied. 

Zie paragraaf 7.3.6. 

Erdrich 1996, 69-81. 

Bovendien kan 80% van het 3de-eeuwse materiaal in 

principe pas in de periode van het Imperium Galliamm 

zijn ingevoerd. 

Zie Erdrich 1996, 54-62. Voor het vaatwerk uit de 

Late Ijzertijd, zie ook hoofdstuk 3. 

Overigens ging men er reeds langere tijd van uit dat 

de veronderstelde handel niet gemonetariseerd was. 

Dit is gebaseerd op de - ten opzichte van de denarii — 

lage aantallen bronsgeld. Zie bijv. Berger 1992, 154-

156 en hieronder. 

Ik omschrijf de hoeveelheid importen per periode, 

omdat het kwantificeren ervan op basis van Erdrichs 

dissertatie niet mogelijk is. Het werk bevat geen cata

logus en alleen het aantal vindplaatsen per periode 

wordt opgegeven (Erdrich 1996, 97). 

Erdrich 1996, 62-66. 

Erdrich 1996, 64. 

Erdrich 1996,134. 

De paar nederzettingen met een duidelijke verticale 

of horizontale stratigrafie hebben alleen geïmporteerd 

aardewerk of kleine metalen voorwerpen opgeleverd. 

Bovendien moet men hier altijd rekening houden 

met "opspit" uit oudere lagen. 

Erdrich 1996, 106ff. Een uitzondering zijn bijvoor

beeld de vondsten uit het graf van Bargeroosterveld 

(paragraaf 3.3.2). 

Berger 1992,120. 

Zie paragraaf 3.3.2. 

Zie paragraaf 5.4.3. Los van de vraag door wie zij zijn 

gedeponeerd, wil ik wijzen op een reeks andere bron

zen munten van figuur 7.4/bijlage 8 gevonden in of 

bij watery contexts: 8 Brägel onder een veenweg, 9 

Brake in baggerspecie uit de Weser, 14 Diepholz in 

het veen, 20 Hameln langs de oever van de Weser, 30 

Lobach in een bron en 39 Paderborn-Senne in de 

Senne (zie verder noot 1276). 

Van bepaalde schatten zijn slechts 1-3 munten 

bewaard en/of gedetermineerd, maar uit vondstbe-

richten is bekend dat oorspronkelijk - veel - meer 

exemplaren voorhanden waren. Het is opmerkelijk 

dat schatten met een Tiberische sluitmunt alleen in 

het Nederlandse deel van het onderzoeksgebied zijn 

gevonden. 
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1269 Hier niet opgenomen, maar sterk vergelijkbaar zijn 

twee schatten van resp. 14 en 186 denarii uit het 

Hauptlager van Haltern (FMRD 6,4054/1-14; 4056 /1 -

186). Berger (1992, 64) ziet met name in de grootste 

schat het niet meer opgegraven kapitaal van een offi

cier, die sneuvelde of niet meer naar Haltern kon 

terugkeren. 

1270 Erdrich 1996, 114, n.521. 

1271 Vondst nr.l is aangetroffen toen met een metaaldetec

tor werd gezocht op de plaats waar in 1963 een losse 

denarius was aangetroffen. Vondst nr.2 betreft de denarii 

uit de verzameling van de adellijke familie Von Bar, die 

weliswaar als losse munten werden ingeleverd en tesa-

men met exotische en jongere exemplaren werden 

bewaard, maar op grond van tal van argumenten toch 

als de resten van een of meerdere typische denarii-

schatten kunnen worden aangesproken. 

1272 Bijvoorbeeld ter ere van de op Varus behaalde over

winning. Ook Berger noemt, na de munten en hun 

depositie eerst voortdurend in Romeinse context te 

plaatsen, de mogelijkheid dat het Germaanse buit 

betreft, die misschien als offergaven is begraven (1992, 

103-104). Hij suggereert dat de aanwezigheid van het 

Große Moor hier iets mee te maken heeft, maar toont 

tegelijk overtuigend aan dat de munten uit de omge

ving van Kalkriese niet uit het veen komen (Berger 

1992,81,n.l86). 

1273 Het gaat om de vondsten nr.22 Bramsche-Kalkriese 

(van verschillende lokaties), 31 Venne en 32 Vörden. 

De 3 munten van Venne zijn in het veen aangetroffen. 

Met bijvoorbeeld Berger (1992, 108-109) ben ik van 

mening dat ook een enkele aureus - alleen al op grond 

van de intrinsieke waarde - als schatvondst mag wor

den beschouwd. 

1274 De losse denarii daarentegen zijn vooral in Noordrijn-

Westfalen geconcentreerd (Berger 1992, fig. 42). 

1275 Bedoelde schatten zijn op Nederlands grondgebied 

aangetroffen in Valkenburg, Rossum en Nijmegen 

(Bult/Vons 1990, 69-70, fig. 35). In Duitsland zijn zij 

bekend uit Haltern (FMRD 6,4055/1-78) en 

Oberaden (FMRD 6,5080/1-10). 

1276 Van Es (1990, 188) was een van de eersten die op de 

natte contexten van een reeks schatvondsten wees. 

Helaas zijn de vondstomstandigheden van veel, met 

name lang geleden gevonden schatten, slecht bekend. 

Voorbeelden van schatten in mogelijke associatie met 

natte contexten zijn 3 Bijlandse Waard, gevonden bij 

baggerwerkzaamheden; 9 Goldenstedt, H 

Kreienhöltermoor en 12 Niederlangen uit het veen en 

16 Oude Horne, uit het dal van de Tjonger. 

1277 Vergelijk Berger 1992, 104; Erdrich 1996, 114. 

1278 De formulering van Bult/Vons (1990, 70) dat de mun

ten dienden om de Germaanse bondgenoten "te paai

en" is wat mij betreft wat te populair. 

1279 Erdrich 1996, 115-116. 

1280 Erdrich 1996, 118-122. Erdrichs periode 3 is in essen

tie gelijk aan de Stufe BI van de conventionele chro

nologie. 

1281 Vergelijk paragraaf 7.1.2. 

1282 Bronzen vaatwerk en (imitatie) gladii uit de eerste helft 

van de 1ste eeuw na Chr. zijn wel aangetroffen in de 

grafvelden van Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg en 

Denemarken! Erdrich 1996, 119-120. 

1283 Voor literatuur met betrekking tot deze graven, zie 

Erdrich 1996, 123, n.561ff. Overigens wordt een drie

tal van deze graven vaak in de eerste helft van de 1ste 

eeuw gedateerd; zie Erdrich 1996,123-124. De graven 

Apensen 1927 en Marwedel I—II werden door Eggers 

(1949/50) tot zijn "vorstengraven" van het Lübsow-

type gerekend. 

1284 Erdrich 1996, 84-85; 126-127. 

1285 Van der Heide 1957/58; Weidemann 1965, 91, fig. 4. 

1286 Erdrich 1996, 122. De bronzen ketel zou eventueel 

enkele decennia ouder kunnen zijn. Erdrich (1996, 55; 

123) meent hem vanaf de enige beschikbare afbeelding 

als een ketel van het type Eggers 8 te kunnen determi

neren. Deze ketels lijken over het algemeen jonger 

(Augusteisch en later) dan de ketels Eggers 4 /5 , die in 

hoofdstuk 3 aan de orde zijn gekomen. 

1287 Erdrich 1996, 125, n.576; 129-130; Berger 1992, 150-

152. 

1288 Erdrich (1996, 137) noemt een getal van 80% van het 

totale aantal importen. 

1289 De enige uitzondering is de vondst met 8 sestertiën 

van Groningen-Boterdiep, met een sluitmunt van 

Commodus (Van Es 1960, 101). 

1290 Zie hierboven, paragraaf 7.1.2 en Erdrich 1996, 160. 

1291 Ook Erdrich lijkt hiermee rekening te houden, blij

kens enkele terloopse opmerkingen (bijv. 1996, 175). 

1292 Erdrich 1996, 150. 

1293 Voorbeelden van rond het begin van de jaartelling zijn 

genoemd in hoofdstuk 3. Uit Denemarken, het 

Elbgermaanse gebied en Midden-Europa zijn kostbare 

vroeg-Romeinse zilveren drinkbekers bekend, die pas 
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1306 

1307 

1308 

na geruime tijd in graven werden gedeponeerd 1302 

(Künzl 1997). Erdrich (1996, 122) bespreekt enkele 1303 

jongere voorbeelden van bronzen vaatwerk dat lang 

circuleerde. Ook de Hemmoorer Eimer uit de graven 1304 

van de Haßleben-Leuna groep zijn misschien tot 

enkele decennia na hun productie in gebruik geble- 1305 

ven (Erdrich 1996,64). 

1294 De stempelkoppeling is eveneens mogelijk met mun

ten uit de schatten van Gierlóz (Polen) met 1000 en 

Kecel II (Hongarije) met 2816 denarii (Zedelius 1974, 

35-44). Het is niet objectief vast te stellen of de bar

baarse imitaties betrekkelijk kort na 200, dan wel rond 

de 4de eeuw zijn geslagen (Zedelius 1974, 38-39; 49; 

Berger 1992, 150). Uit Kecel is echter een andere 

schatvondst (I) bekend, die net als de schat van 

Laatzen 4de-eeuwse siliquae én 2de-eeuwse denarii 

bevat (Berger 1992,147.). 

1295 Zedelius 1974, 28-32; Stuppench 1980, 75-76. Of 

een munt van Severus Alexander nog tot de schat 

behoort, is onzeker. Voor korte overzichten over de 

vondsten van Lengerich en verdere literatuur, zie 

Jacob-Friesen 1974, 585-588 en Stupperich 1980, 75-

76. 

1296 Zie FMRD 7 ,1034/1-10. Voor de genoemde fibula, 

zie Zedelius 1987. 

1297 R I C 258 uit 350 na Chr, zie FMRD 7,1035/l-7fT. 

1298 De denarii-schat van Uddel wordt door Byvanck 

(1943, 1947, 161) in één adem genoemd met vijf soli-

di uit dezelfde plaats (jongste Valentinianus II uit 375-

382). Van Gelder/Boersma (1967, nr.168; 178) heb

ben blijkbaar aanwijzingen van twee schatten te spre

ken; mogelijk de uiteenlopende jaren van ontdekking, 

die als resp. 1862 en 1864 worden vermeld. 

1299 Naast de eerder genoemde vondsten van Gierlóz en 

Kecel zijn dat schatten uit Havdhem (Gotland) en 1317 

Frombork (Polen). Zie Berger 1992, 147. 

1300 Zedehus 1974, 23-26; Eggers 1961,fig.l6. 

1301 Van figuur 7.6/bijlage 11 komen nr.4 

Bargercompascuum, 27 Bargeroosterveen, 19 

Rütenbrock, 21 Thüle, 29 Emmererfscheidenveen en 

32 Langwedel(ermoor) uit het veen. 3 Balloo komt 

uit het dal van het Duurzerdiep en 24 Uitgeest is aan

getroffen in een kreek(rest). Een aantal andere vond

sten is aangetroffen aan de oevers van rivieren of op 

vindplaatsen die in de directe nabijheid van rivierda

len liggen: 5 Bremerhaven, 10 Fröndenberg, 40 

Laatzen, 28 Bentwisch en 39 Weisede. 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

Erdrich 1996, 141. 

Het gaat hier om periode 6 bij Erdrich (1996, 161-

167). 

Het is goed mogelijk dat ook vondsten met een vroe

gere sluitmunt pas na 360 zijn gedeponeerd. 

Berger 1992, 159. Wel suggereert de aanwezigheid 

van denarii in de vondsten van Aschen en Hude dat 

ook de antoniniani als zilveren munten werden 

beschouwd. 

Nr. l Aschen, 2 Diepholz en 9 Meckelstedt zijn veen-

vondsten, 13 Schinna komt uit het dal van de Weser. 

Voor deze categorie muntvondsten, zie Berger 1992, 

163-170; Erdrich 1996,192. 

Erdrich 1996, tabel 11. Deze sigillata wordt in 

Erdrichs studie minder uitvoerig besproken, daar de 

inventarisatie van dit materiaal reeds door anderen ter 

hand was genomen. 

Daarentegen is 40% van de 3de-eeuwse sigillata zeker 

niet tijdens het bestaan van het Imperium Galliarum 

vervaardigd. 

Werner 1973. 

Erdrich 1996, 165-166. 

Erdrich 1996, 166. 

Zie Berger 1992, 56. 

Ter vergelijking: uit de tweede helft van de 4de eeuw 

zijn slechts vier schatten bekend. 

Vanwege hun grote aantal zijn deze munten hier niet 

geïnventariseerd. Zie echter Korzus 1970, fig. 1 en 

Berger 1992, fig. 61-62. 

Met uitzondering van het derde kwart van de 3de 

eeuw. Het grote aantal munten in de 4de eeuw hangt 

weliswaar samen met hun geringe waarde, maar juist 

het voorkomen van lage denominaties is een belang

rijk gegeven voor de interpretatie (zie onder). 

Bij deze vondsten, zoals ook het geval is bij een aantal 

andere goudschatten, gaan de munten steeds vergezeld 

van andere edelmetalen voorwerpen; ik kom daar in 

het onderstaande op terug. De schat(ten) van 

Lengerich zijn reeds aan de orde gekomen. Van de 

vondsten Belke-Steinbeck en Wanne-Eickel is bijna 

niets bekend; zie de gegevens in het FMRD en bij 

Berger (1992, 172-173). Het is mogeijk dat in een 

aantal jongere vondsten ook schatten van Magnentius 

schuilgaan. De vondsten van Westerkappeln en 

Ellerbeck bijvoorbeeld, bestaan voor maar liefst 50% 

uit munten van Magnentius/Decentius (Berger 1992, 

174). 
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1318 Mijns inziens is het denkbaar dat de munten van 

Gratianus, Valentinianus II en Theodosius I pas in het 

laatste decennium van de 4de eeuw over de Rijn zijn 

gekomen. 

1319 Zie het slot van paragraaf 7.3.1 hierboven. 

1320 Voor een overzicht van dit tijdvak en de ermee geasso

cieerde archeologische vondsten, zie De Boone 1954, 

122-129 en Werner 1958, m.n. 399-405. De enige niet 

tot deze horizont behorende schat is die van Velp uit 

ca. 430 na Chr. 

1321 Honorius moet hem zelfs gedurende enkele jaren 

erkennen in de periode dat Gothische invallen in Italië 

plaatsvinden. 

1322 Werner 1958, fig. 21. 

1323 Werner 1958,401-402. 

1324 Voorbeelden van stempelfrisse sluitmunten zijn de sili-

qua van Lengerich III (zie boven) en vier Honor ius-

munten van Beilen (Zadoks Josephus-Jitta 1955,108). 

1325 Dit geldt voor Westerkappeln en Ellerbeck, met veel 

munten uit Trier (Berghaus 1956, 37-39), en 

Dortmund, met in het "middendeel" veel munten uit 

het Oosten en in het jongste deel vooral Gallische 

munten (Berger 1992, 180). 

1326 Amm. 20,4,18. Een terloopse referentie aan de donativa 

is te vinden in Amm. 26,2,10. 

1327 Zie bijv. Salomonson 1961, 72. 

1328 De tribuun Claudius krijgt van Valerianus in ruime 

mate goederen voor zijn levensonderhoud toebedeeld, 

alsmede als nieuwjaars-giften een geldbedrag, zilveren 

vaatwerk, militaire tunica's en mantels, twee vergulde 

zilveren fibulae, een gouden fibula, een zwaardriem met 

verguld zilveren beslag, een zware ring met twee gem-

men, een zware armring en idem halsring, een vergul

de helm, twee met goud ingelegde schilden en een 

harnas (SHA, Claud. 14,2-15, m.n. 3-5). 

1329 Zilveren schalen: Salomonson 1961, 7'4; fibulae: Noll 

1974. Voor klassieke afbeeldingen van hoogwaardig

heidsbekleders met drieknoppen-^H/ae, zie Haffner 

1989, fig. 5-6. 

1330 Zo ook Haalebos 1984/85, 69. Wel zijn uit Westick 

twee exemplaren van brons bekend en uit Castrop-

Rauxel één (Schoppa 1970, 31 , Taf. 7,11; 17; Werner 

1970, 76, Taf. 20,17. 

1331 Waterbolk/Glasbergen 1955,93-96. 

1332 Zie hierboven, noot 1328. 

1333 Zos. 4,40,8. 

1334 Roes 1947,179-182. 

1335 Zie hierboven, noot 1317. 

1336 Zadoks-Josephus Jitta 1955, 107-108. 

1337 Berger 1992,182. 

1338 Martin 1980. Op grond van het bovenstaande lijkt het 

dus misplaatst de laat-Romeinse schatvondsten in te 

delen aan bepaalde depositiehorizonten, die dan zou

den samenhangen met specifieke historische gebeurte

nissen, zoals de zuidwaartse expansie van de Saksen 

(De Boone 1954, 109; Berghaus 1956, 37; 

Waterbolk/Glasbergen 1955,99). 

1339 De schatvondsten van Beilen (figuur 7.10; bijlage 

14/16, n r . l l ) en Olst (84) zijn afkomstig uit de nabij

heid van resp. het dal van de Beiier Stroom en de IJssel 

Bij de losse gouden munten is die van Ahden (15) 

dicht bij de Aime, en die van Westheim (48) dicht bij 

de Diemei gevonden. De munt van Herstelle (66) is 

aangetroffen bij het baggeren van de Weser. Van de 

koperschatten zijn die van Amsterdam (figuur 7.9/bij-

lage 13, nr.13 en 19) afkomstig uit het veengebied op 

de oostoever van de Amstel; de schat van Bremen-

Lesumbrok (20) is op een diepte van 8 m bij het bag

geren van de Weser gevonden. De enorme koperschat 

van Huigsloot (21) wordt algemeen gezien als een 

smokkellading voor Engeland, waar een groot tekort 

aan kleingeld bestond. De schat lijkt opgedeeld te zijn 

geweest over stoffen zakjes in een houten kist. Het is 

echter de vraag hoe het vervoerende schip op het 

veenriviertje de Ade vergaan zou moeten zijn. Een 

rituele depositie is mijns inziens niet uitgesloten. 

1340 Een mooi voorbeeld is natuurlijk Lengerich (1), ver

borgen onder drie stenen. De schat van Ellerbeck (4) 

was verpakt in een bronzen spaarpotje in een nederzet

ting, die van Krietenstein (7) werd aangetroffen op de 

heide, en was in een pot van aardewerk verpakt. 

