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H E T A G R A R I S C H E S Y S T E E M 

Het agrarische karakter van de Germaanse samenlevingen uit de Late Ijzertijd en Romeinse tijd is bij 
uitstek af te lezen aan de nederzettingen die in het vorige hoofdstuk besproken zijn. Praktisch alle huis
houdens bewonen woonstalhuizen, en blijkbaar de elite ook. Feddersen Wierde is de enige vindplaats 
waar dat laatste aantoonbaar anders is. Buiten de elite vormen ambachtslieden een andere groep die niet 
primair bij de agrarische productie betrokken is. Toch is Feddersen Wierde wederom de enige plaats 
waar hun huizen met zekerheid konden worden gelokaliseerd. De betreffende families blijken echter 
altijd wat vee te houden en bepaalde generaties richten zich weer geheel op agrarische activiteiten. 

In de afgelopen decennia zijn de akkerbouw en de veeteelt van de samenlevingen tussen Rijn en 
Weser vooral beschouwd in hun hoedanigheid van "calorieënleverancier". Bij veel onderzoekers lijkt 
het idee te leven dat de akkerbouw - met name in de kust- en rivierengebieden - een problematische 
aangelegenheid was die haar beoefenaren slechts een schamel bestaan verschafte. Het is mijn bedoeling 
dit beeld in het onderstaande te nuanceren. Ten eerste wil ik beargumenteren dat de akkerbouw in de 
Holocene gebieden niet minder belangrijk is dan op de zandgronden. Ten tweede zal ik proberen aan te 
tonen dat vee belangrijk was als voedselbron en tegelijkertijd van grote betekenis in de ideologie en 
ceremoniële uitwisseling. Evenals in andere hoofdstukken zal ook hier aandacht worden besteed aan 
eventuele veranderingsprocessen. 

6 . 1 AKKERBOUW 

De eerste paragraaf over de akkerbouw is gewijd aan de binnen de verschillende landschappelijke zones 
verbouwde gewassen. Hier zullen verschillen tussen de Holocene en Pleistocene gebieden naar voren 
komen. Een vergelijking met andere regio's en perioden moet helpen te verklaren waarom deze ver
schillen bestaan. Hiermee wordt al enigszins vooruitgelopen op de tweede paragraaf, waarin het thema 
van de niet te onderschatten rol van de akkerbouw in de Holocene gebieden aan de orde komt. In de 
eerste paragraaf komen ook veranderingen in het gewassenspectrum op de Pleistocene zandgronden aan 
de orde. In de derde paragraaf tenslotte wordt een andere belangrijke verandering besproken, te weten 
het "verdwijnen" van de Celtic fields. 

6 . I . I DE V E R B O U W D E GEWASSEN 

Tabel 6.1 behelst een overzicht van de archeobotanische gegevens van een 16-tal nederzettingen uit het 
onderzoeksgebied (fig. 6.1). Het aantal vindplaatsen zal zeker uit te breiden zijn, maar het gaat mij pri
mair om het verkrijgen van inzicht in de basispatronen in het spectrum van verbouwde en verzamelde 
gewassen. 

De meeste resten van cultuurplanten behoren tot de granen. Hoewel de kans dat graankorrels tijdens 
de verwerking verkolen groter is dan voor de zaden van veel andere gewassen, staat vast dat granen het 
hoofdbestanddeel van de plantaardige voeding gevormd hebben. Om de aard van het granenspectrum 
op de vindplaatsen in het onderzoeksgebied beter te kunnen begrijpen, zijn in tabel 6.2 ook gegevens 
met betrekking tot een iets langere periode en andere regio's opgenomen. Zo is voor het gebied tussen 
Rijn en Weser een aantal complexen uit de vroege Ijzertijd geïnventariseerd. Daarnaast is onderzocht 
welke granen werden verbouwd en geconsumeerd ten zuiden van de Rijn, zowel gedurende de Ijzertijd 
als de Romeinse tijd. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GRANEN 

T. aestivum/compactum - - - - - . - - . . . . . . . . . y 

Braocllarwe/Dwergtarwe 

Triticum dicoccum - 187 - - 59 - 1485 - 1 - - - 3 3 - - - 266 

Emmertarwe 1 45 - - 2 - - - - - 48 - - - - - 354 

Hordeum vulgare 2 2024 242 250 47 5 9800 5 435 - 61 76 19 1269 2860 1 - 45375 

Gerst - - 52 - - - - - - - - - 2 - - - 6 -

Avena sativa/fatua 62 57 - 21 - 15 - 1 - - - 5 48 486 

(wilde) Haver 

Secale céréale - 1 833 - 409 16 - 1100 

Rogge - - 2 -

Panicum miliaceum 1 76 4 959 - - 45 - - 307 - - 15 - - 12 13040 

Pluimgiersl 

potentiële 

WILDE VOEDSELPLANTEN 

Chenopodium album 10 927 970 - 111 - - 1 - - - - 203 * 7 - 56 -

Melganzevoet 

Polygonum spec. 135 126 497 54 - - 3 - - - - - 234 - 288 

Zwaluwtong, Duizendknoop 

Rumex acetosella 2 125 328 - 158 1 

Schapezuring 

Spergula arvensis 16 105 277 - 179 - - 1  

Gewone spurrie 

Vicia spec. - - 9 7 - - 1 0 -

Wikke 

Brassica campestris - 375 106 - - - - 33 * 

Wilde raap 

Daucuscarota 204 142 - 105 

Wilde peen 

Echinochloa crus-galli - 39 - - 2 - - - - - - - - - - - - -

Hanepoot 

Artiplex spec. 2 515 - - 43 2874 * 

Melde 

Tabel 6.1 Archeobotanische resten in het onderzoeksgebied. Indien een tweede getal wordt vermeld, heeft dit betrekking op overige resten, 

zoals dorsafval. Een * wil zeggen dat het gewas is aangetroffen, zonder dat de aantallen in de literatuur vermeld zijn. 

Voor ligging en overige gegevens van de vindplaatsen zie fig. 6.1 en bijlage 7. 

In de Ijzertijd blijkt gerst in de Holocene gebieden en op de zandgronden van Noord-Nederland het 

belangrijkste graangewas;909 alleen op de zuidelijke zandgronden komt het op de tweede plaats. De 

andere twee belangrijke graansoorten zijn (pluim)gierst en emmertarwe. Haver is hier en daar in kleine 

hoeveelheden aanwezig.910 

Aanschouwt men de situatie op de zandgronden benoorden de Rijn in de Romeinse tijd, dan valt 

op dat de rogge belangrijker is geworden dan de gerst (figuur 6.2). Verder worden minder resten van 

emmertarwe aangetroffen. Dit beeld is opvallend, omdat het begin van een grootschalige roggeverbouw 

lange tijd in de Middeleeuwen werd geplaatst. Rogge werd weliswaar reeds in het Neolithicum in 

Anatolië verbouwd, maar kwam met de verspreiding van de landbouw niet als cultuurgewas, doch als 

"onkruid" in Noordwest-Europa terecht.911 In Centraal Europa wordt de rogge waarschijnlijk pas in de 

loop van de Vroege Ijzertijd gecultiveerd. Vervolgens komt het gewas in de Romeinse tijd ook verder 

naar het westen voor. Dientengevolge werd de verspreiding van de roggeverbouw vaak aan Romeinse 

invloed toegeschreven.912 Ook Van Zeist hield rekening met Romeinse invloed, toen hij in de jaren '70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PEULVRUCHTEN 

Vicia faba - 7 - - - - - 1 * 

Paardeboon 

OLIE-HOUDENDE EN 

VEZEL(ige) PLANTEN 

Camelina sativa - 190 2 5 308 45 104 - - 144 

Huttentut 

Linum usitatissimum - 15 3 * 39 1704 87 35 - - - 2741 

Vlas 

Brassica campestris, 

zie wilde planten 

VERFPLANTEN 

Isatis tinctoria - - - - . . . - . - - - - - - - - * 

Wede 

WILDE VRUCHTEN EN 

NOTEN 

Corylus avellana . 1 * . 2 - - - - - 1 

Hazelnoot 

Sambucus spec. - - - - 4 

Vlierbes 

Rubus fruticosus - 1 -

Braam 

Rubus idaeus - 1 - 1 - - 

Framboos 

Rubus spec. - - 1 -

Vaccinium myrtillus - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Bosbes 

Pyrus malus 1 - - - - - - -

Wilde appel 

de eerste grotere vondsten van rogge uit het onderzoeksgebied publiceerde.913 Dit was voor de vind

plaats Ede-Veldhuizen reëel gezien de geringe afstand tot de limes en de 14C-datering van 222 na Chr. 

voor een monster met rogge.914 De vroege datering van een monster uit Noordbarge (80 na Chr.)913 was 

echter moeilijk te moeilijk te rijmen met een vanuit het Romeinse rijk afkomstige innovatie.916 

Behre noemt nog een ander belangrijk argument waarom de invoering van de roggeteelt niet op 

Romeinse invloed zal teruggaan. De landbouwkundige klassieke auteurs noemen de rogge nauwelijks 

en waarderen het gewas matig tot slecht.917 Dit wordt bevestigd door de gegevens in tabel 6.2. Op vijf 

vindplaatsen ten zuiden van de Rijn-Zï'mes met een meer "geromaniseerd" productie- en consumptie

patroon maakt rogge minder dan 0.1% van de hoeveelheid granen uit.918 Typisch voor die vindplaatsen 

is een groot aandeel van broodtarwe (Triticum aestivum/'compactum), met daarnaast gerst en spelt (Triticum 

spelta). 

Sinds de vondsten van Ede-Veldhuizen en Noordbarge is rogge op veel meer Germaanse vindplaat

sen aangetoond. In Flögeln, waar rogge gemiddeld 58% van de granen uitmaakt, is het gewas vanaf de 
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Fig. 6.1 In dit hoofdstuk behandelde vindplaatsen van zaden/vruchten en dierlijk botmateriaal. Voor nadere 

gegevens omtrent de vindplaatsen, zie bijlage 7. 

a vindplaatsen van zaden en vruchten; b vindplaatsen van dierlijk botmateriaal; voor legenda zie verder figuur 1.1. 

2de eeuw na Chr. gecultiveerd.919 Ook in Sleeswijk-Holstein blijkt rogge al in de Romeinse tijd op gro

tere schaal verbouwd. In Denemarken daarentegen wordt rogge pas in de 4de tot 6de eeuw na Chr. een 

belangrijk cultuurgewas.920 

De vraag is nu waarom rogge in het onderzoeksgebied zo belangrijk is geworden. Eén reden is onge

twijfeld dat dit graan uitstekend gedijt op armere gronden en in een relatief ongunstig klimaat.921 Toch 

denkt Behre dat de roggecultuur in eerste instantie een bijproduct is van veranderde oogstmethodes. 

