
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Germaanse samenlevingen tussen Rijn en Weser: 1e eeuw voor-4e eeuw na
Chr.

Hiddink, H.A.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hiddink, H. A. (1999). Germaanse samenlevingen tussen Rijn en Weser: 1e eeuw voor-4e
eeuw na Chr. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/germaanse-samenlevingen-tussen-rijn-en-weser-1e-eeuw-voor4e-eeuw-na-chr(6a204141-bf4f-41c7-b06a-e1de5c6706ff).html


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, 
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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-

48 



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. 
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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.™ 

53 



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 

61 



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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