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I N T E R A C T I E M E T H E T R O M E I N S E R I J K 

De meeste studies over een bepaalde regio in de randzone van Let Romeinse rijk beginnen met een 

historisch overzicht, waarin uiteengezet wordt hoe de daar levende groepen in contact traden met 

Rome, tegen deze grootmacht streden en eventueel onderworpen werden. Met een dergelijke opzet 

wordt — doorgaans impliciet - gekozen voor een "Romeins" perspectief. De indruk ontstaat dat alle his

torische ontwikkelingen door Rome in gang worden gezet en dat de bestudeerde samenlevingen passief 

zijn. Aangezien in deze studie voortdurend is getracht de samenlevingen rechts van de Rijn vanuit een 

"inheems" perspectief te beschouwen, geef ik eerst in een van de laatste hoofdstukken een historisch 

overzicht. 

De eerste paragraaf behelst een overzicht van de Germaans-Romeinse contacten van de late 1ste 

eeuw voor Chr. tot de vroege 5de eeuw na Chr. De nadruk ligt hierbij op de militaire en diplomatieke 

acties die bedoeld waren om de verdediging van Noord-Gallië veilig te stellen. In de tweede paragraaf 

wordt getracht de interactie te beschrijven vanuit het perspectief van de groepen in het Rijn-

Wesergebied. De vraag is in hoeverre de Romeinse aanwezigheid het (on)mogelijk maakte roem en buit 

te behalen op de traditionele wijze, namelijk door krijgshaftig gedrag. Eveneens wordt ingegaan op de 

eventuele impact van de Germaans-Romeinse interactie op de sociale structuur in het onderzoeksge

bied. Zijn de gegevens in de eerste twee paragrafen hoofdzakelijk afkomstig uit de gescheven bronnen, 

in de derde en laatste paragraaf wordt ingegaan op het archeologisch materiaal tussen en Rijn en Weser 

dat een inzicht kan geven in de periodisering en de aard van de interactie. 

7 . I H E T R O M E I N S E P E R S P E C T I E F . M I L I T A I R E EN D I P L O M A T I E K E A C T I E S V O O R DE 

V E R D E D I G I N G VAN N O O R D - G A L L I Ë 

7 . I . I DE A U G U T E Ï S C H - T I B E R I S C H E CAMPAGNES 

De grootschalige campagnes van de Augusteïsch-Tiberische periode in en rond het Rijn-Wesergebied 

kunnen in verband worden gebracht met de opzet van een bestuurlijke organisatie in Gallië. Voor 

Caesar was het optreden van overrijnse groepen in Gallië een complicerende factor geweest, doch bij 

zijn vertrek treft hij geen maatregelen hen voorgoed te 'weren. Zowel in Zwitserland, langs de midden

loop van de Rijn als aan de benedenloop van die rivier ontbreken aanwijzingen voor een vroeg grens-

verdedigingssysteem. Zeker in het Neder-Rijngebied moet echter sprake zijn geweest van een machts

vacuüm. De veiligheid van het achterland kon hier in eerste instantie worden verzekerd door de vesti

ging van bevriende stammen.1082 Het betreft in de eerste plaats de Ubii, met wie Caesar een goede rela

tie onderhield.1083 Hoewel zij zich misschien reeds kort na 50 links van de Rijn vestigden, zal de sanctio

nering van hun verblijf eerst tijdens het eerste verblijf van M. Vipsanius Agrippa in Gallië hebben 

plaatsgevonden (38 voor Chr).1084 Met de Batavi werd een verdrag onder gunstige voorwaarden afgeslo

ten.1083 Lange tijd werd dit verdrag kort voor het begin van Drusus' campagnes gedateerd. Toch kan ook 

de vestiging van de Batavi reeds voor of rond 38 voor Chr. hebben plaatsgevonden. De Germani die 

zich in 36 in het gevolg van Octavianus bevonden waren namelijk vrijwel zeker Batavi.1086 Daarnaast 

worden rond 50-30 voor Chr. gedateerde zilveren munten uit het Nederlandse Rivierengebied gezien 

als een Bataafse emissie.1087 

De verdragen met de Ubii en Batavi konden niet voorkomen dat Germaanse groepen regelmatig 

raids in Gallië bleven houden.1088 Deze invallen werden een steeds serieuzer probleem met de uitbouw 

van de infrastructuur en bestuurlijke organisatie in Gallië.1089 Dit proces werd formeel voltooid door de 
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Fig. 7.1 Schematische weergave van de militaire operaties tijdens de Augusteïsch-Tiberische campagnes. 

A Campagnes van Drusus en Tiberius, 12-8 voor Chr. Na een maritieme operatie in het noorden zijn de acties 

geconcentreerd in het gebied rond de Lippe en in Hessen. Alleen bij Drusus' tocht in 9 wordt de Elbe bereikt. 

B Campagnes van Tiberius, 4-6 na Chr. In elk achtereenvolgend jaar worden operaties in een ander deel van 

Germania ondernomen. 

C Acties van Tiberius, 11-12 na Chr. Na de Varusslag bij Kalkriese (X) worden alleen acties dicht bij de Rijn 

gevoerd. Let op het contrast met de grootschalige campagnes van Germanicus op het volgende kaartje. 

D Campagnes van Germanicus, 14-16 na Chr. In tegenstelling tot het behoedzame optreden van Tiberius, voert 

Germanicus oorlog over een breed front. Voor de eerste maal wordt ook structureel campagne gevoerd ten oosten 

van de Weser. 

wijding van het altaar van de Tres Galliae in Lyon in 12 voor Chr. In datzelfde jaar beginnen campagnes 

in Germania, o n d e r le id ing van N e r o Claudius Drusus , de broer van de latere keizer T ibe r ius (figuur 

7 . IA) . Tijdens het eerste campagneseizoen weet Drusus een verdrag te sluiten met de Frisii en mogelijk 

ook me t de Chauci.1090 In het Lippe-gebied en Hessen blijkt het moeilijker concrete resultaten te berei

ken tegen belangri jke s t ammen als de Sugambr i , Chat i i en Cherusci.1 0 9 1 In 9 voor Chr . voer t Drusus 

zelfs campagne tegen Suebi. Na he t opr ichten van een altaar aan de Elbe valt de veldheer op de t e rug

tocht van zijn paard en sterft aan zijn verwondingen. 

Volgens T i m p e raakt Drusus ongewi ld in een steeds grootschal iger oor log be t rokken , d o o r de 

...Schwierigkeit, angesichts der Verflechtung der germanischen Stammeswelt eine strategisch mögliche und politisch 

sinnvolle Begrenzung der eigenen Herrschaftssphäre und Machtansprüche zu finden.'1092 Wannee r Tiber ius he t 
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commando van zijn gestorven broer overneemt, maakt hij snel een einde aan de campagne. De militaire 

bases van Oberaden, Dangstetten en Rödgen worden opgegeven.1093 Een beëindiging van de operaties is 

blijkbaar mede mogelijk doordat de Sugambrische "aartsvijanden" murw zijn. Maar liefst 40.000 van 

hen worden links van de Rijn gevestigd, samen met een groep Suebi.1094 Tiberius' optreden toont dat de 

campanes alleen tot doel hadden de aan Gallië grenzende gebieden te pacificeren. Van een vastomlijnd 

plan heel Germania tot aan de Elbe te veroveren was zeker geen sprake.1093 

Een goed decennium later begint Tiberius nieuwe campagnes rechts van de Rijn; de reden hiervoor 

is niet overgeleverd.1096 Tiberius gaat weloverwogen te werk om te voorkomen dat hij een oncontroleer

bare kettingreactie van conflicten in gang zet.1097 In figuur 7.1B is te zien hoe hij elk jaar een andere 

aanvalsrichting kiest. Hoewel in 5 na Chr. langs de Elbe wordt getrokken, blijven de acties toch voorna

melijk tot het Rijn-Wesergebied beperkt. Vanwege het uitbreken van de Pannonische opstand in 6 na 

Chr. moet Tiberius zijn campagne van dat jaar afbreken. 

Over het uiteindelijke resultaat van deze operaties is veel gediscussieerd. De enige uitvoeriger passage 

over de toestand voorafgaand aan de Varusslag in 9 na Chr. is te vinden bij Dio: The Romans were holding 

portions of it [Germania] — not entire regions, but merely such districts as happened to have heen subdued, so that no 

record has been made of the fact — and soldiers of theirs were wintering there and cities were being founded. The bar

barians were adapting themselves to Roman ways, were becoming accustomed to hold markets, and were meeting in 

peaceful assemblages.10™ Omdat Dio spreekt van de stichting van steden en Tacitus een ara Ubiorum noemt 

waar de Cherusk Segimundus als priester optrad,1099 is wel verondersteld dat de Romeinen bezig waren 

een rechtsrijnse provincie Germania in te richten.1100 Wanneer men Dio echter letterlijk neemt, is slechts 

sprake van beperkte gebieden die in Romeinse handen zijn. Het altaar van Keulen kan ook niet worden 

vergeleken met dat van Lyon, omdat de oprichting daarvan de stichting van formele provincies markeer

de. In de Rijnzone waren Germania inferior en superior vooralsnog georganiseerd als militaire districten. 

Daarom kenden de Romeinse delen van het rechtsrijnse gebied waarschijnlijk eveneens een 

Militärverwaltung."01 Voor de inrichting van militaire districten tot provincies stond geen bepaalde ter

mijn, het was een proces dat decennia kon duren.1102 

In 9 na Chr. kwam een einde aan de Romeinse invloed, nadat de legaat P. Quinctilius Varus met drie 

legioenen werd verslagen in de omgeving van Kalkriese.1103 De Germaanse overval stond onder leiding 

van Arminius, die wellicht praefect van een Cheruskische eenheid in Romeinse dienst was.1104 Mogelijk 

keerden de Cherusci zich tegen (de hoogte van) het door Varus geheven tribuut, of plannen een census 

in te stellen.1105 Suggesties dat Augustus vanwege de clades Variana zijn politiek jegens Germania structu

reel wijzigde zijn onbewijsbaar.1106 De geschreven bronnen tonen alleen het Romeinse optreden in de 

praktijk. Tiberius' campagnes in 11 en 12 na Chr. zijn even behoedzaam als altijd en hebben deels het 

karakter van een strafexpeditie (fig 7.IC).1107 Waarschijnlijk wilde hij alleen orde op zaken stellen voor 

zover dat voor de defensie van Gallië van belang was. Tiberius opvolger Germanicus, de zoon van 

Drusus, voert in principe dezelfde voorzichtige taktiek tijdens zijn campagnes van 14-16 na Chr.1K 

Verschillende groepen in het Lippe-gebied sluiten echter een alliantie tegen hem.1109 Daarnaast weet hij 

ondanks grote inspanningen de Cherusci van Arminius niet te verslaan,1110 en verschillende Romeinse 

eenheden komen dicht bij een nederlaag (fig 7.1D). 