Rogge groeit namelijk net als veel onkruiden hoger dan andere granen. Op het moment dat men niet 

alleen de aren meer oogstte, maar het hele gewas met ijzeren sikkels laag bij de grond ging afsnijden, 

kwam meer rogge tussen het zaaizaad terecht. Vanaf toen ging het domineren en moeten de goede 

eigenschappen herkend zijn. Het laag afsnijden van het graan kan ook er eveneens op wijzen dat het 

stro werd verzameld.922 
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"IJZERTIJD-

NOORD ZUID 

PLEISTOCEEN HOLOCEEN HOLOCEEN "ROMEINS" 

Fig. 6.2 Sterk vereenvoudigde weergave van de gegevens in tabel 6.2. Het typische "Ijzertijd-spectrum" 

van verbouwde granen (boven) blijft in de holocene landschappen benoorden de limes in de Romeinse tijd 

gehandhaafd (midden links), terwijl in de pleistocene gebieden de rogge het belangrijkste graan wordt 

(geheel links). Op het holoceen bezuiden de Rijn blijven de traditionele granen overheersen (midden rechts), 

al worden de soorten die in het typisch "Romeinse" consumptiepatroon (geheel rechts) passen meer verbouwd, 

a gerst, emmer, gierst en haver; b spelt en broodtarwe; c rogge 

In tegenstel l ing tot de situatie op de zandgronden blijft de gerst in de kus tgeb ieden gedurende de 

Romeinse per iode domineren, zowel in Germania als ten zuiden van de limes. Deze blijvende dominan

tie is goed te verklaren. Exper imen ten hebben ui tgewezen dat Hordeum vulgare en Avena sativa redelijke 

opbrengs ten geven in gebieden die af en toe d o o r de zee ove r s t roomd w o r d e n en d ientengevolge 

bodems m e t een hoog zoutgehalte hebben.9 2 3 Gierst, broodtarwe, spelt en e m m e r brengen daarentegen 

nauwelijks iets op.924 Da t de innovatieve roggeteelt niet wordt overgenomen is eveneens goed verklaar

baar. R o g g e kan op de Holocene afzettingen weliswaar worden verbouwd,9 2 0 maar k o m t tussen zomer -

granen nauwelijks als onkruid voor.926 Aangezien gerst in de kustgebieden als zomergraan werd geteeld 

kon rogge daar niet anders dan een onbetekenend onkru id blijven. 

Van de peulvruchten is slechts één vertegenwoordiger, de paardeboon, op een beperkt aantal lokaties 

t e ruggevonden . M e n zou daarnaast n o g resten van de linze, de e rwt , en du iveboon ve rwach ten , daar 

deze elders reeds in de Ijzertijd verbouwd werden.927 H e t ontbreken ervan kan te maken hebben met de 

beperk te representat ivi tei t van he t a rcheobotanisch materiaal in h e t a lgemeen . O o k de vonds ten van 

o l i ehoudende en vezelplanten op specifieke vindplaatsen geven doorgaans geen g o e d beeld van h u n 

werkelijke belang. Terwijl resten van vlas en h u t t e n t u t tussen de verkoolde zaden op de zandgronden 

nauwelijks w o r d e n aangetroffen,928 k o m e n ze onde r de goede conserver ingsomstand igheden van he t 
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gerst emmer gierst haver rogge spelt brood-tarwe 

Ijzertijd 

Holoceen noord 78.3 1.7 19.9 01 

Holoceen zuid 66.7 17.3 16.O 

Pleistoceen noord 62.5 27.7 8.0 16 

Pleistoceen zuid 28.2 20.8 42.4 1.3 - 71 

Romeinse tijd 

Holoceen noord 87.7 2.8 0.2 9.7 - . 0 -, 

Holoceen zuid 82.6 0.8 0.1 - 0.1 16.4 
Pleistoceen noord 39.7 3.5 5.4 1.5 50.0 

"Romeins" patroon 19.5 6.1 0.1 0.7 0.1 27.1 45.0 

Tabel 6.2 Het gemiddelde aandeel van verschillende soorten granen, naar periode en gebied. 

Holoceen zelfs meer voor dan granen.929 Van wilde vruchten en noten worden slechts sporadisch resten 
gevonden, hoewel ze zeker verzameld zullen zijn ter aanvulling op het dieet. Tenslotte is er de grote 
groep van planten, die bijvoorbeeld als onkruid tussen graangewassen groeiden. Op sommige vindplaat
sen wijzen de gevonden aantallen op consumptie. Melganzevoet, zwaluwtong, duizendknoop en hane-
poot konden door malen tot een soort griesmeel worden verwerkt.930 Schapezuring en spurrie zijn 
onder meer in de magen van veenlijken gevonden. 931 

6 . 1 . 2 HET BELANG VAN DE A K K E R B O U W IN HET K U S T G E B I E D 

Lange tijd achtte men akkerbouw in het Holocene kustgebied van weinig betekenis of zelfs onmogelijk. 
Voor wat betreft het terpengebied was dit beeld ingegeven door Plinius' schets van de deplorabele leef
omstandigheden van de Chauken,932 en de - onterechte - vergelijking van de terpen met de Duitse 
Halligen.932 Waarschijnlijk heeft ook het moderne landgebruik, waarbij kwelders,934 uiterwaarden en 
veengebieden in principe niet voor landbouw worden toegepast, voor velen model gestaan voor de situ
atie in het verleden. 

De genoemde opvattingen waren dermate ingesleten dat aanwijzingen voor akkerbouw in het kust
gebied in de eerste helft van de 20ste eeuw niet serieus genomen werden. Zo negeerden Beijerinck en 
Boeles vondsten van aarspilfragmenten van gerst en stonden ploegscharen in het Fries Museum ten
toongesteld als "schop" en "voorwerp"!935 Eerst vanaf de jaren '50 toonden Duitse ecologen graanver-
bouw in het terpengebied aan. Bood in Tofting alleen het pollenbeeld een aanwijzing,936 op de 
Feddersen Wierde werden grotere hoeveelheden verkoold graan en dorsafval aangetroffen.937 De reeds 
genoemde akkerbouw-experimenten in de jaren '60 en '70 gaven aan dat op zijn minst gerst goede 
opbrengsten gaf.938 Toch interpreteren sommigen de resultaten van deze experimenten nog in het licht 
van de oude "veehouderstheorie": ...de kolonisten waren gedwongen om vooral veehouders te worden. Uit expe

rimenten is weliswaar gebleken dat enkele in de Ijzertijd bekende gewassen (vlas, dederzaad, duiveboon, gerst en 

haver) op de kwelders een behoorlijke oogst kunnen opleveren, maar voor tarwesoorten en gierst is dit milieu onge

schikt. Als het pastorale bedrijf al niet van meet af aan de hoofdactiviteit was, dan werd het dat onder de toenemende 

invloed van de zee.. .939 

Overigens kunnen niet alleen ecologische gegevens aanwijzingen geven voor akkerbouw, maar ook 

landbouwwerktuigen, spiekers en veldsystemen. Ten aanzien van de laatste twee elementen wil ik hier 

enkele opmerkingen maken. De afwezigheid van spiekers in een aantal nederzettingen in het kustgebied 

kan misschien worden verklaard uit hun ligging buiten het opgegraven areaal.940 Het is verder even goed 
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mogelijk dat de oogstopslag binnen de huizen plaatsvond. De duidelijkste sporen van akkers zijn onder 

de Feddersen Wierde aangetroffen. Uit de configuratie van greppelfragmenten kon worden opgemaakt 

dat de percelen ca. 30 m breed en 30-50 m lang waren.941 De gevonden sporen van akkers behoorden 

tot de vroegste bewoningsfasen. Toen de nederzetting in omvang toenam moeten de akkers verplaatst 

zijn. In de Assendelver Polders worden de oudste sporen zowel op site N, site F als site B gevormd door 

greppeltjes; op de twee laatste zijn eergetouwkrassen aanwezig. Net als op de Feddersen Wierde zijn de 

akkers vervolgens overbouwd. Hetzelfde geldt voor het terrein in Paddepoel III met talloze omgreppel-

de perceeltjes, waaronder smalle kavels van 4 bij 30 m die in een latere fase worden afgedekt door een 

huisterp.942 Akkers zijn op de meeste vindplaatsen niet aangetroffen omdat men alleen de bewoonde 

arealen heeft onderzocht. De percelen in zowel de Assendelver Polders als Paddepoel zijn vrij klein, het

geen de opgravers van de West-Nederlandse nederzettingen de term (small) gardens in de mond doet 

nemen.943 Een gebruik van kleinere percelen voor de "tuinbouw" is weliswaar mogelijk, maar impliciet 

wordt uitgegaan van het idee dat de percelen zo groot moeten zijn geweest als die van de Celtic fields.9™ 

Nu hebben de akkers onder de Feddersen Wierde weliswaar die omvang, maar onder meer de noodzaak 

tot drainage zal doorgaans tot een ander formaat van de akkers hebben geleid. Met het aantonen van 

akkerbouw in de kustgebieden is nog niet bewezen dat men daadwerkelijk voldoende plantaardig voed

sel kon produceren. Mijns inziens was men daar zeker toe in staat, ondanks de problemen en tegenslagen 

die men zeker ondervonden zal hebben. Dit zal hier echter niet kwantitatief worden onderbouwd, want 

berekeningen geven meestal geen adequaat beeld.945 Ik wil daarentegen de zaak omdraaien, door argu

menten aan te dragen tégen het idee dat de bevolking van het kustgebied graan importeerden, hetzij van 

bezuiden de limes, hetzij van de aangrenzende Pleistocene zandgronden.946 

Import vanuit de Romeinse provincies is mijns inziens geen serieuze optie, omdat hiervoor een sterk 

ontwikkelde logistieke organisatie en transportsysteem nodig zou zijn geweest. De levering van graan 

impliceert voorts een intensieve interactie, die juist in toenemende mate ter discussie wordt gesteld.947 

Tussen de bevolking van de kuststreken en die van de zandgronden bestond zeker een uitwisseling van 

grondstoffen en producten. Bouwhout, houtskool, ijzer(oer), gewei, turf en dergelijke waren in de kwel

ders niet voorhanden.948 Het is echter onwaarschijnlijk dat ook op grote schaal graan van de zandgron

den betrokken werd. Het is twijfelachtig of het benodigde productieniveau daar bereikt kon worden. De 

bodems van de zandgronden waren gevoelig voor uitputting en verstuiving, zoals was gebleken tegen 

het einde van de Urnenveldenperiode.949 Het gevaar van verstuivingen bestond tevens op en langs de 

duinen van het West-Nederlandse kustgebied. Dit kwam naar voren in de opgraving Velsen-Hoogovens 

op de Oude Duinen,930 en bleek voorts uit de aanwezigheid van stuifzandlaagjes in het nabijgelegen 

intergetijdegebied.951 Het betreft hier precies de gebieden, waarvandaan de "veetelers" van de oeverwal-

len en het rietveen volgens Brandt en Van Gijn hun graan betrokken.952 

Het bovenstaande sluit geenszins uit dat op micro-regionaal niveau toch sprake was van uitwisseling 

van landbouwproducten. De achtergrond daarvan is echter niet de geringe productie van de Holocene 

gronden, doch risicospreiding. Zowel in het kustgebied als op de zandgronden zullen lokale groepen 

van tijd tot tijd met misoogsten te kampen hebben gehad. In die gevallen kon voedsel worden uitgewis

seld tussen groepen die huwelijksrelaties of andersoortige contacten onderhielden. 

