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DE S O C I O - P O L I T I E K E O R G A N I S A T I E 

De centrale doelstelling van deze studie is te onderzoeken welke veranderingen in de loop van de 

Romeinse tijd optreden in de socio-politieke organisatie en de machtsbasis van elitegroepen.391 In het 

vorige hoofdstuk is deze thematiek al zijdelings aan de orde gekomen. In het werk van Redlich bijvoor

beeld werden het "democratische" en "aristocratische" model gezien als stadia in de socio-politieke ont

wikkeling van de Germaanse samenlevingen. In laatstgenoemd model speelde volgens Redlich de 

Gefolgschaft - een rond een princeps verzamelde groep krijgers - een belangrijke rol. Een centraal thema 

voor de laat-Romeinse tijd is het ontstaan van nieuwe tribale eenheden als de Franken en Saksen. 

Al deze themata zijn in hun samenhang het meest uitgebreid bestudeerd door historici die zich bezig 

houden met de Germaans-Duitse Verfassungsgeschichte, de geschiedenis van politieke structuren en insti

tuties. Daarom wordt hieronder allereerst op hun denkbeelden ingegaan. Vervolgens wordt onderzocht, 

of deze ideeën terug te vinden zijn in het werk van met name archeologen. Tegelijk komt een funda

menteel punt van kritiek aan de orde op de bestaande beelden van de ontwikkeling van de Germaanse 

socio-politieke organisatie. 

Vanwege deze kritiek wordt in de tweede paragraaf opnieuw gekeken naar de historische bronnen. 

Dit is bovendien nodig omdat in onderhavige studie niet het gehele "Germanendom" wordt bestu

deerd, zoals in de Verfassungsgeschichte, maar slechts een deel daarvan. Ik zal mij concentreren op enkele 

cruciale vragen. De eerste is of aanwijzingen bestaan voor een afnemend belang en/of een veranderen

de invulling van het koningsschap. Ten tweede zal gekeken worden naar de Gefolgschaft: in hoeverre zijn 

de vigerende voorstellingen over deze institutie adequaat, en wordt de veronderstelling dat deze steeds 

belangrijker wordt bevestigd? 

Eventuele veranderingen in de socio-politieke structuur blijken in de geschreven bronnen nauwelijks 

direct waarneembaar. Daarom wordt in de derde paragraaf gezocht naar andere ingangen voor onder

zoek naar de socio-politieke organisatie. Daartoe behoren vanzelfsprekend archeologische gegevens, 

maar ook geschreven teksten zijn wellicht bruikbaar wanneer zij vanuit een andere optiek worden 

geanalyseerd. 

4 . I B E S T A A N D E V I S I E S OP DE G E R M A A N S E S O C I O - P O L I T I E K E O R D E EN HAAR 

O N T W I K K E L I N G 

4 . . I . I VAN WAITZ TOT W E N S K U S . DE DUITSE VER F AS SUN G S GE S CHI CH TE 

Dat de Germaanse samenleving een soort democratie geweest zou zijn is een idee van Georg Waitz, uit

eengezet in diens Deutsche Verfassungsgeschichte uit 1844.392 Waitz zag lokale groepen, Gemeinden of 

Markgenossenschaften, als de basiscomponenten van de samenleving. Deze waren samengesteld uit vrije, 

landbezittende en wapendragende boeren. De Gemeinden zonden afvaardigingen uit naar de volksverga

dering op stamniveau (concilium, Thing). Daar werd recht gesproken door de priesters, en koos men een 

koning (rex),393 oorlogsleiders (duces), en beambten (principes). Deze laatsten spraken recht in de dorpen 

(via) en op het niveau van de Gau (pagus). Ze werden bijgestaan door een Gefolgschaft (comitatus). 

Weliswaar vormde de aristocratie, inclusief de familie waaruit de koning voortkwam, een aparte klasse, 

maar deze bezat ten opzichte van de vrije boeren geen monopolie op posities en de uitoefening van 

geweld. De Latijnse equivalenten voor de door Waitz gebruikte termen zijn allemaal terug te vinden in 

een tweetal passages van Tacitus' Germania: Könige wählen sie aufgrund ihrer adligen Herkunft, Heerführer 

aufgrund ihrer Tapferkeit. Die Könige besitzen jedoch keine unumschränkte und willkürliche Macht, und die 
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Heerführer sind Anführer mehr durch ihr Beispiel als durch ihre Machtbefugnis.. .394 In diesen Volksversammlungen 

wählt man auch die Führer, die in den Dörfern und in den Bezirken Recht sprechen sollen. Jedem von ihnen stehen 

hundert Beisitzer aus dem Volke als Ratgeber und Garanten seiner Autorität?9" 

Aanvankelijk conformeerden de meeste onderzoekers zich aan Waitz' concept van de "democratische" 

Germaanse staat.396 Dannenbauers artikel Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen markeert een omslag 

in het denken.397 De auteur zag dat de adel, inclusief de koning als primus inter pares, gedurende de gehe

le Middeleeuwen overal in Europa domineert. Omdat de middeleeuwse volken uit de Germaanse stam

men van de Volksverhuizingstijd zijn voortgekomen, moest de Adelsherrschaft dus wel de traditionele 

Germaanse constitutie zijn.398 Deze assumptie stond lijnrecht tegenover de visie van Waitz, volgens 

welke de adel nauwelijks voorrechten had.399 Daarom gaf Dannenbauer een hernieuwe interpretatie van 

de Germania, de meest uitvoerige bron over de Germaanse socio-politieke organisatie en de enige die de 

comitatus of Gefolgschaft noemt.400 Hij onderbouwt zijn betoog echter vooral met passages uit de annales 

en historiae.m 

In de eerste plaats zou Tacitus onder nobiles niet slechts personen met een hoger "maatschappelijk 

aanzien" verstaan, maar leden van een Geburtsadel, die trots zijn op hun afkomst. Verder blijkt uit de his

torische werken van Tacitus dat de adel beslist over de acties van het volk én over hun autonomie. 

Tenslotte wees Dannenbauer op het feit dat de princeps geen beambte in de moderne betekenis was, 

doch in de eerste plaats een aristocraat. Augustus kiest deze term immers als eretitel en bij Caesar is 

magistratus ("beambte") niet gelijk aan princeps.*02 De erfelijke positie van de princeps zou blijken uit een 

opmerking van Tacitus: Insignis nobilitas aut magna patrum mérita principis dignationem etiam adulescentulis 

assignant.*03 In Dannenbauers lezing verkrijgt een jongeman de waardigheid (dignatio) van princeps, omdat 

zijn vader van adel is.404 

Volgens Dannenbauer berustte Waitz' idee van de Germaanse socio-politieke orde op .. .die bürgerliche 

konstitutionelle Ordnungs- und Beamhtenstaat, der ihm und seine Zeitgenossen als Ideal vorschwebte.*0" In de 

Naturzustand zou de mens echter geen vrijheid, vrede en politieke orde gekend hebben, doch een heer

schappij van het geweld en een constante staat van oorlog. Ook de Germanen zouden voortdurend 

hebben gevochten, zowel binnen als buiten de stam.406 Gezien het gewelddadige karakter van de samen

leving berustte de macht van de princeps in de eerste plaats op de krijger-Gefolgschaft.*01 Om deze te 

kunnen onderhouden was een vermogen nodig, en aangezien rijkdom destijds uit landbouw- en weide

grond zou hebben bestaan, concludeert Dannenbauer: Gefolgschaft setzt Grundherrschaft voraus.*03 Macht 

berustte tenslotte op het bezit van een burcht. Omdat de landsverdediging niet afdoende was geregeld, 

verzamelde het volk zich bij de burcht van de heer, zodat diens macht nog toenam.409 

Het door Dannenbauer geschetste beeld heeft een statisch karakter. De Germaanse politieke orde is 

een rigide systeem, met vastliggende posities van adel en volk. Hoe de aristocratie haar posities verkrijgt, 

onderhoudt en legitimeert staat niet ter discussie. De enige verandering volgens Dannenbauer was een 

verschuiving in de aard van de Gefolgschaft in de tijd tussen Caesar en Tacitus. Aanvankelijk een losse 

verbintenis, opgeheven nadat een specifiek doel was bereikt, bleef de Gefolgschaft in de Romeinse tijd 

ook in vredestijd bestaan.410 De toestand in de Vroege Middeleeuwen zou in wezen dezelfde zijn. 

"Duitse" stammen als de (Angel)saksen, Thüringers en Alamanni, kennen volgens Dannenbauer een 

omvangrijke groep kleine boeren en onvrijen tegenover een sterke aristocratie, die steunt op haar 

Gefolgschaft, grondbezit en burcht. 

Schlesinger werkte de ideeën van Dannenbauer verder uit, maar ging daarnaast meer in op verande

ringsprocessen.411 Zo vroeg hij zich af hoe Herrschaft over vrijen eigenlijk ontstaat. Ten eerste zou het 

zoeken van veiligheid bij een heer verplichten tot het verdedigen en onderhouden van diens burcht of 

huis(houden).412 De tweede oorzaak was aansluiting bij een Gefolgschaft. De krijger legde een eed af en 
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bond zich daarmee meer op basis van "trouw" dan van onderwerping. De heer op zijn beurt schonk 

wapens, een paard en "ringen". Daarmee .. .ging nach germanischer Vorstellung anscheinend das Heil des Herrn 

auf den Beschenkten über. Wanneer de heer en zijn krijgers zich dapper gedroegen in het gevecht en over

winningen behaalden steeg hun aanzien.413 

Schlesinger lokaliseerde Herrschaft en de Gefolgschaft overigens niet alleen bij de principes. Großhauern 

oefenden eveneens Grundherrschaft uit, omdat onvrije boeren producten afdroegen.414 Ook voor hen was 

het instandhouden van een Gefolgschaft noodzakelijk.415 Aldus was de gehele maatschappij gefolgschaftlich 

gegliedert. Aanzienlijke personen zouden op grond van verdiensten, bijvoorbeeld als legeraanvoerder, in 

de vroeg-Romeinse tijd nog princeps kunnen worden. Hun nakomelingen erfden deze positie.416 De 

macht van de koning verschilde volgens Schlesinger in wezen niet van die van andere edelen. De 

koning had wél een sacrale functie als de representant van het volk, verantwoordelijk voor vrede en 

vruchtbaarheid.417 

Vanaf de Late Ijzertijd traden volgens Schlesinger veranderingen op in de socio-politieke orde, eerst 

geleidelijk en tijdens de roerige Volksverhuizingstijd in versneld tempo.418 Al bij Caesar zou te zien zijn 

dat een princeps stamgenoten in de volksvergadering kon aanzetten tot raids. De deelnemers legden een 

eed van trouw af en behoorden daarmee tot de Gefolgschaft.m Ook verovering van land kon het doel 

zijn, maar dan was in de regel sprake van een Heerhaufen, die tevens de Gefolgschaften uit andere stammen 

omvatte. De leider van de onderneming, de Heerkönig, verenigde de traditionele sacrale rex en de dux in 