Reeds in 15 na Chr., voordat de conflicten onbeheersbaar werden, lijkt Tiberius echter al besloten te 

hebben Germanicus terug te roepen.1111 Het is alleen Tacitus die het doet voorkomen alsof een jaloerse 

Tiberius Germanicus afhoudt van een nakende definitieve overwinning.1112 Wel gingen de enorme 

krachtsinspanningen van Germanicus en het lage rendement van diens operaties tegen het motto van de 

keizer in dat men beter met overleg dan geweld te werk kon gaan.1"3 Tiberius heeft zeker niet afgezien 

van de mogelijkheid in een later stadium weer militair in te grijpen. Dat campagnes na 16 uitblijven en 

onder Claudius een versterkte limes wordt ingericht is een constatering achteraf. Voor Tiberius volstond 

het voorlopig alleen diplomatieke middelen te gebruiken. Zo stuurt hij rond 20 na Chr. Drusus minor 
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op een missie om de "interne tweedracht" van de Germanen in een voor Rome gunstige richting te 

sturen.1114 Vanuit het Romeinse perspectief was de verovering van Germania geen vooropgezet plan 

geweest en uiteindelijk verhinderd door de omstandigheden. Een analyse vanuit een hedendaagse optiek 

levert een andere reden op. Gallië kon betrekkelijk snel worden veroverd door de aanwezigheid van een 

ontwikkelde infrastructuur, zodat bijvoorbeeld akkerbouwproducten snel bijeen gebracht konden wor

den voor het voeden van legers.1113 Daarnaast vergemakkelijkte de sociale structuur het uitoefenen van 

invloed en controle door Rome. Deze randvoorwaarden waren in mindere mate aanwezig in Germania 

en eigenlijk ook al in de noordelijke periferie van Gallië. De Rijn liep midden door een brede frontier-

zone, alwaar de bestuurlijke organisatie en urbanisatie zeer langzaam van de grond kwam. In plaats daar

van bediende Rome zich decennia lang van enkele bevriende stammen en een militair bestuur. 

7 . I . 2 DE PER IO DE TOT HET M I D D E N VAN DE 3DE E E U W 

Na het terugtrekken van de troepen in 16 na Chr. komt geleidelijk een reeks van castella langs de Rijn 

tot stand. De bezetting bestaat uit hulptroepen; pas wanneer deze de grensverdediging niet aankonden 

zouden de legioenen te hulp snellen. Hoewel de fortenreeks onder Claudius wordt gesloten, kenmerkt 

de regering van deze keizer zich door een reeks acties in het overrijnse.1116 In 41 na Chr. trekken 

Publius Gabinius en Sulpicius Galba op tegen respectievelijk de Chauci en de Chatti. Mogelijk betreft 

het een vergelding voor raids van deze groepen. Hoewel zij zeldzamer waren geworden, waren de 

Germaanse invallen in deze tijd nog niet helemaal opgehouden. Dit moge blijken uit overgeleverde 

voorbeelden als de raid van Chauci in het Gallische kustgebied (ca. 47 na Chr.) en een Chattische inval 

in Germania superior (ca. 50). Acties van Cn. Domitius Corbulo hadden vermoedelijk tot doel de greep 

op het Friese gebied weer te versterken, want de aanspraken daarop waren na de opstand in 28 na Chr. 

blijven bestaan.1117 Corbulo sluit een nieuw verdrag met de Frisii en geeft hen volgens Tacitus zelfs een 

senaat, magistraten en wetten. Na verloop van tijd roept Claudius zijn commandant echter terug, moge

lijk omdat het conflict met de Chauci door de Romeinse aanwezigheid dreigde te escaleren.1118 Rond 

dezelfde tijd bestaan ook met de Cherusci diplomatieke contacten. Het wordt Italicus, de in Rome 

opgegroeide laatste vertegenwoordiger van de stirps regia, toegestaan naar zijn stam te vertrekken.1119 De 

Cherusci hadden zelf om zijn komst gevraagd. Misschien wilde een factie binnen de Cheruskische elite 

haar machtsbasis middels het koningschap van Italicus versterken.1120 De laatste blijkt namelijk binnen de 

kortste keren verwikkeld in de elitecompetitie. 

Gedurende de chaos van het vierkeizerjaar 69 na Chr. grijpen de Batavi de kans om in opstand te 

komen. De aanleiding tot de opstand en het verloop ervan zijn hier minder relevant.1121 Belangrijk zijn 

vooral de door Tacitus genoemde namen van aan de strijd deelnemende stammen. Praktisch alle groe

pen uit het gebied tussen Rijn, Weser en Main namen de gelegenheid te baat roem en buit te verwerven 

aan de zijde van Civilis. Nadat de opstand is neergeslagen schijnt het verdrag met de Batavi onder de 

oude condities te zijn hersteld.1122 Toch was sprake van repercussies: de Bataafse hulptroepen kregen 

niet-Bataafse officieren, werden gereorganiseerd en niet meer ingezet in hun eigen herkomstgebied.1123 

Uit het verslag over de opstand komt naar voren dat de Bructeri potentieel gevaarlijke tegenstanders 

van Rome waren. De macht van hun leidster, de "zieneres" Veleda, blijkt uit het feit dat Civilis haar 

geschenken stuurt, waaronder een gevangen genomen legioenscommandant.1124 Wanneer Petilius 

Cerialis begint aan het neerslaan van de opstand, is het via onderhandelingen met Veleda dat de 

Germanen van verdere strijd worden afgehouden.1125 In 77 na Chr. voert Rutilius Gallicus om onbeken

de redenen strijd tegen de Bructeri en neemt hij Veleda gevangen.1126 Daarnaast is er een vermelding 

van het vi et armis in zijn positie terugbrengen van een Bructerische koning door Vestricius Spurinna.1127 

Het gevaar dat vanuit de Bructeri uitging is eveneens op te maken uit de verdeling van de vier castra en 
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27 castella over de limes van Germania inferior en de aard van hun bezetting.1128 In de centrale sectie lagen 
maar liefst twee legioenen in de castra van Neuss en Xanten en lijken de hulptroepen voornamelijk 
cavalerie omvat te hebben. In het zuiden daarentegen lag alleen een legioen in Bonn en werden nauwe
lijks auxilia ingezet. De Germanen in het Bergisches Land en het Westerwald vormden blijkbaar nauwe
lijks een bedreiging. Het huidige Nederland kende weliswaar een gesloten reeks castella, doch de bezet
ting bestond vrijwel uitsluitend uit infanterie. 

Voor wat betreft de 2de en 3de eeuw na Chr. is het uiterst moeilijk op basis van geschreven bronnen 
een indruk te krijgen van de gebeurtenissen langs de Rijngrens en de aard van de Romeins-Germaanse 
interactie. Het werk van Dio geeft nog het meeste houvast (tot ca. 230), doch het is fragmentarisch 
overgeleverd. Verder moet worden teruggegrepen op verspreide berichten in de Scriptores Historiae 

Augustae, bij Frontinus en Herodinanos. Historische bronnen met betrekking tot het onderzoeksgebied 
ontbreken zelfs geheel voor de periode 90-160 na Chr. en 175-210 na Chr. Misschien mag de schaarste 
van bronnen echter worden opgevat als een indicatie voor het uitblijven van "vermeldenswaardige" 
gebeurtenissen. Daarop wijst ook de geleidelijke vermindering van de troepenmacht langs de noordelij
ke limes vanaf de Flavische periode. In het begin van de 2de eeuw is de omvang ten opzichte van de 
Tiberische tijd gehalveerd.1129 Het was blijkbaar veilig genoeg de troepen in te zetten in het oosten van 
het rijk.1130 

Voor de jaren '60 en '70 van de 2de eeuw is een klein aantal Germaanse raids overgeleverd. Deze 
kunnen worden gehouden vanwege de strijd die Marcus Aurelius moest voeren met de Parthen (161-
165 na Chr.) en vervolgens met een groot aantal groepen tijdens de Marcomannen-oorlogen langs de 
Donau-grens.1131 De 3de eeuw staat algemeen bekend als een periode van crisis.1132 De keizers krijgen 
problemen hun gezag te legitimeren en regeringsperioden worden steeds korter. Geen keizer sterft meer 
een natuurlijke dood, op Septimius Severus na. In de tweede plaats bestonden vanaf Marcus Aurelius 
serieuze financiële problemen. Het was moeilijk de staatskas gevuld te houden en de belastingdruk nam 
toe. De zilveren en bronzen munten devalueerden en de gouden munten worden vanaf het midden van 
de 3de eeuw waarschijnlijk slechts als baar goud opgevat.1133 Desondanks wisten keizers als Commodus, 
Septimius Severus en Caracalla de situatie in het noorden aanvankelijk onder controle te houden. Van 
Engeland tot in Raetië bleef zowel aan de fortificaties van de limes als aan het wegennet gebouwd wor
den.1134 Severus voerde zelfs uitgebreid campagne benoorden de Muur van Hadrianus.1135 

De enige summiere en multi-interpretabele aanwijzingen voor raids in het Neder-Rijn gebied in de 
vroege 3de eeuw zijn te vinden in inscripties.1136 Inscripties uit Vechten getuigen van de bemoeienis 
van twee legioenslegaten met het noordelijke deel van de limes, mogelijk als reactie op invallen."37 Een 
wijding uit Bonn van 27 oktober 231 na Chr. wijst onmiskenbaar op de inzet van legeronderdelen uit 
Germania inferior. Het gaat echter te ver deze actie specifiek op de Tencteri te betrekken, zoals Schmidt 
deed.1138 In principe kunnen eenheden uit Bonn ook tegen Alamanni of Chatti zijn ingezet. Klose heeft 
uit een passage bij Dio een fundamentele koerswijziging in de Romeinse grenspolitiek willen opmaken. 
Groepen levend dicht bij de Oceaan en de monding van de Elbe zouden gezanten naar Caracalla heb
ben gestuurd, onder het mom vriendschap te willen sluiten. Caracalla gaf hen geld, doch de Germanen 
bleven aanvallen. Pas hernieuwde betalingen van goud leverden vrede op.1139 Volgens Klose moest 
Caracalla toegeven aan Germaanse dreigementen en kon Rome alleen door betalingen de veiligheid van 
haar grenzen waarborgen.1140 In de 1ste en 2de eeuw was weliswaar ook geld betaald, doch hiervoor 
zouden Germaanse groepen als bufferstammen de grenzen hebben verdedigd en hulptroepen hebben 
geleverd. Klose laat zich mijns inziens misleiden door de negatieve beoordeling van Caracalla als een 
zwakke keizer door diens tijdgenoten, inclusief Dio. Zowel in de periode voor als na Caracalla hoorde 
het geven van geld, of liever: van geschenken, bij het sluiten van verdragen.1141 Op sommige momenten 
was Rome genoodzaakt meer diplomatieke middelen in te zetten, doch in eerste instantie ging men 
altijd uit van het eigen militaire potentieel voor de grensverdediging. 
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7 - 1 - 3 DE L A A T - R O M E I N S E T I J D 

Het begin van de laat-Romeinse tijd wordt traditioneel in 260 na Chr. geplaatst. In berichten over dat 

jaar wordt voor de eerste maal de naam Franci gebezigd, een nieuwe verzamelnaam voor een reeks 

groepen uit het Rijn-Wesergebied. Het is uiterst moeilijk een overzicht te krijgen van de dynamische 

gebeurtenissen van de laat-Romeinse periode. Er is sprake van het optreden van een aanzienlijk aantal 

usurpatores, talloze invallen van rechtsrijnse groepen en evenzovele tegenacties. De gebeurtenissen moe

ten gereconstrueerd worden uit een grote hoeveelheid summiere vermeldingen uit bronnen daterend 

van het einde van de 4de eeuw tot in de Vroege Middeleeuwen. De betreffende auteurs hadden zelf 

ook weinig overzicht, omdat zij een ver verleden beschreven en leefden in streken als Spanje, Italië of 

Byzantium. Over het einde van de 3de en het begin van de 4de eeuw zijn praktisch alleen gegevens te 

vinden in de Panegyrici, lofdichten die een zeer bevooroordeeld beeld geven.1142 Alleen voor de kwart

eeuw tussen 353-378 na Chr. is relatief gedetailleerde informatie aanwezig in het werk van Ammianus 

Marcellinus, die als militair nauw bij verschillende gebeurtenissen betrokken was. Zijn werk wordt aan

gevuld door brieven van keizer Iulianus en geschriften van diens vriend Libianos. Ik zal trachten in het 

onderstaande een globaal beeld te schetsen van de tumulteuze laat-Romeinse tijd en ga daarbij kort in 

op bepaalde archeologische gegevens met betrekking tot de situatie in Noord-Gallië.1143 

Een belangrijke episode in de geschiedenis van Noord-Gallië is de tijd van het Imperium Galliarum 

(260-274 na Chr.). Postumus, een hoge officier of misschien zelfs stadhouder van Germania inferior,"" 

raakt wanneer hij buit onder de soldaten wil verdelen in conflict met Silvanus, de zaakwaarnemer van 

Galhenus. De troepen belegeren Keulen en doden Silvanus alsmede Saloninus, de zoon van Gallienus.1145 

Postumus creëert op basis van de bestaande bestuurlijke organisatie een Imperium dat Gallië, Engeland en 

Spanje omvat.1146 Hij wordt in 269 na Chr. door muitende soldaten vermoord, maar zijn opvolgers 

Marius, Victorinus en Tetricus weten tot 274 stand te houden. Waarschijnlijk slagen de Gallische keizers 

er in het aantal Frankische raids binnen de perken te houden,1147 mede door zelf gebruik te maken van 

overrijnse hulptroepen. Gallië krijgt na het Imperium Galliarum te maken met grootschalige Germaanse 

invallen. Naar verluidt veroverde keizer Probus 60 steden op de invallers terug en liet hij 400.000 krij

gers doden of terugdrijven naar Alamannisch gebied.1148 Ook Franci behoorden tot de tegenstanders 

van Probus.1149 

Probus onderhoudt dezelfde ambivalente relatie tot rechtsrijnse groepen als de Gallische keizers. 