Samenvattend kan worden gesteld dat zowel in het kustgebied als in het binnenland sprake was van 

een gemengd bedrijf, met een sterke nadruk op de veeteelt. De mogelijkheden tot een werkelijk groot

schalige akkerbouw waren weliswaar nergens aanwezig, maar de akkerbouw was essentieel voor de 

betreffende samenlevingen. Niet alleen moest met plantaardige producten worden voldaan aan een deel 

van de energiebehoefte, daarnaast waren zij onmisbaar voor de noodzakelijke variatie in het dieet en de 

risicospreiding. Dat de veeteelt het belangrijkste was - ook op de zandgronden! - kan niet worden 

begrepen in termen van de subsistence-economie. Cruciaal is de grotere ideologische waardering die in 

de Germaanse samenlevingen bestond voor veeteelt ten opzichte van akkerbouw.953 
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6 . 1 . 3 V E R A N D E R I N G E N IN DE A K K E R B O U W OP DE Z A N D G R O N D E N . HET V E R D W I J N E N VAN DE C E L T I C 

F I E L D - L A N D B O U W 

De prehistorische akkersystemen in de Pleistocene regio's van het onderzoeksgebied worden aangeduid 

met de verzamelnaam Celtic fields.9™ Het betreft uitgebreide complexen van kleine vierkante of recht

hoekige akkers, gescheiden door lage wallen. Deze akkercomplexen komen voor van Zuid-Engeland tot 

in Scandinavië, en worden op het continent gedateerd vanaf de overgang Bronstijd-Ijzertijd tot in de 

vroeg-Romeinse periode. Op het eerste gezicht vertonen de Celtic fields grote overeenkomsten, maar 

zoals nog zal blijken is sprake van een aanzienlijke variatie. 

De ontwikkeling en verspreiding van het Celtic field-systeem kan samenhangen met de voor de 

Urnenveldenperiode vastgestelde bevolkingsgroei.955 In ieder geval maakt de duidelijk gemarkeerde per-

celering een relatief efficiënt gebruik van de landbouwgrond mogelijk. Het complete areaal van Celtic 

field-complexen, enkele tientallen hectares, was niet tegelijkertijd in gebruik. Op zandgronden neemt de 

vruchtbaarheid van een onbemeste akker na enkele jaren sterk af en is ter regeneratie een braakperiode 

van ongeveer een decennium nodig.956 Tal van verschijnselen wijzen op een dergelijke extensieve 

exploitatie van de Celtic fields. Zo wisselen fasen met akkerbouw en bewoning elkaar af. Een van de 

mooiste voorbeelden is gevonden in Grontoft (Jutland), waar in twee van de zeven onderscheiden fasen 

bewoning op een voormalige akker plaatsvond.957 Een andere indicatie voor een extensief gebruik is de 

lage bevolkingsdichtheid. In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat een bewoonde lokatie uit de 

Ijzertijd doorgaans niet meer dan één of twee gelijktijdige woonstalhuizen omvat. Weliswaar waren bin

nen een Celtic field enige lokaties tegelijkertijd bewoond, maar in het grootste deel van het akkerareaal 

waren huizen afwezig. Vooral de door de grafvelden geleverde gegevens zijn veelzeggend. Uitgaande 

van het aantal graven en de gebruiksduur van Urnenvelden uit de Late Bronstijd en Vroege Ijzertijd 

blijkt sprake te zijn van een lage bevolkingsdichtheid. Zelfs tijdens de "bevolkingsexplosie" van de 

Urnenveldenperiode kunnen de Celtic fields nooit in hun geheel in gebruik zijn geweest.9'8 

Zoals gezegd, bestaat binnen het Celtic fi eW-systeem een grote variatie. Zo verschilt de gemiddelde 

omvang van individuele percelen per gebied.959 Daarbij is het patroon van vierkante akkertjes, zoals dat 

zich aan ons manifesteert op luchtfoto's of door middel van het oppervlaktereliëf, het eindstadium van 

een dynamische ontwikkeling. Voor verschillende Celtic fields is aannemelijk te maken dat de vierkante 

percelen pas na verloop van tijd ontstonden. In Vaassen op de Veluwe bijvoorbeeld, lijkt de percelermg 

in eerste instantie uit langwerpige stroken bestaan te hebben.960 Verder stond de plaats van de perceel

grenzen niet vast. In Grantoft werden de wallen rond de akkers soms verlegd of overploegd.961 Onder 

de wallen te Hijken bleken omheiningen schuil te gaan die soms meerfasig waren of door huizen wer

den overbouwd.962 

Tevens lijken verschillende methodes gehanteerd te zijn om de vruchtbaarheid van de akkers op peil 

te houden. Hoewel de toepassing van dierlijke mest ter discussie staat, kon in het Celtic field van Flögeln 

een relatief hoog fosfaatgehalte worden vastgesteld.963 Dierlijke mest kan zowel vanuit de stal als door 

grazend vee tijdens de braakperioden zijn opgebracht. Volgens de opgraver is in Vaassen humeus mate

riaal toegevoegd, al is de aard en herkomst daarvan onbekend.964 In Flögeln bestreed men de minerale 

uitputting van de akkers op podsolbodems door ze te verrijken met grond uit het areaal met 

Parabmunerde.965 Men bracht overigens niet alleen verrijkend materiaal op, maar verwijderde in sommige 

gevallen ook de uitgeputte bovengrond, ofschoon dit onlogisch lijkt. De hoeveelheid grond op de wal

len van Flögeln en de hoge fosfaatwaarden hiervan zijn in ieder geval moeilijk anders te interpreteren.966 

De wallen in dit en verschillende andere Celtic fields bereiken breedtes van wel 16 m. Hoewel de zojuist 

beschreven verschijnselen niet precies te dateren zijn, horen ze wellicht hoofdzakelijk in de latere prehis

torie thuis. Het bemesten of verrijken van de grond is niet in overeenstemming met het extensieve 

karakter dat de Celtic field-hndbouw oorspronkelijk had.967 Mogelijk is derhalve in de Late Ijzertijd spra-
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ke van een beginnende intensivering van de akkerbouw, die nog wel gebonden blijft aan de "oorspron

kelijke" raatakker-verkaveling. 

Bestaat een globale indruk van het gebruik van de Celtic fields, anders ligt dat ten aanzien van de eindda-

tering van de relatief extensieve landbouw binnen een omvangrijk veldsysteem met kleine percelen. In 

de literatuur wordt algemeen aangenomen dat de Celtic fields in de eerste eeuwen na Christus in 

onbruik raakten, maar die opvatting blijkt bij nader inzien moeilijk met harde gegevens te onderbou

wen. Een volgend probleem betreft de vraag, wat de alternatieve wijze van grondgebruik in de 

Romeinse tijd was. 

De dateringsproblematiek blijkt uit het beperkte aantal dateringen waar steeds weer aan wordt gere

fereerd en hun beperkte zeggingskracht. Een vaak genoemde tijdsbepaling heeft betrekking op veldsys-

temen op Gotland. Lindquist neemt aan dat hier al rond het begin van de jaartelling overgegaan wordt 

op een ander systeem. Een Romeins graf dat het oude veldsysteem oversnijdt geeft echter niet meer dan 

een terminus ante quem van 250-350 na Chr!968 Een tweede voorbeeld van een vaak geciteerde, doch pro

blematische datering heeft betrekking op het Celtic field van Vaassen. Een 14C-bepaling van houtskool uit 

een kuil met inheems aardewerk leverde een getal van 1800 ± 5 5 BP op,969 hetgeen na calibratie een 

datering oplevert die ergens in de 2de tot de 4de eeuw na Chr. valt.970 Verder rekent Brongers deze 

kuil, hoewel oversneden door een akkerlaag toch gewoon tot de .. final stage of the Celtic field agricultural 

techniquel Vervolgens legt hij een verband met de schatvondsten van denarii uit het einde van de 2de 

eeuw, in het bijzonder die van Uddel en Renkum: Coin-hoards can indicate turbulent times, which in this con

text could be a reason why the cultivation of the Celtic field was discontinued,971 De "typologische uniformiteit" 

van de Celtic fields is tenslotte aanleiding de einddatering van Vaassen over te dragen op de andere 

Nederlandse complexen. Nu is in het bovenstaande gebleken dat de Celtic fields typologisch absoluut 

niet uniform zijn, terwijl de 2de/3de-eeuwse muntschatten niet hoeven te wijzen op onrustige tijden.972 

Gezien de beperkte waarde van de stratigrafie voor de datering, gaat men meestal uit van indirecte 

aanwijzingen. Eén daarvan is het verdwijnen of de verplaatsing van de nederzettingen van waaruit een 

bepaald Celtic field geëxploiteerd zou zijn.973 In Flögeln ontstaat in de 1ste eeuw na Chr. een plaatsvaste 

nederzetting uit wat voordien een bewoning van geïsoleerde Einzelhöfe is geweest.974 Een tweede aan

wijzing is in dit geval de datering van het materiaal uit de Scherbenschleier van aardewerk, die met de 

mest op de akkers terecht gekomen moet zijn. Deze bevat nog redelijk veel materiaal uit de 1ste eeuw, 

al aanmerkelijk minder uit de 2de en bijna niets jongers.975 Nu hoeft een verandering in de aard van de 

bewoning ook geen verandering van het agrarisch systeem te impliceren.976 Toch zijn de ontwikkelin

gen in het nederzettingssysteem van dien aard dat ingrijpende veranderingen in de akkerbouw waar

schijnlijk zijn. De veranderingen met betrekking tot de nederzettingen vinden echter over een grote 

tijdsspanne plaats en hebben ook niet overal dezelfde uitkomst. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en 

invoering van nieuwe landbouwmethoden. De beschikbaarheid van nieuwe methoden is op zich geen 

reden ze ook toe te passen. Zo was de keerploeg lokaal al bekend in de 3de eeuw voor Chr. en de plag-

genbemesting in de 1ste eeuw voor Chr., lang voordat deze innovaties algemeen ingang vonden.977 

De constatering dat de extensieve landbouw van de Celtic fields is verdwenen doet de vraag naar het 

alternatief rijzen. In Scandinavië bestaan goede aanwijzingen voor de introductie van een zogenaamd 

infield-outfield systeem. Hierbij gaat men over tot het meer systematisch cultiveren van weidegronden (de 

outfields) en het verzamelen van hooi. Dit hooi dient dan als wintervoer voor het vee. Bovendien wordt 

de mest uit de stallen verzameld om de — verkleinde - akkers {infields) vruchtbaar te houden. Hierdoor 

kunnen de braakperioden korter of zelfs geheel overbodig worden.978 

In het onderzoeksgebied daarentegen, zijn geen veldsystemen uit de periode vóór het ontstaan van 

de middeleeuwse essen bekend.979 Het bestaan van infields of iets dergelijks blijft hypothetisch. De enige 

vindplaats waar indicaties zijn voor meer intensief geëxploiteerde akkers is — alweer — Flögeln. Zoals 
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rund 

schaap/geit 

(geil) 

varken 

paard 

hond 

huiskat 

kip 

wild zwijn 

oeros 

ree 

edelhert 

eland 

haas 

vos 

wilde kat 

das 

marter(achtige) 

visotter 

bever 

knaagdieren 

vogels 

zeehond 

walvissen, 

dolfijnen 

vissen 

59 50 51 52 53 54 
Tofting Feddersen Bentu mersiel Jemgumkloster Paddepoel Sneek 

Wierde 

1153 66.1 31231 64.0 3480 69.9 316 65.2 1596 76.1 87 63.0 
400 22.9 7089 14.5 337 6.8 48 9.9 216 10.3 30 21.7 

(1) O) (12) (1) (2) (") 
105 6.0 2502 5.1 295 5.9 55 11.3 19 0.9 - -
66 3.8 6270 12.8 819 16.5 49 10.1 238 11.4 5 3.6 
3 0.2 1149 2.4 12 0.2 2 0.4 20 1.0 11 8.0 
8 0.5 6 0.01 - - - - - - - -
- - - - - - - - 6 0.3 - -
- - 3 0.01 4 0.08 3 0.6 - - - -
- - 6 0.01 4 0.08 1 0.2 - - - -
- - 7/17 0.01 1 0.02 - - 0/1 - 2 1.4 

: _ 
7/123 0.01 0/1 - 2 0.4 0/2 - - -

- : 3 0.01 

- - - - - -
2 1.4 

- - 4 0.01 - - - _ _ _ _ . 