één persoon.420 Oude stamverbanden zouden worden doorkruist omdat de Gefolgschaft-relaties sterker 

waren dan de binding met stamgenoten. Schlesinger concludeert dit op basis van de passage in de anna

les volgens welke Inguiomerus zich cum manu clientium aansluit bij Maroboduus, de vijand van de eigen 

stam.421 Uiteindelijk resulteerde dit in een meer hiërarchische samenleving. De macht van de koning 

steeg boven die van de principes uit en de aristocratie was een afgesloten stand geworden. Het principe 

van vrijgevigheid zou reeds in of vlak na de Volksverhuizingen zijn gaan resulteren in uitdelingen van 

land. De koning gaf het aan de edelen, die op hun beurt weer schonken aan leden van hun 

Gefolgschaft."22 

Wenskus schetste in zijn even omvangrijke als gecompliceerde werk Stammesbildung und Verfassung. Das 

Werden derfrühmittelalterlichen gentes in essentie dezelfde historische ontwikkeling. De titel geeft echter al 

aan dat het boek mede gaat over het ontstaan van stammen in het algemeen, en de Germaanse gentes van 

de Volksverhuizingstijd in het bijzonder. Volgens Wenskus lag verwantschap aan de basis van het politie

ke denken. Het verwantschapsidioom (Gentilismus) was de enige wijze waarop "primitieve" groepen uit

drukking konden geven aan een saamhorigheidsgevoel.423 Het idee van verwantschap van de leden van 

een stam kreeg onder meer uitdrukking in huwelijksregels, de stamnaam, genealogieën, en herkomstsa-

gen.424 Deze traditie werd met name gedragen door leden van de stam met boven-lokale belangen: de 

elite en daarbinnen vooral de stirps regia, het geslacht van de sacrale koning.423 Wenskus noemde dit de 

Traditionskern van de stam. Vanwege de vanzelfsprekendheid van de traditie stond de macht van degenen 

die haar droegen normaliter niet ter discussie.426 In perioden van instabiliteit was dat anders en werden 

hogere eisen aan de leider gesteld. Bovendien werd het streven naar persoonlijke macht van leden van 

de elite dan niet langer in toom gehouden. 

Net als Schlesinger zag Wenskus de Late Ijzertijd als een periode waarin de eerste grote veranderin

gen optraden. Omdat een reeks Gallische en Westgermaanse stammen op dat moment koningsloos was, 

terwijl zij het koningschap aanvankelijk wel kenden,427 sprak Wenskus van een gallisch-westgermanische 

Revolution. De veranderingen zouden het gevolg zijn van de opkomst van het Gefolgschaft-systeem, gesti

muleerd door het bestaan van oppida en Höhenburgen. De koningsloze zone zou overeenkomen met het 

- oorspronkelijk Keltische — verspreidingsgebied van dit nederzettingstype.428 Ondanks Keltische invloe

den zou de Germaanse Gefolgschaft een zekere mate van originaliteit hebben bezeten.429 Genoemde 
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invloeden traden onder meer op doordat Germaanse groepen de rechtsrijnse zone met oppida innamen. 

De bijbehorende migratie vroeg zelf al om nieuwe vormen van leiderschap, zoals het Heerkönigtum. 

Ook Wenskus meende dat de ontwikkelingen versnelden in de Volksverhuizingstijd. Toen kwamen 

de in de Vroege Middeleeuwen dominante gentes of Großstämme op, zoals de Goten, Langobarden, 

Alamannen, Franken en Saksen. Omdat een Gefolgschaft niet alleen open stond voor leden van een enke

le stam, sloten zich tijdens de migratie voortdurend kleine groepen aan. De aldus ontstane Wanderlawine 

droeg doorgaans de naam van een reeds lang bestaande Kleinstamm, daar zij vaak een deel van de 

Traditionskern, of zelfs de stirps regia van de laatste omvatte. 

4 . I . 2 N O T I T I E S U I T D E V E R FAS SU N G S GE S C H I C H T E I N D E A R C H E O L O G I E 

Met de bespreking van het werk van Waitz, Dannenbauer, Schlesinger en Wenskus is een beknopte 

samenvatting gegeven van anderhalve eeuw onderzoek naar de Verfassungsgeschichte van Germaanse groe

pen. Hoewel binnen deze discipline een aanzienlijke theorievorming omtrent de socio-politieke organi

satie heeft plaatsgevonden, is de invloed op het denken van archeologen moeilijk na te gaan. 

Hoewel de terminologie wordt gebruikt, is van een consistente toepassing van de achterliggende 

theorie geen sprake. Zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 past Eggers het democratische en het aristocra

tische model toe op ruimtelijk gescheiden samenlevingen. Hij lijkt de denkbeelden van Waitz en 

Dannenbauer te combineren, doch refereert niet aan hun werk. Redlich schijnt zich eerder op 

Schlesinger te baseren, omdat diens vroege ontwikkelingsstadium van de aristocratie te herkennen is in 

het beeld dat zij van de Rijn-Weser-Germaanse samenleving schetst. De edelen zijn een soort 

Großbauern en de aristocratie is nog niet tot een gesloten klasse geworden.430 Ook Redlich verwijst ech

ter niet naar de genoemde literatuur. 

Is een zekere invloed van ideeën uit de Verfassungsgeschichte in de Duitse archeologie van de jaren '50 

aanwijsbaar, in Nederland lijkt deze aanvankelijk afwezig. Aangezien Dannenbauer en diens navolgers in 

feite de wortels van het middeleeuwse feodale stelsel wilden blootleggen, herkennen we concepten uit 

de Verfassungsgeschichte het eerst bij historici en archeologen die zich met de Middeleeuwen bezighou

den. Zo baseert Blok zich vooral op Wenskus in zijn beschrijving van de vroegste geschiedenis van de 

Franken431 en neemt de Gefolgschaft in het recente werk van Heidinga een prominente plaats in.432 

Echter, voor zover men zich in de archeologie van de Romeinse tijd met de Germaanse socio-politieke 

organisatie heeft beziggehouden, schijnt de Verfassungsgeschichte geen inspiratiebron geweest te zijn. Zelfs 

het begrip Gefolgschaft wordt in de literatuur niet genoemd.433 

De beperkte invloed van de Verfassungsgeschichte buiten Duitsland kan mede zijn veroorzaakt doordat 

men zich daarin primair bezighield met de oorsprong van de Duitse constitutionele orde, uitgaande van 

continuïteit met het Germaanse verleden.434 De Gefolgschaft werd voorgesteld als een instituut gedragen 

door specifiek "Germaanse" waarden zoals de Treue. Een en ander had weinig aantrekkingskracht op 

niet-Duitse onderzoekers. 

Nu heeft de Germanenforschung de laatste decennia een meer kritische houding aangenomen.435 

Hoewel het werk van Wenskus stevig in de traditie geworteld is, wordt hierin al voortdurend aangege

ven dat de beeldvorming over de Germaanse samenlevingen niet zelden berust op door de onderzoe

kers teruggeprojecteerde eigentijdse verhoudingen.436 Volgens Wenskus kan dit worden ondervangen 

door een kritischer omgang met de historische bronnen437 en het gebruik van een nieuw referentieka

der: de antropologie. Hij wil de Germaanse stammen niet langer vergelijken met de eigen, maar met 

niet-Europese, "primitieve" samenlevingen.438 Dit op het eerste gezicht zinvolle idee brengt echter weer 

nieuwe problemen met zich mee.439 
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Wenskus gaat namelijk uit van de veronderstelling dat in primitieve samenlevingen ...enge Verwantschaft 

als die stärkste und ursprünglichste Bindekraft der Vergesellung empfunden wird.*40 In de stabiele oer-situatie is 

het individu politiek passief doordat zijn plaats in de samenleving vastligt door verwantschap. Eerst na de 

gallisch-westgermanische Revolution en het ontstaan van de Gefolgschaft wordt het op verwantschap geba

seerde traditionele stamverband doorbroken, zodat individuen actief worden. Wenskus' assumptie van 

verwantschap als enige organiserende principe in niet-Westerse samenlevingen is echter een stereotyp, 

een modern topos. Op deze wijze ontstaat een grand narrative, waarin de geschiedenis gereduceerd wordt 

tot een simpele, unilineaire ontwikkeling. In een poging om te ontkomen aan traditionele noties 

omtrent het "Germaanse" wordt het kind met het badwater weggegooid, daar het cultuur-specifieke op 

de achtergrond raakt. 

Dat Wenkus' ideeën berusten op stereotypen, moge blijken uit het feit dat het door hem geschetste 

beeld terugkeert in studies die voortkomen uit andere onderzoekstradities. Een voorbeeld is Hedeagers 

overzicht van de Deense Ijzertijd.441 Hoewel het begrip Gefolgschaft hierin een belangrijke rol speelt, is 

het analytisch kader niet dat van de Verfassungsgeschichte,442 doch dat van de processuele, neo-evolutionis-

tische archeologie. In de laatstgenoemde benadering wordt uitgegaan van een dominantie van verwant

schap in tribale samenlevingen.443 Daarom zou de ontwikkeling van de tribale samenleving naar een 

vroege staat, die Hedeager probeert aan te tonen voor Denemarken, gepaard gaan met een ...liberation 

from the kinship structure as the determinative economic, political and military principle, alsmede een ...splitting 

[of] the traditional tribal structure.444 Aangezien de vroege staat zou zijn opgedeeld in politiek-economische 

klassen,443 ziet Hedeager archeologische indicaties voor een toenemende economische macht van de 

elite. Deze laatste controleert zowel de agrarische productie als de stromen prestige-goederen, en heeft 

daarmee macht over mensen.446 

De bestaande beelden omtrent de ontwikkeling van de Germaanse socio-politieke organisatie blijken 
alle neer te komen op hetzelfde basisidee, onafhankelijk van de onderzoekstradities waaruit zij voortko
men. Aanvankelijk is de macht van de elite "sacraal" en ingekaderd in verwantschapsrelaties, ofwel de 
"stam". In de loop van de Romeinse tijd worden de traditionele banden verbroken en berust macht op 
politieke, militaire en economische dominantie. Deze stereotype beeldvorming wekt wantrouwen ten 
aanzien van het gebruik van de historische bronnen. Is de geschetste ontwikkeling daar werkelijk in 
terug te vinden, of heeft men gelezen met vooringenomen ideeën? In de volgende paragraaf keer ik 
daarom terug naar de bronnen, om te onderzoeken wat daarin van de veronderstelde ontwikkelingen is 
terug te vinden. 