Enerzijds tracht hij ze buiten de grens te houden, anderzijds zijn het bondgenoten. Twee vanuit Keulen 

opererende tegenkeizers, Bonosus en Proculus, worden namelijk verslagen met hulp van "barbaren" 

respectievelijk door het verraad van Franci.1150 Een goed decennium later herhaalt de geschiedenis zich 

min of meer. De Augustus Maximianus vecht rond 286 na Chr. in het noorden tegen de Chaibones en 

Heruli;1131 zijn Menapische officier Carausius is belast met de bestrijding van Franci en Saxones die de 

kusten van Belgica en Armorica teisterden. Wanneer Carausius zichzelf vervolgens tot keizer uitroept, 

worden de Franci die hij eerst bevocht bij zijn hulptroepen ingelijfd.1152 

Alvorens verder te gaan met het historische relaas, wil ik enige opmerkingen maken over de defensie 

van Gallië. Ten gevolge van de talloze Germaanse invallen begint men in toenemende mate nederzettin

gen te versterken.1133 Het gaat om een proces dat zich over langere tijd uitstrekt en in belangrijke mate 

op initiatieven van lokale gemeenschappen berust. Dit laatste geldt bij uitstek voor de vele kleine ver

sterkingen op het platteland. Deze bevinden zich langs de doorgaande wegen - met name aan de 

hoofdader Keulen-Boulogne -, op WZZa-terreinen of meer afzijdig van de bewoning. In het heuvelland 

van Ardennen en Eifel hebben zij de vorm van hillforts, in het laagland zijn zij uitgevoerd als burgi (figuur 

7.2). Zoals het versterken van nederzettingen een reactie was op de frequente raiding, werd de organisatie 

van het Romeinse leger eveneens aangepast aan de omstandigheden. Gallienus was de eerste keizer die 

initiatieven nam om eenmaal doorgebroken vijanden achter de limes te bestrijden. Cavalerie-eenheden 
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• a • b A c d e -- f 

Fig. 7.2 Versterkte plaatsen en wegen in laat-Romems Noord-Gallië (gewijzigd naar Brulet 1990, carte 4) en het 

blijkbaar aan foederati overgelaten gebied "Toxandria". 

a steden; b versterkte rurale centra; c castella en burgi; d rurale en hoogteversterkingen; e weg Keulen-Boulogne; 

f overige wegen; g an foederati overgelaten gebied 

we rden van de g renzen weggehaald en geformeerd to t een m e e r in h e t b innen land ope re r end e l i te

korps ." 3 4 De c o m m a n d a n t (praefectus equitum) was de hoogste militair van he t R o m e i n s e rijk en k lom 

regelmatig tot keizer op.1155 Diocletianus deelde het korps weer op en stationeerde de eenheden aan de 

grenzen. Aan hen was echter wel een mobielere rol toebedeeld dan aan de overige grenstroepen, de limi-

tanei. Vermoedel i jk o n d e r Cons tan t inus I - Cons tan t i jn de Gro te - w o r d t het leger definit ief 

gedeeld.1136 Naast de grens t roepen was er he t veldleger of Bewegungsheer. D i t laatste werd aangevoerd 

door een magister militum, met onder zich een magister equitum en -peditum.U51 D e strategie bij deze orga

nisatievorm word t aangeduid als defense-in-depth.U5S Een doorgebroken vijandige groep werd gehinderd 

door eenheden van het grensleger en vooral van he t mobie le veldleger, totdat van elders versterkingen 

toestromen. D e verdedigers konden terugvallen op de talloze o m m u u r d e plaatsen in het achterland, die 

de raiders bovendien van proviand onthielden. Wel was de diepteverdediging een noodoplossing. M e d e 

daarom werd tijdens de regering van "s terke" keizers als Constant inus I, Iulianus en Valentinianus weer 

aan de limes gebouwd. 
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Uit een reeks lofredes die begint in 297 na Chr., het jaar nadat met Allectus was afgerekend, is op te 

maken dat Maximianus en Constantius Chlorus succesvol waren in de strijd tegen Germaanse groepen. 

Volgens de Panegyrici worden de Franci verdreven uit Batavia en het Scheldegebied en werden zij ... door 

het recht op terugkeer in hun oude positie hersteld en opgenomen in het rechtsverband, [om] de braakliggende landen 

van de Nervii en Treveri... te bebouwen.11'9 Daarnaast bewerkten de verslagen barbaren verlaten landerijen 

in het gebied van de Ambiani, Bellovaci, Tricassi en Lingones. De Chamavi en Frisii worden in de 

Panegyrici expliciet genoemd als de ongelukkigen die zich "aftobben in modderig landwerk".1160 Na de 

overwinningen aan het eind van de 3de eeuw voert ook Constantinus I campagnes tegen rechtsrijnse 

groepen. Op de rechter Rijnoever wordt het castellum van Köln-Deutz gebouwd als uitvalsbasis voor 

grootschalige acties tegen de Franci.1161 Over het algemeen gaat men er van uit dat de grensverdediging 

in de eerste decennia van de 4de eeuw succesvol was.1162 Het uitblijven van raids kan echter schijn zijn, 

omdat de Panegyrici alleen Romeinse successen noemen.1163 

Eerst voor de jaren '40 is weer een conflict overgeleverd. Constans, de opvolger van Constantinus in 

het Westen, strijdt met de Franci en sluit uiteindelijk vrede. Magnentius laat Constans in 350 vermoor

den en bindt de strijd aan met Constantinus II, de andere zoon van Constantijn de Grote. Hiertoe wor

den troepen aan de verdediging van Gallië ontrokken,1164 hetgeen direct talrijke invallen van Franci en 

Alamanni tot gevolg heeft. Een in 354 gesloten vredesverdrag met de Alamanni houdt slechts kort stand 

en na de dood van de usurpator Silvanus belegeren Franci Keulen en nemen de stad in. 

Iulianus maakt een einde aan de bezetting van Keulen door in 356 na Chr. vrede te sluiten met 

Francorum regibus.U6:> In de volgende twee jaar wordt gestreden met een grote Frankische raiding-party en 

met een groep Salii die zich in Toxandria bij Tongeren hadden gevestigd, dus op Romeins grondgebied. 

Niet alleen in het binnenland, doch ook aan de grenzen stelt Iulianus orde op zaken. Hij schrijft zelf dat 

hij de Chamavi heeft verdreven en de Salii onder zijn "bescherming" heeft genomen. Iulianus ontvangt 

gijzelaars en — waarschijnlijk in het bijzonder van de Chamavi — veel runderen, vrouwen en kinderen^66 

Daarnaast schrijft Iulianus dat hij 10000 gevangenen heeft gemaakt, niet te oud om te dienen, maar in de 

bloei van hun leven. Dat de acties met name tegen de Chamavi zijn gericht valt te verklaren uit gegevens 

bij Zosimos.1167 Helaas is de betreffende passage enigszins onduidelijk, omdat de auteur pas rond 500 na 

Chr. schreef. Volgens Zosimos vormden de Chamavi een deel van de Saxones en werden zij door de 

laatsten naar Romeins gebied gezonden.1168 Ondanks pogingen van Franci hen tegen te houden berei

ken zij Batavia, waar Salii woonden.1169 Na de zuidwaarts trekkende Chamavi te hebben bedwongen, 

doet Iulianus ter hoogte van Xanten een uitval tegen de (Ch)attuarii. Velen van deze Frankische groep 

worden gevangen of gedood; met de rest wordt vrede gesloten. 

Het succes van Iulianus' campanes mag wellicht worden afgeleid uit het feit dat voor de periode 

360-ca.385 na Chr. slechts één Frankische raid wordt vermeld.1170 Valentinianus I, regerend vanaf 364 na 

Chr., concentreert zich vooral op de bestrijding van de Alamanni. In het Rijn-Wesergebied licht hij op 

grote schaal hulptroepen voor het elitekorps van de auxilia palatina. De Notitia Dignitatum vermeld in dit 

verband eenheden van de Ampsivarii, Bructeri, Angrivarii en Falchovarii.1171 Vondsten van gouden 

munten vormen de archeologische neerslag van de goede relaties tussen Valentinianus en groepen in het 

onderzoeksgebied.1172 Dat een herstel van de limes een grotere rol heeft gespeeld in het uitblijven van 

raids is minder waarschijnlijk. Weliswaar noemt Ammianus zeven steden die Iulianus opnieuw versterk

te1173 en zou Valentianianus I de limes eveneens hebben hersteld,1174 doch Iulianus zelf ziet als zijn groot

ste verdienste dat hij met zijn acties het transport van Engels graan over de Rijn heeft veiliggesteld. De 

4de-eeuwse bouwactiviteiten langs de Rijn waren waarschijnlijk hooguit effectief voor de bescherming 

van verkeersroutes en bewoningskernen. 



In feite was een verdediging van grote delen van het achterland ook niet langer nodig. De bewoning op 

de zandgronden benoorden de weg Keulen-Boulogne was reeds rond het midden van de 3de eeuw ten 

einde gekomen en dit gebied lijkt in de tweede helft van de 4de eeuw overgelaten aan Frankische groe

pen (figuur 7.2).1173 Voor dit laatste bestaan verschillende aanwijzingen.1176 Een eerste is reeds aan de 

orde gekomen, namelijk de vermelding van Salii die zich in de buurt van Tongeren hadden gevestigd. 

Verder vindt in 370 een gevecht plaats met een groep krijgers van de Saxones bij Deusone in regio 

Francorum.nl1 Velen hebben getracht Deuson met een specifieke plaats te identificeren.1178 Werd aanvan

kelijk geopperd dat de plaats bij Doesburg aan de IJssel moest worden gezocht, tegenwoordig is men 

algemeen overtuigd van een lokatie in Noord Brabant.1179 Blijkbaar werd erkend dat een regio die rech

tens nog tot het Imperium behoorde de facto tot Frankisch gebied was geworden. Archeologisch lijkt deze 

Frankische bewoning vooralsnog niet herkenbaar. Een reeks nederzettingen die sinds het begin van de 

jaren '80 is onderzocht, werd door de opgravers in verband gebracht met de door Ammianus beschreven 

activiteiten van Iulianus en Valentinianus I.1180 Wanneer men echter een groter gewicht toekent aan de 

dendrochronologische dateringen dan aan die van het aardewerk en de munten, is een stichting van de 

nederzettingen in de periode 390-410 na Chr. waarschijnlijker. 