Verschillende gouden munten komen uit terpen, zoals 

de vondsten Friesland (42, 52, 73), Scharnegoutum 

(45), Hatsum (56) en Dronrijp (79); hetzelfde geldt 

voor de koperschat van Hauen (figuur 7.9/bijlage 13, 

nr .9) .De koperschat van Westick (14) is uit het grote 

huis 3 afkomstig (paragraaf 5.5.5). De gouden munten 

van Osterholz (17), Salzbergen (24) en Daverden (78) 

tenslotte, komen (mogelijk) uit graven. 

1341 Vergelijk Berger 1992, 193; 226-227. 

1342 Berger 1992, 192, fig. 62. 

1343 Vergelijk Berger 1992, 155, fig. 54. In het betreffende 

gebied is misschien sprake van een hogere bewonings-

dichtheid, gunstige conserveringsomstandigheden of 
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een grotere ontdekkingskans van munten. Het zou 1373 

interessant zijn deze kwestie nader te onderzoeken. 

1344 Berger 1992, 176-193. 

1345 Voor een overzicht van het betreffende materiaal, zie 

verschillend bijdragen in Beck (ed.) 1970. 

1346 Voor de verspreiding van Argonnen-sigillata zie onder 

meer Hübener 1968. 1374 

1347 Zie Mildenberger 1972; Willems 1981, 164-165; 1375 

Halpaap 1982. 1376 

1348 Willems 1981, 165, n. 106. 

H O O F D S T U K 8 

1349 Zie paragraaf 1.1.2. 

1350 Zie paragraaf 4.1.1. 

1351 Zie paragraaf 2.2. 

1352 Paragraaf 3.1.1. 

1353 Heidinga 1987b, 178. 

1354 Maar zie bijvoorbeeld hieronder, paragraaf 8.1.3. 1377 

1355 Dio 54,32,2-3. 1378 

1356 Germ. 34. Het is gebruikelijk de scheiding tussen 1379 

beide groepen bij het Vlie te leggen. 1380 

1357 Ptol. 2,11,7. 1381 

1358 Schmidt 1970, 86; Wenskus 1977, 61. 

1359 Strabo 7,1,3 C.290. 1382 

1360 Strabo 7,1,3 C.290. 1383 

1361 Zie bijv. ann. 2,9; 2,12. 

1362 ann. 2,19. 

1363 ann. 2,8. 

1364 BG 4,16-4,19 en 6,35. 

1365 Dat blijkt uit Strabo 7,1,3 C.290; zie verder Dio 

55,6,3 en Suet.Aug. 21. 

1366 In de laat-Romeinse tijd worden de Franci als 

Sugambri aangeduid. Bijvoorbeeld Claud. 18, Eutr. 

1,383 [ER 1, 455]; 21, Stil. 1,222 [ER 1,456]. Zelfs bij 

de doop van Clovis zou bisschop Remigius hem nog 

hebben toegevoegd "buig de nek, Sicamber" 

(Greg.Tur.2,31). 

1367 Dio 54,32,1-2. 

1368 Zie hieronder, noot 1370. 

1369 ann. 1,51. 

1370 De gebeurtenissen rond de agrosque vacuos et militum 

usui worden in ann. 13,53-55 verhaald. 1389 

1371 ann. 13,55. Schmidt (1970, 426, n.l) leest X a u ß o i in 

Strabo 7,1,3 C.291 als X a ^ a ß o i , hetgeen goed 

mogelijk is, omdat de Chauci/KofUKOl nog in de 

zelfde zin apart worden vermeld. 

1372 Strabo 7,1,3 C.290. 

1384 

1385 

1386 

1387 

1388 

De aanleiding voor de gezamelijke actie van Bructeri, 

Tubantes en Usipetes wordt wel gezocht in de vernie

tiging van het Tanfana-heiligdom bij de Marsi. 

Daarom zouden de Marsi de kernstam van een 

Kultverband rond dit heiligdom zijn. Mogelijk werd 

het eerder door de Sugambri beheerd. 

Strabo 7,1,4 C.292. 

Amm. 20,10,1. 

Hatteron is een derde naamval meervoud en betekent 

"bij de (C)hattuarii" (Blok 1979, 11). Ook de plaats

namen Hattingen en Attern zouden van de stamnaam 

zijn afgeleid (Ewig 1954, 16-17). Voor wat betreft het 

rechtsrijnse deel, moet de pagus ten zuiden van de 

Ruhr gezocht worden, in het westen zou deze zich 

langs de Niers uitstrekken. Ik ga hier voorbij aan de 

problematiek van de relatie tussen middeleeuwse pagi 

en stammen uit de Romeinse tijd. 

Dio 54,36,3. 

Zie ook Dio 54,33,1-2. 

ann. 1,56. 

ann. 13,57. 

Dit blijkt uit de naam van het caput van de Chatti: 

Mattium {ann. 1,56). 

SHA, Did.Iul. 1,7-8. 

Zie paragraaf 7.1.2. Niet voor niets duikt de naam bij 

de laat-Romeinse dichter Claudianus weer op, samen 

met die van de Sugambri en Cherusci (zie noot 

1366). Het voorkomen van (c)HA(u)CI op de Tabula 

Peutingeriana kan een reminiscentie aan een vroegere 

situatie zijn (De Boone 1954, 21-22; Lammers 1957, 

43). 

Zie paragraaf 8.2.2. 

Germ. 40. 

Germ. 33. 

Schmidt (1970, 35, n.8) leidt deze af uit het terug

plaatsen van een koning in zijn oude positie door de 

Romeinse commandant Vestricius Spurinna. 

In deze pagus preekt Suidbert eind 7de eeuw onder 

de Boructuarii, als de Saxones het gebied veroveren 

(Ewig 1954, 15-16; Schmidt 1970, 51; Wenskus 1977, 

523). 

De naam van de middeleeuwse pagus Angeron zou 

van de naam Angrivarii zijn afgeleid, maar over de 

lokatie van deze pagus bestaat geen overeenstemming. 

Schmidt (1970, 92) en Leube (1986, 452) plaatsen 

deze in het Münsterland, Ewig (1954, 16) noemt het 

gebied rond Soest. 
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1390 Ut. Ver. 13,13; Not.dign.or. 5,59. Zie ook Schmidt 

1970, 92. Over de Laterculus Veronensis in het algemeen, 

zie bijv. Bury 1923; Jones 1954. 

1391 Respectievelijk hist. 4,64 en Germ. 32. 

1392 hist. 4,37. 

1393 Schmidt 1970,415. 

1394 Lat. Ver. 15,2-7: Nomina civitatum trans renum fluvium 

quae sunt: Usiphorum (Usipiorum)/ Tuvanium 

(Tubantum)/Nictrensium (Tender-)/ Novarii (-uariorum). 

... Istae civitates sub Callieno imperatore a barbaris occupatae 

sunt. 

1395 Ptol. 2,11,11 plaatst de XaxTCa/Chatti en 

TccußoeVTOl/Tubanti onder de K.a\iaü5ova/Chamavi. De 

rest van de passage suggereert echter een lokatie veel te ver 

naar hel oosten. Dat is tevens het geval in 2,11,10. Daar 

zijn de Chamavi bij het Meliobocus-gebergte (de Harz) 

geplaatst. 

1396 Zoals bijv. Schmidt (1970, 426) veronderstelt. De dis

cussie over de plaats van de middeleeuwse pagus 

Hamalant, in de lOde/ l lde eeuw in het IJsselgebied en 

aan de beneden-Rijn, is in dit kader minder relevant 

(zie hiervoor Heidinga 1987a, 67-69). 

1397 Greg.Tur. 2,9 [ER 1, 525-526; De Boone 1954, 113-

115], 

1398 ann. 13,55. 

1399 ann. 13,56. 

1400 Schmidt (1970, 360) prefereert de laatste lezing, De 

Boone (1954, 114) twijfelt of toch niet Chatti is 

bedoeld. 

1401 Schmidt 1970, 87 lokaliseert de groep relatief dicht bij 

de Rijn. Helaas is de naam van de Ampsivarii niet in 

een vroeg-middeleeuwse pagus-nazm bewaard 

(Wenskus 1977, 522, n.617). 

1402 Germ. 36. 

1403 Pan.Lat. 4(10), 18,1 [ER 1, 374]; Claud. S,pan.,452 [ER 

1, 454]; 26,ie//.,420 [ER 1, 458]; Vibius Sequester, de 

fluminibus2 [ER 1,559], 

1404 Lat. Ver. 13,16. 

1405 Claud. 26,6e//., 420 [ER 1, 458]; Sidonius Apollinaris, 

carmen 7,390 [ER 1, 490]. Vergelijk Schmidt 1970, 360. 

1406 Wenskus 1977,570-571. 

1407 Strabo 7.1.3 C.291. 

1408 Strabo 7.1.3 C.291; 7.1.4 C.292. 

1409 Strabo 7.1.4 C.292. 

1410 Germ. 36,2. Deze zouden in de nabijheid van de 

Cherusci hebben verbleven en met hen ten onder 

gegaan zijn. 

1411 Germ. 34,1. De Chasuarii worden eveneens vermeld in 

Ptol. 2,11,11 en Lat. Ver. 15,6. Over de stam is verder 

echter niets bekend. 

1412 Zie tabel 7.2 en Gysseling 1960, s.v. Twente. Ofschoon 

de stamnaam lijkt op die van de Tubantes, die in de 

vroeg-Romeinse tijd in dezelfde omgeving verbleven, 

wordt algemeen aangenomen dat het om verschillende 

groepen gaat. 

1413 Not.dign. or. 6,59; Hoffinann 1969, 165-167. 

1414 Schmidt 1970,37. 

1415 Dit beeld bijvoorbeeld bij De Boone (1954, 50) en 

Van Es (1981, 43), zich beide baserend op Zwikker 

(1941,35-37). 

1416 Ik ben het dus niet eens met De Boone's stelling 

(1954, 50) dat de Germaanse acties aan de grenzen de 

toestand in Germania "weerspiegelen". 

1417 Hier kan worden gewezen op de continue ontwikke

ling van verschillende nederzettingen, zoals Wijster, 

Peelo en Flögeln, van de 4de tot in de 5de en 6de 

eeuw (hoofdstuk 5). Met enige voorzichtigheid mag 

misschien ook het voortbestaan van vele oude namen 

in het Noordwestblok als argument worden gebruikt. 

Zie met name het slot van paragraaf 3.2.1. 

1418 Zie noot 1411. 

1419 Germ. 35,1-36,1. 

1420 Zie hierboven, paragraaf 8.1.1. 

1421 Zie ook Bazelmans, in prep. 

1422 In Lat. Ver. 13,11 is sprake van Crinsiani. Dit is het 

enige woord in de opsomming dat in aanmerking 

komt als "Frisi(avi)" gelezen te worden. De verhaspe

ling Frixagorum in de Notitia dignitum (occ. 40,36) lijkt 

eerder op Frisiavones betrekking te hebben. 

1423 De Boone (1954, 21-22; 156, n.49) maakt het aanne

melijk, dat (f)RESII uit (ch)RE(p)S(t)I(n)I gedestilleerd 

mag worden, daar soortgelijke constructies ook elders 

op de kaart voorkomen. Voor de vermelding van de 

Chauci, zie hierboven, noot 1383. 

1424 Schmidt 1970, 76ff.; De Boone 1954, 16. 

1425 Zoals bij Krüger 1986, fig. 1. 

1426 Voor de meest recente bijdrage met betrekking tot dit 

probleem, zie Gerrets et al. 1996. Indien geen sprake is 

van continuïteit, zou de stamnaam als gebiedsnaam 

gehandhaafd zijn en vervolgens door de nieuwe bewo

ners zijn overgenomen (Wenskus 1977, 550). 

1427 Naar analogie met de situatie in Noordwest-

Groningen en het Land Wursten (zie paragraaf 5.4.2 

en 5.4.4). 
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1428 De Boone 1954, 14-17. 

1429 Vanzelfsprekend betekent dit allerminst dat de Frisii 

zichzelf als Franci beschouwden. 

1430 ...ultimis barbariae litoribus... Pan.Lal. 6(7),6,2 [ER 1, 

374; De Boone 1954, 60] Wel speelt hierbij het stre

ven van de lofredenaars de reikwijdte van de keizerlij

ke daden zo ruim mogelijk voor te stellen (De Boone 

1954,14). 

1431 Lat. Ver. 13,7. 

1432 Vergelijk Lammers 1957, 39. Het artikel van Lammers 

geeft een helder overzicht van de Romeinse en 

vroeg-middeleeuwse geschreven bronnen over de 

Saxones. 

1433 Genrich 1970, 69; 90. In een dergelijke opvatting 

wordt echter voorbij gegaan aan het ontbreken van de 

Saxones bij Tacitus! 

1434 De enige passage die als aanwijzing voor het voortbe

staan is uitgelegd, betreft die over de Kouadoi die de 

Salii uit Batavia verdrijven (Zos. 3,6). Schmidt (1970, 

41, n.2) stelde een tweedeling voor: bij de Kouadoi 

die een deel van de Saxones vormden moest het om 

een verschrijving van "Kauchioi" gaan, verder betrof 

het "Chamaboi" . Volgens De Boone (1954, 93-95) 

daarentegen, is steeds Chamavi bedoeld. Uit zijn 

woorden valt te proeven, dat hij het Chamaafse 

gebied inderdaad tot de invloedssfeer van de Saxones 

rekent. 

1435 Naast De Boone (vorige noot) bijvoorbeeld Lammers 

1957, 39; Genrich 1970, 69; Krüger 1986, fig. 1; 

Leube 1986,444. 

1436 Vermeld als Salahom (? 814), Salalant (960), in pago 

Salon (973). De laatste naam betekent zoiets als "bij de 

Salii", een met "Hatteron" (zie noot 1376) vergelijk

bare constructie (Blok 1979, 11). 

1437 Vergelijk Lammers 1957, 36-38; 56. 

1438 Literatuur bij Lammers 1957, 25-27; Leube 1986, 

447. 

1439 Lammers 1957,57. 

1440 De Vries 1958; Wenskus 1977, 544; 549; Genrich 

1970,79. 

1441 Greg.Tur.2,9 [ER 1, 525-526; De Boone 1954,113-

115]. 

1442 Zos. 3,6; De Boone 1954, 93. 

1443 ... Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appelavit... 

Amm. 17,8,3. 

1444 ...regionem...Francorum quos Atthuarios vocanl... Amm. 

20,10,1. 

1445 Zie noot 1441. 

1446 Zie Wenskus 1977,110; 502; 516. 

1447 Wenskus 1977, 513-514. Deze etymologie wint aan 

waarschijnlijkheid door de analogie met veel andere 

emic ascriptive labels. De betekenis "de vrijen" kan vol

gens Wenskus eerst in Gallië zijn ontstaan, terwijl de 

afleiding van de naam van een soort speer [franca) 

onwaarschijnlijk is. 

1448 Pan.Lat. 4(10),18. [ER 1, 374; De Boone 1954, 75]. 

Quid memorem Bructeros? quid Chamavos? quid 

Cheruscos, Lanciones, Halamannos,Tubantes? ... Hi omnes 

singillatim dein pariter armati conspiratione foederatae societ-

as exarserant. 

1449 Zie paragraaf 7.2.2. Vergelijk De Boone 1954, 78; 

Wenskus 1977, 514-515. 

1450 Zie paragraaf 3.1.2; Wenskus 1977,516-517. 

1451 Vergelijk Wenskus 1977,518. 

1452 TO xe^akaiOV Libanios, oratio 69 [Wenskus 1977, 

518,n.585]. 

1453 Wenskus (1977, 519) lijkt voor deze lezing te kiezen 

en geeft nog enige andere — minder overtuigende — 

argumenten. 

1454 De Boone 1954, 21-22. Misschien heeft de toevoe

ging zelfs niet specifiek betrekking op de Chamavi. 

1455 Denk aan de behandelde vermeldingen van de Frisii 

en Chauci. 

1456 Byvanck 1943,638; Blok 1979,16. 

1457 Blok loc.cit. 

1458 Wenskus 1977, 526-531. Blok verkondigt dezelfde 

opvattingen en baseert zich geheel op Wenskus (1979, 

15-17; 139, n . l l ) . De bewijsvoering berust op een 

kaartenhuis van aannames. Ten eerste zou Salland 

voor de Salii slechts een tussenstation op weg naar het 

zuiden zijn geweest. Zij zouden van de Fries-

Chaukische Noordzeekust komen en hun naam zou 

afgeleid zijn uit *sala= zout[zee] (vgl. echter Blok 

1979, 11).Ten tweede moet men uitgaan van de ver

onderstelling dat begrippen als Hugas, Huga en Hugo 

(zie bijv. Beowulf 2502, 2914) uit de herkomstmythen 

van de Merovingers inderdaad op de 

Chauci/*Hauhos slaan. 

1459 Wenskus 1977,512. 

1460 Wenskus 1977, 531; 536. 

1461 Ook hij wijst erop dat dat idee berust op het terug-

projecteren van de vroeg-middeleeuwse situatie. 

1462 Blok 1979,16-17. 

1463 Overigens hoeft dit niet te betekenen dat op ieder 
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willekeurig moment dezelfde groepen zich als Franci 

beschouwden. 

1464 Vergelijk Heidinga/Offenberg 1992, 24: Het Frank-zijn 

uitte zich waarschijnlijk vooral in acties tegen of met de 

Romeinen, het stamlidmaatschap was meer iets voor thuis. 

1495 Zie paragraaf 7.3. 

1496 He t is interessant dat laat-Romeinse solidi soms zijn 

"opgewaardeerd" door ze om te smelten tot hals- en 

armringen. 

1497 Zie paragraaf 7.1.3 en 7.3.6. 

H O O F D S T U K Ç 

1465 Zie paragraaf 3.3.1 en 3.4.5. 

1466 Zie paragraaf 3.3.2. 

1467 Zie paragraaf 3.3.4-5. 

1468 Tenminste, op het moment van bijzetting; de post-

depositionele processen zorgen voor een vertekening 

van het beeld. 

1469 Zie paragraaf 3.3.6. 

1470 Zie paragraaf 4.1-2. 

1471 Zie paragraaf 4.3. 

1472 Zie paragraaf 4.2.1. Sommige groepen kenden wellicht 

een dubbelkoningschap en/of onderkoningen. 

1473 Bijvoorbeeld door de redistributie van voedsel in tijden 

van schaarste, ondersteuning bij rechtszaken of de 

organisatie van de verdediging van het territorium. 

1474 Zie paragraaf 4.2.2. 

1475 Zie paragraaf 7.2.2. 

1476 Zie paragraaf 4.4. 

1477 Zie hierboven, paragraaf 2.1. 

1478 Zie paragraaf 3.3.4 en 4.1. 

1479 arm. 2,45. 