4 . 2 H E T K O N I N G S C H A P EN DE G E F O L G S C H A F T IN DE H I S T O R I S C H E B R O N N E N 

In het onderstaande zal ik de geschreven teksten opnieuw analyseren voor zover het gaat om de gege

vens betreffende twee instituties, namelijk het koningschap en de Gefolgschaft. Het algemene idee is 

immers dat het koningschap gedurende de Romeinse tijd aan belang inboet of op zijn minst van karak

ter verandert. Verder zou de Gefolgschaft steeds belangrijker worden. In het onderstaande wordt bezien 

of de veranderende inhoud en betekenis die men doorgaans aan het koningschap en de Gefolgschaft toe

kent, daadwerkelijk door de geschreven bronnen uit de Romeinse tijd gedocumenteerd worden. 

Uit de bronnen over de laat-Romeinse tijd blijkt, dat de Franken koningen hadden.447 Dat dit ook 

voor de Friezen gold, is zeer wel denkbaar. Ze stonden namelijk zowel in de 1ste-,448 als de 7de eeuw na 

Chr. onder koningen.449 De continentale Saksen kenden in de Vroege Middeleeuwen het koningschap 

niet, maar waarschijnlijk was dat in vroeger tijden anders geweest.430 Direct buiten het onderzoeksgebied 

bestonden eveneens koningen; men hoeft maar aan de talloze voorbeelden bij de Alamanni te denken. 

69 



De gallisch-westgermanische Revolution lijkt dus nauwelijks een blijvende impact te hebben gehad. Nu was 
bij stammen waar deze omwenteling plaatsvond, zoals de Bataven en Cherusci, sprake van een hevige 
elitecompetitie.4M Bij nadere beschouwing blijkt dat deze competitie zich voor een belangrijk deel 
afspeelt binnen de stirps regia en nauw aanverwante elitefamilies. Tussen Civilis en zijn zusters' zoon 
Iulius Briganticus bestaat een diepe haat en beide vechten aan verschillende zijden.452 Arminius is in 
conflict met zijn broer Flavus en met Inguiomerus, zijn vaders broer.453 Bij beide stammen staat het 
koningschap als instituut niet ter discussie. Het gaat erom, wie koning wordt. Civilis zou het koning
schap hebben nagestreefd454 en Arminius wordt uiteindelijk vanwege dergelijke aspiraties in opdracht 
van zijn verwanten vermoord.455 Zelfs 25 jaar later accepteren de Cherusci Italicus - de laatst overgeble
vene van de stirps regia - als koning, hoewel hij zijn hele leven binnen het Romeinse rijk had doorge
bracht. Ook de leden van de stirpes regiae van verschillende koningsloze Gallische stammen in de 1ste 
eeuw voor Chr. trachten koning te worden.456 Uit het werk van Dobesch blijkt dat de herinvoering van 
het koningschap soms daadwerkelijk plaatsvond.457 

Het koningschap als institutie vertoont dus een sterke dynamiek op de korte termijn, maar is een 

constante factor over langere perioden gezien. Op zich is het optreden van inhoudelijke veranderingen 

in het koningschap gedurende de Romeinse periode niet uit te sluiten. Een van die mogelijke verande

ringen betreft de eerder besproken vervanging van het traditionele, sacrale koningschap door een vorm 

gebaseerd op politieke en militaire macht. Nu baseerde Höfler, die het concept van het Germaanse 

Sakralkönigtum gestalte gaf, zich voor een belangrijk deel op middeleeuwse bronnen.458 Hieruit blijkt 

reeds dat het sacrale aspect ook in de laat-Romeinse tijd nog relevant moet zijn geweest. Het idee van 

de geringe politieke en militaire macht van de koningen uit de vroeg-Romeinse tijd, berust op het 

onderscheid in de Germania tussen de rex, de koning, en de dux, de oorlogsleider.459 Tacitus maakt dit 

onderscheid echter om de begrippen nohilitas en virtus te benadrukken.460 Het door Tacitus gemaakte 

kunstmatige onderscheid werd door latere onderzoekers niet onderkend, aangezien het overeenstemde 

met de reeds genoemde stereotypen aangaande het karakter van "primitieve" samenlevingen en hun 

verdere ontwikkeling. De scheiding tussen het ideologische aspect van macht enerzijds en het politieke 

en militaire aspect anderzijds wordt in veel samenlevingen echter niet gemaakt.461 

Berust het veronderstelde verschil tussen het vroeg- en het laat-Romeinse leiderschap nu alleen op 

een vooringenomen lezing van Tacitus? Dit lijkt op het eerste gezicht niet het geval, gezien de verschil

lende terminologie in de vroeg- en laat-Romeinse bronnen. In de eerste eeuw wordt de elite van een 

stam gekarakteriseerd als bestaande uit een koning, met daaronder een reeks nobiles, primores en principes. 

In de 4de eeuw wordt het beeld overheerst door een groot aantal reges, regales en (sub)reguli, met name 

bij de Alamanni, Sarmaten en Quadi. Dit zouden de typische Heerkönige kunnen zijn.462 Wat deze ter

men precies inhouden is echter moeilijk na te gaan. Zo spreekt Ammianus hoofdzakelijk over de reges. 

Terwijl een dozijn van hen bij naam wordt genoemd, gebeurt dat voor geen van de regales en reguli.463 

Het begrip regales lijkt met "prinsen" te kunnen worden vertaald, in overeenstemming met een bericht 

over Vitrodorus van de Quadi, de zoon van rex Viduarius.464 Verder wordt geschreven over de regalus 

Zizais, die door de Sarmaten als leider gekozen is en later door R o m e wordt benoemd als rex.465 Bij 

Ammianus is regales tegelijk een aanduiding voor de elite in het algemeen. Tijdens een veldslag dwingt 

het Alamannische voetvolk hun regales tot afstijgen, om te voorkomen dat ze vluchten. Het gaat om een 

groep van zeven reges, tien regales en talrijke optimates (edelen).466 Wanneer onder regales zowel leden van 

de stirps regia als van de elite verstaan kunnen worden, gaat het niet om een wezenlijk nieuwe categorie 

binnen de elite. De (sub)regulus, een klein- of onderkoning, lijkt wel een specifiek laat-Romeins feno

meen. De functie komt bij Caesar, Tacitus en tijdgenoten immers niet voor.467 Waar sprake is van meer

dere koningen bij één stam, betreft het een dubbelkoningschap.468 Desondanks kunnen koningen ook in 

de vroegere perioden op meerdere hiërarchische niveau's zijn voorgekomen. Dit voor verschillende 

Keltische groepen beschreven fenomeen kan wel eens algemener zijn geweest dan men denkt.469 
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Alvorens te spreken over het belang van de Gefolgschaft door de tijd heen, wil ik de relevante passages in 

de Germania met betrekking tot dit fenomeen nog eens in ogenschouw nemen. Tacitus' beschrijving van 

dit instituut is namelijk de enige voor de Romeinse tijd en blijkt nogal suggestief. De indruk wordt 

gewekt dat alles draait om eer en loyaliteit: de eer om tot een comitatus te behoren of een te leiden, en 

de onderlinge loyaliteit van leider en krijger op het slagveld.470 Vooral Schlesinger nam dit letterlijk en 

zag als kern van de Gefolgschafts-rehtie de Treue, die niets te maken had met onderdanigheid of het ver

lies van vrijheid.471 

Bazelmans attendeert op het sterk symmetrische karakter van deze relatie in de door Tacitus gegeven 

beschrijving,472 vergeleken met de meer asymmetrische patroon-cliënt relaties bij de Romeinen en 

Kelten. Tacitus blijkt echter een bepaald beeld van de Germaanse politieke organisatie te willen constru

eren.473 Hij vergelijkt de Germaanse samenleving met die van het Republikeinse Rome, in contrast met 

het systeem tijdens het principaat. Er zou sprake zijn van libertas, burgerlijke vrijheid, die resulteerde in 

virtus, deugdzaamheid. De verregaande vorm van libertas leidde tot het ontbreken van een ontwikkelde 

politieke structuur in Germania en kon in het slechtste geval resulteren in een totale chaos. Om dit laat

ste probleem op te lossen introduceert Tacitus de comitatus in de zojuist beschreven vorm, die verhinder

de dat de Germaanse samenleving niet in chaos ontaarde. 