Genoemde periode is de laatste waarvan de geschiedenis van Germania Secunda en het aansluitende 

rechtsrijnse gebied min of meer bekend is via de geschreven bronnen. Onder Gratianus was het keizer

lijk hof van Trier naar Milaan verplaatst. Vanaf die tijd regeerde de usurpator Magnus Maximus over 

Britannië, Gallië en Spanje. Toen hij rond 387/388 na Chr. met zijn legers naar het oosten trok, vielen 

Franci het rijk binnen onder leiding van hun subreguli Gennobaudes, Marcomerus en Sunnon. De bevel

hebber Quintinus trekt na afloop van de raids ter hoogte van Neuss over de Rijn, maar zijn troepen lei

den een smadelijke nederlaag. Hoewel de uitval bij Neuss en de Frankische bedreiging van Keulen de 

gebeurtenissen in Germania II situeren, worden de "vruchtbaarste streken" geplunderd, wellicht de lös-

sgebieden. Arbogastes, die als magister militum voor Valentinianus II in Gallië optrad, sluit later een ver

drag met Marcomerus en Sunnon. Nog hetzelfde jaar valt hij vanuit Keulen het gebied van de Bructeri 

en Chamavi binnen, maar tot serieuze confrontaties schijnt het niet gekomen te zijn. Arbogastes kon 

vanwege zijn Frankische afkomst zelf geen keizer worden en schoof daarom in 392 Eugenius als keizer 

naar voren. Deze Eugenius gaat met de Alamannische en Frankische koningen ex more verdragen aan.1181 

Stilicho, magister militum onder Honorius, sluit rond 396 na Chr. eveneens verdragen met overrijnse 

groepen,1182 vermoedelijk omdat hij troepen wilde onttrekken aan de strijdkrachten in Gallië.1183 Mede 

hierdoor kon de "grens", meer specifiek het deel langs de Midden-Rijn, in 406/407 doorbroken wor

den door een hele reeks stammen, met name uit het oosten van Germania."*'1 De Franci zijn blijkens 

enkele summiere bronnen met betrekking tot deze tijd de tegenstanders van de doorbrekende 

stammen.1183 De usurpatores Constantinus III (407-411) en Jovinus (411-413) zijn de laatsten die de ver

dediging van Noord-Gallië centraal trachten te organiseren met behulp van links- en rechtsrijnse 

Franci.1186 Na hen is van een verdediging van de Rijngrens vermoedelijk geen sprake meer.1187 

7 . 2 DE B E T E K E N I S VAN DE R O M E I N S E A A N W E Z I G H E I D V O O R G E R M A A N S E 

E L I T E - G R O E P E N 

In deze paragraaf worden de via geschreven bronnen overgeleverde contacten tussen Romeinen en 

Germaanse groepen beschouwd vanuit het inheemse (elite)perspectief. Bij dat inheemse perspectief gaat 

het niet om de strategische en tactische overwegingen van Germaanse aanvoerders in de strijd met de 

Romeinse legers. Ik tracht het handelen van de elites in het Rijn-Wesergebied te begrijpen vanuit de 

inheemse stelsels van ideeën en waarden, die hun houding bepaalden ten aanzien van oorlogvoering en 

leden van andere (elite)groepen, zoals de Romeinse bevelhebbers. In paragraaf 4.3 is hetgeen 
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Germaanse krijgers nastreefden aangeduid met het begrip "roem". Dit is de erkenning van krijgshaftig 
en vrijgevig handelen. 

Een belangrijk middel om krijgshaftigheid te tonen was door te participeren in raids, korte plunder-
tochten waarbij buit werd verzameld. De teksten van klassieke auteurs informeren ons over raids van 
Germaanse groepen in Noord-Gallië. Deze komen in de eerstvolgende paragraaf aan bod. Vervolgens 
wordt m de tweede paragraaf ingegaan op het verschijnsel dat krijgers uit het Rijn-Wesergebied dien
den in Romeinse hulptroepeneenheden. Ik zal demonstreren dat dit vanuit het Germaanse perspectief 
enigszins vergelijkbaar was met het participeren in een Gefolgschaft, daar de relaties met Romeinse leger
aanvoerders op dezelfde wijze waren vormgegeven als die tussen Germaanse elites onderling. In de 
derde paragraaf wordt de vraag gesteld in hoeverre de Germaans-Romeinse interactie van invloed was 
op de sociale verhoudingen in het Rijn-Wesergebied. 

7 . 2 . I HET BEHALEN VAN ROEM EN BUIT DOOR M I D D E L VAN RAIDS 

In de teksten van klassieke auteurs is een groot aantal vermeldingen te vinden van Germaanse invallen 

m Noord-Gallië. Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 7.1. Een probleem is dat veel Germaanse 

invallen niet zelf zijn overgeleverd, doch moeten worden afgeleid uit een wel beschreven Romeinse 

reactie. Een reeks korte Romeinse miltaire campagnes in het Rijn-Wesergebied lijkt slechts te verklaren 

als "strafexpedities" tegen groepen die kort daarvoor een raid hadden gehouden. Voorts worden invallen 

en raids vrijwel nooit gedetailleerd beschreven. In hoofdstuk 6 is reeds gebleken dat de door Germanen 

verkregen buit zelden wordt gespecificeerd.1188 Een verklaring voor het uitblijven van uitvoerige 

beschrijvingen ligt in het feit dat de Germaanse acties voor de Romeinse schrijvers en hun publiek niet 

interessant waren. De Germaanse zucht naar buit is een topos en wordt niet begrepen vanuit de culturele 

waardering voor krijgshaftigheid. De auteurs beschrijven slechts "vermeldenswaardige" gebeurtenissen, 

zoals de handelingen van de Romeinse elite en wezenlijke bedreigingen van het rijk.1189 

Het verkrijgen van inzicht in de intensiteit van Germaanse raids door de tijd heen wordt niet alleen 

bemoeilijkt door de zojuist genoemde factoren. Zoals eerder beschreven varieert de hoeveelheid 

beschikbare teksten alsmede hun mate van gedetailleerdheid per tijdvak. Desondanks zijn de grote lijnen 

duidelijk. Wanneer Caesar uit Gallië vertrekt is de verdediging van de K.ijn-frontier nog niet georgani

seerd. Daarnaast was vermoedelijk sprake van een grote socio-politieke instabiliteit in Gallië en een 

hevige elitecompetitie.1190 In deze omstandigheden was het voor groepen uit het Rijn-Wesergebied 

even makkelijk als voorheen raids over de Rijn te houden en te participeren in Gallische elitenetwerken. 

Gedurende de Augusteïsch-Tiberische periode beschikken de Romeinen over een dermate groot mili

tair potentieel in de Rijnzone dat Germaanse invallen werkelijk onmogelijk waren. Later in de 1ste 

eeuw is de limes nog niet volledig uitgebouwd, zodat raiding weer mogelijk is. De intensiteit ligt echter 

aanzienlijk lager dan in de 1ste eeuw voor Chr. Een groot aantal Germaanse groepen strijdt aan de zijde 

van Civilis tijdens de Bataafse opstand. Deze breekt mede uit vanwege een machtsstrijd binnen de 

Romeinse elite. Dit moment van zwakte biedt tribale groepen uitgelezen mogelijkheden tot krijgshaftig 

handelen en het vergaren van buit. Ook later in de Romeinse tijd blijken Germanen onmiddelijk raids 

m Gallië te houden wanneer binnen het Romeinse rijk sprake is van een strijd tussen officiële keizers 

en usurpatores, of wanneer elders aan de grens gewapende conflicten plaatsvinden. Dit laatste gebeurt tij

dens de Marcomannen-oorlogen. Kort nadat de grens doorbroken wordt in het Donau-gebied houden 

de Chatti en Chauci raids in Noord-Gallië. Het is onbekend of de raiding na de Marcomannen-oorlogen 

aanhield, vanwege het ontbreken van bronnen. Het laatste kan impliceren dat werkelijk niets "vermel-

denswaardigs" gebeurde doordat de grensverdediging weer op orde was. Vanaf de tweede helft van de 

3de eeuw vinden praktisch onophoudelijk invallen plaats. Slechts gedurende korte perioden weten 
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zowel officiële keizers als usurpatores door het sluiten van verdragen raids te voorkomen. In de laat-
Romeinse tijd gaat het verschijnsel van korte invallen naadloos over in de definitieve vestiging van 
rechtsrijnse groepen in Noord-Gallië. 

De geschreven overlevering toont aan dat de praktijk van raiding gedurende de gehele onderzochte 

periode een structureel verschijnsel blijft. Germaanse groepen vielen Gallië binnen wanneer zij maar 

even de kans kregen. In de decennia lange perioden waarin het Romeinse gezag de grenzen gesloten 

wist te houden werd raiding vanzelfsprekend niet minder belangrijk. De klassieke auteurs hadden echter 

nauwelijks interesse voor de onderlinge raids van Germaanse groepen. Alleen grootschalige conflicten in 

Germania, met het karakter van echte oorlogen, worden sporadisch vermeld.1191 

7 . 2 . 2 G E R M A A N S E K R I J G E R S I N H E T R O M E I N S E L E G E R 

Op de hedendaagse beschouwer komt het misschien vreemd over dat Germaanse groepen enerzijds 

tegen de Romeinen vochten en anderzijds in de hulptroepen van het Romeinse leger waren opgeno

men. Alvorens in te gaan op de verklaring hiervoor, bespreek ik de gegevens met betrekking tot 

Germaanse krijgers in Romeinse dienst (tabel 7.2). 

Buiten de Germani waarvan Caesar gebruik maakte, worden de eerste rechtsrijnse krijgers gelicht 

tijdens de Augusteïsch-Tiberische campagnes. De Frisii die Drusus vergezelden, lijken met name een 

taak gehad te hebben als gidsen en verkenners die met het operatiegebied bekend waren. Dergelijke 

eenheden met specifieke taken, die doorgaans slechts voor de duur van één campagne in dienst waren, 

worden in de literatuur wel als irreguläre Stammesaufgebote aangeduid.1192 Deze eenheden waren etnisch 

homogeen, hadden een leider uit de eigen stam en bedienden zich van de eigen uitrusting en bewape

ning. Soms waren inheemse eenheden langer in dienst en gingen dan geleidelijk overeenkomsten met 

de "echte" auxilia vertonen. Mede op grond van het gegeven dat Arminius de status van eques verkregen 

schijnt te hebben, is het waarschijnlijk dat hij langere tijd in Romeinse dienst was.1193 Vermoedelijk 

hebben Cheruskische auxilia zelfs in Pannonië gediend, daar Tiberius vanaf 6 na Chr. niet meer in het 

onderzoeksgebied actief was. Tot 9 na Chr. kunnen de Cherusci een rol hebben gespeeld in de 

Militärverwaltung}19* Hulptroepen waren hiervoor geschikter dan legioenen, daar de laatste door een 

opdeling in talloze detachementen verzwakt zouden worden. Zij trokken weliswaar door Germania en 

overwinterden daar soms, maar bleven in principe langs de Rijn gestationeerd.1195 Doordat de besproken 

hulptroepen onder leiding van leden van de eigen elite stonden, vertoont hun organisatiestructuur enige 

overeenkomst met die van de Gefolgschaft.™6 

Na de Augusteïsch-Tiberische campagnes worden tot in de 3de eeuw na Chr. nauwelijks Germaanse 

hulptroepen in de geschreven bronnen genoemd. De korte perioden waarin raids mogelijk zijn door een 

interne machtsstrijd in het Romeinse rijk of oorlogen elders aan de grens, zijn tevens de momenten 

waarop extra hulptroepen moeten worden gelicht: het vierkeizerjaar, de opstand van de stadhouder van 

Germania superior Antonius Saturninus, de Marcomannen-oorlogen en het conflict tussen Maximinus 

Thrax en Pupienus. Hoewel de teksten van klassieke auteurs hier geen uitsluitsel over geven,1197 bestaat 

het vermoeden dat hulptroepen uit het rechtsrijnse reeds in de loop van de 2de eeuw belangrijker wer

den binnen het Romeinse leger. Grofweg vanaf de regeringsperiode van Hadrianus zullen Germaanse 

militairen in toenemende mate in de numeri aanwezig zijn geweest. Deze numeri zijn relatief lichte een

heden, die flexibeler ingezet konden worden dan de auxilia.U9& De aanwezigheid van permanent in 

dienst zijnde militairen uit het Rijn-Wesergebied is op te maken uit een beperkt aantal inscripties. Als 

complete eenheden kennen we de Fries-Tvihantische cunei die aan de Muur van Hadrianus lagen,1199 

daarbuiten zijn alleen de namen van individuele soldaten overgeleverd.1200 
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GALLISCHE OORLOGEN 

ca.58 Germani continu in oorlog met Belgae 

55 Usipetes en Tencteri vallen Noord-Gallië binnen 

53 Sugambri houden raid bij Eburones 

BG 1,1 

BG 4,1 -15; 6,35 

BG 6,35 

TWEEDE HELFT 1ste EEUW VOOR CHR. 