0.5 

0.002 

0.06 

38 0.08 

156 0.3 

25 0.05 

27 0.06 

292 0.6 21 0.4 

0.2 

1.6 

0.05 

0.7 

totaal 1744 48816 4976 485 2096 138 

Materiaal van vrijwel complete skeletten c.q. begravingen is niet opgenomen, evenals menselijk botmateriaal. 

Hetzelfde geldt voor bot uit (grotere) zeefmonsters. 

Onder de categorie "(geit)" is aangegeven, hoeveel botten van de categorie schaap/geit met zekerheid aan Capra hircus konden worden 

toegewezen. Bij ree, edelhert en eland is een onderverdeling gemaakt naar fragmenten bot en gewei. De laatsten zijn niet bij de berekening van 

totalen en percentages betrokken, omdat zij geen indicatie voor bepaalde voedingspatronen geven, maar gebruikt zijn als grondstof in de nijver

heid. Knaagdieren zijn in de praktijk hamsters, woelmuizen en -ratten. De gans {Ansersp.) is onder de vogels opgenomen. Hoewel het incidenteel 

om gedomesticeerde dieren gaat, is het aantal botvondsten van deze soort steeds zeer klein. 

Tabel 6.3 Dierlijk botmateriaal per soort in aantallen en percentages op vindplaatsen in het onderzoeksgebied en de direkte omgeving daar. 

Voor ligging van en nadere gegevens met betrekking tot de vindplaatsen, zie figuur 6.1 en bijlage 7. 

gezegd, begint de intensificatie hier mogelijk al op de brede wallen van het Celtic field. Voorts liggen in 
het oosten van het akkerareaal een aantal langere oost-west georiënteerde percelen. Ze bevinden zich op 
de beste landbouwgrond van het schiereiland, met het hoogste leemgehalte. In 1856 werd over deze 
grond de hoogste belasting geheven.980 Het is goed mogelijk dat het hier om de akkers van de grote 
nederzetting uit de Romeinse tijd gaat. Wanneer dit klopt, is de oppervlakte van het akkerareaal aan
zienlijk afgenomen, hetgeen wijst op intensificatie. Andere concrete aanwijzingen voor een intensievere 
akkerbouw benoorden de Rijn zijn nauwelijks te geven.981 Misschien wijst het door Behre veronderstel
de verzamelen van het stro bij de graanoogst op het gebruik als veevoer en hoort dat bij een systeem 
waarbij de mest uit de stallen gebruikt is op de akkers. 
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55 56 57 58 60 61 62 
Schagen- Assendelft F Assendelft B Assendelft C Seinstedt- Kissenbrück Glelde-"Am 
" Lagedi jk" "Erbbrink" Kaisersteln" 

1179 59.8 694 71.3 107 77.0 75 72.1 680 52.6 623 48.1 1840 52.2 
344 17.5 209 21.5 25 18.0 24 23.1 171 13.2 129 10.0 175 5.0 

(-) (-) (-) (-) (1) (-) (7) 
127 6.4 15 1.5 3 2.2 - - 323 25.0 413 32.1 966 27.5 
234 11.9 14 1.4 2 1.4 1 1.0 92 7.1 88 6.8 384 11.0 
32 1.6 12 1.2 1 0.7 1 1.0 17 1.3 6 

1 

0.5 

0.08 

110 3.2 

2 0.1 - - - - - - 1 0.08 5 0.4 4 0.1 

- - - - - - - - - - 5 0.4 - -
- - - - - - - - - - - 4 0.1 

- - - - - - - - 1/0 0.08 - - 2/1 0.05 

- - - - - - - - 4/2 0.3 - - 16/218 0.5 
1/1 0.05 

0.2 

0.1 

1 0.05 2 0.2 - - - - - -

19 1.0 - - - - - - 5 0.4 

2 0.2 2 0.05 

8 0.6 1 0.03 

7 0.5 1 0.03 18 0.9 14 1.4 1 0.7 

11 0.6 12 1.2 - - 3 2.9 - - - -

1970 974 139 104 1294 1284 3505 

6 . 2 D E V E E T E E L T 

Was de eerste helft van dit hoofdstuk gewijd aan de akkerbouw, in het onderstaande komt de veeteelt 

aan bod. Allereerst wordt aan de hand van botmateriaal uit opgravingen ingegaan op de samenstelling 

van de veestapel naar soorten en leeftijdsgroepen. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf de betekenis 

van de veeteelt binnen de voedseleconomie besproken. Tenslotte komt de betekenis van met name 

rundvee in de ideologie van en de sociale interactie binnen de Germaanse krijgersamenlevingen aan de 

orde. In het onderstaande komen veranderingsprocessen niet aan bod. De beschikbare complexen bot

materiaal zijn niet voldoende groot of naar fase onder te verdelen om veranderingen in de veestapel 

waar te kunnen nemen.982 Ook op basis van de gegevens over de ideologische betekenis van vee zijn 

geen uitspraken over chronologische ontwikkelingen te doen. 
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6 . 2 . 1 DE SAMENSTELLING VAN DE VEESTAPEL 

Gegevens omtrent de samenstelling van de veestapel liggen besloten in botmateriaal uit opgravingen. 

Binnen het onderzoeksgebied is een negental complexen van enige omvang - dat wil zeggen 100 of 

meer determineerbare botten - beschikbaar (tabel 6.3; fig. 6.1).983 Het genoemde aantal botten is arbit

rair, doch doorgaans voldoende om basispatronen te kunnen waarnemen.984 Bepalingen van het 

Minimum Aantal Individuen (MAI) zijn niet opgenomen, aangezien complexen van sterk uiteenlopen

de omvang via deze waarde onvergelijkbaar worden.985 Blijkens tabel 6.3 loopt het aantal botten per 

vindplaats sterk uiteen. Zo komt maar liefst 70% van het materiaal uit de tabel van de Feddersen 

Wierde! Niet alleen de verdeling van aantallen per vindplaats is onevenwichtig; de ruimtelijke versprei

ding van de sites is dat eveneens. Alle complexen zijn afkomstig uit nederzettingen op de Holocene 

afzettingen van Noord-Duitsland, West- en Noord-Nederland. De eerste complexen in het binnenland 

zijn pas te vinden buiten de grenzen van het onderzoeksgebied, in de Harz. Een drietal is in de tabellen 

opgenomen ter illustratie van enige trends die waarschijnlijk ook opgaan voor nederzettingen op de 

zandgronden.986 

Zoals reeds lang bekend, speelt de jacht al ver voor de Romeinse tijd geen rol van betekenis meer in 

de voedselvoorziening. Op de vindplaatsen in het onderzoeksgebied bedraagt het aandeel van jachtwild 

slechts 2% van het totaal (tabel 6.4). Een deel van de aanwezige wilde dieren is bovendien niet gejaagd 

om het vlees of andere producten,987 of is door natuurlijke oorzaken op de vindplaatsen terecht geko

men.988 Lage percentages wild zijn ook elders een algemeen verschijnsel, zowel in Germania als in het 

Imperium Romanum.9S9 Visresten zijn in de meeste nederzettingen langs de kust sterk ondergerepresen-

teerd, hetgeen blijkt wanneer op grotere schaal grondmonsters worden gezeefd.990 Botten van vissen ver

dwijnen daarnaast snel ten gevolge van postdepositionele processen.991 Het aandeel van vis in het voed

selpakket zal derhalve nooit goed vast te stellen zijn. 

Kijkend naar de botaantallen van gedomesticeerde dieren valt het geringe belang van pluimvee op. 

Zelfs wanneer de grote invloed van postdepositionele processen ingecalculeerd wordt blijft dit beeld 

overeind.992 De kip is zelfs niet aangetoond in enkele grote complexen als Feddersen Wierde en 

Bentumersiel.993 

Onmiskenbaar het belangrijkste dier in de veestapel van het onderzoeksgebied is het rund, met een 

aandeel van gemiddeld 69%.994 Als alle runderen van Germania behoort het tot het zogenaamde "dwerg

rund". Dit is het resultaat van een regressieve ontwikkeling die vanaf de domesticatie (ook van andere 

soorten) optreedt. Uit de geringe omvang van het rund maakt men op dat in Germania niet op de 

grootte werd gefokt door selectie of kruising.993 Ten zuiden van de Rijn daarentegen, leidt toepassing 

van genoemde fokmethodes tot een toename van de schofthoogte gedurende de Romeinse periode. 

Illustratief zijn de door Reichstein bijeengebrachte gegevens van zeven vindplaatsen in Germania en elf 

in de noordelijke grenszone van het Romeinse rijk.996 Buiten het duidelijke verschil in de gemiddelde 

schofthoogte aan weerszijden van de Rijn, is sprake van een aanzienlijke regionale en zelfs lokale varia

tie. Deze is zodanig dat zeker de grotere runderen uit Germania niet zouden opvallen tussen vee uit het 

Romeinse rijk. In het licht hiervan ligt het minder voor de hand vondsten van grote runderen in 

Germania op te vatten als indicaties voor (handels)contacten met het Romeinse rijk.997 De grootste die

ren zijn waarschijnlijk ossen, die speciaal voor het leveren van trekkracht gehouden werden. Op de 

Feddersen Wierde, het enige complex waar het botmateriaal over verschillende nederzettingsfasen op te 

delen is, blijft de omvang van de runderen eeuwenlang stabiel.998 Ook de vroeg-middeleeuwse runderen 

langs de Noordzee-kusten zijn nog gering van omvang.999 

Om na te gaan welk doel voorop stond bij het houden van een diersoort, is de leeftijdsopbouw van 

de populatie een belangrijk gegeven. De fijnste indeling in leeftijdscategorieën is mogelijk aan de hand 

van gebitskenmerken. De onderkaken en losse kiezen van de runderen op Feddersen Wierde bieden de 
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50 Feddersen Wierde 

51 Bentumersiel 

52 Jemgumkloster 

54 Sneek 

55 Schagen 

56 Assendelft F 

60 Seinstedt 

61 Kissenbrück 

62 Gielde 

huisdieren 

n % 

48247 99.9 

4943 99.8 

470 98.7 

161 97.6 

1918 99.8 

944 99.6 

1284 99.6 

1265 99.4 

3479 99.3 

(jacht)wild 

n % 

31 0.1 

12 0.2 

6 1.3 

4 2.4 

4 0.2 

4 0.4 

5 0.4 

7 0.6 

24 0.7 

totaal 

49278 

4955 

476 

165 

1922 

948 

1289 

1272 

3503 

Tabel 6.4 Aantallen en percentages botten van gedomesticeerde dieren en üacht)wild berekend op basis van de gegevens van tabel 6.3. 

beste steekproef.1000 Maar liefst 11% van de dieren blijkt met ouder dan drie weken te zijn geworden. 
Kalveren werden in grote getale gedood omdat zij de mens beconcurreerden voor wat betreft de melk-
consumptie. De gedode dieren zullen vooral stierkalveren zijn geweest. Ongeveer 66% van de runderen 
werd minstens vier jaar oud, hetgeen er op wijst dat runderen vooral voor de melk werden gehouden. 
Pas in tweede instantie was het vlees van belang. Dit schijnt algemeen te zijn in Germania, in tegenstel
ling tot de grenszones van het Romeinse rijk, waar het melken van runderen minder belangrijk was.1001 