Eerst in latere passages van de Germania blijkt de Gefolgschafts-bznd om meer dan eer en loyaliteit 

alleen te draaien. De leider dient zijn krijgers te onderhouden en geschenken te geven (een strijdros en 

framed), en hij moet feestmalen aanrichten.474 Volgens Tacitus is liheralitas of munificentia, vrijgevigheid, 

een belangrijke verplichting van de princeps. Hij beschrijft hoe de middelen voor deze vrijgevigheid ver

kregen worden. Deze komen in de eerste plaats uit oorlogen en raids. Daarnaast is er de agrarische pro

ductie van het eigen huishouden en de runderen en akkerbouwproducten die de bevolking als tribuut 

afdragen.473 We kunnen constateren dat blijkbaar twee soorten ondergeschikten bestaan. Enerzijds is 

sprake van tribuutplichtige, afhankelijke boeren, door Tacitus servi genoemd.476 Anderzijds zijn er de 

leden van de comitatus, die geschenken ontvangen en nobilium adulescentium zijn, jonge mannen van voor

name afkomst.477 Daarom wordt deze groep wel de ritterliche Gefolgschaft genoemd.478 

Verrassend genoeg blijkt uit de "historische" werken van Tacitus niets van het belang dat in de 

Germania aan de comitatus wordt gehecht. Het begrip comitatus wordt slechts éénmaal (mogelijk) in de 

zin van Gefolgschaft gebruikt.479 Daarentegen spreekt Tacitus herhaaldelijk van clientes als ongedifferen

tieerd, overkoepelend begrip, waartoe zowel de comitatus als de cliënten van lagere status behoren. Waar 

geschreven wordt over de manu clientium van Inguiomerus gaat het duidelijk om een grote groep krij

gers, daar hun overlopen naar Maroboduus verhindert dat Arminius het overwicht in de strijd krijgt.480 

Elders wordt gesproken over de magna cum propinquomm et clientium manu, de grote schare verwanten en 

cliënten van Segestes.481 Onder deze clientes bevinden zich zeker aanzienlijke personen die Segetes poli

tiek steunden, aangezien de groep tegenover de factie van Arminius staat.482 Ongetwijfeld omvat de 

groep tegelijkertijd personen met een lagere status. Naast clientes gebruikt Tacitus een reeks andere 

begrippen voor de volgelingen van een Germaanse princeps. Deze termen werden door de Romeinen 

weliswaar in de militaire sfeer gebruikt, doch zij konden ook in andere contexten worden gebruikt.483 

Op grond van de context waarin deze volgelingen optreden is het onwaarschijnlijk dat het steeds het 

persoonlijke gevolg van een princeps betreft. 

De verschillen in terminologie van de Germania enerzijds, en de annales en historiae anderzijds werkt 

verwarrend. Schlesinger bijvoorbeeld, stelt de clientes van Inguiomerus gelijk aan de Gefolgschaft. De 

betreffende groep is echter zo groot dat deze naast de persoonlijke comitatus ook krijgers uit zijn overige 

clientèle moet hebben omvat. Het is belangrijk dit onderscheid in het oog te houden in het licht van de 

verregaande conclusie die Schlesinger aan de gelijkstelling clientes : Gefolgschaft verbindt,484 namelijk 

.. .daß die Gefolgschaft ein festerer Verband war als der Stamm. Die cheruskischen Gefolgsleute des Inguiomerus sch

lugen sich ohne Murren auf die Seite der Feinde des eigenen Stammes.4^ 
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Tegen dit idee wil ik krachtig stelling nemen. Ten eerste is noch Arminius, noch Inguiomerus of een 

ander lid van de elite de ultieme vertegenwoordiger van de stam. Met de hevige strijd om de 

(konings)macht bij de Cherusci,486 staat in zekere zin ook ter discussie wie de stamtraditie vertegen

woordigt. Inguiomerus is niet de vijand van zijn eigen stam, doch van Arminius. Ten tweede is het onte

recht te concluderen dat de Gefolgschafts-band sterker is dan de stam. Hoewel de Gefolgschaft een zekere 

autonomie bezit, gaat met name Schlesinger — maar ook Dannenbauer — te veel uit van een statische 

socio-politieke orde. Waarden als "eer" en "trouw" zijn niet voldoende de Gefolgschaft bijeen te houden. 

Wanneer de heer niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, of wanneer andere principes hem voorbijs-

treefden, zullen zijn Gefolgschaft en clientèle danig geslonken zijn. Verder zullen ook de leden van de 

Gefolgschaft hun eigen belangen hebben nagestreefd. Tenslotte waren mensen zeker niet alleen loyaliteit 

verschuldigd jegens hun princeps of patroon, maar ook aan hun bloed- en metaforische verwanten, hun 

cultusgemeenschap en dergelijke. Binnen een stam of pagus is sprake van conflicting loyalties, met zowel 

een tendens tot segmentatie als tot integratie.487 

Tot nu toe is uitsluitend de discussie over de Gefolgschaft van de vroeg-Romeinse tijd aan de orde 

geweest. Tot besluit van deze paragraaf wil ik nagaan of in de bronnen indicaties te vinden zijn voor een 

toenemend belang van de Gefolgschaft in de laat-Romeinse tijd. Helaas wordt ook ten aanzien van het 

gevolg van Germaanse elites een vage terminologie gehanteerd. Ammianus, de belangrijkste zegsman 

voor deze periode, duidt volgelingen in het algemeen doorgaans aan als pagus, populus, natio en gens. 

Wanneer meer details worden gegeven, blijkt het om etnische eenheden te gaan.488 Een enkele maal is 

sprake van een aanvoerder over leden van meerdere stammen, maar meer dan twee zijn dat er nooit. 

Gefolgschaft-a.ch.tige verbanden worden bij Ammianus zeker niet meer genoemd dan bij Tacitus. 

Ammianus gebruikt verschillende termen voor de naaste volgelingen van de koning, zoals satellites,489 

comités,490 amici,491 pauces,492 en minister.493 Uit de weinig specifieke terminologie is hooguit een differen

tiatie binnen het gevolg van een koning op te maken die vergelijkbaar is met die in de vroeg-Romeinse 

periode. Blijkbaar zijn er dienaren in de huidige betekenis van het woord, zoals de minister van 

Vithicabius. Daarnaast lijkt sprake van kleine groepen zeer trouwe en belangrijke volgelingen, wellicht 

identificeerbaar leden van de Gefolgschaft. Dit zijn de vier comités op wiens hulp en trouw Hortarius in 

belangrijke mate aangewezen is.494 Eenzelfde positie wordt ingenomen door de drie beste amici van 

Chonodomarius, die met de koning en 200 comités gevangen genomen worden.493 Deze laatstgenoemde 

comités hoeven niet vergelijkbaar te zijn met die van Hortarius. Misschien gaat het hier mede om krij

gers met een lagere status. 

Tot slot van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat de historische bronnen geen eenduidige 

bewijzen leveren voor veranderingen in de socio-politieke organisatie in de Romeinse tijd. Het 

koningsschap verdwijnt zeker niet, al is bij sommige groepen decennia lang sprake van een opvolgings-

strijd binnen de strirps regia of wordt het koningschap door de rest van de elite niet geaccepteerd. Zowel 

in de vroege als de late Romeinse tijd is sprake van koningen, kleinkoningen en elite. Het is slechts de 

mate van detaillering en de terminologie van de bronnen die verschuivingen suggereert. De macht van 

koningen heeft ten allen tijde zowel ideologische als politieke, militaire en economische componenten. 

De persoonlijke Gefolgschaft van aristocratische jonge krijgers bestaat al in de vroeg-Romeinse tijd, naast 

een grotere groep van verwanten en clientes met een lagere status. De teksten tonen niet aan dat de 

Gefolgschaft steeds belangrijker wordt en bestaande stamverbanden in toenemende mate doorkruist. 

Waarschijnlijk is voortdurend sprake geweest van segmenterende tendensen ten gevolge van een per

soonlijk machtsstreven van elites, die weer door andere factoren teniet werden gedaan. 

72 

http://Gefolgschaft-a.ch.tige


4 - 3 NAAR E E N A L T E R N A T I E V E B E N A D E R I N G VAN DE S O C I O - P O L I T I E KE 

O R G A N I S A T I E 

4 . 3 . I MACHT. I D E O L O G I S C H OF E C O N O M I S C H ? 

In het onderstaande -wordt gezocht naar een alternatieve benadering voor de studie van de socio-poli-

tieke organisatie. De eerder besproken benaderingen blijken namelijk geen bevredigend beeld te schet

sen van de wijze van machtsuitoefening binnen de bestudeerde samenlevingen. Ten eerste worden ont

wikkelingen in de samenleving betrokken op de inhoud of het relatieve belang van instituties. Het 

Sakralkönigtum wordt door het Heerkönigtum verdrongen, en verwantschap of de stam door de 

Gefolgschaft. Instituties zijn echter abstracties en in werkelijkheid zijn de machtsverhoudingen tussen per

sonen van belang. Ten tweede wordt een chronologisch onderscheid gemaakt tussen "ideologische" en 

"reële" macht. De laatste is gebaseerd op politieke, militaire en/of economische dominantie. Van de ide

ologische macht weet men zich nauwelijks een voorstelling te maken, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 

Wenskus' vage omschrijving van de positie van de sacrale koning, die .. .sich allerdings ständig neu bewähren 

muß, .. .aber anderseits auch über keine nennenswertige Machtmittel zu verfügen braucht.. .496 Verder wordt ideo

logie gezien in het licht van moderne ideeën en waarden. Denk aan het begrip Treue binnen het 

Gefolgschaft-systeem, of de bij uitstek met "primitieve" samenlevingen in verband gebrachte verwant

schap. Tenslotte wordt ideologie opgevat als een verhulling of legitimatie van economische macht, het

geen eveneens een hedendaagse notie is.497 Het derde probleem van de vigerende visies is dat macht te 

veel als een vanzelfsprekendheid gezien wordt. Men concentreert zich op de verwerving van macht en 

heeft minder aandacht voor de competitie waarin elites verwikkeld waren en de instabiliteit van posities. 

Het werk van de antropoloog Bloch over het 18de en 19de-eeuwse Madagascar biedt een aantal 

aanzetten voor een oplossing van de genoemde problemen.498 Bloch analyseert de samenleving in eerste 

instantie vanuit de Westerse optiek, met een nadruk op militaire en economische dominantie. De 

samenleving op Madagascar was opgedeeld uit een reeks demes, endogame groepen, die elk de geïrri-

geerde rijstvelden in een bepaald dal bewerkten.499 De koning met zijn volgelingen dwong een aantal 

demes agrarisch surplus af te staan. Verschillende koninkrijken waren onderling in een felle competitie 

verwikkeld en af en toe slaagde er een te expanderen ten koste van anderen. Dan werd een nog inten

sievere rijstbouw nagestreefd, die meer arbeidsinput vroeg dan via de corvee van de demes kon worden 

verkregen. Nu waren slaven nodig, die alleen door een voortdurende militaire expansie konden worden 

verkregen, zodat ook meer krijgers gevoed moesten worden. Een rijk stortte derhalve ineen wanneer 

het in zijn expansie werd gestuit.300 

De verdeling van de militaire en politieke macht stond op Madagascar los van het systeem van socia

le status of ranking. Het was namelijk de deme die een bepaalde positie in een status-hiërarchie innam, 

waarbij de hogere demes werden geacht meer hasina te bezitten.501 Deze niet door mensen te genereren 

kracht verzekerde de vruchtbaarheid van bodem en mensen en de reproductie van de samenleving en 

de sociale orde.302 Hasina bestond in twee soorten. Tijdens bepaalde rituelen schonken de demes van 

hoge status hasina(l) — vruchtbaarheid en kracht — aan lagere groepen. De lageren in rang gaven hasi-

na(2) terug, door respect te tonen, voorrang te geven, en een zilveren munt te schenken. This side of 

hasina turns out not to be a state of superiors but an action of inferiors.503 Daarmee lijkt het op ons begrip 

eer": een persoon is slechts eervol, eerzaam, doordat anderen hem eer bewijzen. 