1480 Zie paragraaf 4.2.1. 

1481 Zie paragraaf 4.2.2. 

1482 Zie hoofdstuk 8. 

1483 Zie paragraaf 3.1.2. 

1484 Bazelmans 1996,230. 

1485 Bazelmans 1996, 258. 

1486 Zie paragraaf 6.1.3. 

1487 Zie paragraaf 6.1.1. 

1488 Zie paragraaf 5.5. 

1489 Zie paragraaf 6.1.1-2. 

1490 Zie paragraaf 5.4. 

1491 Zie paragraaf 5.3.2. 

1492 Zie resp. paragraaf 6.2.1. en 6.1.1. 

1493 Voor een beknopte inleiding op het kern-periferie 

model en toepassing op de verhouding tussen R o m e 

en de tribale samenlevingen van Gallië, zie Bloemers 

1983a; Cunliffe 1988;Roymans 1990, 265-266. 

1494 Zie Hedeager 1978 en 1987. De zonering van 

Hedeager is overgenomen door Cunliffe (1988, 184ff), 

hoewel hij een iets afwijkende interpretatie geeft. 
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Klassieke en Middeleeuwse bronnen 

Agr. Tacitus, Agricola 

Amm. Ammianus Marcellinus 

ann. Tacitus, annales 

Att. Cicero, epistulae ad Atticum 

BG Caesar, de bello Gallico 

Claud. Claudianus 

bell. de bello Pollentino sive Gothico 

Eutr. in Eutropium 

pan. panegyricus de quatro consulatu Honorii 

Stil. de cosulatu Stilichonis 

Eutr. Eutropius 

Germ. Tacitus, Germania 

Greg.Tur. Gregorius Turonensis, historia Francorum 

hist. Tacitus, historiae 

lul. Iulianus 

epist. Ath. epistula ad Athenienses 

or. oratio 

285 



Lat. Ver. Laterculus Veronensis 

Liv.per. Livius, periochae 

nat.hist. Plinius maior, naturalis historia 
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Bijlage 1 Vindplaatsen van bronzen vaatwerk uit Stufe A in Noord-Gallië en Germania. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie fig. 3.4. 

vindplaats type(n) context datering referenties 

context 

1 Vorsen/Frésin (B) 

2 Château-Porcien (F) 

3 Hannogne-Saint-Rémy (F) 

4 St.Germainmont (F) 

5 Goeblingen-Nospelt (L) 

6 Wincheringen 

7 Kommern-Riese ? 

8 Mainz 

9 Mainz-Kästrich 

lOFilsen 

11 Dünsberg 

12 Oberurse!-"Heidentränke" 

13 Hanau (omg.) 

14 Haltern 

15 Kalkriese 

16 Alteburg-Arnstatt 

17Groß-Romstedt 

18Gautzsch 

19 Schkopau 

20 Einbeck 

21 Rhode 

22 Weddel 

23 Neuplötzin 

24 Bornim 

25 Arensberg 

26 Nienbüttel 

kan E 122 

2 Kelheim kannen 

Kelheim kan 

Aylesford pan 

Ornavasso kan 

Ornavasso kan 

Aylesford pan 

ketel E 8 

ketel E 4-8 

Aylesford pan 

Aylesford pan 

Aylesford pan 

Aylesford pan 

Aylesford pan, frgmnt. 

Aylesford pan, frgmnt. 

Aylesford pan 

Aylesford pan 

ketel E 4-8, 2 randfragm. 

Aylesford pan 

emmer E 19 

emmer E 16 

ketel E 8 

ketel E (6-)8 

ketel E 6 

ketel E 6-8 

Aylesford pan en 

situlaE 18 

ketel E 4-5(of 6?) 

emmer E 19 

emmer E 23 

bekken E 94 

emmer E 19 

emmer E 18 

Ornavasso kan 

emmer E 19 

ketel E 4 

Aylesford pan 

emmer E 19 

bekken E 67 

graven 

graf 

graf B 

graf 

riviervondst 

graf?/rivier? 

oppidum 

oppidum 

castra 

nederzetting? 

militair? 

Hohensiedlung 

graf 1908/E1 

graf 1909/25 

graf 1908/K46 

graf 1908/K63 

graf 1911/41 

graf 1926 

graf 

graf 

graven 

graf 

graf 

graf 76 

graf van 1934 

graf? 

graf 

graf 14 

graf 6 

graf 2 

graf 5 

- R 338, 363, Karte 3 

- W1978, 14, nr.l/13-14 

LTD W1978, 14, nr.l/15 

- W 1978,26, nr.ll/7 

vroeg- W1978, 16, nr.ll/6, 

August. 17, nr.lll/13 

vroeg- Haffner 1984, 306 

August. 

W1978, 18, nr.lll/20 

W1978, 17, nr.lll/18 

W1978, 18, nr.lll/19 

W1978, 17, nr.lll/17 

LTD W1978, 18, nr.lll/22 

LTD W1978, 18, nr.lll/21 

W1978, 17, nr.lll/16 

R 338, 363, Karte 3 

A? Franzius 1991,45 

9 n.C.? 

W1978, 18, nr.lll/24 

A E 136,161,nr.Ï621 

A E 137, 161, nr.1623 

A E 136, 159, nr.16 

A E 136, 160, nr. 1620; 

Peschel 1991,141-143, fig.4 

A E 137, 159-160, nr.1628 

A E 137, 159-160, nr.1631; 

Peschel 1991, 143-145, fig.5 

A/B1 E 110, 171, nr.787; 

W1954, 52;K35, n.278 

(A) E 135, 160-161, nr.1562 

K132, K.43 

A E 120, 161, nr.1084 

E 121, 168-169, nr.1099 

A E112, 161.nr.847 

A E 112, 160-161, nr.848 

E 111, 171, nr.805 

E 131, 161, nr.1464 

E 131, 160, nr.1465 

E 120, 171, nr.1067 

E 120, 161, nr.1063 

E 120, 166, nr.1066 

R 336-337, 359, nr.14 
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vindplaats type(n) 

context 

27 Osterehlbeck emmer E 19 

28 Putensen emmer E 19 

29 Apensen Kelheim kan 

30 Ehestorf amfoor E 129 var. 

ketel E 5 

ketel E 8 

31 Harsefeld emmer E 22? 

emmer E 18 

bekken E 67 

bekken E 67 

bekken E 73 

ketel E 6 

ketel E 6 

32 Hammoor bekken E 67 

ketel E 4-8 

ketel E 4-8 

33 Klein-Wesenberg ketel E 4-6 

ketel E 4 

ketel E 4 

ketel E 4 

ketel E 4 

ketel E 4 

34 Alt-Mölln Kelheim kan 

35 Schwarzenbeck ketel E 4-5 

36 Wiebendorf Kelheim kan 

37 Körchow emmer E 19 

bekken E 67 

38 Dobbin bekken E 94 

39 Demerthin ketel E 4-8 

40 Netzebander Heide emmer E 18 

context datering referenties 

41 Kaerumgaard (Den) 

42 Hoby (Den) 

43 Haarby (Den) 

44 Jaegerspris (Den) 

Ornavasso kan 

emmer E 19 

emmer E 18-22 

bekken E 94 

graf A E 120, 161,nr.1074 

urn graf 281 A/B1 K135, K.85 

urn graf - Stief 1985, fig. 1 

urn graf 700 A K132, K.41 

urn graf 210 A K132, K.40 

urn graf 888 A K 132, K.42 

graf 134 A E 117, 161,nr.993 

graf 136 A E 117-118, 160-161, nr.994 

urn? graf 131 A E 117, 166, nr.992 

urn? graf 141 A E 118,166, nr.995 

graf 126 A E 117, 167, nr.991 

graf 18 A E 117, 159, nr.985 

graf 19 A E 117, 159, nr.986 

urn graf 1 A? K133, K.56 

urn graf 60 A K133, K.58 

urn graf 66 A K133, K.59 

urn graf 141 A K 134, K.69 

urn graf 142 - K134, K.70 

urn graf 161 A K134, K.71 

urn graf 176 - K134, K.72 

urn graf 252 A K134, K.73 

urn graf 275 - K134, K74 

urn graf - K131, K.33 

graf - E 116, 166, nr.943b 

urn graf - W1978, 15, nr.l/20; 

graf 123 - E 114, 161,nr.902 

(niet als urn) 

graf 35 A E 114, 166, nr.896; 

meer - E 113, 168-169, nr.865 

graf A? K137, K.116 

graf 92 A E 106, 160-161, nr.696 

inhumatiegraf B1 

graf A 

graf A 

graf 

K 163, Karte 2 

K139, K.145 

E 92, 171, nr.110 

E 88,161, nr.245 

E 82, 161,nr.103; 

Lund Hansen 1987, 126 

E 85, 168-169, nr.182; 

K 163, Karte 2 

Vindplaatsen in Duitsland en alle graven crematiegraven, tenzij anders vermeld. Datering van de context op basis van de overige bijgiften. 

Referenties naar de eerste vermelding van de vondst, behalve waar in een later werk de datering vermeld of aangescherpt wordt. Wanneer vond

sten zowel in Werner 1954 als 1978 worden genoemd, is alleen naar laatstgenoemde publicatie verwezen. 
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Bijlage 2 Inventaris van de graven uit bijlage 1 indien bekend en volledig (vetgedrukt) en - ter vergelijking - uit een reeks jongere graven 

van dezelfde vindplaatsen. Naar gegevens bij Eggers 1951; Redlich 1980; Kunow 1983; Lund Hansen 1987; Peschel 1991. 

graf (datering) 

17 Groß-Romstedt E1 

Groß-Romstedt K46 

Groß-Romstedt K63 

Groß-Romstedt 25 

Groß-Romstedt 41 

Groß-Romstedt 1926 

berenklauwen 

18 Gautzsch 

21 Rhode 

22 Weddel 

23 Neuplötzin 76 

Neuplötzin 1934 

25 Arensberg 

Arensberg 

26 Nienbüttel 2 

Nienbüttel 5 

Nienbüttel 6 

27 Osterehlbeck 

28 Putensen 281 

Putensen 150 (B1a) 

Putensen 198(A-B1) 

Putensen 280 (A-B1) 

Putensen 282 (A-B1 ) 

Putensen 283 (A-B1) 

Putensen 348 (A-B1) 

Putensen 360 (B1a) 

Putensen 403 (A-B1) 

30 Ehestorf 210 

Ehestorf 700 

Ehestorf 888 

31 Harsefeld 18 

Harsefeld 19 

Harsefeld 126 

Harsefeld 131 

Harsefeld 134 

Harsefeld 136 

Harsefeld 141 

Harsefeld 21 (B1) 

Harsefeld 26 (B1) 

Harsefeld 157 (B1) 

Harsefeld 164 (B1) 

schildrandbeslag zilver 

Harsefeld-(A-B1) 

brns zwrd lans schld sprdrnkh grdlschr mes fbla overig 

1 1 2 br sierschijven 

1 2 sierschijf 

- 2 

1 1 

1 1 Kampfmesser met schede 

2 1 (AR) aardewerken pot 

- 2 

1? 1? 

1 1 1 6 2 

1? 

1 3? 
1 

2 1 

2 1 

2 

1+1? 

2 

2 2 

1? 

8 br hangers, 

br handvormige amulet, 

3 br Knotenringe, 

br ring met ramskop, 

3 br ringen, br riem-

verdeler, ijz pen, br 

kogel, 2 berenklauwen 

br ring 

zilveren naald, 

ijzerfragm. 

aardewerk 

meerdere potten 

meerdere potten 

meerdere potten 

meerdere potten, naald 

1 fibula van zilver, 

beslag, wetsteen 

IJZ ring 

aardewerk 

aardewerk 

3 berenklauwen 

3 berenklauwen 

speelsteen, aardewerk, 

schildrandbeslag zilver 

aardewerk 

aardewerk? 
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graf (datering) brns zwrd lans schld sprdrnkh grdlschr mes fbla overig 

32 Hammoor 1 

Hammoor 60 

Hammoor 66 

33 Klein-Wesenberg 141 

Klein-Wesenberg 142 

Klein-Wesenberg 161 

Klein-Wesenberg 176 

Klein-Wesenberg 252 

Klein-Wesenberg 275 

34 All-Mölln 

35 Schwarzen beek 

37 Körchow 35 

Körchow 123 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

Körchow 

3(A-B1) 

8(A-B1) 

11 (A-B1) 

28 (B1) 

33(A-B1) 

38(A-B1) 

95 (B1) 

96 (B1) 

144(A-B1) 

177 (B1) 

245(A-B1) 

291 (A-B1) 

343(A-B1) 

1936 (A-B1) 

40 Netzebander Heide 

41 Kaemmgaard 

42 Hoby 

43 Haarby 

44 Jaegerspris 

2 1 5 1(AR) 

iiz ring 

aardewerk 

aardewerk 

- - urn van aardewerk 

br ring 

- 1 

br beslag 

2 1 br beslag 

2 - priem 

br ring 

ijz resten 

gouden ring, 

4 naalden, ringen, 

2 priemen 

ijz. naald, br knop 

bronzen spiegel 

2 stuks aardewerk 

gouden ring 

aardewerk 
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Bijlage 3 Lijst van vondsten van Keltische munten in het Rijn-Weser- en Elbegebied. Voor de ligging van de vindplaatsen, 

zie fig. 3.10. 

nr vindplaats 

1 Arnstadt-Alteburg 

Bad Wildungen 

Bockhorn 

4 Brenken 

5 Castrïcum 

6 Duderstadl 

7 Forste 

8 Gelmeroda 

9 Gorssel 

10 Gotha 

11 Heye rode 

12 Kassel (of Kirchberg) 

13 Kirchberg 

14 Langenhain 

15 Leichlingen 

16 Lengede 

17 Lüneburger Heide 

18 Niedenstein- Altenburg 

19 Nienburg (Kreis-) 

20 Paderborn 

21 Rohden 

22 Scherfede 

23 Steinheim 

munt(en) 

1 AV stater, "gladde" regenboogschotel 

1 AR "Büchselquinar" 

2 AV "Vogelkopfstater" Forrer 398 

1 AR/billon stater Coriosolitae 

1 AV "Vogelkopfstater Forrer 398 

1 AV stater Nervii 

1 AV stater Gallo-Belgic F (Engeland) 

1 AV kwartstater, "gladde" regenboogschotel 

1 AV "Vogelkopfstater" Forrer 398 

1 AR triquetrum munt 

1 AV "Vogelkopfstater Forrer 398 

1 AV stater, "gladde" regenboogschotel 

1 AV "Vogelkopfstater Forrer 398 

1 AV kwartstater, "gladde" regenboogschotel 

1 AV "Vogelkopfstater" Forrer 398 

1 AV triquetrumstater Forrer 399 

1 AV stater, "gladde" regenboogschotel 

1 AV kwartstater Pegasus type 

1 AV/elektron kwartstater de la Tour 8916 

1 AE "Potins au sanglier 

1 AV stater "mit Ranken und Palmetten" 

1 AR"Quinarius Nauheimer typus" 

1 AR "boische Kleinsilbermünze" 

1 AV kwartstater Tarquimpol-Vernéville 

1 AV kwartstater Pegasus type 

1 AV stater "au type Armoricain" Forrer 435 

referenties 

Kellner/Neumann 1966, 256, nr.1 

Kellner/Neumann 1966, 256, nr.2 

Kappel 1976, 97-98, nr.2 

Berger 1985, 207-208; 

1992, 35-36, fig.17 

Berger 1992, 25-27, fig.6; FMRD 6,6017/1 

mond.med. N. Roymans 

Berger 1985, 208-209; 1992, 31, fig. 13; 

FMRD 7,7015/1 

Berger 1985, 212; 1992, 27-28, fig.B; 

FMRD 7,7053/1 

Kellner/Neumann 1966, 256, nr.8 

Hulst 1992 

Kellner/Neumann 1966, 257, nr.13 

Kellner/Neumann 1966, 257, nr.10 

Kappel 1976, 98, nr.4 

Kappel 1976, 98, nr.5 

Kappel 1976, 98-99, nr.6 

Kappel 1976, 98-99, nr.6 

Kellner/Neumann 1966, 258, nr.20 

Scheers 1977, 333, nr.23 

Berger 1992, 29, fig.10; FMRD 7,7057/1 

Berger 1992, 41-42, fig.21; 7,5005/1-2 

Kappel 1976, 99, nr.7 

Berger 1985, 211-212; 1992, 34, fig.15; 

FMRD 7,4062/1 

Berger 1992, 36, fig.18; FMRD6.6119/1 

Berger 1985, 210; 1992, 28-29, fig.9; 

FMRD 7,4065/1 

Berger 1992, 30, fig. 12; FMRD 6,6133/1 

Berger 1992, 29-30, fig.11; FMRD 6,6072/1 
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nr vindplaats 

24 Arnstadt-Alteburg 

25 Exleben 

26 Gödnitz 

27 Gotha 

28 Merseburg 

29 Samswegen 

30 Angerstein 

31 An reppen 

32 Beckinghausen 

33 Bergkamen-Oberaden 

34 Bochum 

35 Bochum 

36 Empe 

37 Geseke 

38 Haltern 

39 Harich 

40 Kalkriese (?) 

41 Oldenzaal 

42 Ooyerhoek 

43 Velsen I 

munt(en) 

1 AR munt "Prager Typus" 

1 AR Oostkeltische munt de la Tour 10058/9 

1 AR munt "Prager Typus" 

3 AR munten "PragerTypus" 

1 AV stater "bömischen Nebenserie" 

1 AV stater Athena-Nike type 

1 AV stater "bömischen Nebenserie" 

1 AE/billon triquetrum stater Bochum groep 

17AEAVAVCIA 

2 AE GERMANVS INDVTILLI L 

5 AR munten "mit tanzenden Männleins" Forrer 351 

4 AR triquetrum staters Bochum groep 

1 AE triquetrum stater Bochum groep 

1 AE AVAVCIA 

1 AE GERMANVS INDVTILLI L 

5-6 AR triquetrum staters Bochum groep 

532-533 AE triquetrum staters Bochum groep 

1 AE triquetrum munt 

1 AR munt "mit tanzenden Männleins" Forrer 351 

4 AE triquetrum staters Bochum groep 

848 AE AVAVCIA 

1 AE GERMANVS INDVTILLI L 

1 AE/potin Aedui de la Tour 5080 

1 AE AVAVCIA 

1 AE AVAVCIA 

1 AE triquetrum munt 

1 AE triquetrum munt RoymansA/an der Sanden 16b 

1 AE AVAVCIA 

referenties 

Kellner/Neumann 1966, 256, nr.3 

Kellner/Neumann 1966, 256, nr.6 

Kellner/Neumann 1966, 256-257, nr.9 

Kellner/Neumann 1966,257, nr.11-12 

Kellner/Neumann 1966, 258, nr.27 

Kellner/Neumann 1966, 258, nr.26 

Kellner/Neumann 1966, 259, nr.30 

Christ/Zedelius 1992 

Berger 1992, 37, fig. 19; FMRD 6,6014 

Berger 1992, 37, Fig.20 

Berger 1992, 34-35, 45, fig. 16 

Berger 1992, 37, fig.24 

Berger 1992, 37, fig.24 

Berger 1992, 37, fig. 19 

Berger 1992, 37, Fig.20 

Roymans/Van der Sanden 1980, 209, nr.9 

FMRD 6,5009/1 -538 

Fontijn 1996, 54, n.9 

Berger 1992, 34-35, fig. 16; 