44 

37 

29 

29 

25 

19 

16 

12 

Aulus Hirtius sluit vrede met Germani 

Agrippa steekt de Rijn over 

Suebi, verdreven uit Gallië doorC. Carrinas 

Germani betrokken bij opstand Treveri 

Germani doden Romeinse handelaars 

Germani zorgen voor overlast in Gallië 

Sugambri, Usipetes en Tencteri steken Rijn over, 

maken adelaar buit 

Sugambri en verbondenen onder Maelo houden raid 

Att. 14,9 

Dio 48,49,3 

Di0 51,21,4 

Dio 51,20,5 

Dio 53,26,4 

Dio 54,11,1 

Dio 54,20,4-6; Vell.2,97,1; 

Obseq.71 

Dio 54,32,1 ; Strabo 7,1,4 (C 291 ) 

1ste EEUW NA CHR. 

41 Publius Gabinius voert campagne tegen Chauci 

41 Sulpicius Galba voert campagne tegen Chatti 

47 raid van Chauci in het Gallische kustgebied 

50 raid van Chatti in Germania superior 

57/58 Frisii en Ampsivarii trachten delen van militaire 

weidegronden rechts van de Rijn in te nemen 

69/70 rechtsrijnse groepen nemen deel aan Batavenopstand 

Bructeri 

Chatti 

Chauci 

Frisii 

Mattiaci 

Tencteri 

Usipetes 

Dio 60,8,7 

Dio 60,8,7 

Dio 61,30,4-5; ann. 11,18 

ann. 12,27-28 

ann. 13,54-56 

hist. 4,21; 61; 77; 5,18 

hist. 4,37 

hist. 4,79; 5,19 

hist. 4,15-6; 79 

hist. 4,37 

hist 4,21 ; 64-5; 77 

hist. 4,37 

MARCOMANNEN-OORLOGEN 

162 Chatti in Germania Superior en Raetia 

170-174 Chatti bestreden vanuit Mainz 

170-174 Chauci vallen Belgica binnen, moeten met speciaal 

gelichte hulptroepen worden bestreden 

SHA, Marc.Ant. 8,7-8 

SHA, Did.lul. 1,7-8 

SHA, Did.lul. 1,7-8 

Tabel 7.1 Overzicht van overgeleverde raids en andere invallen over de Rijngrens van groepen uit het onderzoeksgebied, alsmede van Romeinse 

campagnes die als reactie op invallen kunnen worden opgevat. 
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3de EEUW NA CHR. 

213? groepen van oceaankust en Elbe-monding zouden 

aanvallen hebben uitgevoerd 

ca.220 legioenslegaten aanwezig in Vechten 

231 wijding legio I Minervia Bonn ter ere overwinning 

256-260 Gallienus strijdt tegen Germaanse groepen 

260 grote inval Franci, plundering van Galiië en Spanje 

260-274 

voor 275 

286 

286 

297 

acties tegen rechtsrijnse groepen door Gallische keizers 

Franci en Alamanni vallen Galiië binnen 

verdrag van Maximianus met koning Gennobaudes van Franci 

Franci en Saxones teisteren kust Belgica en Armorica 

Franci, Chamavi, Frisii verdreven uit Batavia/Scheldegeb. 

Dio 77,14,3-4 

CIL 13,8810-11 

CIL 13,8017 

Zos. 1,30,3; Vict. 33,1; Eutr. 9,8 

SHA, Aur. 7,1-2; De Boone 13; 32-34; 

Drinkwater 1987, 88-89 

Drinkwater 30; 34; 40; 143; 170; 174; 

185, n.245en248. 

SHA, Prob. 11,5-12,3; Zos. 1,71,2; 

Pan.Lat 8(5),18,3 [ER 1, 378] 

Pan.Lat. 10(2),10,3 [ER 1, 380]; Pan.Lat. 

11(3),5,3 [ER 1, 381 /De Boone 54] 

Eutr. 9,21. Pan.Lat. 8(5),17,1-2; 18,1-4 

[ER 1, 378; De Boone 57-60] 

Pan.Lat. 6(7),5,6-6,4 [ER 1, 374-375; 

De Boone 14; 57-58]; 7(6),4,2 [ER 1, 376; 

De Boone 15]; 8(5),8-9 [ER 1, 376-377; 

De Boone 15; 58]; 8(5),21,1 [ER 1, 378; 

De Boone 57; 61] 

EERSTE HELFT 4de EEUW NA CHR. 

307/310 

313 

321 

ca.340 

campagne tegen de Bructeri, Frankische koningen 

Ascarius en Merogaisus voor leeuwen geworpen 

strijd aan de grens van Germania Secunda 

campagne tegen de Franci 

gevechten en vrede met Franci 

Pan.Lat. 4(10),16; 6(7),10-13 [ER 1, 373; 

375-376; De Boone 64; 74-75] 

Pan.Lat. 12(9),21-22 [ER 1, 382; De Boone 76] 

Pan.Lat. 4(10),18. [ER 1, 374; 

De Boone 75] 

Hieronymus chronicon 2357-2358 [ER 1, 442; 

De Boone 80]; Hydatius 341-342 [ER 1, 487; 

De Boone loc.cit.]; Libanios oratio 

59,127-135 [ER 1, 413-414; De Boone 81] 

lULIANUS 

355 

357/35 

358 

358 

359/360 

barbari (=Franci) nemen Keulen in 

Franci houden raids tussen Keulen en Reims 

Salii zijn in Toxandria bij Tongeren gevestigd 

Chamavi vallen Batavia aan 

campagne tegen de (Ch)attuarii 

Amm. 15,8,19 

Amm. 17,2,1-4 

Amm. 17,8,3-5 

Zos. 3,6; 3,8,1; M.episLAth. 279D-280C 

Amm. 20,10,1-2 

VALENTINIANUS I 

ca.368 Franci en Saxones houden raids in Galiië 

ca.370 Saxones verslagen bij Deusone in regio Francorum 

Amm. 27,8,5 

Amm. 28,5,1-7; 30,7,8; Hier.chron. 2389 

[ER 1,442; De Boone 105] 

ROND 400 NA CHR. 

387/88 Franci plunderen onder leiding van subreguli 

Gennobaudes, Marcomerus en Sunnon 

389 campagne bij Bructeri en Chamavi, 

vrede met Marcomerus en Sunnon 

Greg.Tur. 2,9; De Boone 111-112 

Greg.Tur. 2,9 [ER 1, 525-526]; 

De Boone 113-115 
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GALLISCHE OORLOGEN 
5 2 vC Germani cavalerie/infanterie in leger Caesar 

TWEEDE HELFT 1ste EEUW VOOR CHR. 

AUGUSTEISCH-TIBERISCHE CAMPAGNES 

12vC-28nC(?) Frisii, Cruptorix 

4-9 nC Cherusci, Arminius en Flavus 

12-16 

15-16 

Ampsivarii, Boiocalus 

Chauci 

BG 7,65 

Dio 54,32,3; ann. 4,73 

ann. 2,8; 10; 11,16; Veil. 2,118; 

Von Petrikovits 1966, 177-178; 

Timpe 1970,21-41 

ann. 13,55 

ann. 1,60; 2,17 

1ste EEUW NA CHR. 

69 transrhenani als hulptroepen Vitellius 

83-85 cohors Usiporum in Britannia, waarsch. door 

Domitianus gelicht 

89 barbari (Chatti?) in dienst Antonius Saturninus 

hist. 1,61; 2,17; 22; 88; 

Callies1964, 151-152 

Agr. 28. Bang 1906, 44. Schmidt 1970, 415; 

Alföldy 1968, 84 

Suet.Dom. 6. Callies 1964, 152; 

Baatz1982, 81 

MARCOMANNEN-OORLOGEN 

166-180 Germanorum auxilia in Marcomannen-oorlogen SHA, Marc.Ant. 21, 6-7; 

Zwikken 941, 105-106 

3de EEUW NA CHR. 

211-217 Germani als hulptroepen en lijfwacht Caracalla 

235-238 

238 

voor 238 

276-282 

286-296 

Germani als hulptroepen Maximinus Thrax 

Germani (rechtsrijns?) als hulptroepen Pupienus 

cuneus Frisiorum, cives Tvihantiaan muur Hadrianus 

n(umerus) Hnaudifridiaan muur Hadrianus 

voor 241 -249 c[u]neum Frisionum aan muur Hadrianus 

na 260 Germani als hulptroepen Imperium Galliarum 

Franci en barbari bondgenoten Proculus/Bonosus en 

Probus 

Franci hulptroepen usurpatores Carausius/Allectus 

Herodianos 4,7,3; 4,13,6; Dio 79,5,5-6,1; 

SHA, Car. 6,7; 7,1; Bang 1906, 61; 75-76; 

Callies 1964, 152-153 

Herodianos 7,8,10; 8,1,3; Bang 1906, 61; 

76-77; Callies 1964, 153-154 

Herodianos 8,6,6; 8,7,8-8,7; 

SHA, Max. 24,5-6 

RIB 1593-1594 

RIB 1576 

RIB 882-883 

SHA, Gall. 7,1; SHA, Tyr. 6,2; 

De Boone 36; Drinkwater 1987, 31 ; 89; 

Werner 1973 

SHA, Prob. 18,5; Firm. 13,4-5; 

De Boone 17; 49 

Eutr. 9,21. Pan.Lat. 8(5), 17,1-2; 18,1-4 

[ER 1,378; De Boone 57-60] 

Tabel 7.2 Overzicht van door groepen uit het Rijn-Wesergebied geleverde hulptroepeneenheden. 
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EERSTE HELFT 4de EEUW NA CHR. 

ca.300 cohors XI Chamavorum in papyrus uit Panopolis 

ca.300? ala I Saxonum 

ca.300? ala I Francorum 

ca.300? cohors VII Francorum 

ca.300? ala VIII Flavia Francorum 

ca.300? ala Germanorum 

312 overrijnse groepen hulptroepen Constantius I 

voor strijd tegen Maxentius 

314 of 324 Frank Bonitus voor Constantinus I tegen Licinius 

350 Franci en Saxones in leger usurpator Magnentius 

350 barbari'm leger keizer Constantius II 

Hoffmann 1969, 140, n.73(48) 

'vg\.Not.dign.or. 36,61) 

Not.dign.or. 32,27; Schmidt 1970, 40 

Not.dign.or. 31,51; 32,35 

Not.dign.or. 31,67 

Not.dign.or. 36,33 

A/oï.d/gn.or.31,44 

Zos. 2,15,1 

Amm. 15,5,33; Waas 1971,79 

lul.or. 1.34D; De Boone 85 

De Boone 84, n.509 

IULIANUS 

358 

358? 