Iemand die een machtsbasis had opgebouwd en het koningsschap ambieerde was niet altijd afkomstig 

uit de hoogste deme.^04 Hij moest trachten hasina(2) te krijgen van de verwanten van de vorige heerser. 

Daarmee erkende hij echter tegelijk het bezit van hasina(l) door de bestaande elite en bewees ook hen 

eer. Daarnaast konden ook de leden van de andere hogere demes de troonpretendent hasina geven.505 

Tijdens een aantal jaarlijks terugkerende rituelen wisselde de koning hasina uit met zijn volgelingen. 
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Door het schenken van vruchtbaarheid en kracht presenteerde de koning zichzelf— en dus zijn macht — 

als behorend tot de "natuurlijke" orde, een gegevenheid, die altijd blijft en vaststaat.306 

In een Westers perspectief werkt de ideologie achter de macht van de koning verhullend. De partici

panten zagen haar echter werkelijk als een natuurlijke gegevenheid, gerelateerd aan hasina. Bloch wijst er 

tenslotte op dat een religieuze of ideologische legitimatie van traditional authority — zoals op Madagascar 

— essentieel is, maar tegelijk een beperking vormt. Rituelen worden namelijk gekarakteriseerd door een 

specifieke vorm van communicatie,507 met een sterk geformaliseerde, moeilijk aan de "realiteit" van alle

dag aan te passen "taal". Het ritueel nodig om macht als "natuurlijk" voor te stellen beperkt de moge

lijkheid tot niet-rituele vormen van communicatie en daarmee van ongebreidelde machtsuitoefening. 

4 . 3 . 2 CENTRALE WAARDEN IN DE KELTI S CH - GERM A AN SE S A M E N L E V I N G E N . R O E M , KRIJ GSH A ï I GH EID 

EN V R I J G E V I G H E I D 

In het licht van het bovenstaande blijken machtsverhoudingen en sociale relaties het best begrepen te 

kunnen worden vanuit de centrale waarde(n) van de participanten zelf. Deze laatsten zijn in het geval 

van de samenlevingen in het Rijn-Wesergebied moeilijk te achterhalen, omdat emic teksten uit de 

Romeinse tijd ontbreken. Daarmee vervalt tegelijk de mogelijkheid te controleren of de Germaanse 

•waarden die de klassieke auteurs ons voorschotelen geen stereotypen betreffen. Toch is de situatie niet 

uitzichtsloos. In onderhavige studie wordt uitgegaan van de — algemeen aanvaarde — notie van een zeke

re culturele verwantschap tussen de Keltisch-Germaanse krijgersamenlevingen.308 Dit maakt zinvolle 

cross-culturele vergelijkingen binnen dit "complex" mogelijk en rechtvaardigt het gebruik van vroeg

middeleeuwse "Germaanse" teksten van buiten het Rijn-Wesergebied. 

Van genoemde teksten is het Oudengelse epos Beowulf het meest relevant, omdat het uitgebreid ver

haalt van de waarden en het handelen van elitaire krijgers. Uit de analyse die Bazelmans maakte in het 

kader van zijn promotieonderzoek komt echter wel naar voren dat Beowulf slechts met de grootste voor

zichtigheid als "bron" met betrekking tot de Germaanse samenlevingen kan -worden gebruikt.309 Zo is 

het gedicht geschreven in een Angelsaksisch milieu tussen ongeveer 675 en 825 na Chr.,510 300 tot 800 

jaar later dan het door mij bestudeerde tijdvak. Wel zijn elementen uit een oudere Germaanse orale tra

ditie in het gedicht geïncorporeerd en wordt gerefereerd aan gebeurtenissen uit het begin van de 6de 

eeuw. Verder is Beowulf weliswaar doortrokken van Christelijk gedachtengoed, maar de dichter zag de 

hoofdpersonen als voorouders. Hij beschreef hen dus positief, hoewel zij heidenen waren. Dit was 

mogelijk door hen voor te stellen als de pre-Mozaïsche of "Noachitische" mensen uit de Bijbel.511 God 

had zich aan hen nog niet geopenbaard en derhalve hadden zij geen uitzicht op verlossing. Zij waren 

evenwel geschapen naar Zijn evenbeeld en konden streven naar het goede en vechten tegen het kwaad. 

In het feit dat de dichter schrijft over een "Germaans" verleden en "zijn" voorouders, ligt reeds een 

rechtvaardiging voor het gebruik van Beowulf voor deze studie. Hoewel het epos geen historisch of 

etnografisch werk in de moderne zin van het woord is, omvat het meer dan alleen een mooi verhaal 

over de lotgevallen en heldendaden van de hoofdpersoon. Bazelmans heeft namelijk duidelijk gemaakt 

dat in Beowulf een consistente en vrij volledige beschrijving wordt gegeven van de levenscyclus van een 

krijger-volgeling die het tot koning brengt.312 Tijdens zijn leven dient de krijger de reeds van nature 

aanwezige constituenten van zijn persoon, "lichaam" en "leven", aan te vullen met "beeld/eer" om zo 

een volwaardig en eervol lid van de elite te worden.313 Dit doel is slechts te bereiken door te handelen 

volgens een bepaalde gedragscode, zoals blijkt uit de bespreking van zowel het ideale gedrag van 

Beowulf als ongewenste gedragsalternatieven.314 Het is de koning die de door een krijger uit de hoogste 

elite behaalde "roem" erkent. Hierbij worden geschenken uitgewisseld en wordt de krijger bevestigd in 

zijn voorouderlijke claims op een bepaald territorium.313 
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Met name op grond van het consistente beeld in Beowulf van de voorstellingen omtrent de levenscyclus 

en constitutie van de krijger, de centrale waarden en de geschenkenuitwisseling, is het mijns inziens 

gerechtvaardigd het epos te gebruiken als referentiekader. In de teksten van klassieke auteurs over het 

Rijn-Wesergebied staan ook gegevens over de sociale structuur, de centrale waarden en 

(uitwisselings)relaties, maar uit hun context gelicht en bezien vanuit de waarden van de Romeinse cul

tuur. Ik zie Beowulf'als een hulpmiddel deze gegevens te plaatsen, zonder te veronderstellen dat de bestu

deerde samenlevingen tot in detail functioneerden als die in het epos. Beowulf geeft ook niet in alle 

opzichten een volledig beeld van de tribale samenleving. In de eerste plaats verzwijgt de dichter dat zijn 

voorouders heidense goden vereerden, en in Beowulf is derhalve niets te vinden over de 

(uitwisselings)relaties tussen de mensen en het bovennatuurlijke. Verder handelt Beowulf over de ideolo

gie en het handelen de hoogste elite. Over de meer "laag bij de grondse" aspecten van hun macht en de 

relaties met personen van lagere status wordt nauwelijks gesproken. 

In het nu volgende neem ik de centrale waarden uit Beowulf— die ik ten bate van de analyse roem, 

krijgshaftigheid en vrijgevigheid heb genoemd — als uitgangspunt. Ik volg aanvankelijk min of meer het 

stramien van de levenscyclus, door achtereenvolgens in te gaan op de afkomst van krijgers, het verwer

ven van roem en de (uitwisselings)relaties waarin zij participeren. Steeds wordt de stof uit Beowulf verge

leken met de gegevens uit de teksten van klassieke auteurs met betrekking tot de genoemde thema's. 

Tenslotte maak ik geleidelijk de overstap naar zaken die in het epos niet of nauwelijks aan de orde 

komen, zoals de uitwisseling van agrarische en gebruiksgoederen, om uiteindelijk de koppeling naar de 

archeologie te maken. 

4.3.2.I CENTRALE WAARDEN IN BEOWULF. VERWANTSCHAP EN DE TOEGANG TOT ROEM 

In Beowulf blijkt het vergaren van roem het ultieme doel van koning en aristocratie te zijn. Een aantal 
woorden met (ongeveer) deze betekenis wordt in de tekst voortdurend teruggevonden.516 R o e m is 
synoniem aan "goed".317 Als belangrijkste waarde is het onlosmakelijk verbonden met een bepaalde 
gedragscode.318 Leden van de elite moeten in de eerste plaats moed tonen in de strijd, "krijgshaftig" zijn. 
De krijgshaftigheid van een individu resulteert pas in roem wanneer anderen zijn handelen als "goed" 
erkennen. Dit komt tot uitdrukking doordat een koning of leider een relatie met de krijger aangaat en 
deze door het geven van kostbaarheden bekrachtigt. Het "goed gebruiken" van rijkdommen, "vrijge
vig" zijn, wordt verwacht van een ieder die erover beschikt. Niet alleen het bezit, maar ook het ontvan
gen van kostbaarheden schept verplichtingen. Krijgshaftigheid en de uitwisseling van geschenken staan 
aan de basis van relaties, die het medium voor concrete machtsuitoefening zijn. Macht is derhalve het 
resultaat van roem, maar geen streven op zich.319 

Nu is niet iedereen in staat zonder meer roem te vergaren via krijgshaftig gedrag, het tonen van 
"moed".320 Een voorname afkomst is een eerste voorwaarde. Dit geldt dus ook voor de jonge Beowulf. 