FMRD 6,5042/1 

Berger 1992, 37, fig.24; FMRD 6,4054 

Berger 1992, 37, fig. 19 

Berger 1992, 37, Fig.20 

Berger 1992, 37, 42, fig.23 

FMRN1,97/1 

Berger 1992, fig. 19 

Fontijn 1996, 54, n.9 

Fontijn 1996, 53-54 

Roymans/Van der Sanden 1980, 238, XIV-58 
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Bijlage 4 Lijst van vondsten van glazen LaTène-armbanden in het Rijn-Wesergebied en directe omgeving.Type-aanduidingen naar 

Haevernick 1960. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie fig. 3.11. 

vindplaats provj context type(n)/ 

Bundesl. kleur 

referenties 

1 Amerongen-De Burgwal 

2 Beetgum 

3 Bennekom-De Kraats 

4 Besseburen 

5 Bislich-Ortsmitte 
6 Bruckhausen 

7 Bucholtwhelmen 

8 Castrop-Rauxel-Zeche Erin 

9 Drevenack 

10 Dronrijp-Hommematerp 

11 Duisburg-Wedau 

12 Ede-Veldhuizen 

13 Eist-Plantage Willem III 

14 

18 

19 

20 

21 

Elst-Christinastraat 

15 Elst-'tWoud 

16 Feddersen Wierde 

17 Ferwerd-Burmaniaterp I 

Haffen-Mehr-Ortsmitte 

22 Haldern-Düne Jaumann 

23 Haldern-Hoxhof 

24 Haldern-Spelmannsberg 

25 Haldem-Sommersberg 

UT 

FR 

GLD 

FR N 
NRW G 
NRW N 

NRW N 
NRW N 
NRW N 
FR N 
NRW -
GLD N 

UT 

UT 

UT 

NS 

FR 

Garderen GLD 

Geismar NS 

Haffen-Mehr-Lange Renne I NRW 

NRW 

NRW 

NRW 

NRW 

NRW 

G 

N 

G 

N 

G (34) 

G (21) 

G (33) 

G (41) 

G (53) 

G (63) 

G (73) 

G (76) 

2/pr 

3b/bl,gl 

3a/bl 

3a/pr 

3b/pr,gl 

3b/pr,gl 

3b/pr 

3b 

7 

?/bl,gl 

7a/bl 

7/bl 

7a,bl 
? 

3b/pr,gl 

3b/pr,gl 

3b/bl,gl 

7a/pr 

7d/bl 

3b/bl,gl 

3b/pr,gl 

3b/bl 

3b/bl,gl 

? en kraal 

7a(7-ribbig)/bl 

7a,bl 
? 

meerdere/kl* 

3b, 7a, 7b 

(deels 7-ribbig) 

7d 

?/bl 

?/pr 

?/bl* 

7?/* 

?/bl* 

3b/bl,gl 

?/bl 

?/bl* 

7a/bl* 

Peddemors 1975, 118, fig.6, nr.174 

Haevernick 1960, 116, 272; Peddemors 

1975, 112, fig.5, nr.2/3 

Peddemors 1975, 112, fig.6, nr. 10-11 

Peddemors 1975, 112, fig.5, nr.4 

Reichmann 1979, 429, site 52, 444, Karte 7, nr.11 

Reichmann 1979, 433, site 63, 444, Karte 7, nr.14 

Reichmann 1979, 433, site 64, 444, Karte 7, nr.13 

Fremersdorf 1970b, 88, Taf. 25,1 

Reichmann 1979, 429, site 54, 444, Karte 7, nr.12 

Peddemors 1975, 112, fig.5, nr.5 

Reichmann 1979, 445, Karte 7, nr.22 

Hulst, NKNOB1971/6, 91; 

Peddemors 1975, 112, fig.6, nr.9 

Peddemors 1975, 118, fig.6, nr. 166-169 

Peddemors 1975,118, fig.6, nr. 170-172 

Peddemors 1975 

Erdrich1996, 99, 

Haevernick 1960, 

Peddemors 1975 

Peddemors 1975 

Erdrich 1996, 99, 

Reichmann 1979, 

Reichmann 1979, 

Karte 7, nr.8 

Reichmann 1979, 

Reichmann 1979, 

Reichmann 1979, 

Reichmann 1979, 

Karte 7, nr.7 

118, fig.6, nr.173 

n.437; Haarnagel 1979, 310 

136, nr.36; 

112, fig.5, nr.1 

112, fig.8, nr.7 

n.437 

425, site 44, 444, Karte 7, nr.8 

425-426, Site 48, 444, 

372, site 11, 444, Karte 7, nr.4 

377, site 15, 444, Karte 7, nr.6 

386, Site 25, 444, Karte 7, nr.7 

387-402, Site 26, 444, 

322 



nr vindplaats 

26 Haldern-Colettenberg 

27 Haldern-Banningsberg 

28 Hamm 

29 Heppen 

30 Hülsen 

31 Hündersen 

32 Isselburg 

33 Kamen 

34 Klein-Netterden 

35 Kneblinghausen 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

prov./ context type(n) 

Bundes/. kleur 

NRW G (6) 3b/bl,gl 

G (17) 71" 

G (57) 7/blpr* 

NRW G(1) ?/bl* 

NRW 

NRW 

NS 

NRW 

NRW 

NRW 

NRW 

NRW 

Lunteren-Luntersche Berg GLD 

Marken-Binnen NH 

Niedenstein-Altenburg HES 

Oldendorf NS 

Praest NRW 

Recklinghausen-Röllinghsn NRW 

Rees-Wanwicker Feld NRW 

Rees-Groin I NRW 

Ruinen-Nuilerveld DR 

Soest-Thomästrasse NRW 

Westick NRW 

N? 

N 

N? 

N 

N 

N 

G 

3b/bl,gl 

7a/bl 

? 

7a/bl 

6c/bl 

7a/bl 

3b 

8c/bl 

7a/kl,gl 

7a/bl 

7a/bl 

3b/bl,gl 

7a/bl 

2/pr 

? 

meerdere 3/7 

(deels 7-ribbig) 

3b/bl,gl 

7/pr,wt 

Karte 7, nr.5 

3b/bl 

3b/pr,gl 

3b/bl,gl 

7a?/bl 

7a/bl 

referenties 

Reichmann 1979, 402-410, site 29, 444, 

Karte 7, nr.9 

Reichmann 1979, 416-418, Site 36, 444, 

Karte 7,nr.10 

Wilhelmi 1967, 119-120, nr.6; 

Reichmann 1979, 444, Karte 7, nr.17 

Wilhelmi 1967, 123.nr.18; 

Reichmann 1979, 444, nr.19 

Erdrich 1996,99, n.437 

Haevernick 1960, 134, nr.10; 

Reichmann 1979, 444, Karte 7, nr.18 

Reichmann 1979, 432, site 56, 444, Karte 7, nr.3 

Haevernick 1960, 135, nr.11; 

Reichmann 1979, 444, Karte 7, nr.16 

Reichmann 1979, 369, site 1, 444, Karte 7, nr.1 

Haevernick 1960, 167, nr.96a; 

Wilhelmi 1967, 121, nr.10; 

Reichmann 1979, 444, Karte 7, nr.21 

Peddemors 1975, 112, fig.5, nr.8 

Helderman 1958, 96; 

Peddemors 1975, 118, fig.5, nr.188 

Haevernick 1960, 99, nr.1 

Erdrich 1996, 99, n.437 

Reichmann 1979, 369-370, site 3, 444, 

Karte 7, nr.2 

Wilhelmi 1967, 155, nr.183; 

Reichmann 1979, 444, Karte 7, nr.15 

Reichmann 1979, 370, Site 5, 444, 

Reichmann 1979, 371, site 7, 444, Karte 7, nr.5 

Peddemors 1975, 112, fig.5, nr.6 

Haevernick 1960, 116, nr.265; 

Reichmann 1979, 444, Karte 7, nr.20 

Fremersdorf 1970a, 51,Taf.15A 

context: Nederzetting; Graf(veld) 

kleur: kleurloos; blauw; paars; geel; wit 

* verbrand 
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Bijlage 5 Lijst van in dit hoofdstuk besproken nederzettingen. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie fig. 5.1. 

nr vindplaats globale 

datering 

onder

grond 

opgraving opge

graven 

areaal (ha) 

referenties 

1 Assendelft F InC klei 1979-82 0.6 Therkorn/Abbink 1987, 147-59 
2 Assendelft J LIJZT veen 1961-62/? >140mz 

Therkorn 1987a, 181-2 
3 Assendelft K LIJZT veen ±110nf Therkorn 1987a, 181 
4 Assendelft L LIJZT veen >200m2 Therkorn 1987a, 181 
5 Assendelft N I nC klei 1981 0.25 Van Gijn 1987 
6 Assendelft 17 IB-IIA nC veen 1963 >130m2 Therkorn 1987a, 183-4 
7 Assendelft 28 IIAnC veen 1970-71 >225mz 

Therkorn 1987a, 183 
8 Bentumersiel I vC-ll/lll nC klei 1971-73 0.3 Brandt 1977 
9 Bielefeld-Sieker ll-V nC loss 1981-86 2.2 Doms 1990 

10 Colmschate ll-lll nC zand 1984-86 1 Verlinde 1991 
11 Dalen A IV(V) nC zand 1986/87 >200m2 Krist 1988 
12 Dalen B ll-IVnC zand 1986/87 >400mz Krist 1988 
13 Den Burg I vC-lll nC zand 1967, 1971-75 11.5 Woltering 1975 
14 Ede-Ben nekom ll-V nC zand 1970-71 1.8 Van Es et al. 1985 
15 Engter-Engter Esch IB vC-IIA nC zand 1986-88 0.7 Schlüter 1988; 1989 
16 Ezinge V vC-V nC terp 1931-34 0.3 Van Giffen 1936a; 

Waterbolk/De Langen 1982-88 
17 Feddersen-Wierde I vC-IV/V nC terp 1955-63 3.1 Haarnagel 1979 
18 Flögeln-Eekhöltjen I vC-VI nC zand 1971-77/83-85 11 Zimmermann 1976; 1986; 1992 
19 Fochteloo I Il/Hl nC zand 1935 0.3 Van Giffen 1958 
20 Fochteloo II LIJZT/VROM zand 1938 0.5 Van Giffen 1958 
21 Gristede IB vC-V nC zand 1960-73 >4 Zoller 1961; 1962; 1963; 1964; 1966; 

1969; 1971; 1972a; 1972b; 1972c; 1975; 

Schlüter, in Häßler (ed.) 1991, 543-545 
22 Heeten ll-V nC zand 1994 1.5 Verlinde et al. 1995; Groenewoudt/ 

Van Nie 1995; Verlinde/Erdrich 1998 
23 Hijken MIJZT zand 1969-70/72-73 4 Harsema 1974; 1991; 

Huijts 1992,36-53 
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nr vindplaats globale 

datering 

onder

grond 

opgraving opge

graven 

areaal (ha) 

referenties 

24 Heidenschanze IB vC-l nC zand 1958 0.1 Haarnagel 1965 
25 Hoolingerveld III nC zand 1986/87 >600m2 Krist 1988 
26 Jemgumkloster I vC-ll/lll nC terp 1970 88 m2 Brandt 1972 
27 Krommenie 3 InC veen 1959 240m2 Groenman-van Waateringe et al. 1961 
28 Mahlstedt IB-V nC zand 1978-81 0.4 Wegner 1981 
29 Meppen MIJZT zand 1975-76 2 Zoller 1977 
30 Noordbarge I vC-V nC zand 1972-74 2 Harsema 1976; 1980, 40-43; 

Waterbolk 1982, 119; Van Zeist 1981, 

170-173, fig.2 
31 Paddepoel II vC-lll nC terpen 1964 0.6 Van Es 1968 
32 Peelo-De Es l-VnC zand 1977-79 4 Bardet et al. 1983; 

Kooi 1987; 1991/92 
33 Peelo-Haverland Il/lil nC zand 1987 >0.8 Kooi et al. 1987; Kooi 1993/94 
34 Quendorf I vC/l nC zand 1986 0.4 Fansa 1986 
35 Rhee II vC-IV/V nC zand 1935-38 3 Van Giffen 1937; 1938; 1940; 

Waterbolk 1977b, 141-161 
36 Soest-Ardey IJZT/III-V nC zand 1977-78 2 Reichmann 1981; Halpaap 1994 
37 Varsen l-IV nC zand 1971/73 >0.1 Van Es/Verlinde 1977, 9-11 
38 Velsen-Hoogovens InC zand 1962-68 0.7 Jelgersma et al. 1970; Verhagen 1985 
39 Vreden lAnC zand 1979 0.25 Reichmann 1982, 164; 168, fig.2; 7 
40 Vries II vC-IA nC zand 1957 0.6 Van Es 1958; Waterbolk 1977b, 129-141 
41 Warbu rg-Dasebu rg lAnC loss 1974-84 1.1 Günther 1990 
42 Wengsel M/LIJZT zand 1983 0.1 Maschmeyer 1986 
43 Westick M-IVnC loss 1930-35 2.9 Bänfer/Stieren 1936 
44 Wijster l-VA/l nC zand 1958-59, 1961 3.6 Van Es 1967; Waterbolk 1995 
45 Zeijen I lll/ll vC-l nC zand 1934 0.6 Van Giffen 1936b; 

Waterbolk 1977b, 113-128 
46 Zeijen II LIJZT-I nC zand 1944-46 0.5 Van Giffen 1950; Waterbolk 1977b, 109-113 
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Bijlage 6 Enkele berekeningen van de opbrengst in calorieën (en proteïnen) bij de slacht van een bepaald aantal dieren en de mate 

waarin deze opbrengst voorziet in de voedselbehoefte van huishoudens van verschillende omvang. Het "tekort" en de "aanvulling" 

betreffen de hoeveelheid calorieën respectievelijk het percentage van het dieet waarin door plantaardig voedsel moet worden voorzien. 

AVLEESOPBRENGST 

aantal dieren 

20 runderen 

12 schapen 

4 varkens 

4 paarden 

geslacht 

4 runderen 

2 kalveren 

3 schapen 

2 varken 

1 paard 

opbrengst' 

548 kg 

40 kg 

6000 I melk 

60 kg 

132 kg 

150 kg 

B VOEDINGSWAARDE2 

rund 

schaap 

varken 

paard 

melk 

kcal/kg 

1970 

2930 

2800 

1970 

660 

kcal 

1.158.360 

175.800 

369.600 

295.500 

3.960.000 

proteïne 

kg (in g) 

200 

170 

160 

200 

33 

g proteïne 

117.600 

1.020 

21.120 

130.000 

198.000 

C VOEDSELSITUATIE3 

(bij verschillende caloriebehoefte/dag) 

Huishouden van 8 personen 

Huishouden 6 personen met 12 runderen 

5.959.260 367.740 

Huishouden van 6 personen 

2000 kcal 

2500 kcal 

3000 kcal 

nodig/jaar 

4.380.000 

5.475.000 

6.570.000 

tekort benodigde 

aanvulling 

(in %) 

overschot 

1.579.260 

484.260 

610.740 

2000 kcal 

2500 kcal 

3000 kcal 

5.840.000 

7.300.000 

8.760.000 

1.340.740 

2.800.740 

18 

32 

119.260 

2000 kcal 

2500 kcal 

3000 kcal 

4.380.000 

5.475.000 

6.570.000 

804.444 

1.899.444 

2.994.444 

18 

35 

46 

1) Naar Haarnagel 1979, 257. Let op: het gaat hier om maxima. 

2) Naar Prummel 1983, tabel 110. Voor paard zijn de waardes van rund gebruikt. 

3) De benodigde hoeveelheid proteïnen van 65 g per persoon/dag (Prummel 1983, 252) is doorgaans waarschijnlijk zonder veel problemen 

beschikbaar. 
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Bijlage 7 Dateringen en referenties van vindplaatsen van cultuurgewassen en dierlijk botmateriaal. Voor de ligging van de vindplaatsen, 

zie figuur 6.1. Nummer 1-18 zijn vindplaatsen van plantenresten binnen het onderzoeksgebied (tabel 6.1), samen met 19-49 gebruikt 

voor het samenstellen van tabel 6.2. Nummer 50-62 zijn vindplaatsen van dierlijk botmateriaal (tabel 6.3). 

vindplaats datering monsters, opmerkingen referenties 

Peelo-"De Es" 

Noordbarge 

Peelo 

Wijster 

Noordbarge 

Dalen-Westakkers 

Late Ijzertijd 

Late Ijzertijd (periode Il/NI) 

1 ste-5de eeuw na Chr. 

Romeins 

vanaf 100 voorChr.-Romeins (perlV) 

(in tabel 6.2 excl. monster 336) 

monsters 15 palen spieker, op grond 

omvang in Romeinse tijd gedateerd 

7 Dalfsen voorraadkuil uit 3de-5de eeuw na Chr. 

8 Ede-Veldhuizen monster 221, Romeins 

9 Assendelft K Late Ijzertijd 

10 Ezinge ca. 300-100 voor Chr. 

11 Jemgumkloster 1ste eeuw voor Chr. 

12 Tritstum ca. 500 voor Chr.-200 na Chr. 

(in tabel 6.2 onder Ijzertijd) 

13 Paddepoel ca. 200 voor Chr.-250 na Chr. 

(in tabel 6.2 onder Romeins) 

14 Assendelft F 1ste eeuw na Chr. 

15 Assendelft P voorraadpot 16202 en 16207; 1ste eeuw 

16 Sneek Romeins 

17 Bentumersiel ca. 0-50 na Chr. (niet in tabel 6.2) 

18 Feddersen Wierde Granen=verkoolde granen; 

1 ste-3de eeuw na Chr. 

