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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 
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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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