Ten eerste was zijn vader Edgetheow gehuwd met de enige dochter van koning Hrethel van de 
Geaten.321 Het is Hrethel die Beowulf op zevenjarige leeftijd onder zijn hoede neemt en de roem van 
diens eerste heldendaden erkent door schatten te geven.322 Ten tweede krijgt Beowulf op grond van zijn 
afkomst toegang tot de Deense koning Hrothgar, om toestemming te vragen voor een gevecht met het 
monster Grendel. Het blijkt namelijk dat Edgetheow verwikkeld was in een vete nadat hij iemand van 
de Wylfingas had vermoord. Hrothgar had deze vete beëindigd, door schatten te geven aan de verwan
ten van het slachtoffer. Daarop beloofde Edgetheow Hrothgar te helpen in tijden van nood.523 Beowulfs 
wens met Grendel te strijden ligt derhalve in het verlengde van verplichtingen die zijn vader was aange
gaan. In het licht hiervan is het voor Hrothgar niet oneervol de strijd met Grendel aan een Geat over te 
laten. 
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Verwantschap bood de Germaanse elites van de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd evenzeer een uit

gangspositie voor het verwerven van roem. Volgens Tacitus waren de jonge mannen in de comitatus van 

adellijke afkomst.324 De status van hun verwanten zal bepaald hebben wie hun princeps werd, de koning 

zelf, een ander lid van de stirps regia of een andere edele. Het belang van verwantschap blijkt uit het 

reeds besproken verloop van de strijd om het koningschap bij de Cherusci. Hoewel deze 25 jaar na 

Arminius' dood nog steeds onbeslist is, heeft blijkbaar geen enkele andere "roemrijke" aristocraat het 

leiderschap weten te verwerven. Dan accepteert een deel van de stam het laatste lid van de stirps regia, 

hoewel deze Italicus in onze ogen een Romeinse marionet is. Een ander voorbeeld is dat van Vibilius 

van de Quadi, die koning wordt over de Marcomanni nadat hun koning Maroboduus en diens opvolger 

Catualda zijn verdreven.323 Eerder nog dan een nieuwe koning te kiezen uit de niet tot de stirps regia 

behorende elite van de eigen groep, accepteert men een vertegenwoordiger van een ander koningsge-

slacht. Dit is overigens minder vreemd dan het lijkt, omdat veel geslachten door huwelijksrelaties aan 

elkaar verwant waren.326 

Hoewel afkomst essentieel was leidde zij niet automatisch tot een bepaalde positie. Wanneer het indi

vidu geen roem vergaart of deze verliest, krijgt of houdt hij geen macht. Voorts blijkt uit Beowulf nog 

eens duidelijk dat binnen de Keltisch-Germaanse samenlevingen geen sprake is van een onbetwiste pri-

mogenituur.327 Ongentheow, koning van de Scylfings, wordt opgevolgd door zijn oudste zoon Ohtere. 

Wanneer de laatste sterft, wordt niet een van zijn zoons, Eanmund of Eadgils, koning. Hun oom Onela 

verdrijft hen namelijk en grijpt de macht. Eanmund wordt later zelfs gedood door Weoxstan, een krijger 

van Onela. Uiteindelijk neemt Eadgils wraak en krijgt hij het koningschap over de Scylfings terug.528 

4 . 3 . 2 . 2 K R I J G S H A F T I G H E I D EN SOCIALE I N T E R A C T I E 

Ook de strijd zelf, de context waarin moed getoond kan worden, is niet in isolatie te zien van de sociale 

relaties binnen de samenleving. Krijgshaftigheid is geen doel op zich. In tribale samenlevingen blijken 

gewelddadige conflicten tussen elkaar totaal onbekende groepen nauwelijks voor te komen.529 Geweld 

vindt doorgaans plaats binnen stammen, of tussen ".. .groepen die culturele, economische en militaire 

opvattingen delen."330 Geweld is een bijzondere vorm van interactie. Binnen een gedeeld cultureel kader 

tracht men zich toch van elkaar te onderscheiden. Bovendien bestaat in "primitieve" samenlevingen 

geen geweldsmonopolie en is sprake van relatief weinig stabiele machtsverhoudingen. De vijanden van 

vandaag zijn morgen je vrienden of andersom. Daarmee moet ten allen tijde rekening worden gehouden, aldus 

Jagers.331 Tussen strijdende groepen kunnen zelfs verwantschapsrelaties bestaan. Door genoemde factoren 

is geweldsuitoefening sterk geritualiseerd en gereguleerd, aan spelregels gebonden.532 Men tracht primair 

schulden te vereffenen. Net als bij andere vormen van sociale interactie draait het bij geweld om reci-

prociteit. Excessen moeten worden voorkomen, het gaat slechts om het imponeren van de tegenstan

der.533 

Karakteristieke vormen van sterk geritualiseerde oorlogsvoering zijn de vete en de raid. Bij de vete 

zijn de verwanten of volgelingen van een gedode krijger verplicht hem te wreken, door de moordenaar 

of een van diens relaties te doden. Deze reciprociteit leidt tot weerwraak, en er ontstaat een proces dat 

vele levens kan kosten.334 Hetzelfde principe biedt echter ook een mogelijkheid de vete te beëindigen. 

Het verlies van een leven is te voorkomen door het verlies van kostbaarheden, ze te schenken aan de 

wrekers. Zo beëindigde Hrothgar de vete van Edgetheow met de Wylfingas door het geven van 

geschenken. 

De grens tussen de vete in de zin van bloedwraak en anderssoortige conflicten is allerminst scherp. 

Het begrip vete wordt in Beowulf'voor verschillende conflicten gebruikt. Zo wordt ook de machtsstrijd 

van de Scylfingas onderling als vete aangeduid. Hoewel conflicten met, en het doden van verwanten 
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indruisen tegen het culturele ideaal,533 kan dit het bestaan ervan niet verhinderen. Ook het verschil tus

sen vete en oorlog is klein. De bij een vete betrokken groep kan snel uitdijen. Vaak worden namelijk 

anderen dan de naaste verwanten bij wraak en weerwraak betrokken.336 Een conflict tussen elitaire per

sonen kan zo al snel hele clientèles of stammen tegenover elkaar doen staan.337 

Het bestaan van een conflict met een andere groep maakt deze tot het doelwit van raids. Hierbij wil 

men de tegenstander niet doden, maar hem treffen door het wegnemen van kostbaarheden. In het 

(vroeg-)middeleeuwse Ierland bijvoorbeeld, waar de buit voornamelijk uit vee bestond, werden raids 

gebruikt als wraak voor het doden van elitaire personen, het verbreken van verdragen en de profanatie 

van cultusplaatsen.338 Iedere raid en iedere dode lokte een tegen-raid uit. Daarom is te verklaren dat het 

woord fcehd(o) in Beowulf zowel betrekking heeft op de hardnekkige vete tussen de Geatas en de Friezen, 

als op de onderlinge raids. Een van die raids is die waarbij koning Hygelac aanvankelijk buit behaalt, 

maar uiteindelijk gedood wordt.339 Het Ierse materiaal geeft aan dat raiding zich net als vetes tussen leden 

van de eigen stam of familie kan afspelen.340 De aantrekkingskracht van raiding ligt in het verwerven van 

buit, maar vooral ook van roem. Zo was de raid zowel in Ierland als in Angelsaksisch Engeland voor pas 

geïnaugureerde koningen een vast bestanddeel bij het bevestigen van hun nieuw verworven positie.541 

De initiatie van krijgers kan eveneens aanleiding tot raids hebben gegeven. De meest actieve krijgers zijn 

überhaupt te vinden in de groep van jonge mannen.542 Dat raiding uiterst belangrijk was binnen de 

Germaanse samenlevingen staat buiten kijf.543 

4 . 3 . 2 . 3 V R I J G E V I G H E I D EN PATRO ON - CL IE NT RELATIES 

In de strijd behaalde roem vindt pas erkenning in de relaties die een moedige krijger kan aangaan. In 

paragraaf 4.2.2 is uiteengezet dat de patroon-cliënt relaties tussen principes en volgelingen gepaard gaan 

met de uitwisseling van kostbaarheden en goederen. Nu gebruikte Tacitus bij de beschrijving van de 

Germaanse samenleving aanduidingen die bij zijn lezers bepaalde associaties wekten, zoals clientes voor 

volgelingen, en liberalitas en munificientia voor vrijgevigheid. Dat bewijst echter nog niet het grote belang 

van patroon-cliënt relaties bij de Germanen. Wezenlijker dan de terminologie is het herkennen van de 

inhoudelijke aspecten van patroon-cliënt relaties. 

Patroon-cliënt relaties zijn vrijwillig aangegane, doch asymmetrische persoonlijke relaties die draaien 

om de reciproke uitwisseling van diensten.544 In het onderstaande wordt getoond op welke wijze deze 

elementen in de Beowulf terug te vinden zijn. Op grond hiervan is het aannemelijk dat patronage ook 

voor de groepen in het Rijn-Wesergebied relevant was. Een en ander wordt bovendien ondersteund 

door het feit, dat patroon-cliënt relaties ook bij "Keltische" groepen een grote rol spelen.545 De beteke

nis van patronage kan echter per groep verschillen voor wat betreft de asymmetrie van de relaties, de 

omvang van de netwerken en het relatieve belang ten opzichte van andere organiserende principes, zoals 

verwantschap. 

Ten aanzien van het eerste is al aangegeven dat volgens Tacitus de relatie tussen de Germaanse prin-

ceps en zijn comités betrekkelijk symmetrisch is. Dit beeld komt op het eerste gezicht eveneens uit 

Beowulf naar voren. De krijger krijgt in ruil voor zijn diensten immers de beschikking over kostbaarhe

den. Het is echter de koning of princeps die bepaalt of, wanneer en wat wordt uitgewisseld.546 De krijger 

is voor de erkenning van zijn roem afhankelijk van anderen. Daarnaast schept geschenkenuitwisseling 

verplichtingen van de kant van de begunstigde. Het voorbeeld van Edgetheow is reeds genoemd. Hij 

moest koning Hrothgar helpen vanwege de geschenken die de laatste gaf om een vete te beëindigen. 