358? 

lulianus licht verslagen Chamavi/Salii, mannen in 

kracht van leven, alsmede bewoners insula Batavorum 

Salii seniores of iuniores eenheid auxilia palatina 

(-seniores.) eenheid auxilia palatina 

-iuniores Gallicani eenheid auxilia palatina 

Tubantes sen. of iun. eenheid auxilia palatina 

-seniores eenheid auxilia palatina 

\u\.epist.Ath. 280C-D; Zos. 3,8,1 

Not.dign.or. 5,51 

Not.dign.occ. 5,177/(7,67) 

Not.dign.occ. 5,210/(7,129 

Not.dign.or. 6,51 

Not.dign.occ. 5,176/(7,123) 

VALENTINIANUS I 

364-375 jonge barbaren uit stammen dicht bij de Rijn 

opgenomen in leger Valentinianus I 

364-375 Ampsivarii eenheid auxilia palatina 

364-375 Angrivarii eenheid auxilia palatina 

364-375 Bructeri eenheid auxilia palatina 

370 iuvenibus multis gelicht uit verslagen 

raiding-party van Saxones 

Zos. 4,12,1 

Not.dign.occ. 5,188/(7,129) 

Not.dign.or. 5,59 

Not.dign.occ. 5,187/(7,69) 

Amm. 28,5,1-7 

ROND 400 NA CHR. 

407-411 Franci, linksrijns en misschien rechtsrijns 

in leger usurpator Constantinus III 

411-413 Franci en Alamanni door Edobichus, magister militum 

geworven voor het leger van de usurpator Jovinus 

De Boone 122-123 

Greg.Tur. 2,9; De Boone 124; 

Werner 1958, 400 
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In de laat-Romeinse periode is eveneens sprake van het verschijnsel van ad hoc lichtingen van 

Germanen wanneer usurpatores de macht grijpen of door de keizer worden bestreden. Groepen uit het 

Rijn-Wesergebied dienen onder de usurpatores van het Imperium Galliarum, onder Bonosus en Proculus, 

Carausius en Allectus en Magnentius. Het grote verschil met de 2de en vroege 3de eeuw is dat usurpato

res zeer frequent optreden en uiteindelijk de enigen zijn die de Romeinse way of life in Noord-Gallië 

nog trachten te handhaven. Hun Germaanse krijgers gaan langzamerhand een hoofdrol spelen in de ver

dediging van de Rijngrens. Ook de officiële keizers maken nu op een dermate grote schaal gebruik van 

Germaanse hulptroepen dat het Romeinse leger als het ware "gegermaniseerd" wordt. Ik zal eerst de 

vermeldingen van grotere eenheden afkomstig uit het Rijn-Wesergebied becommentariëren. Daarna 

kom ik te spreken over de voorbeelden van individuele Franci die hoge officiersrangen bekleedden.1201 

Een belangrijke bron voor de studie van de laat-Romeinse militaire organisatie is de zogenaamde 

Notitia dignitatum. Dit is een lijst die een overzicht geeft van militaire commando's met de bijbehorende 

eenheden en standplaatsen. Het probleem is dat de overgeleverde versie van de Notitia een redactie uit 

ongeveer het eerste kwart van de 5de eeuw betreft. Men moet dus trachten te reconstrueren op welk 

moment de genoemde eenheden tot stand zijn gekomen. Dat de genoemde cohortes en alae van Franci 

en Saxones rond 300 na Chr. of kort daarna zouden zijn gelicht berust op een aantal aannames. Ten eer

ste wordt een cohors XI Chamavorum vermeld op een papyrus uit ca. 300 na Chr. Het is mogelijk dat de 

andere cohortes en alae rond dezelfde tijd zijn ontstaan, omdat de Germaanse eenheden die enige decen

nia later worden gelicht deel gaan uitmaken van de auxilia palatina (zie onder). Ten tweede -wordt alge

meen aangenomen dat onder Constantinus I een aanzienlijk aantal Germanen is gerecruteerd.1202 Deze 

kunnen we kwijt in de genoemde legeronderdelen. Onder Constantinus I gelichte Franci en Alamannen 

zijn misschien ook terecht gekomen in eenheden van de auxilia palatina als de Cornuti, Bracchiati en 

Celtae, die op grond van hun namen niet direct als Germaans te herkennen zijn. Een aanzienlijke 

Germaanse component in deze eenheden wordt afgeleid uit hun in de Notitia afgebeelde schildte-

kens.1203 

De Salii en Tubantes in de auxilia palatina behoren tot de reeks eenheden in de Notitia die steeds 

paarsgewijs worden genoemd en opgesplitst zijn in iuniores en seniores. Dit onderscheid gaat terug op de 

opdeling van hofhouding en leger in 364 na Chr. en de eenheden moeten derhalve in dat jaar reeds 

hebben bestaan.1204 Valentinianus I, die ouder (senior) was dan zijn broer Valens (iunior), nam zelf het 

Westen onder zijn hoede en vertrouwde Valens het Oosten toe. Aangezien uit andere bronnen bekend 

is dat Iulianus Salii in zijn leger opnam, zijn de genoemde awxi'/w-eenheden wellicht rond 358 na Chr. 

ontstaan. De Ampsivarii, Bructeri, Angrivarii en Falchovarii worden genoemd in een deel van de Notitia 

dat na 364 ontstane troepen omvat. Hun lichting zal vóór 375 na Chr. hebben plaatsgevonden, tijdens 

de regering van Valentinianus I, daar eenheden iets verder in de lijst nog de bijnaam Valentinianenses dra

gen.1203 De auxilia palatina was een elitekorps, waarvan elke eenheid uit ca. 800 "barbaren" bestond.1206 

De lichting van een dergelijk aantal manschappen kan grote invloed op de verhoudingen in hun her-

komstgebieden hebben gehad. Mogelijk werden de eenheden echter samengesteld uit leden van ver

schillende stammen. Later in hun bestaan werden zij zeker aangevuld met lieden van verschillende her

komst. 

Het is zeer wel mogelijk dat de eenheden uit de Notitia dignitatum regelmatig onder leiding stonden 

van lieden uit de Germaanse elite. We kennen deze leiders in hun hoedanigheid van hoge officieren in 

het Romeinse leger echter alleen uit andere bronnen dan de Notitia. Met name Ammianus Marcellinus 

noemt tientallen Germaanse officieren in zijn beschrijving van de gebeurtenissen in het derde kwart van 

de 4de eeuw.1207 De precieze herkomst van de officieren is niet bekend. Zij zijn als Germanen herken

baar aan hun naam,1208 of worden benoemd als lid van een rechtsrijnse supra-tribale categorie. Ongeveer 

30% van de officieren wordt tot de Franci gerekend, 20% tot de Gothen en Alamanni. De bijdrage van 

groepen uit het Rijn-Wesergebied aan het laat-Romeinse leger is derhalve aanzienlijk.1209 
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De levensloop en carrière van een aantal Germaanse officieren is goed te volgen. Een deel van hen 

doorloopt een reeks lagere rangen alvorens een hoge positie te verwerven, doch anderen hebben van 

meet af aan een belangrijk commando. Dit laatste hangt wellicht samen met hun afkomst uit een voor

name Germaanse familie.1210 Van een aantal personen wordt een hoge afkomst expliciet vermeld. De 

Goth Modares is van koninklijke bloede.1211 Fraomarus van de Alamannische Bucinobantes wordt door 

Valentinianus I als rex aangesteld en krijgt later een commando in het Romeinse leger. Zijn stamgeno

ten Bitheridus en Hortarius zijn primates.1212 Een andere Alamannische koning, Vadomarius, krijgt een 

leidende positie bij operaties in het Oosten.1213 Van de Frank Richomeres wordt gezegd dat hij bewijzen 

van zijn [hoge] waardigheid en geboorte geeft.1214 Mallobaudes II is rex Francorum en vecht in Romeinse 

dienst als comes domesticorum.12^ 

Om de situatie te begrijpen dat Romeinen en Germanen op het ene moment tegen elkaar streden 

en even later — of zelfs tegelijkertijd - goede betrekkingen onderhielden, is het nodig te redeneren van

uit de inheemse ideeënwereld. Zowel na een vrijwillige overgave als een onderwerping van een stam 

werd een verdrag gesloten. Daardoor kwam een patroon-cliënt relatie met de vertegenwoordigers van 

het Romeinse gezag tot stand. De "onderwerping" kon op deze wijze als eervol worden voorgesteld. 

Dat verdragsrelaties een aan patroon-cliënt relaties gelijk te stellen vorm hadden, blijkt in de eerste plaats 

uit de gebezigde terminologie, met de nadruk op vriendschap en vertrouwen. De Romeinse senaat 

noemde Ariovistus in 59 voor Chr. rex en amicus van het Romeinse volk.1216 Hoewel Rome machtiger is 

dan de groep rond deze Germaanse leider, suggereert de vriendschaps-terminologie een gelijkwaardige 

positie van patroon en cliënt. Tacitus gebruikt de term amicitia in verband met de relatie van Rome met 

Boiocalus van de Ampsivarii en Maroboduus van de Marcomanni.1217 Van Vadomarius, koning van de 

Alamanni, wordt zelfs gezegd dat hij in de clientèle van het Imperium was opgenomen.1218 De meest dui

delijke voorbeelden van het verwoorden van verdragen c.q. patronage in termen van metaforische ver

wantschap vinden we in Gallië. De Aedui worden fratres en consanguinii, broeders en bloedverwanten van 

de Senaat genoemd.1219 Veel leden van de Gallische elite droegen daarnaast de naam Iulius, zodat zij als 

het ware deel uitmaakten van de familia van hun keizerlijke patroon.1220 Van enkele leden van de 

Cheruskische elite is bekend dat zij Romeins burgerrecht bezaten. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij 

zich C. Iulius Arminius of C. Iulius Segestes noemden.1221 

Hoewel verdragen werden gesloten bij de onderwerping van een complete stam, bestond een per

soonlijke patroon-cliënt relatie tussen de aanwezige vertegenwoordiger(s) van Rome en de individuele 

leden uit de hoogste Germaanse elite.1222 Dit moge blijken uit het feit dat de laatsten na sluiting van het 

verdrag op individuele basis beslisten over de duur en aard van hun verhouding tot Rome.1223 Segestes 

waarschuwt Varus in 9 na Chr. weliswaar voor Arminius,1224 maar uit niets blijkt dat hij in de daaropvol

gende strijd aan de kant van de legaat vecht. Eerst in 15 na Chr. vestigt hij zich met de zijnen ten wes

ten van de Rijn.1225 Flavus is zelfs na de clades Variana gewoon in Romeinse dienst.1226 Inguiomerus 

onderhoudt aanvankelijk een vriendschappelijke relatie tot de Romeinen, doch kiest dan Arminius' 

zijde.1227 Arminius zelf is officier in Romeinse dienst, maar besluit op een bepaald moment dat hij meer 

roem kon ontlenen aan de strijd tégen Rome. Door het gewicht van persoonlijke beslissingen van 

Germaanse leiders hielden verdragen in de praktijk niet lang stand. De vertegenwoordigers van Rome 

moesten continu werken aan goede persoonlijke contacten met de Germaanse leiders. Verdragen moes

ten waarschijnlijk opnieuw worden bekrachtigd bij het aantreden van een nieuwe (tegen)keizer.1228 