Het is niet eenvoudig na te gaan of de leeftijdsopbouw op andere vindplaatsen overeenkomt. Bij 
onvoldoende waarnemingen aan gebitten, moet men teruggrijpen op bestudering van de epifysen van 
een aantal skeletonderdelen. Hiermee zijn echter minder leeftijdsklassen te onderscheiden, die verder 
niet direct met de gebitsbepalingen te vergelijken zijn.1002 De onderstaande opmerkingen worden daar
om onder voorbehoud gemaakt. Op Jemgumkloster stemt het percentage geslachte jonge dieren over
een met dat op de Feddersen Wierde. Het aantal in het derde levensjaar geslachte dieren ligt weliswaar 
hoger, maar in ieder geval bereikt 38.5% de leeftijd van vier jaar.1003 In Paddepoel zou volgens de gebits-
gegevens niet meer dan 4% van de dieren als kalf geslacht zijn, terwijl ca. 80% vier jaar werd. De waar
nemingen aan de epifysen suggereren echter dat hier veeleer van de "normale" leeftijdsopbouw sprake 
was.1004 Ook de gecombineerde gegevens voor Schagen en Assendelft F wijzen tenslotte op een hoog 
aantal geslachte kalveren.1005 Alleen in Bentumersiel lijken kalveren te ontbreken en zijn vrijwel alle die
ren driejaar of ouder.1006 De verklaring moet gezocht worden in het speciale karakter van de nederzet
ting.1007 

Van de kleine huisdieren komt het schaap veruit het meeste voor (16%).1008 Hoewel botten van 
schaap en geit moeilijk te onderscheiden zijn, is het aantal geïdentificeerde botten van de geit dermate 
laag dat het dier van ondergeschikt belang moet zijn geweest.1009 Nergens is de leeftijdsopbouw zodanig 
dat het schaap specifiek om de wol of het vlees gehouden lijkt.1010 Ook van de schapen zijn veel jonge 
dieren (vooral rammen) geslacht. Dit blijkt uit de relatief grote sterfte van deze categorie in bijvoorbeeld 
Feddersen Wierde, Schagen en Paddepoel. 

Het aandeel van het varken in de voedselproductie is bescheiden tussen Rijn en Weser, blijkens het 
gemiddelde percentage botten van 5%.1011 De reden hiervoor is dat de voor de varkenshouderij beno
digde Waldweide ontbreekt in het Holocene kustgebied.1012 Hoewel op de zandgronden van het onder
zoeksgebied geen vindplaatsen met veel bot beschikbaar zijn, is het varken daar vermoedelijk belangrij
ker geweest. 
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rund schaap/geit varken totaal 

n % n % n % 

59Tofting 1153 69.5 400 24.1 105 6.3 1658 

50 Feddersen Wierde 31231 76.5 7089 17.4 2502 6.1 40822 

51 Bentumersiel 3480 84.6 337 8.2 295 7.2 4112 

52 Jemgumkloster 316 75.4 48 11.5 55 13.1 419 

53Paddepoel 1596 87.2 216 11.7 19 0.9 1831 

54Sneek 87 74.4 30 25.6 0 0.0 117 

55 Schagen 1179 71.5 344 20.8 127 7.7 1650 

1153 69.5 

31231 76.5 

3480 84.6 

316 75.4 

1596 87.2 

87 74.4 

1179 71.5 

694 75.6 

107 79.3 

75 75.8 

680 57.9 

623 53.5 

1840 61.7 

1751 82.9 

56 Assendelft F 694 75.6 209 22.7 15 1.6 918 

57 Assendelft B 107 79.3 25 18.5 3 2.2 135 

58 Assendelft C 75 75.8 24 24.4 0 0 99 

60Seinstedt 680 57.9 171 14.6 323 27.5 1174 

61 Kissenbrück 623 53.5 129 11.1 413 35.5 1165 

62Gielde 1840 61.7 175 5.9 966 32.4 2981 

63Heeten 1751 82.9 10 0.5 349 16.5 2110 

105 6.3 

2502 6.1 

295 7.2 

55 13.1 

19 0.9 

0 0.0 

127 7.7 

15 1.6 

3 2.2 

0 0 

323 27.5 

413 35.5 

966 32.4 

349 16.5 

Tabel 6.5 Aantallen en percentages van rund, schaap/geit en varken, berekend op basis van de gegevens van tabel 6.3. 

Wanneer de gepercenteerde botfragmenten van rund, schaap/geit en varken uit tabel 6.3 worden uitge
zet in een driehoeksdiagram, ontstaat een interessant beeld (tabel 6.5; fig. 6.3). Het botspectrum van de 
nederzettingen uit de Romeinse tijd in de kustzone van het Rijn-Wesergebied komt overeen met dat 
van de Ijzertijd-nederzettingen op het Holoceen. In beide gevallen domineert het rund sterk, terwijl de 
varkenshouderij van marginaal belang is. Het spectrum van de echte akkerbouwgebieden in de lösszones 
van Noord-Gallië ziet er al in de Ijzertijd anders uit, omdat het varken hier belangrijker is, met mini
maal 10 tot wel 50-80% van de botten. Van de vindplaatsen in Germania die hier aan de orde zijn 
gesteld, vertonen alleen die in de Harz een soortgelijk beeld.1013 

Voor wat betreft de percentages paard, de vierde belangrijke diersoort, valt een tweedeling tussen de 
vindplaatsen te maken. In Sneek en Assendelft F, B en C bedraagt het gemiddeld 2%; in Feddersen 
Wierde, Bentumersiel, Jemgumkloster, Paddepoel en Schagen daarentegen gemiddeld 12.5%.1014 Zulke 
hoge percentages paardenbot zijn zowel elders in Germania, als bezuiden de Rijngrens zeldzaam.1015 Wat 
dat betreft representeren Sneek en de vindplaatsen in de Assendelver Polders het normale patroon.1016 

Het materiaal van Feddersen Wierde levert door zijn grote omvang belangrijke gegevens voor een 
interpretatie van de complexen met een hoog percentage paard. Ongeveer 20% van de paarden is in het 
eerste jaar geslacht en ca. 13% in het tweede. Iets meer dan de helft (55%) is vijfjaar of ouder gewor
den. Op grond van deze leeftijdsopbouw is een relatief grootschalige consumptie van paardevlees waar
schijnlijk.1017 Men kan ook voor Bentumersiel en Paddepoel consumptie van paardevlees vermoeden.1018 

Dit impliceert echter niet dat het paard niet als rijdier en dergelijke is gebruikt. 

Hoewel ook in de noordelijke grenszone van het Romeinse rijk het percentage paard doorgaans niet 
bijzonder hoog is, komt met name in het Nederlandse rivieren- en kustgebied een aantal vindplaatsen 
voor met uitzonderlijk hoge percentages. Deze liggen aanzienlijk hoger dan de hoogste percentages bin
nen het onderzoeksgebied.1019 Roymans' interpretatie, dat hier sprake is van grootschalig fokken voor 
het leger, wordt ondersteund door de aanwijsbare invloed van Romeinse fokmethoden.1020 Afgaande op 
de beschikbare gegevens lijkt het aantal geslachte veulens aanzienlijk.1021 Misschien zijn deze uitgeselec
teerde dieren geconsumeerd. Lauwerier stelt dat van consumptie geen sprake was, doch maakt ook het 
onderscheid niet tussen inheemse vindplaatsen enerzijds en stedelijke en militaire nederzettingen ander
zijds. 
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Fig. 6.3 Driehoeksdiagram met de percentages van rund, schaap/geit en varken, zoals opgenomen in tabel 6.5. 

De variatiebreedte voor de Holocene (donker raster) en löss-gebieden (licht raster) van het Rijnland en 

Noord-Galhë in de Late Ijzertijd naar Roymans 1990, fig. 5.8; 1996, fig. 15. 

6 . 2 . 2 VEE ALS VOEDSELBRON 

Het botmateriaal uit archeologische context geeft weliswaar inzicht in de samenstelling van de veestapel, 

maar zegt niets over de omvang ervan. Zelfs bij een goede conservering, als op de Feddersen Wierde, 

blijkt ruim 88% van het bot van het MAI niet teruggevonden.1022 Daarbij vertegenwoordigt het MAI 

zelf ook weer een fractie van het aantal ooit aanwezige/geslachte dieren. Het aantal runderen in de vee

stapel is misschien beter te reconstrueren via het aantal stalplaatsen in woonstalhuizen.1023 Een enkele 

maal kenmerkt de stal zich door mest(goten), maar het meest algemeen zijn sporen van standscheidin

gen, een relatief dichte opeenvolging van binnenstijlen en/of een ingang in de korte zijde van het huis. 

Waar deze elementen ontbreken biedt vergelijking met beter geconserveerde plattegronden van hetzelf

de huistype vaak uitkomst. Hoe het ook zij, bepalingen van de stallingscapaciteit blijven altijd schattin

gen. Bovendien wordt de stalgrootte bepaald bij de bouw van een huis, zonder dat deze een afspiegeling 

van de werkelijke omvang van de veestapel tijdens de gebruiksperiode van het gebouw.1024 Tenslotte lijkt 

uit fosfaatkarteringen in Flögeln op te maken dat een deel van de stalplaatsen niet als zodanig werd 

benut.1025 

Ondanks deze problemen zijn enkele gegevens met betrekking tot het mogelijke aantal runderen per 

huis opgenomen voor Wijster, Peelo, Flögeln en Feddersen Wierde (tabel 6.6).1026 Het gemiddelde per 

huistype/periode blijkt over een periode van meerdere eeuwen het hoogste op laatstgenoemde vind

plaats. Voorts is het meer stabiel en zijn de verschillen tussen de bedrijven minder groot dan op de 

zandgronden. Het ligt voor de hand hierin een indicatie te zien voor een groter belang van de veeteelt 

in het kustgebied. Misschien lag de nadruk in de subsistence-sfeer hier inderdaad iets meer op de veeteelt. 

Maar, zoals eerder is betoogd, de akkerbouw was in het kustgebied een essentiële component in de 
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WIJSTER 

huistype gemiddeld 

per huis 

Fochteloo B 10.5 

Wijster A 15.2 

Wijster B 19 

Wijster C 13.3 

Peelo B 9.6 

Eursinge 12.7 

PEELO 

huistype gemiddeld 

per huis 

Wijster A 28 

Peelo A 25.7 

Wijster B 14 

Peelo B 5.7 

FLÖGELN 

plattegronden gemiddeld 

gedateerd In de per huis 

1 ste eeuw 9.3 

2de eeuw 11.5 

2de/3de eeuw 15 

3de eeuw 12 

4de/5de eeuw 23.8 

5de/6de eeuw 14.8 

FEDDERSEN WIERDE 

Siedlungshorizont gemiddeld 

per huis 

1a 20 

1b 19.5 

1c 24.5 

1d 21.1 

2 21.1 

3 15.6 

4 21.5 

5 17.5 

6 16.2 

7 16.1 

aantal 

4 

10 

10 

17 

7 

3 

aantal 

2 

7 

6 

6 

aantal 

6 

8 

12 

7 

11 

7 

aantal 

5 

8 

8 

10 

15 

19 

20 

23 

15 

15 

minimum-

maximum 

10-12 

8-28 

8-38 

4-32? 

4?-18? 

8?-14 

minimum-

maximum 

24-32 

127-36 

87-30 

4 -8? 

minimum-

maximum 

6-20 

4-20 

87-28? 