Deze verplichting gaat op zijn zoon Beowulf over. In Beowulf wordt reciprociteit steeds weer genoemd 

als dank voor verschillende gunsten en vanwege het voort-durende karakter van verplichtingen. Nadat 

Beowulf beloond is voor het verslaan van Grendel, refereert men aan het beroep dat in de toekomst op 
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hem gedaan kan worden om de zonen van Hrothgar te beschermen.347 Beowulf moet echter al eerder 

een tegenprestatie leveren, na de dood van äschere , de trouwste compaan van Hrothgar.248 Beowulf 

geeft koning Hygelac een deel van Hrothgars geschenken. De vader van de laatste, Hrethel, had hem 

immers geadopteerd en beschermd.349 Wiglaf schiet Beowulf in diens fatale gevecht met de draak te 

hulp als dank voor geschenken, verleende gunsten en de bevestiging van claims op grond.550 

Hoewel de relatie tussen leider en volgeling per definitie asymmetrisch is, zijn aan de macht van de 

eerste grenzen gesteld. Dit laatste ligt onder meer besloten in de verplichting vrijgevig te zijn. 

Vrijgevigheid is geen in Beowulf gebruikte term, maar we vinden omschrijvingen. Tweemaal wordt 

gesproken van gum-cyst, mannelijke deugd, hetgeen in de betreffende passages alleen op vrijgevigheid 

kan slaan.Ml Twee andere keren wordt gezegd dat iemand zijn rijkdommen op de "juiste" manier moet 

gebruiken.552 Verder is talloze malen sprake van de koning als "schat(ten)/ring(en)-gever/verdeler".553 

Vrijgevigheid is een serieuze plicht met grote implicaties. 

In Beowulf wordt verscheidene malen gezegd dat de ontvanger zich voor de verkregen geschenken 

niet hoeft te schamen.334 Een onvoldoende beloning kan als een belediging van de krijger worden opge

vat. Dit impliceert tegelijk dat het schenken van te veel kostbaarheden personen beledigt die op een 

eerder tijdstip met minder zijn beloond. De bepaling van de juiste omvang met een geschenk is dus een 

precaire zaak. Men kan geen nieuwe relaties met personen of groepen aangaan zonder consequenties 

voor het bestaande stelsel van verplichtingen. Niet voor niets vindt de geschenkenuitwisseling in Beowulf 

plaats in de hall tijdens een drink- of feestgelag, waar de hele elite aanwezig is om de hoogte van de 

geschenken te evalueren. Elke bijeenkomst vormt een moment waarop relaties opnieuw worden gedefi

nieerd. De samenkomst heeft een ritueel karakter. De koning, koningin, verschillende krijgers en een 

gespecialiseerde scop houden toespraken. Daarin worden daden geroemd en vergeleken, relaties 

benoemd en gaat men in op de waarde en het gebruik van geschenken. Zo geeft Beowulf hoog op over 

zijn daden nadat Unferth deze heeft gekleineerd. Hij zegt dat Unferth minder dapper is, verwanten 

heeft gedood en zelf tegen Grendel had moeten vechten.333 Wanneer Grendel verslagen is geeft Unferth 

het oude zwaard Hrunting aan Beowulf, de betere zwaardvechter. Unferth heeft daarmee zijn reputatie 

en roem-voor-moed — dom en ellen-mazrdu — verloren.336 

Omdat iedere beloning van invloed is op het hele relatienetwerk van de leider, is deze voortdurend 

verplicht ook bestaande relaties met schenkingen te bekrachtigen. In Beowulf wordt het afschrikwekken

de voorbeeld gepresenteerd van een leider die niet vrijgevig is. Heremod, de zoon van een koning, ver

richt aanvankelijk moedige daden. Hij deelt zijn volk later echter geen ringen uit voor de hem bewezen 

eer (cefter dome). Dit a-sociale gedrag betekent zijn val, waarin hij zijn volk bijna meesleurt.337 Een leider 

die niet uitdeelt laat zijn netwerk van relaties desintegreren, hetgeen het voortbestaan van de gehele 

sociale orde bedreigt. Hoe hoger de positie van een leider, des te groter zijn verplichtingen en het gevaar 

dat hij inteert op zijn vermogen. In de volgende paragraaf ga ik in op de (on)mogelijkheden dit vermo

gen aan te vullen. Eerst wil ik echter kort iets zeggen over het verband tussen patroon-cliënt relaties en 

andere organiserende principes in de samenleving. 

De relatie tussen patroon en cliënt, leider en volgeling, wordt in Beowulf doorgaans in termen van 

vriendschap verwoord. De koning is de "vriend" van Beowulf en andere krijgers,338 maar ook van het 

werkelijk ondergeschikte volk.539 Beowulf is echter niet alleen een vriend van de koning, want na het 

verslaan van Grendel wordt hij "zoon" genoemd.360 Het gebruik van een vriendschaps- of verwant

schapsidioom is karakteristiek voor patroon-cliënt relaties overal ter wereld.361 De grens tussen patroon

cliënt relaties, metaforische en bloedverwantschap is vaag. Beowulf is namelijk niet alleen in naam de 

"zoon" van de koning. Hij wordt immers geacht de taken van een verwant te vervullen, door de zonen 

van Hrothgar te beschermen indien hun neef Hrothulf daar niet toe in staat is.362 Verder kan een 

patroon de zoon van een cliënt adopteren. Wanneer leider en volgeling uit verschillende groepen 

afkomstig zijn, kan bloedverwantschap ontstaan door huwelijksrelaties tussen leden van de groepen. 
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4 - 3 - 2 - 4 D E WAARDE VAN K O S T B A A R H E D E N EN G O E D E R E N . LANGE EN KOSTE - T E RM IJ N U I T W I S S E L I N G 

Van belangrijke kostbaarheden en schatten wordt in Beowulf voortdurend gezegd dat het oude voorwer
pen, erfstukken zijn. Het blijkt voornamelijk om wapens te gaan.563 Van vele geschenken wordt de her
komst en geschiedenis vermeld. Denk aan het zwaard van Eanmund dat Weoxstan aan zijn zoon Wiglaf 
gaf, of dat van Unferth - Hrunting - waarmee in het verleden veel roemrijke daden zijn verricht. Een 
enkele maal zijn kostbaarheden zelfs van mythische oorsprong; ze zijn gemaakt door de smid Weiand of 
door reuzen.364 Rijkdommen waarvan de herkomst onbekend is worden weliswaar bewonderd, doch 
nauwelijks als geschenk gebruikt. Beowulf neemt van Grendels schat niets mee, behalve het gevest van 
een zwaard, dat hij aan Hrothgar schenkt. Met dit zwaard is immers een moedige daad verricht, name
lijk het doden van Grendels moeder. Bovendien heeft het een identiteit, de naam van de oorspronkelijke 
bezitter is met runen aangegeven.565 Een tweede voorbeeld is de door de draak bewaarde schat, verbor
gen bij het uitsterven van een onbekend volk. Vanwege het laatste is de schat blijkbaar onbruikbaar, niet 
omdat de stervende Beowulf geen opvolger heeft. Zijn trouwe metgezel Wiglaf krijgt Beowulfs eigen 
halsring en helm, maar ontvangt niets uit de schat van de draak.566 Deze wordt in Beowulfs graf 
geplaatst.567 

Voorwerpen ontlenen kun kostbaarheid dus niet alleen aan hun zeldzaamheid of intrinsieke waarde. 
Iets is pas kostbaar wanneer het verwijst naar de roem van eerdere bezitters. Een oud voorwerp is aldus 
de drager van een geschiedenis, en krijgt een identiteit (naam). Men geeft dergelijke voorwerpen niet 
snel weg en houdt ze binnen de familie. Zo heeft Beowulf zijn maliënkolder van Hygelacs vader 
Hrethel ontvangen. De held vraagt of men, mocht hij sneuvelen, het pantser terug wil sturen naar 
Hygelac. Deze is namelijk de erfgenaam van Hrethel.568 Ook het zwaard dat Beowulf van Hrothgar 
krijgt en aan Hygelac schenkt zou normaliter aan een Deense erfgenaam toekomen.569 De zwaarden van 
Eanmund en Unferth gaan alleen in andere handen over, omdat hun eigenaar sterft respectievelijk zijn 
reputatie verliest. 

De kostbaarheden in Beowulf zijn enigszins vergelijkbaar met de door de antropologe Annette 
Weiner beschreven inalienable possessions, onvervreemdbare bezittingen.570 Volgens Weiner bestaat deze 
categorie kostbaarheden in tal van samenlevingen. Ze worden bij voorkeur buiten de geschenkenuitwis
seling gehouden en mogen niet verloren gaan, omdat zij de identiteit van de bezitter of bezittende 
groep vertegenwoordigen. Grof gesteld, wordt getracht onvervreemdbare bezittingen niet te verliezen, 
door kostbaarheden van een iets lagere status genereus te geven. De ideeën van Weiner attenderen op 
het bestaan van een hiërarchie van kostbaarheden in de geschenkenuitwisseling. In Beowulf is een onver
vreemdbaar bezit te herkennen in het "volks-deel" van het land, dat het bezit is van de groep als geheel. 
De koning kan dit folc-scam niet wegschenken en erkent slechts de rechten {fok- of lond-riht) die indivi
duen op het gebruik van de grond claimen.571 Mogelijk behoorden ook mythen, genealogieën en regalia 
tot deze categorie. In hoeverre "beroemde" wapens nu echte onvervreemdbare bezittingen zijn is min
der relevant. Ze worden duidelijk alleen bij hoge uitzondering weggegeven, wanneer het gaat om het 
leggen en onderhouden van zeer belangrijke relaties. Deze kostbaarheden kunnen uiteindelijk ook weer 
terugkomen bij de oorspronkelijke bezitters; denk aan de hierboven genoemde maliënkolder van 
Hrethel. 