Overige aanwezige soorten (*): 

19 Assendelft Q Vroege Ijzertijd 

20 Ermelo voorraadkuil; Vroege Ijzertijd 

21 Colmschate voorraadkuilen 61-1-11/61-1-12/62-1-7 

22 Gees voorraadkuil; Vroege Ijzertijd 

23 Angelsloo Vroege Ijzertijd 

24 Dalen-Westakkers Ijzertijd 

25 Dalen-Huidbergsveld/ 

Valsteeg 

Ijzertijd 

26 Spijkenisse 17-30 Vroege Ijzertijd 

27 Spijkenisse 17-35 Vroege Ijzertijd 

28 Vlaardingen-Broekp. Midden Ijzertijd 

29 Spijkenisse 17-34 Midden Ijzertijd 

30 Spijkenisse 17-35 Midden Ijzertijd 

Van Zeist/Palfenier-Vegter 1991/92 

Van Zeist 1981 

Van Zeist/Palfenier-Vegter 1991/92 

Van Zeist 1968, 128-129 

Van Zeist 1976, 74-79 

Van Zeist/Palfenier-Vegter 

1994, m.n.tab.1 

Kooi 1994, 139). 

Van Zeist 1968, 129-132 

Van Zeist 1976, 72-74 

Pais 1987, tab.5.3 

Van Zeist 1974, 230; tab.44 

Behre1972 

Van Zeist 1974, 231, tab.44 

Van Zeist 1974, 229, tab.44 

Pais 1987, tab. 5.3 (*= 5.4) 

Pais 1987, tab. 5.5 

Van Zeist 1974, 231-232, tab.44 

Behre1977 

Körber-Grohne 1967, tab.39-40 

1967, 183-190 

Roymans 1990, tab.5.1 

Van Zeist 1968, 87-97 

Buurman 1986 

Van Zeist 1968, 97-99 

Van Zeist 1968, 73ff. 

Van Zeist/Palfenier-Vegter 

1994, m.n.tab.1 

Van Zeist 1968, m.n. tab.2 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Van Zeist 1974, 232-233, tab.44 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 
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vindplaats datering monsters, opmerkingen referenties 

31 Geervliet 17-55 

32 Zuidland 16-15 

33 Zuidland 17-27 

34 Rockanje 08-52 

35 Nieuwenhoorn 09-89 

36 Rockanje II 

37 Ouddorp 

38 Schiedam-Kethel 

39 Evergem-Ralingen 

40 Donk 

41 Neerharen-Rekem 

42 Bladel 

43 Riethoven 

44 Son-en-Breugel 

45 Voerendaal 

46 Valkenburg 

47 Aardenburg 

48 Maastricht 

49 Tongeren-Kielenstr. 

50 Feddersen Wierde 

51 Bentumersiel 

52 Jemgumkloster 

53 Paddepoel 

54 Sneek 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Schagen-"Lagedijk" 

Assendelft F 

Assendelft B 

Assendelft C 

Tofting 

Seinstedt-"Erbbrink" 

61 Kissenbrück 

62 Gielde-"Am 

Kaiserstein" 

63 Heeten 

Midden Ijzertijd 

Late Ijzertijd 

Late Ijzertijd 

Late Ijzertijd 

monster 1+3+5+6+7/voorraad 1959/ 

voorraad 51 ; late 1ste-3de eeuw n.C. 

ca. 100-250 na Chr. 

Vroege Ijzertijd 

84D0881/ overige monsters; Ijzertijd 

voorraad 123/voorraad 132; Ijzertijd 

M 15/overige monsters 

voorraad M 9/voorraad M 23/overige 

monsters; Vroege Ijzertijd 

Midden Ijzertijd 

villa op lössgrond, bijgebouw A + H 

castellum; voorraad 8448/4156A/5194 

ruraal centrum, voorraad 170-270 n.C. 

ruraal centrum, voorraad 

stad, voorraad 010-151/016-063/ov. 

monsters Augusteïsch-Flavisch 

terp, zie paragraaf 5.4.4 

nederzetting, zie paragraaf 5.4.3 

terp, zie paragraaf 5.4.3 

terpen, zie paragraaf 5.4.2 

nederzetting, 1ste-3de eeuw na Chr. 

mat. vooral uit één grote "mestput" 

nederzetting op veen, 2de-3de eeuw 

nederzetting, zie paragraaf 5.4.1 

nederzetting, zie paragraaf 5.4.1 

nederzetting, zie paragraaf 5.4.1 

terp uit 2de-10de eeuw na Chr., 

materiaal voornamelijk Romeins 

bewoning uit 2de-9de eeuw na Chr., 

materiaal voornamelijk 2de-3de eeuws 

nederzetting vroeg-Romeins-12de eeuw 

nederzetting 1ste-7de eeuw na Chr. 

nederzetting m.n. 4de eeuw na Chr. 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Brinkkemper 1991, m.n. 49-54 

Van Zeist 1968, 124-128 

Van Zeist 1974, 233-262, tab.44 

Van Zeist 1974, 233, tab.44 

De Ceunynck et al. 1984 

Vanderhoeven 1988, 31-35 

Roymans 1985 

Vanderhoeven 1988, 23-31 

Vanderhoeven 1988, 7-22 

Bakels/Van der Ham 1980 

Kooistra 1991, fig.4 

Van Zeist 1968, 100-117 

Van Zeist 1968, 128 

Van Zeist 1968, 117-124 

Vanderhoeven et al. 1992 

Reichstein 1991 

Zawatka/Reichstein 1977 

Zawatka/Reichstein 1977 

Knol 1983 

Clason 1962; Elzinga 1962 

Seeman 1983;Therkorn 1988 

Laarman 1983 

Seeman 1987 

Seeman 1987 

Nobis 1955 

Boessneck/Ciliga 1966 

Enderle1977 

Enderle1975 

Lauwerier et al. in prep. 
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Bijlage 8 Lijst van vindplaatsen van losse Augusteische bronzen munten. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie fig. 7.4. 

nr plaats prov./ 

Bundes/. 

referenties 

1 Altenbergen NRW FMRD 6,6061/1; Berghaus 1969,52, nr.17 

2 Altenwalde NS FMRD 7,8007/1-2 

3 Bentumersiel NS FMRD 7,2007/1 -5? 

4 Bielefeld NRW FMRD 6,6002/1 ; Berghaus 1969, 51, nr.12 

5 Bielefeld NRW FMRD 6,6002/2; Berghaus 1969, 51, nr. 13 

6 Börry NS Berghaus 1969, 52, nr.19 

7 Bottrop NRW FMRD 6,4025/3; Berghaus 1969, 51, nr.6a 

8 Brägel NS FMRD 7,3022/1 -2ff 

9 Brake NS FMRD 7,3038/1 ; Berghaus 1969, 50, nr.1 

10 Bückeburg NS FMRD 7,4066/2 

11 Cloppenburg NS FMRD 7,3008/1 

12 Dangast NS FMRD 7,3017; Berghaus 1969, 50, nr.2 

13 Datteln NRW FMRD 6,4049/1 ; Berghaus 1969, 51, nr.8 

14 Diepholz NS FMRD 7,4005/2 

15 Dronrijp FR FMRN 1,70/1 

16 Emmen DR Van Es 1960, 117; Byvanck 1947,179 

17 Göttingen NS FMRD 7,7018/1 

18 Gütersloh NRW FMRD 6,6141/1 

19 Haltern-Antrup NRW FMRD 6,4060/1 

20 Hameln NS FMRD 7,4010/2 

21 Heessen NRW FMRD 6,4009/1 ; Berghaus 1969, 51, nr.11 

22 Hommerts FR FMRN 1,117/1 

23 Horn NRW FMRD 6,6038/2 

24 Kalkriese NS Berger 1992, 117-119; 245-247 

25 Kamen NRW FMRD 6,5087/1 

26 Klecken NS FMRD 7,5008/1 

27 Leeuwarden FR FMRN 1,141/1 

28 Legden NRW FMRD 6,4004/1 ; Berghaus 1969, 50, nr.6 

29 Lemmer FR FMRN 1,148/1 

30 Lobach NS FMRD 7,7035/1 ; Berghaus 1969, 52, nr.18 

31 Lügde NRW FMRD 6,6069/2 

32 Lutjelollum FR FMRN 1,153/2 

33 Massen NRW FMRD 6,5089/1 ; Berghaus 1969, 51, nr. 10 

34 Neuenbeken NRW FMRD 6,6117/1 

35 Kreis Detmold NRW FMRD 6,6046/2 

36 Österholz NRW FMRD 6,6040/1 ; Berghaus 1969, 52, nr.14 

37 Oppenhuizen FR FMRN 1,178/1 

38 Oranjewoud FR FMRN 1,179/1 

39 Paderborn-Senne NRW FMRD 6,6123/1 

40 Reden NS FMRD 7,4035/1 

41 Rheine NRW FMRD 6,4071/1 

42 Sandhorst NS FMRD 7,2002/1 ; Berger 1992, fig. 30 

43 Schötmar NRW FMRD 6,6083/1 

44 Schwerte NRW FMRD 6,5036/1 

45 Soest NRW FMRD 6,5072/2 

46 Uitwellingerga FR FMRN 1,219/1 

47 Varenholz NRW FMRD 6,6084/1 

48 Velserbroek B6 NH Bosman/Bosman 1992, 324 

49 Waltrop NRW FMRD 6,4066/1 

50 Warnsveld GLD Byvanck 1947, 159 

51 Werl NRW FMRD 6,5077/3 

52 Wiedenbrück NRW FMRD 6,6144/1-2 
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Bijlage 9 Lijst van schatvondsten van denarii uit de Augusteïsch-Tiberische periode. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie figuur 7.5. 

nr plaats proW aantal sluitmunt referenties 

Bundes/. denarii 

1 Barenaue-

Lutterkrug 

NS 161 Aug, RIC 350 (34x) Berger 1992, 84-89; 239-244 

2 Barenaue NS 178 f 1 AV Aug, RIC 350 (31 x) Berger 1992, 79-84; 89-92; 

FMRD 7,1016/1 -227 
3 Bijlandse Waard GLD 61 Aug, RIC 350 Zadoks-Josephus Jitta 1954 
4 Bingum-Soltborg NS > 18 + 3AE Aug, RIC 350 (3x) FMRD 7,2008/1 -22 ff. 
5 Budberg NRW >3 Aug, RIC 350 Berger 1992, 93, fig.32 
6 Denekamp ov >29 (ca. 116) Aug Byvanck1947, 175; 

Van Gelder/Boersma 1967, nr.124 
7 Feins FR 59 Tib, RIC 3 (4x) Van Es 1960, 82-83; FMRN 1,86 
8 Gehrden NS 30 Aug, RIC 350 (2x) FMRD 7,4031/1 -30 
9 Goldenstedt NS > 10 Aug, RIC 328 FMRD 7,3033/1-1 Off; 

Stupperich 1980, 57, nr.80 
10 Hedemünden HS >2 pre-Aug FMRD 7,7039; Berger 1992, 76 
11 Kreienhölter-

moor 

NS > 1 Aug FMRD 7,8018/1 -2ff. 

12 Niederlangen NS 62 Aug, RIC 7 FMRD 7,1004/1 -62; 

Stupperich 1980, 79, nr. 169 
13 Nieuwe Krim DR/OV > 1 Aug Erdrich 1996, 111, n.500 
14 Kr.Grfschafl NS >1 Rep FMRD 7,3015/1 -2ff. 

Delmenhorst 
15 Onna ov 238 Tib, RIC3(18x) Van Es 1960, 73-81 
16 Oude Home FR 13 + 1 AE Tib, Rex Juba 10 na Chr. Van Es 1960, 84; FMRN 1,181 
17 Pivitsheide NRW > 1 Aug, RIC 350 FMRD 6,6042/1 ; Berger 1992, fig. 32 
18 Seppenrade NRW 56 Aug, RIC 350 (14x) FMRD 6,4039/1-56 
19 Wewelsburg NRW >1 Aug, RIC 350 Berger 1992, 93, fig.32 
20 Zoutkamp GR >1 Tib Erdrich 1996, 111, n.500 

Bijlage 10 Lijst van vondsten van losse aurei uit de Augusteische periode. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie figuur 7.5. 

nr plaats Bundesl. aantal referenties 

21 Barkhausen NRW 1 FMRD 6,6095/1 
22 Bramsche/ 

Kalkriese 

NS 7 los FMRD 7,1019/1; 1024/2-5: 

1025/1-3ff. 
23 Dissen NS 1 FMRD 7,1050/2 
24 Dortmund NRW 1 FMRD 6,5022/1 
25 Dülmen NRW 1 FMRD 6,4028/1 
26 Epe NRW 1 FMRD 6,4001/1 
27 Himmighausen NRW 2 FMRD 6,6066/1 -2 
28 Horste NRW 1 FMRD 6,6036/2 
29 Niewedde NS 2 + 2 2 "munten" FMRD 7,1068/1 -24 
30 Salzgitter NS 1 FMRD 7,6023/1 
31 Venne NS 3 FMRD 7,1071/1-3 
32 Vörden NS >1 FMRD 7,1027/1 
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Bijlage 11 Lijst van schatvondsten van denarii uit de 2de en het begin van de 3de eeuw na Chr. Voor de ligging van de vindplaatsen, 

zie figuur 7.6. 

nr plaats prov./ aantal 

Bundes/. 

sluitmunt referenties 

1 Apelstedt 

2 Arnhem 

3 Balloo 

4 Bargercompascuum 

9 Finkum 

10 Fröndenberg 

11 Gräpel 

12 Jever 

13 Middels-Osterloog 

14 Neuhaus-Oste 

15 Nordholz 

16 Ostfriesland 

17 Renkum 

18 Rinteln 

NS 7 

GLD 7 

DR >85 (±350) 

DR 312 

5 Bremerhaven Bremen 6 

6 Delmenhorst-Dwoberg NS 24 

7 Diepenveen OV 106 

8 Fickmühlen NS 47 

FR 

NS 

22 

NRW 257 

NS >65 (±365) 

NS >564 (3000-5000) 

NS 80 

NS >354 (±460) 

NS >2 (±20) 

NS 27 

GLD 246 

243 

19 Rütenbrock 

20 Sievern 

NS >77 (±300) 

NS 5 

Pertinax, RIC 8, 193 n.C. 

Severus Alexander, 222-235 n.C. 

Commodus, RIC 4, 180 n.C. 

Commodus, RIC 193, 189 n.C. 

Hadrianus, 117-138 n.C. 

Commodus, RIC 117a, 185 n.C. 

Commodus, RIC 235, 192 n.C. 

M. Aurelius, RIC 669, 161 -176 n.C. 

Sept. Sev., RIC 37, 194 n.C. 

M. Aurelius, RIC 611, 175-6 n.C. 

Commodus, RIC 219, 191-192 n.C. 

M. Aurelius, RIC 491, 162-163 n.C. 

? Sept. Sev., RIC 118, 197-198 n.C. 

? Alex. Sev, RIC 23, 223 n.C. 

Ant. Pius, RIC 424a, 140-144 n.C. 

M. Aurelius, RIC 191-192, 168 n.C. 

Commodus, 175/180/192 n.C. 

Commodus, RIC 208/219, 190/191 n.C. 

Sept. Sev., 197 n.C. 

M. Aurelius, RIC 261, 171/172 n.C. 

M. Aurelius, 161-180 n.C. 

M. Aurelius, RIC 649, 178 n.C. 

FMRD 7,4038/1 -7 

Willems 1981,97, nr.26 

Van Es 1960, 112-114 

Glasbergen 1956; Zadoks 

Josephus Jitta 1956; 

Van Es 1960, 106-112 

FMRD 7,9023/1 -6 

FMRD 7,3014/1 -24 

Streefkerk 1994 

FMRD 7,8056/1 -47; 

Zedelius 1980 

Van Es 1960, 87; 

FMRN 1,76/1-9; 77/1-13 

FMRD 6,5084/1 -257 

FMRD 7,8030/1 -66ff. 

FMRD 7,3019/1 -564; 

Zedelius 1982 

FMRD 7,2001/1 -80 

FMRD 7,8019/1 -346ff. 

FMRD 7,8067/1 -20 

FMRD7,2032/1 -27 

Byvanck1947, 163; Van 

Gelder/Boersma 1967, nr.171 

Berger 1992, 133, n.275; 

248-256; FMRD 7.4064E1 

FMRD 7,1046/1 -300? 

FMRD 7,8069/1 -5 
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nr plaats proW aantal 

Bundesl. 

21 Thüle NS >5 (10) 

22 Tzum FR 13 

23 Uddel GLD >7 (± 200) 

24 Uitgeest-Dorregeest NH > 1186 (1302) 

25 Vardingholt NRW 16 

26 Wolfheze GLD 246 

27 Barge roosterveen DR 9 

28 Bentwisch NS >7 

29 Emmererfscheidenveen DR >5 (47) 

30 Filsum NS >6 (2 pond) 

31 Halsmühlen NS >3 

32 Langwedel NS > 4 

33 Leese NS >8 

34 Levershausen NS > 1 (13) 

35 Minden NRW >7 (honderden) 

36 Kreis Bersebrück NS >6 

37 Rehme NRW >6 (1000-1500) 

38 Spann NS >6 (+150) 

39 Weisede (Emmertal) NS >8 

40 Laatzen NS 74 

+ 3AE 

41 Lashorst NRW 220 

42 Lengerich I NS >1147 

sluitmunt 

Commodus, 175/180/192 n.C. 

Commodus, RIC2, 179-180 n.C. 

Commodus, -193 n.C. 

(+? AV 4de eeuw?) 

Commodus, RIC 135, 186 n.C. 

Caracalla, RIC251ff., 215 n.C. 

Septimius Severus, 193-211 n.C. 

Hadrianus 117-138 n.C. 

Commodus, RIC 121var, 186 n.C. 

M. Aurelius, 161-180 n.C. 

Commodus, RIC 19, 181 n.C. 

M. Aurelius, RIC 669, 161-175 n.C. 

Ant. Pius/M. Aurelius, 138-180 n.C. 

? Hadrianus, 117-138 n.C. 

? Hadrianus, RIC 2b, 117 n.C. 

Ant. Pius/M. Aurelius, 138-180 n.C. 

? Commodus, RIC 219, 190/1 n.C. 

?Ant. Pius, 138-161 n.C. 

Ant. Pius/M. Aurelius, 140-180 n.C. 

? Ant. Pius, 138-161 n.C. 

Commodus, RIC 241, 192 n.C. 

lulianus III, 360-361 n.C. 

Sept. Sev., RIC 101, 197 n.C. 

Sept. Sev., RIC 29a, 193-194 n.C. 