8?-16 

16-38 

4?-24 

minimum- totaal aantal 

maximum stalplaatsen 

16-24 100 

14-30 156 

18-34 196 

14-32 211 

3/12-321 316 

2/12-26 297 

10-32 429 

3/10-26 403 

12-26 243 

8-26 242 

1 De minima van 2 en 3 stalplaatsen hebben betrekking op Handwerkerhäuser. 

Tabel 6.6 Gegevens omtrent de stallingscapaciteit voor runderen in de woonstalhuizen van het Drents plateau (c.q. Wijster en Peelo), 

Flögeln en de Feddersen Wierde. 

bestaanseconomie. Omgekeerd -wijzen de gegevens van tabel 6.6 zeker niet op een gering belang van de 

rundveehouderij op de zandgronden. Het gemiddeld aantal runderen per huis is in de eerste eeuwen na 

het begin van de jaartelling betrekkelijk hoog. Later in de Romeinse tijd stijgt het gemiddelde en 

komen bedrijven met een opmerkelijk groot aantal stalplaatsen voor. 

De vraag blijft of de huishoudens met vier tot acht stalplaatsen toch niet voornamelijk van de akker

bouw afhankelijk waren. Mijns inziens hoeft dit niet het geval te zijn. Een veestapel met minder dan 

tien runderen zal eerder de omvang hebben die voor een "normale" bedrijfsvoering op een gemengd 

bedrijf ruim voldoende was.1027 Misschien ligt een aanwijzing besloten in de stallingscapaciteit in het 
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5de-eeuwse Peelo. Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien is de verkorting van het type Peelo B vooral 

het gevolg van constructieve veranderingen. Terwijl het gemiddeld aantal stalplaatsen per huis in Peelo 

lager dan zes is, worden in hetzelfde huistype in Wijster nog meer dan negen runderen gestald. Blijkbaar 

had men in eerstgenoemde plaats genoeg aan vier tot acht runderen per huishouden.1028 

Een andere benadering van deze kwestie is het berekenen van de opbrengst van de veestapel. 

Wederom zijn de beste gegevens voorhanden betreffende de Feddersen Wierde. Dankzij het bottenon-

derzoek is bekend dat het doorsnee woonstalhuis met 20 stalplaatsen voor runderen, verder een veesta

pel had van 12 schapen, 4 varkens en 4 paarden.1029 Haarnagel heeft berekend hoeveel vlees en melk dit 

vee per jaar produceerde. Hij komt tot de volgende conclusie: Bäuerliche Betriebe mit einem Rinderbestand 

von 20 bis 22 Tieren waren also gut situiert. Sie erzielten nicht nur ausreichende Erträge für die Ernährung ihrer 

Bewohner, sondern hatten darüber hinaus noch Möglichkeiten, Tauschhandel mit lebendem Vieh, Fleisch, Wolle 

(Tuche) und Häuten zu betreibend Huishoudens met 16-18 respectievelijk 12-14 runderen zouden daar

entegen nauwelijks of niet meer levensvatbaar geweest zijn. Haarnagel slaat bij zijn berekening echter 

zelfs de meest essentiële stappen over, te weten: 1) het omrekenen van de vleesopbrengsten in kg naar de 

voedingswaarde, 2) het bepalen van de menselijke behoefte aan voedsel en 3) het inschatten van de 

benodigde hoeveelheid aanvullend voedsel c.q. akkerbouwproducten.1031 

Hoewel de precieze waarde van genoemde en andere variabelen niet precies vast te stellen is, kan 

echter wel een betere schatting van de voedselsituatie worden gemaakt op basis van de door Haarnagel 

gesuggereerde vlees- en melkopbrengst en vaak gehanteerde getallen voor de menselijke energiebehoef

te en gezinsgrootte (bijlage 6).1032 De voedselsituatie op de Feddersen Wierde blijkt in feite helemaal 

niet zo ongunstig. Zelfs indien het doorsnee huis bewoond wordt door het equivalent van 8 volwasse

nen met een grote energiebehoefte, lijkt de benodigde aanvulling op het dieet met akkerbouwproduc

ten niet al te groot. De bewoners van kleine woonstalhuizen zullen wat meer op de akkerbouw 

gesteund hebben, maar ze leefden allerminst op de rand van het bestaansminimum zoals Haarnagel 

meent. Bovendien komt uit berekeningen als deze meestal een te negatief beeld naar voren. 

Opgravingsgegevens geven namelijk een beperkt inzicht in het werkelijk beschikbare voedselpakket.1033 

Verder lijkt het niet altijd terecht de hedendaagse voedselbehoefte naar het verleden te projecteren.1034 

Tenslotte is eerder in dit hoofdstuk reeds betoogd dat de akkerbouw op de klei meer opbrengt dan 

doorgaans wordt verondersteld.1033 

Uit het bovenstaande komt nogmaals naar voren dat de kleinere huishoudens op de Feddersen 

Wierde zich in een minder afhankelijke positie ten opzichte van de grotere bevonden dan doorgaans 

verondersteld. Een eventuele afhankelijkheid van huishoudens wordt zeker niet primair bepaald door de 

omvang van hun voedselproductie. Veel bedrijven op de terp zullen een surplus hebben geproduceerd. 

Ditzelfde geldt voor de huishoudens op de zandgronden. Zelfs de bedrijven in het laat-Romeinse Peelo 

zullen zelfstandige productie-eenheden zijn geweest. 

6 . 2 . 3 D E S O C I A L E E N I D E O L O G I S C H E B E T E K E N I S V A N R U N D V E E 

In deze paragraaf ga ik in op de grote sociale en ideologische betekenis die rundvee had in de samenle

vingen van het onderzoeksgebied; een betekenis die ver uitsteeg boven het belang in de subsistence-s£eer. 

Tot voor kort werd in dit kader meestal over "surplus" gesproken. Dat is echter een minder bruikbaar 

begrip. Het wordt doorgaans omschreven als het deel van de voedselproductie dat overblijft na aftrek 

van de eerste levensbehoeften.1036 Daarmee lijkt het op het eerste gezicht een duidelijk omschreven 

grootheid, maar vooral uit antropologische discussies is het problematische karakter naar voren geko

men.1037 De omvang van de primaire levensbehoeften blijkt namelijk niet biologisch maar cultureel 

bepaald en praktisch alle samenlevingen zijn in staat een surplus te produceren. Wanneer gesproken 

173 



wordt over de betekenis van rundvee is het surplus-begrip bovendien onbruikbaar, daar runderen zowel 
kunnen worden gebruikt in de uitwisseling als voor het voldoen van de voedselbehoefte. 

In hoofdstuk 4 is gesproken over het belang van uitwisseling voor het voortbestaan van de sociale 
orde. Er is ingegaan op de uiteenlopende waardering binnen een samenleving voor verschillende kost
baarheden en goederen. De Ierse classificatie van goederen zou volgens Roymans grosso modo ook 
opgaan voor de groepen in noordelijk Noord-Gallië, het Rijnland en Germania.103* Rundvee zou tot de 
prestige sphere hebben behoord en zijn gebruikt binnen tal van uitwisselingsrelaties. Er zou zelfs van een 
"pastorale ideologie" bij de betreffende groepen kunnen worden gesproken. Dit is een interessante 
hypothese, daar langs archeologische weg moeilijk zicht te krijgen is op de circulatie van andere kost
baarheden in het onderzoeksgebied. Alvorens de gegevens met betrekking tot de betekenis van rundvee 
te beschouwen, wil ik eerst enige opmerkingen maken over het rund als "kostbaarheid" en zijn plaats in 
een systeem van value classes. 

Eerder in deze studie werd gesteld dat de waarde van kostbaarheden in belangrijke mate door hun 
identiteit en geschiedenis worden bepaald. Hoewel een rund zeker voor de geoefende ogen van veete
lers wel degelijk een "identiteit" heeft en deel is van een genealogische lijn, is dit wellicht niet het 
belangrijkste.1039 De betekenis van runderen binnen de uitwisseling is misschien vooral te verklaren uit 
tal van praktische voordelen. Runderen hebben op andere agrarische producten, grondstoffen en goede
ren voor dat zij mobiel zijn.1040 Verder zijn zij steeds voor de uitwisseling beschikbaar en leveren onder
tussen tractie, melk, mest en/of nakomelingen. Wanneer een dier tenslotte wordt geslacht, kunnen vlees, 
huiden, bot en vele andere producten worden verkregen. Ten opzichte van kostbaarheden uit de high-

prestige sphere is het gebruik van runderen voor de uitwisseling in tal van opzichten minder problema
tisch. Genoemde kostbaarheden kunnen weliswaar gebruikt worden bij relaties op een hoog niveau en 
zijn wat dat betreft een "krachtiger" middel dan rundvee, maar door de subjectieve waarde kan de ont
vanger zich altijd tekort gedaan voelen. Bovendien wordt een deel van de identiteit van de bezitter of 
bezittende groep ontleend aan kostbaarheden uit de hoogste categorie, zodat het wegschenken daarvan 
eigenlijk moet worden vermeden. De waarde van een rund is meer gestandariseerd dan die van roemrij
ke zwaarden, maliënkolders, helmen of sieraden. Daarom zijn runderen makkelijker in de geschenken
uitwisseling in te zetten. In de onderlinge relaties van de top-elite kunnen runderen geschonken worden 
samen met andere kostbaarheden.1041 Tegelijkertijd kunnen runderen door een leider aan lagere 
krijgers/clientes worden geschonken en kunnen zij door minder aanzienlijke families gebruikt worden 
bij religieuze plechtigheden, huwelijken, het betalen van wergild, losgeld en wat dies meer zij. Runderen 
zijn, kortom, makkelijker te converteren naar de sfeer van ceremoniële uitwisseling vanuit een status als 
agrarisch product, oorlogsbuit of tribuut. 

Men zou concrete aanwijzingen voor de sociale en ideologische betekenis van rundvee in de samenle

vingen van het Rijn-Wesergebied in de eerste plaats in emic bronnen moeten zoeken. Nu is het pro

bleem dat teksten van de participanten uit de Keltisch-Germaanse krijgersamenlevingen zelf eerst vanaf 

de Vroege Middeleeuwen voorhanden zijn. Het is echter niet te controleren of in Beowulf geen vee 

wordt genoemd omdat het niet belangrijk was, of omdat de tekst gaat over de uitwisselingsrelaties rond 

koninklijke geslachten en over kostbaarheden van de hoogste categorieën. Anders is dat voor de bron

nen uit een "Keltische" samenleving die in ruimte verder van het onderzoeksgebied afligt, namelijk de 

Ierse. Uit veel teksten die dateren van de 7de tot en met de 17de eeuw na Chr. spreekt een grote preoc

cupatie met runderen.1042 Ze vormen de voornaamste buit bij raids,mi en zijn de belangrijkste waarde

standaard. Runderen spelen een cruciale rol als geschenken en als betaalmiddel in gevallen waar sprake is 

van tributen, borgsommen, wergild en dergelijke.1044 

Van de pre- en protohistorische samenlevingen op het continent - inclusief die tussen Rijn en Weser 

- mogen dan geen emic bronnen bestaan die het belang van rundvee aangeven, er zijn wel indirecte aan-
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wijzingen. In zijn boek Priests, warriors and cattle heeft Bruce Lincoln een reconstructie gemaakt van een 

aantal samenhangende Indo-Iraanse mythen.1043 Deze verhalen over de goddelijke schenking van runde

ren. Die worden door de vijand gestolen, maar vervolgens door middel van een raid teruggewonnen. 