De uitwisseling van de zojuist genoemde kostbaarheden behoort tot wat Bloch en Parry de long-term 

transactional order hebben genoemd. In deze uitwisseling geldt dat ...the totality of transactions form a general 

pattern which is part of the reproduction of social and ideological systems concerned with a time-scale far longer than 

the individual human life.572 Daarnaast bestaat een short-term order, waarin exploitatie en individueel winst

bejag hun plaats hebben.373 De lange-termijn uitwisseling wordt door de participanten moreel positief 

gewaardeerd, terwijl die van de korte-termijn doorgaans neutraal, maar potentieel negatief is. Beide sfe

ren zijn alleen analytisch te scheiden en in werkelijkheid een geïntegreerd geheel. Goederen uit de short-
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term order kunnen de long-term order ondersteunen, of daarnaar worden geconverteerd door middel van 
rituelen. In Malesië bijvoorbeeld, wordt het geld van vreemden, verdiend met de handel, overgedragen 
aan vrouwen. Deze laatsten reinigen het geld door het symbolisch te koken.574 De Merina van 
Madagascar kennen het begrip harena als een soort tegenhanger van hasina.575 Harena zijn de goederen 
verkregen door handel, oorlog en de arbeid van anderen. Een individu kan harena zonder problemen 
gebruiken, maar moet het kwijtraken voor zijn dood. Dat kan bijvoorbeeld door het te gebruiken voor 
het onderhoud van de collectieve tombe van de deme.576 

De uitwisseling zoals beschreven in Beowulf behoort tot de lange-termijnuitwisseling, omdat zij rela
tienetwerken van de top-elite instandhoudt en daarmee de sociale orde als geheel.577 De voorwerpen die 
aan de onderzijde van het spectrum van elitaire uitwisseling thuishoren komen in Beowulf minder aan 
bod. Een voorbeeld zijn de schatten die Beowulfs metgezellen ontvangen.578 Tot deze categorie zullen 
ook de "ringen" behoren die de koning aan zijn onderdanen schenkt. Beowulf zelf krijgt naast schatten 
ook minder kostbare goederen, namelijk paarden.579 Een inkomstenbron van de koning die in Beowulf 

slechts terloops genoemd wordt, is de buit behaald bij conflicten en het tribuut van overwonnen 
volken.380 Alle leiders blijken voorts een domein te beheren,581 dat natuurlijk agrarische producten 
voortbrengt. Deze producten kunnen echter ook indirect worden verkregen, zoals de beschrijving van 
Tacitus suggereert. Volgens hem kunnen principes kunnen beschikken over runderen en veldvruchten 
die als vrijwillig tribuut worden afgedragen. Tenslotte moeten we rekening houden met handel en nij
verheid. Vrijwel zeker zijn "economische" uitwisselingsrelaties veel belangrijker geweest dan uit Beowulf 

naar voren komt. Uiteindelijk kan de krijger-elite niet voortbestaan zonder een economische bestaans
basis. 

Ook in de relaties tussen elite en lagere clientes speelt reciprociteit een rol, zij het dat prestaties en 
tegenprestaties van een totaal andere orde zijn. In Beowulf wordt het geven van "bescherming" als 
belangrijkste taak van de koning jegens zijn onderdanen gezien.582 In lijn met de aard van het epos 
wordt niet gespecificeerd waaruit deze bescherming bestaat. Men kan zich echter voorstellen dat het 
gaat om de verdediging tegen vijanden, rechtsspraak en redistributie van voedsel in tijden van schaarste. 
Tegelijk is de elite in belangrijke mate verantwoordelijk voor het voortbestaan van de sociale orde,583 

hetgeen het individu op indirecte wijze beschermt. 

Naar ik hoop is duidelijk geworden dat in de tribale samenlevingen waarover we spreken geen spra
ke is van rijkdom en bezit in de betekenis die er tegenwoordig aan wordt gegeven. Een essentieel ver
schil van de "tribale economie" met het kapitalisme is de nadruk op het weggeven van bezit in plaats 
van de accumulatie ervan. Verder kunnen meer gecommercialiseerde vormen van uitwisseling slechts 
tot stand komen dankzij de relaties waarbij geschenken worden uitgewisseld. Omdat de waarde van 
kostbaarheden ligt in de roem van de achtereenvolgende bezitters, kan niet iedereen participeren in de 
elitecompetitie middels voorwerpen met alleen een hoge intrinsieke waarde of grote aantallen laagwaar
dige goederen. Zelfs een aanzienlijk persoon zal niet naar willekeur goederen uit de korte- naar de 
lange-termijn uitwisseling hebben kunnen converteren. Weliswaar zijn alle kostbaarheden ooit uit oor
log, handel, exploitatie of nijverheid verkregen, maar hun grootste waarde krijgen ze pas wanneer ieder
een vergeten is dat ooit conversie heeft plaatsgevonden. 

4 . 4 DE S T U D I E VAN U I T W I S S E L I N G V I A A R C H E O L O G I S C H E EN H I S T O R I S C H E 

B R O N N E N 

Hierboven is nagegaan, welke de centrale waarden in Beowulf zijn en hoe deze in sociale relaties vorm

gegeven worden. Veel van hetgeen uit de fragmentarische berichten van buitenstaanders uit het 

Mediterrane gebied over de Germaanse en Keltische samenlevingen bekend is, blijkt hierbij aan te slui-
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ten. Voor de onderhavige studie is het verder van belang via de materiële cultuur greep te krijgen op de 
uitwisseling van kostbaarheden en goederen. Hier volgen enige opmerkingen over de (on)mogelijkhe
den deze uitwisseling langs archeologische weg te vervolgen. 

De archeoloog die de uitwisseling van verdwenen samenlevingen wil bestuderen wordt geconfron
teerd met verschillende problemen. Ten eerste is de waardering van voorwerpen cultuur-specifiek. In de 
voorgaande paragraaf is een onderscheid gemaakt in verschillende soorten kostbaarheden en goederen 
in Beowulf. 

a) "echte" inalienable possessions (land, de groepsnaam); 

b) kostbaarheden die door de top-elite worden uitgewisseld ("roemrijke" zwaarden en wapenrustingen); 
c) kostbaarheden van een lagere orde (paarden, wapens, ringen); 

d) "goederen" (agrarische producten, grondstoffen, buit, tribuut). 

Wordt in Beowulf voortdurend geschreven over zwaarden en wapenrustingen, in de middeleeuwse bron
nen uit Ierland speelt het rund de meest prominente rol wanneer het gaat om de elitaire uitwisseling, de 
buit van raids, en de betaling van bruidschatten, losgeld, enzovoort.584 Runderen en ander vee worden als 
de kern van iemands rijkdom beschouwd. In de bronnen wordt veel minder aandacht besteedt aan 
enerzijds kostbaarheden die even veel of zelfs meer waard zijn en anderzijds grondstoffen, gebruiks- en 
subsistence goederen.'83 Roymans onderscheid drie value classes van kostbaarheden en goederen in de 
Ierse samenleving, te weten de:586 

a) high-level prestige sphere: strijdwagens, harpen en andere regalia-3.ch.tige objecten, die alleen in uitzon
derlijke situaties worden uitgewisseld 

b) prestige sphere: rundvee, paarden en min of meer gestandariseerde voorwerpen van edelmetaal 
c) subsistence sphere: granen, kleinvee, melk, melkproducten en vlees. 

Door de cultuur-specifieke waardering van kostbaarheden en goederen weet de archeoloog niet wat de 
waarde van een voorwerp voor de participanten was wanneer gedetailleerde emic bronnen ontbreken. 
Vervolgens is de geschiedenis van een voorwerp van invloed op de kostbaarheid. Een recent door een 
edelsmid vervaardigd gouden zwaard kan in principe minder waard zijn dan een "eenvoudig" exem
plaar, als daarmee reeds tal van roemrijke daden verricht zijn. Tenslotte krijgt de archeoloog te maken 
met het verschijsel dat kostbaarheden doorgaans niet in de grond terecht komen. De participanten 
trachten ze te behouden, of gebruiken ze in de geschenkenuitwisseling. In Beowulf worden alleen de 
"onbruikbare" schatten van Grendel en de draak buiten de uitwisseling gehouden. Deze komen in een 
archeologische context terecht. Wellicht zijn dergelijke voorwerpen in de praktijk doorgaans via de 
smeltkroes weer tot "bruikbare" kostbaarheden geconverteerd. Ook bij de discussie over het grafritueel 
is reeds naar voren gekomen dat bijzondere omstandigheden ten grondslag zullen liggen aan de deposi
tie van kostbaarheden in een graf.587 Er bestaat een negatieve correlatie tussen de waarde die de partici
panten aan een voorwerp toekenden en de kans dat het in een archeologische context aangetroffen 
wordt. 

Specifiek voor het Rijn-Wesergebied is bovendien het ontbreken van contexten waarin kostbare 

goederen het eerst te verwachten zijn, zoals graven, depots en cultusplaatsen.588 Derhalve is onbekend of 

in de Late Ijzertijd en het begin van de Romeinse periode kostbaarheden als wapens, drinkgerei en 

voorwerpen van edelmetaal circuleerden. Later in de Romeinse tijd blijken daarentegen wel zaken als 

munten van edelmetaal en bronzen vaatwerk voor te komen. Hoewel het wellicht niet om kostbaarhe

den van de hoogste niveau's gaat, kan hiermee in principe enige greep op de elitaire uitwisseling wor

den gekregen. Daarnaast verhalen de geschreven bronnen van situaties waarin voor Germaanse elites 

roem en buit te behalen was, zoals raids en oorlogen en de dienst in het Romeinse leger.589 

In het bovenstaande is de nadruk gelegd op het zoeken naar kostbaarheden in de vorm van artefac

ten. Het is daarnaast aannemelijk te maken dat in de samenlevingen van het onderzoeksgebied een 

ander soort kostbaarheid hoog gewaardeerd werd, namelijk rundvee. Dit zal beargumenteerd worden in 
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het hoofdstuk dat handelt over het agrarisch systeem.590 Ook andere soorten voedsel, grondstoffen en 
nijverheidsproducten zijn belangrijk wanneer over elitemacht gesproken wordt. Zij worden weliswaar 
met zelf als kostbaarheden gezien, maar vormen een belangrijke component van de machtsbasis van eli
tegroepen. 

Vanuit welke benadering men ook veranderingen in de socio-politieke organisatie tracht te traceren, 
de archeologische en historische bronnen blijven daar een beperkt beeld van geven. Archeologisch 
materiaal bijvoorbeeld geeft primair inzicht in de beschikbaarheid van middelen waarmee individuen 
hun machtsbasis zouden kunnen vergroten. Niet elke verandering in de materiële cultuur duidt op wij
zigingen in de socio-politieke organisatie. Dit hoofdstuk heeft bovendien geleerd dat de uitbreiding van 
de macht van het individu begrensd wordt door ideologische principes als vrijgevigheid, de beperkte 
erfelijkheid van posities en conflicting loyalties. Wel zou door een grotere beschikbaarheid van machts-
bronnen een verhevigde elitecompetitie kunnen ontstaan, op de langere termijn resulterend in de cre
atie van nieuwe en/of grotere elitenetwerken. Ook dit wordt in volgende hoofdstukken nader onder
zocht. 
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