? Sev. Alex., 225/235 n.C. 

referenties 

FMflD7,3011/1-10 

Van Es 1960,85; 

FMRW1.216/1-13 

Van Gelder/Boersma 1967, 

nr.168;Byvanck1947, 161 

Vons1987 

FMRD 6,4023/1-16 

Willems 1981, 96, nr.22 

Kok 1973,241-242 

F/WRD7,8010/1-8ff. 

Van Es 1960, 117, 126, 

n.65; Van Gelder/Boersma 

1967, nr.101 

FMRD 7,2011/1 -7ff. 

FMRD 7,8044/1 -4ff. 

FMRD 7,8045/1 ff -4ff. 

FMRD 7,4055/1-8 

FMRD 7,7047/1-13 

FMRD 6,6103, 1-8ff. 

F/WRD7.1028/1-6 

FMRD 6,6106/1 -5ff. 

FMRD7.1005/1-150 

FMRD 7,4025/1 -8ff. 

FMRD 7,4033 

Zedelius 1974 

FMRD 6,6089/1 -220? 

FMRD 7,1033/1-1148ff. 
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Bijlage 12 Lijst van schatvondsten uit de 3de eeuw van antoniniani en losse aurei. Voor de ligging van de vindplaatsen, zie figuur 7.7. 

nr plaats prov./ aantal sluitmunt referenties 

1 Aschen 

2 Diepholz 

3 Dollard 

4 Driesum 

5 Drieterpen 

provj aantal 

Bundesl. 

NS 1 (+4 den.) 

NS 7 

GR >6 

FR 92 (ca. 500) 

FR 61 

6 Gehrden NS 4 

7 Göstmp NRW >5 

8 Hude NS 2 (+3 den.) 

9 Meckelstedt NS 8 

10 Roden DR >9 

11 Schagen-Muggenburg III NH 7 

12 Schagen-Witte Paal NH >50 

13 Schinna NS 3 

14 Wenden NS 13 

15 Bielefeld NRW 1 

16 Bottrop NRW 1 

17 Bramsche NS 1 

18 Burgwerd FR 1 

19 Espel FL 1 

20 Friesland ? FR 6 doorboord, 

geoogd 

21 Harlingen FR 1 

22 Massen NRW 1 

23 Minden NRW 1 met oog 

Gallienus RIC 143, 254-255 n.C. 

Postumus 5x RIC 318c, 267 n.C. 

Imperium Galliarum 

Tetricus I/Il, 270-273 n.C. 

Victorinus, 268-270 n.C. 

Tetricus I RIC 97, 270-274 n.C. 

Diocletianus RIC 328, 284 n.C. 

Gordianus III RIC 140, 243-244 n.C. 

Tetricus I RIC 270/72, 270-274 n.C. 

derde kwart 3de eeuw 

Imperium Galliarum 

Postumus, 260-268 n.C. 

Probus, 276-282 n.C. 

Tetricus I, 270-274 n.C. 

Postumus RIC 9, 263 n.C. 

Gordianus III RIC 99, 241-243 n.C. 

Caracalla 196/198/217 n.C. 

Postumus RIC 34, 263 n.C. 

Van Es 1960,95 

Diocletianus RIC V 146, ca. 290 n.C. 

Carinus RIC 233, 283-285 n.C. 

Diocletianus, Cohen 217, 284-305 n.C. 

Diocletianus, 284-305 n.C. 

Allectus RIC 1 293-296 n.C. 

FMRD 7,4002/1 -5 

FMRD 7,4006/1 -7 

Erdrich 1996, 95 

FMRN 1,51/1-92; 

Van Es 1960, 91-93 

FMRN 1,54/1-63; 55,1-5; 

Van Es 1960,89-90 

FMRD 7,4032/1 -4 

FMRD 6,6076/1 -5 

FMRD 7,3027/1 -5 

FMRD 7,8062/1 -8 

Erdrich 1996, 95 

Erdrich 1996, 94-95 

Diederik 1994,386 

FMRD 7,4061/1 -3 

FMRD 7,8073/1 -13 

FMRD 6,6003/1 

FMRD 6,4025/5 

FMRD 7,1019/2 

FMRN 1,38/2; 

Van Es 1970 

FMRN 1,248,1-6; 

Van Es 1960, 94 

FMRN 1,100/1; 

Van Es 1960, 97 

FMRD 6,5089/3 

FMRD 6,6104/14 

334 



Bijlage 13 Lijst van schatvondsten van 4de eeuwse bronzen munten, gerangschikt naar datering van de sluitmunt. Voor de ligging van de 

vindplaatsen, zie fig. 7.9. 

nr plaats provJ (min.) 

Bundesl. aantal 

1 Bökel NRW 100 

2 Gelsenkirchen NRW 30? 

3 Gelsenkirchen NRW 1 

4 Absen NS 4 

5 Borken NRW 29 

6 Ampen NRW 2 

7 Nieheim NRW 9 

8 Bad Driburg NRW 5 

9 Hauen NS 17 

10 Benstrup NS 5 

11 Bückeburg NS 15 

12 Dortmund NRW 8 (20-25) 

13 Amsterdam 1971 NH 3 

14 Westick NRW 56 

15 Gevelsberg NRW 25 

16 Soest NRW 17 

17 Werl NRW 2 

18 Amsterdam 1965 NH 12 

19 Bremen NS 6 

20 Paderborn NRW 71 

21 Huigsloot NH 12389 

sluitmunt 

Constantinus l/zonen, 306-361 n.C. 

Constantinus l/zonen, 306-361 n.C. 

Constantinus I, 306-324 n.C? 

Constantinus I, 324-327 n.C? 

Constantinus I, 330-335 n.C. 

Constantinus I, 330-337 n.C. 

Constantinus I, 330-337 n.C. 

Constantinus I, 335-337 n.C. 

Constantijns-zonen, 337-340 n.C. 

Constantijns-zonen, 337-341 n.C. 

Constantijns-zonen, 337-341 n.C. 

Constans, 337-350 n.C. 

Constantius Il/Constans, 337-361 n.C. 

Constantius Il/Constans, 341 -346 n.C. 

Magnentius, 350-353 n.C. 

Magnentius, 350-353 n.C. 

Magnentius, 350-353 n.C. 

Valentinianus I/Valens, 364-378 n.C. 

Valentinianus I/Valens, 364-378 n.C. 

Valentinianus I, 367-375 n.C. 

Honorius/Arcadius, 395-402 n.C. 

referenties 

FMRD 6,6140/1 -100 

FMRD 6,4032/1-30 

FMRD 6,4033 

FMRD 7,3036/1 -4 

FMRD 6,4015/1-29 

FMRD 6/5058,1 -5 

FMRD 6,6070/1 -9 

FMRD 6/6062,1 -5 

FMRD 7,2022/1 -17 

FMRD 7/3007; Berger 1992, 190 

FMRD 7,4067/1-15 

FMRD 6/5021,1-8 

Baart 1990, 146-147; 1991 

FMRD 6,5093/1 -56 

FMRD 6,5025/1-65 

FMRD6.5071/1-17 

FMRD 6/5, 5076/1 -3 ff. 

Baart 1990, 145-146; 1991 

FMRD 7,9005/1-6 

FMRD 6,6118/1 -71 

Evers 1966 

Bijlage 14 Lijst van schatvondsten van solidi uit de 4de en het begin van de 5de eeuw, gerangschikt naar datering van de sluitmunt. 

Bij met een * gemerkte solidi zijn eveneens gouden sieraden gevonden. Deze worden bescherven in bijlage 16. Voor de ligging van de 

vindplaatsen, zie fig. 7.10. 

nr plaats prov7 

Bundesl. 

aantal solidi en 

overige munten 

sluitmunt 

1 Lengerich NS 10*+ 70 AR-munten + 

den.-schat (bijlage 9) 

(,sil.) Magnentius, 350 n.C. 

2 Belke-Steinbeck NRW min. 3* (doorboord) Magnentius, 350-353 n.C. 

3 Wanne-Eickel NRW > 1* Magnentius, 350-353 n.C. 
4 Ellerbeck NS 25 (6 doorboord) Valens, 364-367 n.C. 

5 Westerkappeln NRW 37* Valens, 364-367 n.C. 

6 Bückeburg NS min. 3 (pot met munten) Valens, 364-378 n.C. 
7 Krietenstein NS 99 Valens, 364-378 n.C. 

8 Uddel GLD 5 Valentinianus II, 375-392 n.C. 

9 Spradow NRW 7 Theodosius I, 379-395 n.C. 

10 Eidinghausen NRW 9 + 1 een Valentininianus II, 388-392 n.C 

11 Beilen DR min. 23* Honorius, 394-395 n.C. 

12 Nottuln NRW 13 Honorius, 402-423 n.C. 

13 Dortmund NRW 444* (14 doorboord, 3 Constantinus III, 407-411 n.C. 

14 Velp-Het Laar 

geoord) + 16 AR-munten 

GLD min. 7*, tot. misschien 

500 soA(-equivalent) 

Galla Placidia, 

Johannes, kort na 425 n.C. 

referenties 

FMRD 7,1034/1 -10 ; 1035/1 -7ff. 

FMRD 6,6050/1 -3ff. 

FMRD 6,5095/1 -2ff. 

FMRD 7,1051/1-25; 

Berghaus 1956 

FMRD 6,4074/1 -20ff. 

FMRD 7,4068/1 -3 

FMRD7.1066/1-99 

Byvanck 1947, 161; Van 

Gelder/Boersma 1967, 178 

FMRD 6,6058/1 -7 

FMRD 6,6097/1 -10 

Glasbergen/Waterbolk 1955; 

Zadoks-Josephus Jitta 1955 

FMRD 6,4045/1 -13? 

Albrecht1936, 11; 

FMRD 6,5020/1 -460 

Zadoks-Josephus Jitta 1950; 

Braat et al. 1959, nr.85; 

Willems 1984, 167, n.390 
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Bijlage 15 Lijst van losse gouden munten uit de 4de eeuw, gerangschikt naar moment van uitgifte. Voor de ligging van de vindplaatsen, 

zie fig. 7.10. 

nr plaats prov./ keizer, datering 

Sundes/. 

referenties 

15 Ahden NRW 

16 Wildeshausen NS 

17 Osterholz NS 

18 Eleveld DR 

19 Tecklenburg NRW 

20 Uffeln NRW 

21 Bad-lburg NS 

22 Soest NRW 

23 Spenge NRW 

24 Salzbergen NS 

25 Anloo DR 

26 Bederkesa NS 

27 Brakel NRW 

28 Drenthe DR 

29 Erpen NS 

30 Ezinge GR 

31 Gross-Hesepe NS 

32 Hemeringen NS 

33 Hesedorf NS 

34 Holsen NRW 

35 Neuenbeken NRW 

36 Sönnern NRW 

37 Werther NRW 

38 Bremerhaven NS 

39 Bühne NRW 

40 Dortmund NRW 

41 Dortmund NRW 

42 terp Friesland FR 

43 Lieme NRW 

44 Kreis Osnabrück NS 

45 Scharnegoutum FR 

46 Schwöbber NS 

47 St.Mauritz NRW 

48 Westheim NRW 

49 Icker NS 

50 Renkum GLD 

51 Rinteln NS 

52 terp Friesland FR 

53 Bloemendaal NH 

54 Lockhausen NRW 

55 Rorichum NS 

56 Hatsum/Dronrijp FR 

57 Holsen NRW 

58 Wittlage NS 

59 Hagen NRW 

60 Bühne NRW 

61 Emmerich NRW 

62 Minden NRW 

63 Paderborn NRW 

64 Barkhausen NRW 

65 Haltern NS 

Constantinus I, 313-315 n.C. 

Constantinus I, 315 n.C. 

Constantinus I, 324-325 n.C. 

Constans, 337-350 n.C. 

Constans, 337-350 n.C. 

Constans, 337-350 n.C. 

Magnentius, 350-353 n.C. 

Magnentius, 350-353 n.C. 

Magnentius, 351-353 n.C. 

lulianus, 355/360/363 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-375 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus I, 365-375 n.C. 

Valentinianus I, 364-367 n.C. 

Valentinianus l/ll, 364-392 n.C. 

Valens, 364-367 n.C. 

Valens, 364-367 n.C. 

Valens, 364-367 n.C. 

Valens, 364-367 n.C. (geoord) 

Valens, 364-367 n.C. 

Valens, 364-378 n.C. 

Valens, 364-367 n.C. (geoord) 

Valens, 364-378 n.C. 

Valens, 367-375 n.C. 

Gratianus, 367-375 n.C. 

Gratianus, 367-383 n.C. 

Gratianus, 367-383 n.C. 

Gratianus, 375-378 n.C. 

Gratianus, 378-383 n.C. 

Valentinianus II, 375-392 n.C. 

Valentinianus II, 388-392 n.C. 

Valentinianus II, 388-392 n.C. 

Valentinianus Il/Theodosius I 

388-392 n.C. (geoord) 

Theodosius I, 379-395 n.C. 

Theodosius I, 383-388 n.C? 

Theodosius I, 393-395 n.C. 

Honorius, 393-423 n.C. 

Honorius, 393-423 n.C. 

Honorius, 393-423 n.C. 

Honorius, 393-423 n.C. 

Honorius, 394-395 n.C. 

Honorius, 394-395 n.C. 

FMRD 6,6013/1 

FMRD 7,3030/1 

FMRD 7,4022/1 

Van Es 1960, 116 

FMRD 6,4073/1 

FMRD 6/6, 6108/1 

FMRD 7,1048/4 

FMRD 6,5072/5 

FMRD 6,6057/1 

FMRD 7,1037/1 

VanderSanden 1991 

FMRD 7,8049/1 

FMRD 6,6064/1 

Van Es 1960, 116 

FMRD 7,1052/1 

Van Es 1960, 103 

FMRD 7,1042/1 

FMRD 7,4018/2 

FMRD 7,8003/1 

FMRD 6,6054/1 

FMRD 6,6117/2 

FMRD 6,5091/3 

FMRD 6,6049/3 

FMRD 7,9018/1 

FMRD 6,6126/1 

FMRD 6,5022/12 

FMRD 6,5022/13 

FMRN1,249/28; Van Es 1960, 96 

FMRD 6,6080/1 

FMRD 7,1059/1 

FMRN 1,192/1 ; Van Es 1960, 98 

FMRD 7,4022/1 

FMRD 6,4047/1 

FMRD 6,6027/1 

FMRD 7,1055/1 

Byvanck 1947, 164; Willems 1984, 158 

FMRD 7,4064/1 

FMRN 1,249/29; Van Es 1960, 96 

Baart 1990, 68 

FMRD 6,6081/2 

FMRD 7,2015/2 

FMRN 1,64/1 ; Van Es 1960, 97 

FMRD 6,6054/2 

FMRD 7,1072/2 

FMRD 6,5028/1 

FMRD 6,6126/2 

Willems 1984, 158 

FMRD 6,6104/16 

FMRD 6,6119/11 

FMRD 6,6095/3 

FMRD 1054/1 
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nr plaats pravj 

Bundes/. 

keizer, datering referenties 

66 Herstelle NRW Honorius, 394-395 n.C. FMRD 6,6065/1 
67 Bilme NRW Honorius, 394-395 of 402-408 n.C. FMRD 6,5062/1 

68 Rheine NRW Honorius, 394-395 of 402-408 n.C. FMRD 6,4071/4 
69 Schwefe NRW Honorius, 394-395 of 402-408 n.C. FMRD 6,5069/1 
70 Friesland FR Honorius, 400-423 n.C. FMRN1,249/35; Van Es 1960, 96 
71 Warber NS Arcadius, 393-395 n.C. FMRD 7,4073/1 
72 Barkhausen NRW Arcadius, 393-395 n.C. (geoord) FMRD 6,6095/2 
73 Friesland FR Arcadius, 394-395 n.C. (geoord) FMRN 1,249/33; Van Es 1960, 96 
74 Ezinge GR Arcadius, 394-395 n.C. Van Es 1960, 103 
75 Hohenlimburg NRW Arcadius, 394-395 n.C. FMRD 6,5034/1 
76 Barkhausen NRW Constantinus III, 407-411 n.C. FMRD 6,6095/4 
77 Belecke NRW Constantinus IM, 407-411 n.C. FMRD 6,5004/3 
78 Daverden NS Constantinus III, 407-411 n.C. FMRD 7,8040/1 
79 Dronrijp FR Jovinus, 411-413 n.C. FMRN 1,64/2 
80 Ostonnen NRW Jovinus, 411-413 n.C. FMRD 6,5067/1 
81 Bad-lburg NS Theodosius II, 408-450 n.C. FMRD 7,1048/5 

Bijlage 16 Lijst van vindplaatsen met gouden sieraden uit de 4de en het begin van de 5de eeuw. De munten gevonden bij de nummers 1 -

14 worden beschreven in bijlage 12; voorde ligging van de vindplaatsen, zie fig. 7.10. 

nr vindplaats beschrijving sieraden, met - indien mogelijk • 

omrekening van het gewicht in solidi 

referenties 

1 Lengerich 

2 Belke-Steinbeck 

3 Wanne-Eickel 

5 Westerkappeln 

11 Beilen 

13 Dortmund 

82 Rhenen 

83 Nijmegen 

84 Ölst 

14 Velp-Het Laar 

85 Velp 

86 Körbecke 

87 Oestrich 

o.m. gouden drieknoppen-fiSu/a met inscriptie 

ROMANVS F(ecit) REMIS, 4 gouden vingerringen, 

2 gouden armbanden, 4 gouden rufu/us-vormige 

hangers, (gouden?) halssierraad met hangers 

gouden fibula 

zilveren spoor 

gouden ring, ca. 6 sol.-equivalent, 

gouden ring met glaspasta ingelegd 

5 gouden halsringen, 1 gouden armband, 

ca. 102 so/.-equivalent, 1 gouden armband 

3 gouden halsringen, ca. 55 so/.-equivalent 

2 gouden halsringen, ca. 31 so/.-equivalent, 

1 gouden halsring, ingelegd met glaspasta, 

ca. 16 so/.-equivalent 

1 gouden armband 

4 gouden halsringen, ca. 70 so/.-equivalent 

gouden armringen en halsring 

6 gouden halsringen, 1 fragment gouden ring, 

3 gouden (vinger)ringen, 

ca. 120 so/.-equivalent 

gouden armring, gouden vingerring 

gouden halsring, gouden armring, 

ca. 30 so/.-equivalent 

Jacob-Friesen 1974, 585-588; 

Stupperich 1980, 75-76, nr.146; 

Zedelius 1987 

FMRD 6/6, 48 

FMRD 6/5, 109 

FMRD 6/4, 121 

Waterbolk/Glasbergen 1955 

Albrecht1936, 11,pl.2a-c 

Roes 1947 

Braat 1954, 3, nr. 4 

Braat 1954; Braat et al. 1959, nr. 78; 

Bloemers 1983b, fig. 8.31 

Zadoks-Josephus Jitta 1950 

Roes 1947, 177-178, fig. 2; 

Willems 1984, 158 

FMRD 616, 95; Stupperich 1980, 74, nr.136 

Braat et al. 1959, nr. 80; 

Bloemers 1983b, fig. 8.31 
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Bijlage 17 Lijst van vindplaatsen van terra nigra voetkommen van het type Chenet 342 en varianten. Voor de ligging van de vindplaatsen, 

zie fig. 7.11. 

nr vindplaats(en) provincie/ 

Bundesland! 

département 

referenties 

Aalden DR 

2 Arum FR 

3 After NS 

4 Bennekom-Achterstraat GLD 

5 Bochum-Harpen NRW 

6 Bremen-Mahndorf NS 

7 Brillerij GR 

8 Castrop-Rauxel 

-Zeche Erin 

-Habing horst 

NRW 

9 Dalfsen 

-Welsum 

-Oosterdalfsen 

-Hessum 

-Lenthe 

OV 

10 Dronrijp-Hatsum FR 

11 Duisburg NRW 

12 Ede-Veldhuizen 

-Verlengde Parkweg 

GLD 

13 Essen-Hinsel NRW 

14 Garderen-Beumelerberg GLD 

15 Geismar HES 

16 Gleichen HES 

17 Gristede NS 

18 Den Ham OV 

19 Heek NRW 

20 Hooghalen DR 

21 Kirchberg HES 

22 Markelo-Elsen OV 

23 Meerdorf NS 

24 Obervorschütz HES 

25 Peelo DR 

26 Rhee DR 

27 Rhenen 

-Utrechtsestraatweg II 

UT 

28 Schwarzrheindorf NRW 

29 Soest-Ardey NRW 

30 Tzum-De Botertobbe 

-De Parel 

FR 

31 Varsen OV 

32 Wageningen 

-Diedenweg 

-Quadenoord 

GLD 

Van Es 1967, fig.78,6; 8; 9; 11 ; 17; fig. 288, nr. 26; 

Mildenberger 1972, nr.32 

Van Es 1967, fig.288,nr.32; Mildenberger 1972, nr.38 

Mildenberger 1972, nr.45 

Van Es et al. 1985, 589-592; Willems 1981, 95, nr.7. 