Op grond van de persoonlijke verdragsrelaties was het logisch dat Germaanse leiders en hun krijgers 

dienst namen in het Romeinse leger. Dit stelde hen in staat krijgshaftige daden te verrichten en daar

mee roem te behalen. De dienst bracht ook enig materieel gewin, in de vorm van buit, soldij en pre

mies.1229 Reeds bij de sluiting van verdragen zelf ontving men geschenken.1230 Tenslotte kreeg de 

Germaanse elite door de verdragen en dienst toegang tot elitenetwerken binnen het Romeinse rijk. Dit 

komt met name naar voren in de laat-Romeinse tijd. De mate waarin prominente Franci assimileerden 
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en integreerden is verbluffend. Franci als Magnentius en Richomerus kregen een Romeinse opvoeding, 

en laatstgenoemde onderhield vriendschappelijke betrekkingen met grote redenaars als Symmachus en 

Libianos.1231 De Germanen raakten snel betrokken in de voortdurende machtsstrijd tussen leden van de 

hoogste Romeinse elite, zoals de gebeurtenissen rond Silvanus illustreren. Zijn vader Bonitus had onder 

Constantinus I gediend.1232 Hij was zelf tribunus armaturaram onder Magnentius en draagt sterk bij aan 

diens nederlaag door met de eliteruiterij over te lopen naar Constantius II. Deze actie levert hem een 

hogere rang op, die van magister peditum praesentalis. Direct trachten lieden aan het hof de keizer tegen 

Silvanus op te zetten. Hij wordt verdedigd door een reeks "vrienden en verwanten",1233 waaronder 

vooral Franci, "die destijds talrijk en invloedrijk waren in het paleis".1234 Ook verscheidene Romeinen 

behoorden tot de partij van Silvanus. Verder worden de clientes et servos ofwel familiäres van Silvanus in 

Gallië bij het conflict betrokken.1235 Uiteindelijk is Silvanus zo in het nauw gedreven dat hij overweegt 

naar zijn stamgenoten rechts van de Rijn te vluchten. Zijn Frankische compagnon Laniogaisus raadt dit 

af, daar de Franci hem waarschijnlijk zouden vermoorden of verraden. Er rest Silvanus niets anders dan 

zich tot keizer te laten uitroepen.1236 

In hoofdstuk 4 zijn patroon-cliënt relaties beschreven als per definitie asymmetrisch en dat geldt 

eveneens voor de zojuist besproken contacten. De relaties leverden Germaanse krijgers en leiders per

soonlijk voordeel op en konden door de laatsten naar hun eigen clientèle toe als eervol worden voorge

steld. Het aantal tegenprestaties waaraan moest worden voldaan, was echter aanzienlijk. Bij de sluiting 

van een verdrag moesten gijzelaars als onderpand worden gegeven.1237 Vervolgens moest regelmatig een 

tribuut worden afgedragen in de vorm van grondstoffen of agrarische producten. De levering van jonge 

mannen voor de hulptroepen is in zekere zin eveneens als tribuut op te vatten. Wel hield Rome middels 

de bepaling van het soort tribuut en de hoogte ervan rekening met hetgeen een groep kon opbren

gen.1238 Het asymmetrische karakter van de relatie met de Romeinen kwam bij uitstek tot uiting wan

neer een Germaanse leider in moeilijkheden kwam. Toen achtereenvolgens Italicus en Chariomerus van 

de Cherusci het onderspit dreigden te delven in de strijd met hun tegenstanders, kregen zij niet de 

gevraagde militaire steun van Rome, doch slechts een geldbedrag.1239 

7 . 2 . 3 DE EFFECTEN VAN DE I N T E R A C T I E OP DE SAMENLEVING VAN HET R I J N - WE S E R G EB IE D 

In het licht van de centrale vraagstellingen van deze studie is het belangrijk te overwegen in hoeverre de 

Germaans-Romeinse interactie van invloed was op de maatschappelijke verhoudingen in het onder

zoeksgebied. 

Een van de belangrijkste effecten van de interactie zal een grotere dynamiek en intensivering van de 

Germaanse elitecompetitie zijn geweest. Sommige leden van de elite kozen de strijd tégen Rome als 

middel voor de verwerving van een groter aanzien. Anderen gebruikten juist de ontvangen geschenken, 

de persoonlijke banden met de Romeinse aristocratie en het door de legerdienst verworven prestige om 

hun positie binnen de eigen samenleving te versterken. Met name in de laat-Romeinse tijd konden 

Germaanse leiders opnieuw gaan opereren in "internationale" elitenetwerken die zich ten westen van 

de Rijn uitstrekten, zoals iemand als Ariovistus eeuwen daarvoor ook had gedaan. Zij kwamen niet 

alleen in contact met de Romeinse aristocratie, doch ook met leiders van de Gothen of Alamanni die 

eveneens in het Imperium verbleven. Soms bleven hoge Germaanse officieren in het Romeinse leger 

relaties onderhouden met hun herkomstgebied,1240 doch veelal vertrokken zij definitief. De in het laatste 

geval opengevallen machtsposities konden dan door andere leden van de elite worden ingenomen. 

De interactie met Rome mag dan tot gevolg hebben gehad dat individuele leden van de elite hun 

Gefolgschaft- en clientèle-netwerk aanzienlijk konden vergroten, het is minder waarschijnlijk dat de con

tacten in een lange-termijn perspectief structurele veranderingen in de socio-politieke organisatie tot 
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gevolg hadden. Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet waren de machtsposities van Germaanse leiders 

inherent instabiel, onder meer door de verplichting verworven rijkdom weg te geven, krijgshaftige 

daden te blijven verrichten én door de voortdurende competitie met anderen. 

De gedachte dat de Germaans-Romeinse interactie geen structurele veranderingen tot gevolg had, is 

in tegenspraak met de algemeen heersende opvattingen. Veel auteurs menen dat met name het op grote 

schaal dienen in het laat-Romeinse leger Germaanse groepen goed bekend maakte met de verworven

heden van de Romeinse beschaving: Door deze contacten, betalingen en vooral door het feit dat in toenemende 

mate Germaanse huurlingen werden gecontracteerd, werden de Germaanse stammen verrijkt en genoten zij als het 

ware een staatkundige en militaire opvoeding. De prijs van deze ontwikkelingshulp was dat de barbaren zich op den 

duur politiek en militair organiseerden.. ,1241 Dit citaat vormt een extreme verwoording van een opvatting 

die elders meer impliciet te vinden is. De Germanen worden voorgesteld als een primitief volk met een 

lage organisatiegraad. Pas na intensieve contacten met de Romeinse "Hochkultur" weet men zich in gro

tere verbanden te groeperen en deze tot een effectief militair apparaat te maken.1242 Dergelijke noties 

komen in hoge mate overeen met de stereotypen die klassieke auteurs ten aanzien van de "barbaren" 

uitdroegen. Mijns inziens maakte de toegenomen interactie in de laat-Romeinse tijd de Germaanse 

samenlevingen niet tot een derivaat van de Romeinse cultuur. Integendeel. In dit hoofdstuk is naar 

voren gekomen dat de interactie met Rome nieuwe wegen opende voor het ontplooiien van traditione

le, "tribale" sociale praktijken, het verrichten van roemrijke en krijgshaftige daden. 

7 . 3 DE A R C H E O L O G I S C H E S T U D I E VAN DE G E RM A AN S - B O M EI N S E I N T E R A C T I E 

In de oorspronkelijke opzet van deze studie was voorzien in een inventarisatie van de tussen Rijn en 
Weser voorkomende Romeinse importen.1243 Deze goederen zouden een indicatie kunnen geven van 
de aard en intensiteit van de relaties tussen het Romeinse rijk en Germaanse groepen. Verondersteld 
werd dat een deel van de Romeinse importen binnen het Rijn-Wesergebied als prestigegoederen had 
gefunctioneerd. Derhalve was het onderzoek van de importen van belang om uitspraken te doen over 
veranderingsprocessen in de Germaanse samenlevingen en de oorzaken daarvan. 

Van het voornemen de importen zelf te inventariseren werd afgezien, omdat Michael Erdrich in 
1993 op het IPP begon aan een promotie-onderzoek dat de analyse van dit materiaal tot onderwerp 
had. Eerder had hij reeds alle Romeinse vondsten in Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Noord-
Nederland uitputtend geïnventariseerd voor het Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum™ 

Inmiddels is Erdrichs dissertatie gereed en een groot deel van deze paragraaf bestaat uit een bespreking 
hiervan. Het werk levert nieuwe inzichten over de datering en verspreiding van de importen en heeft 
dientengevolge serieuze implicaties voor de studie van de Romeins-Germaanse interactie.1243 Er zijn 
echter ook enkele kritische kanttekenigen te maken met betrekking tot methodische aspecten, het door 
Erdrich gehanteerde "Romeinse" perspectief en sommige van zijn interpretaties. Bovendien wordt de 
laat-Romeinse tijd in genoemde dissertatie buiten beschouwing gelaten, terwijl deze in het kader van 
deze studie wel moet worden besproken. In de nu volgende paragraaf ga ik in op enkele algemene 
aspecten van de importen: hun verspreiding, context en periodisering. Daarna bespreek ik de afzonder
lijke fasen van de Romeins-Germaanse interactie, in aanvulling op het beeld dat eerder in dit hoofdstuk 
op basis van de historische bronnen is verkregen. 
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7 - 3 - 1 V E R S P R E I D I N G , C O N T E X T EN P E R I O D I S E R I N G VAN DE ROMEINSE I M P O R T E N 

Het door Erdrich behandelde gebied komt slechts ten dele overeen met de regio die in deze studie cen
traal staat. Het strekt zich uit tot de grenzen van Denemarken en het voormalige Oost-Duitsland en 
omvat aldus tevens een aanzienlijk deel van het "Elbgermaanse" gebied. Vanuit praktische overwegingen 
begrijpelijk, maar vanuit analytisch oogpunt minder gelukkig is het weglaten van Westfalen. Enig inzicht 
in de aard en verspreiding van de importen alhier, het belangrijkste operatiegebied tijdens de 
Augusteïsch-Tiberische campagnes, is namelijk noodzakelijk voor de interpretatie van de importen 
elders tussen Rijn en Weser.1246 

De grote verworvenheid van Erdrichs inventarisatie is de nagestreefde volledigheid. Werden in oude
re studies hoofdzakelijk complete voorwerpen - vooral bronzen vaatwerk - besproken, Erdrich heeft 
ook nederzettingsmateriaal opgenomen, alsmede de meest onooglijke meeverbrande bijgiften. In princi
pe biedt dit bijvoorbeeld de mogelijkheid te achterhalen of bepaalde categorieën goederen binnen de 
Germaanse samenlevingen functioneerden als gebruiksvoorwerpen of kostbaarheden. De volledigheid 
van de inventarisatie blijkt de problematiek van de archeologisch bekende materiële cultuur echter niet 
op te lossen. Net als in de Late Ijzertijd (hoofdstuk 3) is in de Romeinse tijd uitsluitend sprake van 
nederzettingsvondsten ten Westen van de Weser en concentreren de grafvondsten zich ten oosten van 
die rivier.1247 Dientengevolge domineren materiaalcategorieën als terra sigillata en gebruiksaardewerk in 
het westen en zijn bronzen vaatwerk en wapens voornamelijk in het oosten aangetroffen. Wel is van 
belang dat bronzen vaatwerk in het Rijn-Wesergebied blijkt te circuleren, zij het vooral in de late 2de 
eeuw1248 Ook is in de Romeinse tijd materiaal uit niet-funeraire rituele context voorhanden in de vorm 
van schatvondsten van munten. Met name deze categorie komt in het onderstaande uitgebreid ter spra
ke. 