Een deel van het vee wordt door de krijgers van de raiding-party opgegeten. De rest gaat naar de pries

ters, die de runderen aan de goden offeren. Daarmee is de cirkel rond. Het interessante is dat elementen 

uit deze mythen ook in Europa terug te vinden zijn bij de Romeinen, Kelten én Germanen. Bij de 

groepen in en rond het onderzoeksgebied bestonden verhalen over de figuren Mannus/*Manu en 

Tuisto, die hun oorsprong hebben in de Indo-Europese mythische overlevering waarvan de cattle-myth 

deel uitmaakte.1046 

Wanneer men over de betekenis van rundvee voor de Germaanse samenlevingen spreekt, wordt 

regelmatig gewezen op het feit dat de woorden voor "vee", "vermogen" en "geld" synoniem zouden 

zijn.1047 Uitgangspunt is de afleiding van het Latijnse woord voor geld, pecunia, uit pecus, (klein)vee. De 

Indo-Europese grondvorm zal *peku geweest zijn, ook voor de Gothische, Oud-Noorse en Oud-

Hoogduitse woorden voor vee, respectivelijk faihu,fé enfihu.1MS De etymologische verwantschap impli

ceert echter allerminst dat vee door de Germanen werd gezien als geld, in de zin van een volledig 

gestandariseerd en vervreemdbaar betaalmiddel. Dat zou een gebruik in de lange-termijn uitwisseling 

uitsluiten. 

Hiermee zijn de weinige gegevens uit "emic" geschreven teksten alle besproken. De volgende catego

rie bronnen die ons kan informeren over de betekenis van vee in de Germaanse samenlevingen zijn de 

teksten van klassieke auteurs. Het is zaak hier een onderscheid te maken tussen passages waarin de 

auteurs weergeven wat volgens hen de betekenis van vee voor de Germanen was en die waarin meer 

"objectieve" feiten worden gegeven. Tot de eerste groep behoort de mening van Caesar in de bello 

Gallico, volgens welke de Germanen niet veel interesse hadden in landbouw en vooral van de veeteelt en 

jacht leefden.1049 Hetzelfde barbaren-topos is te vinden bij Strabo, die zelfs schrijft dat de Germanen 

echte veeteelt-nomaden waren, zoals ...all the peoples in this part of the world.. .1050 Tenslotte staat ook de 

bekende zin in de Germania, volgens welke vee de enige en mooiste rijkdom van de Germanen is,1031 in een 

passage waarin Tacitus het lage cultuurniveau van de Germanen schetst.1032 

Relevanter zijn Tacitus' opmerkingen over de alledaagse praktijk van de Germaanse uitwisseling. 

Volgens hem omvatte het weergeld rund- en kleinvee,1053 en bestond de bruidsprijs bij huwelijken uit 

runderen, paarden en wapens.1054 Verder droegen clientes en servi een tribuut van (rund)vee en graan af 

aan de elite.1055 De heffing van tribuut komt natuurlijk eveneens ter sprake in het bericht over de 

Friezenopstand in 28 na Chr. Daarin wordt het tribuut in de vorm van runderhuiden genoemd dat de 

Frisii de Romeinen moesten leveren.1056 Minder bekend is het feit dat Iulianus in 360 na Chr. een tri

buut in runderen ontvangt van de Chamavi, nadat zij zich aan hem hebben overgegeven.1037 De tributen 

waarover gesproken wordt, geven strikt genomen misschien geen inzicht in de Germaanse waardering 

voor rundvee; zij bevestigen wel het economische belang van de veeteelt in het onderzoeksgebied. 

Wat de inheemse visie betreft zou wellicht nog de meeste informatie verkregen kunnen worden uit 

teksten over raids en andere gewapende acties van Germaanse groepen. Men zou verwachten dat hierin 

geschreven wordt over de samenstelling van de verzamelde buit. Vee als buit van groepen in het onder

zoeksgebied komt echter in slechts één bericht voor, te weten dat over een Sugambrische raid in 53 

voor Chr.1058 Daarnaast is tweemaal sprake van paarden, die van het slagveld worden meegenomen.103 

Wanneer het blikveld wat verruimd wordt tot de gehele noordgrens van het Romeinse rijk, dan kan 

nog worden gewezen op twee passages bij Ammianus Marcellinus. Hij noemt vee als buit bij een inval 

van Pieten, Schotten en Attacotti in 368 na Chr. en een van Quaden en Sarmaten in 374 na Chr.1060 Het 

aantal voorbeelden hjkt misschien niet indrukwekkend, maar de klassieke auteurs blijken de buit van tri

bale groepen zelden te specificeren. Bij niet meer dan 18 van de mij bekende conflicten aan de noord

grens gedurende de Romeinse tijd wordt überhaupt aan buit gerefereerd (tabel 6.7). Als geroofde goe-
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betrokken groep(en) jaar passage(s) 

"BUIT", niet nader gespecificeerd 

Usipetes, Tencteri 

Sugambri 

Sugambri, Usipetes, Tencteri 

Germani 

Cherusci 

Marco manni 

Chatti 

Hermunduri 

Batavi en bondgenoten 

Marcomanni 

Laeti 

Alamanni 

Franci 

Picti, Scotti, Attacotti 

55 vC BG 4,9 (met graan als voedsel) 

53 vC BG 6,35 

16 vC Dio 54,20,4-6 

9 ann. 1,57; 2,45; Dio 56,21,4 

15 ann. 1,55 

20 ann. 2,62 

50 ann. 12,27 

58 ann. 13,57 

69/70 hist. 4,17; 21; 23; 28; 33; 37; 60; 63 

ca. 166 SHA, Marc.Ant. 21,10 

357 Amm. 16,11,6 

357 Amm. 16,11,9 

357-8 Amm. 17,2,1 

368 Amm. 27,8,7 

MILITAIRE STANDAARDEN e.d. 

Sugambri, Usipetes, Tencteri 

Germani 

Batavi en bondgenoten 

Alamanni 

16 vC 

9 

60,8,7 

69/70 

365 

Veil. 2,97,1 

ann. 1,59-60; 2,25; 41 ; Florus 2,30,38; Dio 57,18,1; 

hist 4,18; 4,33-34 

Amm. 27,1,1-5 

MENSEN (doorgaans militairen) 

Sugambri 

Cherusci, Suebi, Sugambri 

Germani 

Cherusci 

Hermunduri 

Batavi en bondgenoten 

Quadi 

Franci, Saxones, Alamanni 

Alamanni 

Alamanni 

Picti, Scotti, Attacotti 

Alamanni 

Quadi, Sarmates 

WAPENS en militair materieel 

Germani 

Batavi en bondgenoten 

GOUD, ZILVER, KOSTBAARHEDEN, GELD 

Cherusci, Suebi, Sugambri 

Batavi en bondgenoten 

VEE, PAARDEN 

Sugambri 

Cherusci, Suebi, Sugambri 

Hermunduri 

Picti, Scotti, Attacotti 

Quadi, Sarmates 

53 vC BG 6,35 

17 vC Florus 2,24-25 

9 ann. 12,27; Dio 56,22,4 

16 ann. 2,18 

58 ann. 13,57 

69/70 hist. 4,17; 34; 60 

166-180 Dio 71,11,2; 13,2-4; 20,1 

350-355 Zos. 3,1,1; 3,4,4-3,5,1 

voor 359 Amm.18,2,19 

368 Amm.27,10,1 

368 Amm. 27,8,7 

372 Amm. 29,4,4 

374 Amm. 29,6,8 

9 ann. 2,45 (wapens) 

69/70 hist. 4,60 (bagage) 

17 vC Florus 2,24-25 

69/70 hist. 4,60 

53 vC BG 6,35 (magno pecoris numero) 

17 vC Florus 2,24-25 (paarden) 

58 ann. 13,57 (paarden) 

368 Amm. 27,8,7 (pecora) 

374 Amm. 29,6,8 (pecorum) 

Tabel 6.7 Overzicht van de soorten buit genoemd in geschreven teksten, door Germaanse groepen vergaard tijdens raids. 
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soort MAI % MAJ 

slachtafval deposities 

rund 1202 48 13' 48 

schaap 683 27 3 11 

varken 245 10 3 11 

paard 263 11 3 11 

hond 109 4 5 19 

1 inclusief 2 foetussen. 

Tabel 6.8 Feddersen Wierde. Een vergelijking tussen het MAI en het percentage van enkele diersoorten, berekend op basis van de botten 

in het "slachtafval" enerzijds en het aantal deposities van complete en/of gearticuleerde skeletten anderzijds. 

deren worden 14 maal "buit" en 13 keer gevangenen genoemd. Dat laatste heeft ongetwijfeld te maken 
met het feit dat het vaak Romeinse soldaten betreft.1061 Het trauma van nederlagen komt eveneens tot 
uitdrukking in de vier maal door Germanen buitgemaakte adelaars en veldtekens. Tenslotte blijkt de 
buit drie maal te bestaan uit wapens en kostbaarheden, waaronder edelmetaal en geld. Wanneer de ver
meldingen van vee en paarden in deze context geplaatst worden, kunnen ze niet afgedaan worden als 
een onbetekenende categorie. 

Op zichzelf lijken de verschillende passages in de geschreven teksten weinig significant om de grote 
sociale en ideologische betekenis van rundvee binnen de Germaanse samenlevingen aan te tonen. Op 
basis van het totaal aan aanwijzingen is dit belang echter wel aannemelijk. Hetzelfde geldt eigenlijk voor 
de archeologische indicaties, die nu aan de orde zullen komen. Ik ga hierbij uit van een drietal ver
schijnselen dat door Roymans is genoemd: het woonstalhuis, rituele deposties van dieren en de vanaf 
het Neolithicum afnemende schofthoogte van runderen. 

In de Noordwest-Europese laagvlakte is het gebruik mens en rundvee onder één dak te brengen een 
traditie die loopt vanaf de Midden Bronstijd.1062 Zelfs rekening houdend met de constructieve variatie 
binnen de Hauslandschaft met woonstalhuizen is het als zodanig duidelijk te onderscheiden van de 
bouwtradities in de zuidelijker gelegen lösslandschappen. De laatste lijken samen te hangen met een 
sterkere nadruk op de akkerbouw en de stallen zijn doorgaans niet met de woonhuizen geïntegreerd. 
Dat het woonstalhuis niet uitsluitend een functionele en socio-economische betekenis gehad zal heb
ben, maar eveneens een symbolische expressie zal zijn geweest van een hoge waardering voor rundvee, 
lijkt zeer waarschijnlijk. 