Mildenberger 1972, nr.48 

Van Es 1967, fig.288,nr.38; Mildenberger 1972, nr.44 

Van Es 1967, fig.288,nr.36; Mildenberger 1972, nr.42 

Mildenberger 1972, nr.49 

Mildenberger 1972, nr.50 

Van Es 1967, fig.288,nr.23; Mildenberger 1972, nr.29 

Van Es/Verlinde 1977, 83, nr.67 

Van Es/Verlinde 1977, 84, nr.68 

Van Es/Verlinde 1977, 84, nr.70 

Van Es/Verlinde 1977, 84, nr.71 

Van Es 1967, fig.288, nr.35; Mildenberger 1972, nr.41 

Van Es 1967, fig.288,nr.15; Mildenberger 1972, nr.16 

Willems 1981, 95, nr.1 

Willems 1981, 95, nr.5 

Mildenberger 1972, nr.47 

Van Es 1967, fig.78,15;fig.288,nr.20; Mildenberger 1972, nr. 28 

Mildenberger 1972, nr.54 

Mildenberger 1972, nr.53 

Van Es 1967, fig.288,nr.37; Mildenberger 1972, nr.43 

Van Es/Verlinde 1977, 81, nr.40 

Finke s.a., foto 53-54 

Van Es 1967, fig.78,4, fig. 288, nr.29; Mildenberger 1972, nr.35 

Mildenberger 1972, nr.52 

Schotten/Groenewoudt 1997, 16-17, 22-23, fig.5 

Mildenberger 1972, nr.46 

Mildenberger 1972, nr.55 

Van Es 1967, fig.78,12-13; fig.288,nr.30; Mildenberger 1972,nr.36; 

Kooi 1991/92, 283, fig.93, nr.461 

Van Es 1967, fig.78,5; 7; 16; fig.288, nr.25; 

Mildenberger 1972, nr.31 ; Waterbolk 1977b, fig. 71. 

Van Es 1967, fig.288,nr.18; Mildenberger 1972, nr.27. 

Willems 1981, 96, nr.12 

Van Es 1967, fig.288,nr.12; Mildenberger 1972, nr.21 

Halpaap 1982 

Van Es 1967, fig.288, nr.33; Mildenberger 1972, nr.39 

Van Es 1967, fig.78,14; fig.288,nr.34; Mildenberger 1972, nr. 40 

Van Es 1967, fig.78,10; fig.288,nr.24; Mildenberger 1972, nr. 30; 

Van Es/Verlinde 1977, 83, nr.64 

Van Es 1967, fig.288,nr.18; Mildenberger 1972, nr.26 

Willems 1981, 96, nr.16/17 

Willems 1981, 96, nr.21 
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nr vindplaats(en) provincie/ 

Bundesland/ 

département 

33 Westick NRW 

34 Wierden-Hooge Hexel ov 
35 Wijster DR 

36 Zuidlaren-Midlaren DR 

37 Zweelo DR 

38 Altrip Rheinland-Pfalz 

39 Asper Oost-Vlaanderen 

40 Asperden-Versunkenes 

Kloster 

NRW 

41 Bilzen Limburg 

42 Champlieu Aisne 

43 Chouy Aisne 

44 Ciply Hainaut 

45 Cuijk 

-centrum I 

Noord-Brabant 

46 Donk-Kri keidries Limburg 

47 Driel-Oldenhof GLD 

48 Furfooz Namur 

49 Gennep-Maaskemp 

-West 

Limburg 

50 Gommersheim Rheinland-Pfalz 

51 Herstal Liège 

52 Jamiolle Namur 

53 Köln 

-St.Severin 

NRW 

54 Köln-Müngersdorf NRW 

55 Krefeld-Gellep NRW 

56 Lavoye Meuse 

57 Leur-De Galgenberg GLD 

58 Lixhe Liège 

59 Moers-Asberg NRW 

60 Nijmegen 

-Valkhof I 

-Mariënburg 

-Hugo de Grootstraat 

GLD 

61 Neerharen-Rekem Limburg 

62 Samson Namur 

63 Schneppenbaum-Qualburg NRW 

64 Tongeren Limburg 

65 Vermand Aisne 

66 Vireux-Molhain Ardennes 

67 Wijchen-Tienakker I GLD 

68 Zweibrücken-

Niederauerbach 

Rheinland-Pfalz 

referenties 

Mildenberger 1972, nr.51 

Van EsA/erlinde 1977, 80, nr.27 

Van Es 1967, 158ff.; fig.79; fig.288,nr.28; 

Mildenberger 1972, nr.34 

Van Es 1967, fig.288,nr.31; Mildenberger 1972, nr.37 

Van Es 1967, fig.78,18; fig.288,nr.27; Mildenberger 1972, nr.33 

Mildenberger 1972, nr.25 

De Paepe/Van Impe 1991, fig.7/6 

Willems 1981, 129, nr.466 

Van Es 1967, fig.288,nr.11; Mildenberger 1972, nr.11. 

Van Es 1967, fig.288,nr.2; Mildenberger 1972, nr.2 

Van Es 1967, fig.288,nr.1; Mildenberger 1972, nr.1 

Brulet1990, 46, typeB14 

Van Es 1967, fig.78,3; fig.288,nr.16; Mildenberger 1972, nr.13 

Willems 1981, 130, nr.499 

Van Impe 1983, 88, fig. 14/22 

Willems 1981, 104, nr.123 

Van Es 1967, fig.288,nr.7; Mildenberger 1972, nr.8 

Heidinga/Offenberg 1992, 96 

ongepubl. opgraving IPP 

Mildenberger 1972, nr.24 

Van Es 1967, fig.288,nr.9; Mildenberger 1972, nr.12 

Van Es 1967, fig.288,nr.6; Mildenberger 1972, nr.7 

Van Es 1967, fig.288,nr.13; Mildenberger 1972, nr.19 

Van Es loc.cit 

Van Es 1967, fig.288, nr.13; Mildenberger 1972, nr.20 

Van Es 1967, fig.288, nr.14; Mildenberger 1972, nr.18 

Mildenberger 1972, nr.6 

Willems 1981, 116, nr.292 

Van Ossel 1992, 291-294, nr.89 

Mildenberger 1972, nr.17 

Van Es 1967, fig.288,nr.17; Mildenberger 1972, nr.15 

Willems 1981, 125, nr.403 

Willems 1981, 125, nr.405 

Willems 1981, 125, nr.410 

De Boe 1983, 71 

Van Es 1967, fig.288,nr.8; Mildenberger 1972, nr.9 

Willems 1981, 129, nr.460 

Van Es 1967, fig.288,nr.10; Mildenberger 1972, nr.10 

Van Es 1967, fig.288,nr.4; Mildenberger 1972, nr.4 

Brulet 1990, 46, type B14 

Willems 1981, 118, nr.315 

Mildenberger 1972, nr.23 
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S U M M A R Y 

G E R M A N I C S O C I E T I E S B E T W E E N R H I N E A N D W E S E R 

The subject of this thesis is the Germanic societies between Rhine and Weser, from the Late Iron Age 
through the Late Roman period (1st century BC-4th century AD). The research is part of the project 
"Power and elite", focused on long-term developments in the socio-political organization in the pre-
and early history of Northwestern Europe. The societies between Rhine and Weser are interesting 
because they remain unconquered by the Romans and retain their martial character and segmentary 
socio-political structure, as opposed to the "warrior societies" of Northern Gaul. In the long run 
Germanic tribes contribute to the disintegration of the Roman Empire through frequent raiding, but at 
the same time the Franks of the Rhine-Weser area play an important part in the maintenance of the 
Roman army and administrative structure. Therefore knowledge of these societies is indispensible for 
understanding the genesis of Early Medieval Europe. 

According to current opinion, Germanic socio-political organization underwent fundamental trans
formations during the Roman period. The typical tribe of the Late Iron Age is believed to have been a 
small, kin-organized unit ruled by a king with primarily "ritual functions". Some members of the elite 
with their Gefolgschaft (retinue) of young aristocratic warriors achieved many victories, and consequent
ly booty, land and new subjects. This attracted warriors from other tribes and led to the disintegration of 
existing ethnic entities. During their military expeditions, some Gefolgschaften grew into new, large units, 
such as the Franks, Saxons and Alamanni. 

I examined to what extent these images are in accordance with "historical reality", considering the 
ideas behind the texts of both classical authors and modern historians and archaeologists. Besides atten
tion is given to possible emic views of the Germans on the social and cosmological order, because these 
directed their actions. 

This study is focused on three questions about the socio-political organization of the societies 
between Rhine and Weser. The first concerns the nature of the social organization and the basis of 
power of elites around the beginning of the first millennium. The second examines to which extent 
these changed and the third investigates the causes of the changes. 

After the first introductory chapter, the second surveys existing theoretical approaches in archaeology. 
The extent to which each approach succeeds in solving the core-problems of archaeology can help us 
to direct our own research. The first problem concerns the definition of the object studied: societies or 
cultures. The second is about the fact that the acts and thoughts of past peoples are to be reconstructed 
out of silent and imperfect remains, features and artefacts. This implies that the reconstruction is to be 
completed with the help of texts from contemporaneous outsiders and knowledge about non-Western 
cultures or our own society. Our images of the past automatically become somewhat a-historical and 
static. 

Cultural-historical archaeology rightly paid attention to the specific culture of past societies, but 

never succeeded in breaking loose from the idea of continuity between Germanic and modern 

(German) society. This prevented the serious study of Germanic values and practices. The fact that 

scholars had always equated people, race, language and material culture resulted in a merely descriptive 

archaeology once the ethnic interpretation was deemed politically incorrect. In the same fashion the 

history one wrote was primarily concerned with the typological development of artefacts. 

Within "settlement archaeology" the research of a important data-set was developed, and conse

quently excavation- and research methods in general. Because it was rooted in culture-historical archae-
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ology, the approach remained empirical and still equated prehistoric and modern man. Research focused 

on "real", quantifiable data on the physical landscape, ecology and local economy. Social and ideological 

aspects, as well as the historical context of past societies were hardly taken into account. 

Processual archaeology had many achievements, firstly because it led to the general acceptance of 

theoretical discussions about the ways to increase archaeological knowledge, as well as the improvement 

of research methods in general. Secondly, anthropology was integrated into archaeological research, a 

very important step in making the latter a historical social science. Unfortunately inspiration was sought 

in neo-evolutionary anthropology, which reduces the cultural diversity of man into a few ideal types 

and presents change as sudden transformations. Processual archaeology can also be criticized for its view 

on culture as a means of adaptation to the social and natural environment. In practice attention was 

merely paid to the latter, making the approach not very different from existing settlement archaeology. 

Man was viewed as a passive being and material culture as a direct (although incomplete and distorted) 

reflection of human "behaviour". 

The use of structural Marxism in the study of Germanic societies was only applied by Danish 

archaeologists. Especially important is the notion that "tribal economy" is embedded in social relations; 

it is the first step in recognizing prehistoric man as someone whose way of thinking differs from ours. 

The last-mentioned notion was elaborated in post-processual archaeology. Another important contri

bution was the acknowledgement of the role of the researchers' own subjectivity in reconstructions of 

the past. In addition scholars finally realized that man is not a passive creature, that material culture is not 

a direct reflection of behaviour, and that a mere history of "events" must be rejected. Inside the range of 

post-processual approaches Hodder's contextual archaeology is the most interesting, because it is more 

than a "noncommittal" philosophy of science, but really tries to handle the archaeological data. Putting 

his ideas into practice remains problematic, however. Debatable is the focus on individuals rather than 

groups, the way Hodder thinks to detect meaning from material culture and the method of "reliving the 

past". The danger exists that the prehistoric "other" is again endowed with modern characteristics. 

Personally I try to use the elements from existing approaches that were positively valuated above. 

The resulting archaeology, in essence also practised by the other participants in the Pionier-project, can 

be called "historicizing" and "anthropologizing". Because of the differences between the participants 

however, one cannot speak of a "paradigm". 

Chapter 3 focuses on the problem of the "poor" material culture of the Rhine-Weser area, compared to 

that of surrounding Germanic regions. Because the explanation is often sought in the ethnic situation, 

our attention is first turned to the anthropological study of ethnicity. Ethnicity is part of the classifica

tion in which groups place themselves and others when ordering the elements of the everyday world 

and the universe as a whole. Because groups often envisage themselves as biologically self-perpetuating 

and endogamous, classifications can be modelled as genealogies (in which the supernatural is incorporat

ed). In reality kinship is metaphorical rather than biological. The element of differentiation in ethnicity 

becomes more important as interaction with other groups increases, and can be manipulated to achieve 

certain aims. 

Classical sources present us with a classification of Germanic groups: the so-called Mannus genealo

gy. It is unknown however, which tribes considered themselves part of the supra-tribal categories of the 

Ingaevones, Istaevones and (H)ermiones and in which contexts they did this. More is known about the 

supra-tribal unit of the Suebi. It is clear that the participating tribes were united in certain situations 

(cult, descent-myths), but most of the time were seriously divided, even inside the tribe itself. Finally, the 

supra-tribal unit of the Germani is primarily an etic construction in which the Romans placed a large 

number of groups living east of the Celts and the Rhine. For the tribes themselves, the label Germani 

was probably only important in interaction with Rome, while the name had martial connotations. 
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Because ethnicity is a cultural construct, people can use a range of symbols to express it. The archaeolo

gist never knows in advance which symbols he has to trace, and frequently these did not survive. 

Language however, is often important in the perception and classification of the world, and is a powerful 

means of expressing ideas and values. Therefore the "Nordwestblock-hypothesis" of the German scholars 

Hachmann, Kossack and Kuhn is interesting, since it uses linguistic arguments to explain the cultural 

individuality of the Rhine-Weser area. 

In the study area names of places and waters occur that are unaffected by the sound shifts used to 

define the Germanic languages. East of the Weser on the other hand, these shifts had taken place by the 

beginning of the Christian era. This is not enough however, to prove the existence of a separate lan

guage — not Celtic or Germanic — between Rhine and Weser. Therefore it remains a hypothesis that this 

language was relevant in defining the ethnicity of the inhabitants. The only fact seems to be the relative

ly old age of the "unshifted" names, which implies a certain continuity and stability in the occupational 

history of the area between Rhine and Weser. 

The only aspect of the material culture in which the supposed cultural individuality of the Rhine-

Weser area is reflected, is the absence of characteristic elements of the "Celtic" and "Germanic" archaeo

logical cultures. In this study I have highlighted the differences with the "Germanic" core-area east of 

the Weser. In that area the material culture of the elite consists of weapons, bronze vessels and gold and 

silver objects. Almost all these items are discovered in graves, virtually none in ritual deposits and settle

ments. Therefore an explanation for the "poverty" of the Rhine-Weser area must be sought first of all 

in the burial ritual. 

The causes for the relatively small number of known cemeteries are the low percentage of urn-

graves and the practice of burning the grave-goods on the pyre. This reduces the chances of discovering 

graves. The known cemeteries are small as a rule and seem to contain only a part of the inhabitants of 

the accompanying settlements. The number of "elite-graves" can be counted on the fingers of one 

hand, and in the remaining graves (parts of) bronze vessels and weapons are rare. In the Holocene coastal 

areas only one cemetery is known, as well as about twenty isolated graves. 

On the basis of the known grave-finds from the study area a number of scholars believes the society 

was non-hierarchical, almost egalitarian, while the groups in the rest of Germania had a considerable ver

tical stratification. On the one hand this contrast is based on the images created by classical authors, and 

on the other hand on the assumption that burial ritual reflects social structure. 

Among other things, anthropological studies of mortuary ritual demonstrate that this last assumption 

is not true. Only a small proportion of the graves reflects the social position and/or wealth of the 

deceased. The grave is more a location to store the mortal remains and less a residence for the "soul". 

The social roles, claims, rights and possessions of the deceased are to be redistributed among the descen

dants and the rest of the (local) community. However, when the redistribution is problematical, or the 

social relations are not clear, the grave of an individual can become important in the "ritual communi

cation" with the outside world. 

Ritual communication in the Rhine-Weser area may not be expressed in the archaeological visible 

elements of the mortuary ritual, but probably took place in other contexts, such as tribal assemblies. 

Subsequently, it is relevant that the burial ritual is characterized by a scant monumentahty of the graves 

and a small number of grave goods, already since the Middle Iron Age. In the Elbe area on the other 

hand, there is a continuous tradition of depositing metal objects in graves, which presented a model for 

the elaborate burial ritual of the elite around the beginning of the era. 