Ten tweede noemt Roymans ...ritual depositions of animals (particularly cows and horses) in and around 

farmhouses.. .1063 Deze associatie zou een extra aanwijzing zijn voor de waardering voor rundvee die via 

het woonstalhuis tot uitdrukking werd gebracht. Nu zijn deposities van dieren inderdaad ook in de 

nederzettingen van het onderzoeksgebied aangetroffen. Hoewel een deel hiervan ongetwijfeld een ritu

ele betekenis had, is een eenduidige interpretatie echter vaak niet te geven. Dat is in belangrijke mate te 

wijten aan de de formatieprocessen. Het herkennen van "rituele deposities" op de Feddersen Wierde 

was bijvoorbeeld moeilijk vanwege de grote hoeveelheden bot die fast bei jedem Spatenstich werden aan

getroffen.1064 Het bijzondere karakter van losse runder- of paardenschedels kon soms worden onder

kend, maar deposities van kleine dieren zullen meestentijds als "slachtafval" zijn verzameld. Worden 

alleen de min of meer complete en gearticuleerde skeletten in beschouwing genomen, dan blijken deze 

ongeveer in dezelfde verhoudingen voor te komen als de botresten in het algemeen, gemeten naar het 

MAI (tabel 6.8).1065 Alleen de hond is relatief vaak aanwezig als compleet skelet. Hij is blijkbaar de sym

bolische bewaker van het huis, want alle vijf de skeletten werden onder drempels of bij ingangen aange

troffen. De absolute dominantie van deposities van paard en rund in nederzettingen op de zandgronden 

wordt grotendeels veroorzaakt door de slechte conservering van het bot van kleinere dieren.1066 
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Naast een onderzoek naar de representativiteit van de verschillende soorten dieren, moet de vraag 

gesteld worden wat eigenlijk "rituele" deposities zijn. In de literatuur wordt wel het onderscheid 

gemaakt tussen dieren die compleet werden gedeponeerd als "offers" en die waarbij dat gebeurde omdat 

zij aan een ziekte waren doodgegaan.1067 Sommige auteurs menen dat zieke dieren buiten de nederzet

ting en minder zorgvuldig begraven werden. Het valt echter te verwachten dat ook de begravingen van 

dergelijke dieren met rituelen omgeven waren, om daarmee de bovennatuurlijke oorzaak van het ster

ven te bestrijden. Voorts zullen rituele deposities zich niet altijd manifesteren in de vorm van complete, 

gearticuleerde skeletten. Veelal wordt het vlees van offerdieren na wijding aan bovennatuurlijke machten 

door de participanten aan het ritueel geconsumeerd. In een nederzetting zijn de botten van de desbe

treffende dieren niet te onderscheiden van het "gewone" slachtafval. Het is op basis van de huidige ken

nis van deposities moeilijk uitspraken te doen over de relatieve waardering voor rundvee (en paarden) 

ten opzichte van ander vee en akkerbouwproducten.1068 Daarvoor is het noodzakelijk een grondige ana

lyse uit te voeren van het hele scala van (mogelijke) deposities van dieren, mensen en voedsel, zowel in 

nederzettingen als daarbuiten.1069 

Als derde archeologische indicatie voor de grote betekenis van rundvee noemt Roymans de voort

durend dalende schofthoogte van runderen vanaf het Neolithicum. In de Noordwest-Europese laag-

vlakte vindt alleen ten zuiden van de Rijn gedurende de Romeinse tijd een tijdelijke reversie van deze 

ontwikkeling plaats. Roymans verklaart de grootte-afname uit een ...an increasing emphasis on its signifi

cance as medium of exchange in the prestige sphere.™10 Bij het fokken zou men gekozen hebben voor een 

strategie waarbij het aantal runderen werd gemaximaliseerd en niet hun grootte. Men zou relatief wei

nig aandacht geschonken hebben aan de kwaliteit van voeding en verzorging. De zoöarcheoloog Nobis 

noemde het streven het aantal dieren te maximaliseren reeds 40 jaar geleden als oorzaak voor de 

Verzwergung van runderen.1071 In theorie zouden het fokken van grote dieren en een gebruik in de uit

wisseling elkaar overigens niet uit hoeven te sluiten. Het is waarschijnlijk dat men de kleine runderen 

ook uit praktisch-economische overwegingen prefereerde boven grote dieren. Wellicht lagen de gunsti

ge eigenschappen van het dwergrund in een grotere tolerantie voor slechte voeding, een grotere weer

stand en dergelijke. 

Er is tenslotte een vierde archeologisch verschijnsel dat in verband zou kunnen staan met het belang 

van rundvee voor de groepen tussen Rijn en Weser en dan met name met de praktijk van raiding van 

vee. Het gaat om de in paragraaf 5.5.2 hoofdstuk besproken versterkingen bij Rhee, Vries en Zeijen. 

Wanneer een lokale gemeenschap merkte dat een raiding-party in aantocht was, kon men het vee in der

gelijke lokaties bij eendrijven.1072 Behoorden de Drentse enclosures lange tijd tot de zeldzame voorbeelden 

in de Noordwest-Europese Laagvlakte, de laatste jaren is het vermoeden ontstaan dat het een meer alge

meen verschijnsel is. Kleine enclosures uit de Late Ijzertijd zijn ook bezuiden de Rijn aangetroffen, bij

voorbeeld in Weert, Voerendaal, Niederzier, Lantinne en Kontich.1073 

Gezien het belang van vee voor elitegroepen zou men misschien meer versterkingen en veekralen 

mogen verwachten. Een princeps kan echter beschikken over vee zonder dat de dieren fysiek in zijn 

nabijheid verkeren. Uit de Ierse bronnen komt naar voren hoe de koning fungeert als de leider van veel 

raids en de verkregen runderen worden gepresenteerd als zijn buit. Het vee wordt echter direct na afloop 

van de raid geredistribueerd onder de deelnemers, hetgeen een bevestiging inhoudt van hun status als 

clientes van de koning.1074 Praktijken als raiding en het gebruik van runderen binnen de uitwisseling laten 

gewoonweg weinig archeologische sporen na. Daarnaast zijn de effecten ervan op de lange-termijn en 

op macro-regionale schaal nauwelijks te bespeuren. Zo merkte Lucas het volgende op over het schier 

ontelbare aantal raids in Ierland: Front an economie viewpoint embracing the country as a whole, the raiding may, 

perhaps, resolve itself into nothing more than a shifting of capital to and fro across a complicated pattern of local 

boundaries which, by and large, left undiminished the total capital assets of the community in general.1075 
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Uitgaande van een grote waardering voor rundvee bij Germaanse groepen, kan men vraagtekens plaat

sen bij de traditionele opvatting dat het een belangrijke rol speelde in de handel met het Romeinse rijk. 

Vee wordt vaak genoemd als een van de tegenprestaties voor de in Germania gevonden artefacten van 

"Romeinse" makelij.1076 Binnen het kader van het Assendelver Polder Project is zelfs geopperd dat het 

agrarisch systeem wordt aangepast ten einde aan een Romeinse "vraag" te kunnen voldoen.1077 Afgezien 

van het feit dat de Germaans-Romeinse interactie minder intensief is geweest dan altijd werd veronder

steld, was het vanuit de Germaanse optiek wellicht niet passend een "kostbaarheid" in te zetten bij com

merciële transacties behorend tot de korte-termijn uitwisseling. Waar de relaties met vertegenwoordigers 

van Rome op dezelfde wijze werden gepercipieerd als die tussen Germaanse elites onderling,1078 kan wel 

vee uitgewisseld zijn. Zo is ook te begrijpen dat vee als tribuut werd afgedragen. 

Op grond van het bovenstaande is het wellicht niet verwonderlijk dat zo weinig aanwijzingen voor 

de handel in vee worden gevonden. Bovendien zijn de mogelijke aanwijzingen voor handel in vee voor 

meerdere interpretaties vatbaar. De in Romeinse castella en dergelijke aangetroffen resten van dwergrun

deren hoeven niet afkomstig te zijn van uit Germanië aangevoerde dieren.1079 In de regel waren ook de 

runderen ten zuiden van de Rijn klein voordat Romeinse fokmethoden waren ingeburgerd en ook 

daarna komen zij in de veestapel voor. Een tweede vaak genoemde aanwijzing voor handel in runderen 

is de bekende koopakte van Tolsum, gevonden in 1914.1080 Deze betreft de aankoop door Gargilius 

Secundus van een rund voor 115 sestertiën van S [t] el [us], de zoon van Riperius de Beosiër, van de villa 

van Lopeteius. Het grootste probleem rond deze akte betreft de datering. Ondanks alle twijfel is een 

datering vóór 70 na Chr. het meest waarschijnlijk.1081 Veelbetekenend is wellicht dat slechts één rund 

wordt verkocht, hetgeen suggereert dat de handel niet op grote schaal plaatsvond. 

6 . 3 BESLUIT 

Tot besluit wil de belangrijkste punten van dit hoofdstuk samenvatten. De introductie van de rogge op 
de Pleistocene zandgronden is een interessant fenomeen. De roggeverbouw is niet door Romeinse 
invloed opgekomen, maar lijkt primair het bijeffect van veranderende oogstmethoden die de gunstige 
eigenschappen van het gewas aan het licht brachten. Op grond van enkele 14C-dateringen moet de 
grootschaliger verbouw binnen het Rijn-Wesergebied in de 1ste en 2de eeuw na Chr. van de grond zijn 
gekomen. Er hoeft geen direct verband te zijn met de opkomst van nieuwe veldsystemen. Wel was een 
neveneffect van de genoemde nieuwe oogstmethodes dat het stro van de akker werd meegenomen. Het 
kan zijn gebruikt als veevoer, zodat de dieren meer op stal konden staan en de mest makkelijker te ver
zamelen was. Dat op grotere schaal bemesting werd toegepast is echter moeilijk te bewijzen. Hetzelfde 
geldt voor de veronderstelde algemene intensivering van de akkerbouw. In ieder geval lijkt de "oor
spronkelijke", relatief extensieve vorm Celtic_/îeW-akkerbouw in de Late Ijzertijd plaats te maken voor 
andere vormen van veldgebruik en veldsystemen. Deze ontwikkeling beslaat een lang tijdstraject dat 
ook de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling moet hebben omvat. De toenemende lengte en 
meerdeligheid van woonstalhuizen op de zandgronden moet in belangrijke mate met de zojuist 
genoemde ontwikkelingen in de landbouw samenhangen. Afgaande op de omvang van de huizen lijkt 
een hoger productieniveau te zijn bereikt. 

Dat de roggeverbouw in het Holocene kustgebied niet werd ingevoerd heeft niets te maken met 
"conservatisme" van de boeren aldaar of een geringe betekenis van de landbouw. In het optimaal op de 
omstandigheden afgestemde systeem waarin zomergerst een hoofdrol speelde, kon rogge als wintergraan 
niet gedijen. Het idee dat de akkerbouw in de kuststreken van marginaal belang was, moet verworpen 
worden. De verbouw van gewassen wordt aangetoond door archeobotanische gegevens en vondsten van 
ploegsporen en spiekers. Ook blijkens experimenten kon landbouw in het kustmilieu met redelijk suc-
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ces plaatsvinden. In het soms voorgestelde model van graanimport uit het Romeinse rijk wordt te wei

nig rekening gehouden met de maatschappelijke context. Import vanaf de zandgronden kan hooguit 

kleinschalig en incidenteel zijn geweest, gezien de beperkte draagkracht van de bodems aldaar. 

Overal in het onderzoeksgebied bestond een gemengd bedrijf. Het productieniveau was zodanig dat 

ook de bewoners van de kleinere huizen een redelijk bestaan hadden. Daarnaast waren voldoende pro

ducten beschikbaar voor een intensieve sociale uitwisseling. Akkerbouwproducten waren echter uitslui

tend van belang in de subsistence-sfeer. Het zowel op het zand als de klei dominerende rund was ener

zijds leverancier van melk, vlees en talloze andere producten. Anderzijds had het een grote sociale en 

ideologische betekenis. Runderen uit de lokale productie waren samen met uit raids verkregen dieren 

van belang in de prestige-sfeer. Zij zullen zijn gebruikt bij onder meer tribuutbetalingen, het aangaan 

van huwelijken en allianties en het beëindigen van vetes. Anders dan kostbaarheden van de hoogste 

categorie(ën) werden runderen niet alleen binnen de elitesfeer uitgewisseld, maar ook op de overige 

niveau's van de samenleving. 
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