Finally attention is paid to the phenomenon that the bronze vessels and weapons in the Elbe area are 

imported. It is plausible that the objects, manufactured in Italy and Gaul, were obtained in exchange-

relations with Gallic elite-groups after military assistance was given by the Germans. The objects were 

put in the graves because they referred to the vastness of the exchange networks and the martiality of 
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their owners. The burial ritual in the Rhine-Weser area prevents any insight in the possible contacts of 

the elite with Gaul. A small number of glass armrings and Celtic coins, however, demonstrates a certain 

amount of interaction. 

Chapter 4 is devoted to the socio-political organization. In the first place it is described how the gener

ally accepted model for the development of Germanic society was generated in the Verfassungsgeschichte. 

It is chiefly a stereotype of a "primitive" socio-political organization, founded on kinship and ritual 

power, that is replaced by "real" power, originating from landownership and military success. 

Comparable ideas can be found in the neo-evolutionism of processual archaeology. 

On closer investigation the written sources do not point to a decreasing importance and changing 

meaning of kingship. Some groups lack kings for several generations due to intense elite competition in 

and around the stirps regia, but in the long run kingship is structural. During the whole of the period 

studied, the king performs both "sacred" and "profane" functions. Only the changing terminology of 

the Late Roman authors suggests a change of meaning. 

An increasing importance of the Gefolgschaft or comitatus cannot be proved. The Gefolgschaft, a group 

of young aristocratic warriors holding a special position within the clientele of a princeps, is already fully 

developed in the Early Roman period. As an institution it never dominates the tribe. Members of the 

elite participate in inter-tribal networks and at every moment competition inside the tribe exists. When 

a princeps cannot meet his obligations, his Gefolgschaft disintegrates. 

In the remaining part of the chapter an attempt is made to approach the socio-political organization 

from a different angle. I make a plea to refrain from making the artificial difference between "real", eco

nomic-military power and "ideological" power. People in the past did not differentiate between the two, 

and in practice exercising power was strongly related to the cosmology and central values. The central 

values of the inhabitants of the Rhine-Weser area probably resembled those expressed in Beowulf, an 

epic that may be seen as an emic text of the Germanic warrior societies. More anecdotal remarks of the 

classical authors about the deeds of Germans often match the ideas expressed in the epic. 

Power is not simply the result of the disposition of booty, land, tributes and people. A warrior must 

acquire "fame" or good reputation by noble descent and bravery. A leader has to acknowledge this by 

words and gift-giving. The power of leaders and warriors is bound by the obligation to keep acting 

bravely, and most of all to be and stay generous towards other members of the elite and his clientele. 

This constantly diminishes material wealth obtained. Moreover, not all objects of high intrinsic value are 

suitable for gift-giving, but only those with a long "history" and "fame", referring to the reputation of 

former owners. 

Archaeologists can only trace the ideologically less important spheres of short-term exchange, consist

ing of agrarian products, raw materials and valuables of a lower order. Valuables belonging to long-term 

exchange are deposited in the soil only exceptionally, because their high value is acquired and maintained 

during circulation only. In the Rhine-Weser area there is the additional complication that graves and rit

ual depositions, in which one may expect to find valuables, play a minor role. Cattle and certain Roman 

imports (such as silver and gold coins) are the only goods that may be viewed as prestige items, though 

not belonging to the highest category of valuables. 

The fifth chapter is about the settlements, an important source of information about the agrarian pro

duction, crafts and the social and economic differences between households. After explaining the cur

rent opinions about the development of the settlement system, as well as regional research traditions, the 

results of more than 40 setdement excavations are examined. I discuss more or less completely excavated 

sites, of which at least a plan and a rough chronology is published. 

I focus on the longhouses (Wohnstallhäuser) as central element of yards, and pay less attention to the 
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outhouses, because these can seldom be matched with specific houses. On the basis of a number of 

arguments, the average life-span of farmhouses is taken as 30-35 years. This makes better comparisons of 

the development of different sites possible. Granaries as well as sunken huts (Grubenhäuser) have multiple 

functions. Possibly the former become somewhat larger and the latter somewhat more numerous during 

the Roman period. The number of fences also increases, and the yards get a more regular layout; this 

cannot be taken as an indication of the introduction of the private ownership of land, however. The 

farmhouses on the sandy soils become longer and are divided into ever more parts. This points to a sep

aration of activities and an increase of their number. However, the function of most rooms remains 

unknown. 

Concerning the Holocene coastal area the settlements of four (micro-)regions are discussed. The first 

region, the "Oer IJ estuary", is interesting because of the occurrence of different types of settlement. 

On the older coastal barriers settlements are small and shifting as a result of the susceptibility to sand-

drifting. The isolated farmhouses on the peat are also moved often, because the peat-cushions on which 

they lie subsided. On the former creek-levees farmhouses as well as sod houses ('without stables) were 

built. The excavators believe that the enclosures constructed next to the sod houses were used for cattle, 

and can be taken as an indication for cattle-raising on a larger scale. It is more probable, however, that 

these complexes were "satellites" of farmhouses and represent a settlement-type that either did not exist, 

or still remains to be discovered in other regions. 

In the northwestern part of Groningen the larger terp (dwelling mound) of Ezinge and the smaller, 

non-raised settlements of Paddepoel were excavated. Both are exemplary in their development. The 

larger sites are founded in the Middle Iron Age, and quickly grow into terpen with several households. 

The smallest settlements only come into being later, when the border zones of the coastal areas are 

reclaimed, and grow into low dwelling mounds at the most. These settlements had to be abandoned 

later in the Roman period, while the large terps remained inhabited in the 4th and 5th century AD. 

On the levees of the Ems river dwelling mounds as well as non-raised settlements existed. 

Bentumersiel, belonging to the latter category, seems less an agrarian settlement than a location for spe

cial activities (trade, transshipment?). An fascinating aspect of this site are the early Roman goods that 

can be connected with the presence of Germanicus' troops in the vicinity. 

Feddersen Wierde serves as a model for the series of large terps in the Land Wursten. I add critical 

observations to Haarnagel's idea of the Häuptling (chief) attaining his position solely on the basis of 

accumulation of cattle. Certainly other factors were also important, while the number of cattle per farm 

on his Wirtschaftsverband is low compared with other households. Further it is concluded that the crafts 

in the settlement were practised in a less specialized fashion than Haarnagel believes. Those involved 

were by no means full-time craftsmen, but continued to play a part in the agrarian production and kept 

their claims on land. Moreover, the inhabitants of the "normal" farmhouses also practised crafts. 

At present it is not possible to sketch the specific developments for each region on the sandy soils. 

Therefore it was decided to discuss the material by period and category of settlement. In the Iron Age a 

number of locations in a Celtic field were occupied, each with one or two farmhouses. Periodically the 

houses are situated elsewhere, so that the fields can lie fallow for some time. 

A number of defended sites of the Late Iron Age are known, mainly from the northern fringe of the 

Drenthian plateau. Except for the ramparts and ditches there are no structures indicating special func

tions, only granaries and farmhouses. It remains possible however that the sites acted as centres on the 

micro-regional level and had a function in the exchange with the coastal regions as well. The presence 

of a number of contemporary farms reflects the process of concentration of settlement that begins in 

this period. 

The number of simultaneously existing farms in settlements such as Flögein and Wijster is smaller 

than generally believed. As a result of the clustering of households and population growth they reach a 
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size of ten to fifteen households. As said before, the regular lay-out is no indication for the private-own

ership of land. Moreover, the regularity is only a phenomenon of some generations, because the yards 

start to move again in the Late Roman period. Not a single yard on the sandy soils can positively be 

identified as a Herrenhof or chieftain's residence. It is difficult to gain any insight in the organization of 

crafts by archaeological means, but they were probably a side-activity of agrarian households, as in the 

coastal areas. 

The average settlement remains much smaller than the type just mentioned and consists of two to 

four households. The lay-out is not very regular and often there is a gradual movement of the settle

ment area. Even later in the Roman period isolated farms (Einzelhöfe) remain in existence, in landscapes 

with small inhabitable areas as well as in the proximity of larger setdements. These sites are rarely exca

vated, because there is a relatively small chance of discovering isolated farms. 

In chapter 6 the agrarian system is considered. In the Late Iron Age, barley was the most important 

cereal, followed by millet and emmer wheat. Barley was ousted by rye in the Roman period. This did 

not happen as a result of the Roman presence south of the limes, because in those areas bread wheat 

dominated, combined with high percentages of barley and spelt wheat. In the coastal regions barley 

remained the most important cereal, not because of bad agricultural conditions or conservatism, but 

thanks to the tolerance of the crop for salinity. The importance of agriculture along the coast is often 

underestimated. It is true that the emphasis was on stock-breeding, but the same applies to the sandy 

soils (see infra). Agriculture was crucial everywhere in the subsistence sphere, and it is difficult to imag

ine that cereals from the Pleistocene were exported on a large scale to the coastal regions. 

The growing importance of rye cultivation was not the only important change on the sandy soils. It 

is likely that the more extensive Celtic field agriculture was transformed into more intensified systems, 

concentrated on "infields" on the soils with the highest loam-content. Unfortunately, remains of field-

systems from the Roman period are unknown, as well as the precise chronology of the changes. Perhaps 

it was a lengthy and gradual process, taking place in the centuries around the beginning of the era. 

In the Rhine-Weser area there are only nine or ten sites with enough bone-material to inform us 

about the composition of the livestock. Virtually all assemblages are from the coastal areas, and none 

point to changes through time. The small Germanic type of cattle, primarily kept for meat, predomi

nates on every site. There are no serious arguments for considering the taller individuals as Roman 

imports. In the coastal areas sheep are more important than pigs, on the sand the reverse is the case. The 

horse appears in high percentages on some sites; perhaps people here specialized in breeding the animal. 

Its meat was consumed on a relatively large scale. 

Usually only the importance of livestock as a food source is stressed and generally it is believed that 

just enough food was produced. The food situation was not as bad as is often thought, however. The 

livestock of most of the households was relatively large in numbers, and even those with only four head 

of cattle were probably self-supporting. 

It can be argued that livestock, especially cattle, was also very important in the social and ideological 

spheres. Cattle functioned as a source of food and raw materials, as well as an item to be exchanged in 

the prestige sphere. Although it represented no valuable of the highest category, it could be used with 

more ease in exchange because of a more standardized value, availability and convertibility. The evi

dence for the importance of cattle lies in a number of indications in the written and archaeological 

sources. Cattle in its role as booty from raiding appear in Indo-European origin-myths and sources 

about the "warrior societies" of Early Medieval Ireland. Although stockbreeding was a topos often 

applied to barbaric societies, its importance can be distilled from the works of classical authors. The 

existence of the Wohnstallhaus, with people and cattle living under the same roof, is an archaeological 

indication. Furthermore there are the ritual deposits of animals in some settlements, as well as the low 
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height at the withers of cattle, which may be taken as a indication that a large herd was considered more 

important than a qualitatively good one. Perhaps cattle were not used on a large scale for trading with 

the Roman empire, because of their social and ideological importance in Germanic societies. 

The subject of chapter 7 is the Germanic-Roman interaction from the beginning of the era onwards; 

the Late Iron Age was discussed in chapter 3. Only at the end of the chapter do I write about the 

archaeological material, most attention being paid to the written sources. 

On the basis of the sources we can distinguish three periods: that of the Augustan-Tiberian cam

paigns, the period of ca. AD 16-250, and the Late Roman period. This division is primarily dictated by 

the characteristics of the texts and the number of sources available. I chose to give a "history of events" 

in the first place to demonstrate the dynamics of the interaction. Apart from a overview of the Roman 

military and diplomatic actions however, an attempt is also made to highlight the more structural histo

ry, especially from the "Germanic" perspective. By this the perception of the participants on the Roman 

presence is meant. Attention is paid to the opportunities it offered them to unfold their elite way of life. 

The course of the Augusto-Tiberian campaigns is well known. In my opinion the primary objective 

was the defence of Gaul. This goal was achieved, since German raiding across the Rhine stopped. The 

military actions led to instability in Germania however. New trouble-spots were constantly developing, 

and these called for Roman counter-actions. Thus in retrospective the impression arose that it always 

had been Rome's intention to conquer and occupy large parts of Germania. 

Although raiding in Gaul was prevented, the practice remained important inside Germania. Service 

in the Roman army offered new opportunities for expressing martial ideals. Members of the Germanic 

elite served as officers, sometimes commanding irregular units of Gefolgschaft- or tribal warriors. The 

aristocrats enlisted after signing treaties. Even when these originated from defeats they could be positive

ly evaluated in the Germanic perception. A treaty implied clientele relations — expressed as "friendship" 

or "kinship" — with members of the Roman elite, sometimes even the imperial family. This kind of 

relation gave prestige within one's own society. 

Even after the end of the campaigns in AD 16, Rome thought she was entitled to intervene in 

Germania, but this did not happen very often and gradually a closed border was formed. In addition to 

few actions with limited goals, diplomatic activities were undertaken. Rome did not create a buffer zone 

of Klientelrandstaaten, but kept specific members of the Germanic elite as contacts, signed treaties and 

presented gifts. However, military support was never given to friendly Germanic leaders who were los

ing ground in the elite-competition. Germanic warriors were enlisted only during crises in the Empire, 

such as the events in AD 69/70, the Marcomannic wars and the emergence of usurpatores. At the same 

moments it was possible for Germanic tribes to raid in Gaul. It is possible that individual Germans and 

small units were enlisted on a more regular basis from the end of the 2nd century onwards. 

In the 3rd and 4th centuries, groups from the Rhine-Weser area, now called Franci, undertook a 

large number of raids in Gaul. In the latter century they played an important role in the Roman army. 

Members of the elite, often of royal blood, served in the highest ranks. Sometimes they led their own 

Gefolgschaft. A number of Frankish tribes formed units of hundreds of men in the auxilia palatina elite-

corps. In addition to booty and pay, Germanic warriors gained access to elite networks all over Europe. 

The material reflection of the Germanic-Roman interaction is not treated at great length, because it 

was recently studied in detail by Erdrich. His main conclusion is that during the Roman period a con

tinuous, slowly growing stream of imports does not exist. Only during a limited number of periods, that 

can be dated relatively precisely, did a certain amount of goods reach Germania, mainly by diplomatic 

contacts. An intensive trade, with an accompanying influence on the economy and ideology of 

Germanic groups, never existed. 
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The coin finds are discussed in more detail because they date the periods of interaction and are relevant 

from an elite-perspective. Furthermore they give important information on the Late Roman period 

which was not discussed by Erdrich. 

Especially the coin-hoards offer interesting insights. A limited number of denarii-hoards dates from 

the Augusto-Tiberian period, and a large series from the second half of the 2nd century. The silver must 

have been obtained as a result of diplomacy and military service. Even though the data on the fmd-con-

texts are scarce, it is certain that a number of hoards were ritual depositions in "watery contexts". Above 

all the coins from the hoards sometimes circulated for generations as part of the "thesaurus" of elite-

families. The hoards of the Late Roman period consist mainly of gold. They got to Germania within 

the framework of treaties with specific Roman emperors. Again there are hoards from watery contexts. 

Furthermore gold solidi were melted and made into neckrings, a conversion of coins into valuables of a 

higher category. In addition to gold a relatively large number of copper coins circulated, which points to 

a certain level of economic integration with the Roman empire. This can also be concluded from the 

growing similarity of the material culture on either side of the Rhine. 

Chapter 8 again offers a discussion about ethnicity, this time in connection with questions about an 

increasing mobility of tribal groups, the replacement of Kleinstämme by Großstämme and the meaning of 

the latter. As in chapter 3 we are confronted with the problem of classical authors only mentioning 

names of tribal groups, without informing us about their character and the location of their territories. 

If considered attentively, the mobility of groups does not increase during the Roman period. As in 

the preceding centuries there are continuous fissions and migrations for longer and shorter distances. 

The number of tribes seems to decrease because of biased accounts in the sources. Compared to the 

Augusto-Tiberian period and the second half of the first century, there is a lack of detail in the Late 

Roman reports on Germania, especially about the areas further away from the limes. As a consequence it 

appears that a number of tribes does not exist any more. 

The character of the historical sources also deceives us about the importance of labels such as Franci, 

Frisii, Saxones and Alamanni. Most of all they have a geographical meaning, the Franci being the 

Roman enemies against Germania inferior and the Alamanni against Germania superior. The areas away 

from the limes are a kind of terra incognita. For this reason the Frisii disappear already before AD 300 

from the sources, after being classified as Franci for a few decades, and cannot be considered a 

Großstamm. After some time the name Saxones becomes synonymous with everything living in the 

North and raiding by sea. 

The classical texts are too brief to throw any light on the real meaning of the term Franci, and to 

reveal the original tribe of that name. Probably members of the Chamavi, Salii and Bructeri called 

themselves Franci when playing the part of prominent, martial warriors in the Roman army. The same 

applied to the name Germani in the Early Roman period. It is significant that the latter name is not 

used any more in Late Roman times alongside that of the Franci and Alamanni. 

The most relevant conclusions in the framework of the central questions of this study are discussed in 

chapter 9. In spite of the scanty information in the classical sources, we may say that the socio-political 

organization around the beginning of the Roman period was already more differentiated than generally 

thought. The king, his kin and other aristocrats had a clientele of young warriors, the Gefolgschaft, as 

well as of men of lower rank. Within the elite intense competition existed. Positions of power were by 

definition unstable because of the obligation to keep performing brave deeds and to redistribute valu

ables and goods. 

The instability mentioned is an important cause of the relatively static nature of the socio-political 

organization. Society consisted of a pyramid of patrons with clients, the latter acting as patrons them-
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selves at a lower level. When a leader enlarged his group of dependants, in most cases this was only tem

porarily. Even when a king extended his rule by conquering another ruler and his tribe, this did not 

change the basic structure of segmentary society, for only a new patron was added at the top of the 

pyramid. After some time the new kingdom collapsed and split into a number of smaller entities. 

Archaeology shows an increase of the primary production, a gradual population growth and expan

sion of settlements. In the perspective of local or (micro-)regional relations this could provide leaders 

with a greater basis of power, but on the (supra-)regional level things remained unstable and dynamical. 

In the periods of more intensive contacts with the Roman Empire leaders could acquire valuables and 

prestige, but only in the Late Roman period did they gain access to larger networks for a long time. 

The present images of the societies between Rhine and Weser present the occurring changes as too 

far-reaching, by underestimating social differentiation in the Early Roman period and overestimating 

the impact of Roman "civilization" on the "primitive barbarians". Certainly the interaction affected 

Germanic society, but not to a greater degree than autonomous processes of change. 
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