Naast de volledigheid is de aandacht voor de periodisering een belangrijk aspect van Erdrichs werk. 
Tot nog toe werden dateringen vooral gebaseerd op combinaties van voorwerpen in gesloten 
(grafjvondsten. Het probleem hierbij is de lange circulatietijd van sommige goederen, zodat bijvoorbeeld 
de vaak gebruikte Stufenchronologie van Eggers betrekkelijk grof is. Erdrich baseert zich op het moment 
waarop het materiaal in het Romeinse rijk werd geproduceerd en neemt aan dat het vervolgens binnen 
een korte tijd in Germania werd ingevoerd.1249 De materiaalcategorieën waarop zijn conclusies steunen 
zijn met name de schatvondsten van munten en de reliëfversierde terra sigillata. 

In het door Erdrich bestudeerde tijdvak (tot ca. 275 na Chr.) is sprake van twee belangrijke "schat-
vondsthorizonten".1250 De eerste bestaat uit een reeks vondsten met een Augusteische of Tiberische 
sluitmunt; de tweede horizont omvat een groot aantal depots met een sluitmunt uit de late 2de eeuw na 
Chr.1231 De laatste groep schatten laat zich het beste analyseren op grond van het grote aantal vondsten: 
minstens 40 in het Rijn-Wesergebied (figuur 7.6; bijlage 11).1252 Meer dan de helft van de sluitmunten is 
van Commodus of Septimius Severus; een tweetal zou eventueel iets jonger kunnen zijn. De oudere 
sluitmunten van de overige vondsten hebben weinig zeggingskracht, omdat deze schatten incompleet 
zijn. Ongeveer 15 relatief goed overgeleverde schatten zijn alle in de tweede helft van de 2de eeuw 
samengesteld en bevatten weinig voor-Flavische munten.1253 De vondsten van losse denarii vertonen het
zelfde beeld. Deze constateringen spreken tegen de traditionele opvatting dat sprake is van geleidelijk 
gevormde voorraden geld, die in een periode van oorlog en onrust min of meer tegelijkertijd zijn 
begraven. Dat de depositie niet in één periode plaatsvond blijkt verder uit het feit dat verschillende 
vondsten weliswaar na ca. 200 na Chr nauwelijks meer zijn aangevuld, doch zeker tot in de laat-
Romeinse tijd zijn blijven circuleren.1254 

Erdrich maakt aannemelijk dat het op basis van de munten verkregen beeld eveneens opgaat voor de 

reliëfversierde terra sigillata.ni5 Afgaande op de door hem gegeven dateringen van 168 stuks sigillata is in 

figuur 7.3 het gemiddelde aantal exemplaren per 5 jaar weergegeven. Het is duidelijk dat de aanvoer van 
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Fig. 7.3 Het gemiddeld aantal stuks geïmporteerde terra sigillata in Noord-Nederland (excl. Friesland) en 
Nedersaksen per 5 jaar en het aantal stuks waarvan het terminus post quem in een bepaald jaar valt. Naar gegevens 
bijErdrich 1996,69-81. 
a Noord-Holland; b overig Noord-Nederland en Nedersaksen 

de sigillata eerst rond het midden van de 2de eeuw na Chr. goed op gang komt en ook betrekkelijk snel 

weer afneemt. Het vrijwel geheel tot stilstand komen van de invoer rond 200 na Chr. is moeilijk te 

bewijzen. Toch valt op dat de terminus post quem van slechts 12% van de sigillata na 210 na Chr. is te 

plaatsen.1256 

Net als de munten en terra sigillata blijkt ook bronzen vaatwerk slechts in specifieke perioden naar 

Germania te zijn gekomen, zoals de Late Ijzertijd/Augusteische tijd en de tweede helft van de 1ste 

eeuw.1257 Op grond van de studie van het materiaal concludeert Erdrich dat het bestaande idee van een 

in de loop van de Romeinse tijd gestaag groeiende importenstroom onjuist is. Men kan dus twijfelen 

aan het traditionele verklaringsmodel voor de aanwezigheid van Romeinse goederen rechts van de 

Rijn, een steeds intensiever wordende (ruil)handel.1258 Op alternatieve interpretaties kom ik in het 

onderstaande terug. In grote lijnen is op basis van Erdrichs dissertatie het volgende beeld van de impor

tenstroom in de periode 1ste eeuw voor Chr. — 275 na Chr te schetsen (tabel 7.3):12D9 

Hoewel ik niet twijfel aan de validiteit van Erdrichs belangrijkste conclusie, is zijn argumentatie bij 

nader inzien niet altijd even sterk. Niet alle materiaalcategorieën zijn zo goed te dateren als bijvoorbeeld 

de munten of de sigillata; zij hebben een lagere chronologische resolutie. Erdrich heeft nogal eens de 

neiging de periodisering van minder goed dateerbare categoriën of typen "toe te praten" naar die van 

beter in de tijd te situeren materiaal. Een voorbeeld is de datering van de genoemde Hemmoorer 

Eimer.1260 Volgens de conventionele opvattingen zijn deze gedurende de gehele 3de eeuw na Chr. (Stufe 

Cl en 2) geproduceerd. Erdrich twijfelt aan deze datering omdat dit zou betekenen dat dit vaatwerk 

nog in Germania geïmporteerd werd terwijl de toevoer van sigillata en denarii reeds was opgehouden.1261 

Als argument voor gelijktijdigheid voert Erdrich het volgende aan: Angesichts des wiederholten gemeinsamen 

Vorkommens verschiedenartiger Kategorien römischer Funde innerhalb eines geschlossenen Fundkomplexes bzw. des 

gleichen stratigraphischen Zusammenhanges darf unterstellt werden, daß sie auch gleichzeitig in das Untersuchsgebiet 
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periode globale hoeveelheid 

datering importen 

100-12 voor Chr. redelijk 

12 voor-16 na Chr. redelijk 

16-50 na Chr. nihil 

50-100 na Chr. redelijk 

100-150 na Chr. nihil 

150-200 na Chr. zeer g rooi 

200-250 na Chr. beperkt 

250-275 na Chr. redelijk 

diagnostisch 

materiaal 

1 

2 

3 

4A 

4 B 

5 

6A 

6B 

bronzen vaatwerk 

muntschatten/bronzen vaatwerk 

bronzen vaatwerk/m///ïar/a 

muntschatten/ferra sigillata 

munten/ferra sigillata 

munten/fe/ra sigillata 

Tabel 7.3 Datering van de verschillende importhorizonten volgens Erdrich (1996), een indicatie van de hoeveelheid geïmporteerd materiaal en de 

belangrijkste categorién materiaal per horizont. De onderverdeling van enkele horizonten in A en B is van auteur dezes. 

?ten.U62 In "gesloten vondsten"— in de praktijk overwegend graven — kan namelijk materiaal met 

een verschillende circulatietijd voorkomen.1263 Zoals eerder opgemerkt was dit voor Erdrich juist de 

reden voor de datering niet van deze contexten uit te gaan! Hoewel zijn ideeën omtrent de datering 

van bijvoorbeeld de Hemmoorer Eimer waarschijnlijk wel juist zijn, is de gehanteerde methode weinig 

zuiver. Er moet in principe rekening mee worden gehouden dat verschillende materiaalcategorieën via 

specifieke mechanismen naar Germania zijn gekomen en dus niet allemaal in dezelfde korte horizonten 

te plaatsen zijn. 

Na bovenstaande bespreking van enkele algemene aspecten van Erdrichs werk, wil ik in de nu vol

gende paragrafen ingaan op de vraag wat de importen zeggen over de Romeins-Germaanse interactie in 

de verschillende fasen. Een aspect dat verder aan de orde komt is de betekenis van de importen voor de 

ontvangende Germaanse (elite)groepen, een thema dat Erdrich nauwelijks ter sprake brengt. Ik laat de 

importen uit de Late Ijzertijd hier buiten beschouwing, omdat deze in hoofdstuk 3 al zijn besproken. 

De Romeins-Germaanse interactie in de laat-Romeinse tijd, die buiten het kader van Erdrichs disserta

tie valt, komt vanzelfsprekend wel aan de orde. 

7 . 3 . 2 I M P O R T E N UIT DE T I J D VAN DE AU GU STEÏS CH - T I B E RI S C HE CAMPAGNES 

Praktisch alle importvondsten uit de Augusteische en vroeg-Tiberische periode zijn munten.1264 De 

meest voor de hand liggende verklaring voor hun aanwezigheid is dat zij zijn verloren of gedeponeerd 

door militairen van het Romeinse leger, toen deze rechts van de Rijn campagne voerden. Met name het 

bronsgeld wordt altijd als "soldatengeld" opgevat, aangezien het moeilijk voorstelbaar is dat dit in het 

niet gemonetariseerde uitwisselingssysteem van de Germanen werd gebruikt. Inderdaad valt op dat het 

merendeel van de bronzen Republikeinse en Augusteische munten in het belangrijkste Romeinse ope

ratiegebied is gevonden: aan weerszijden van de Lippe en vanaf de bovenloop van deze rivier in de rich

ting van de Weser, die tussen Minden en Hameln op verschillende plaatsen kon worden overgestoken 

(figuur 7.4; bijlage 8).1265 

Desondanks kan een deel van de bronzen munten wel degelijk onder Germaanse groepen gecircu

leerd hebben. Zo is minstens één bronzen munt van Augustus aangetroffen op de cultusplaats Velsen-

Velserbroek B6 (nr.48), tesamen met andere Romeinse vondsten, waaronder militaria.1266 Hoewel de cul

tusplaats in theorie door Romeinse militairen kan zijn bezocht, bestaan goede aanwijzingen dat de 

inheemse bevolking verantwoordelijk was voor voor het merendeel van de deposities alhier. Ook de 

munten uit Bentumersiel (nr.3) kunnen zeer wel pick-ups van een nabijgelegen Romeins kamp zijn 

geweest, daar de nederzetting zelf niet als zodanig te interpreteren is.1267 
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Naast de — doorgaans - losse vondsten van bronzen munten is in het Rijn-Wesergebied ook een aantal 
schatvondsten gevonden, samengesteld uit Republikeinse, Augusteische en soms Tiberische denarii van 
zilver (figuur 7.5; bijlage 9).1268 Volgens de traditionele interpretatie zijn zij door Romeinse militairen 
tijdens calamiteiten begraven. Deze interpretatie dringt zich bijvoorbeeld op bij de schatten uit castel-

la,1269 of die uit de omgeving van Kalkriese,1270 de vermoedelijke plaats waar de drie legioenen van Varus 
zijn vernietigd.1271 Men kan zich echter afvragen waarom een Romeinse militair zijn kapitaal van nog 
geen zes ons zwaar bij Lutterkrug zou hebben begraven en niet meenam tijdens de aftocht. Het is voor 
de vondsten bij Kalkriese even goed denkbaar dat zij in het bezit zijn gekomen van Germanen en door 
hen zijn begraven.1272 Voor wat betreft de vondsten van gouden munten (aureï) in de omgeving van 
Kalkriese zou deze interpretatie eveneens kunnen opgaan (figuur 7.5; bijlage 10).1273 De overige aurei 

komen echter merendeels uit het gebied waar ook de losse bronzen munten zich concentreren. 

Terugkomend op de schatten met denarii van figuur 7.5, wordt het idee dat zij hoofdzakelijk door 
Germanen zijn gedeponeerd ondersteund door een drietal aanwijzingen. Ten eerste is er de schat van 
Feins (nr.7), die in de flank van een terp was begraven in een houten doosje. Ten tweede zijn de schat
ten in vergelijking tot de bronzen munten gelijkmatiger over het Rijn-Wesergebied verspreid.127' 
Vroege schatten van bronsgeld komen zelfs uitsluitend voor op of bij vindplaatsen met een militaire 
betekenis.1273 Ten derde is een aantal schatten van denarii afkomstig uit (de nabijheid van) natte contex
ten, hetgeen aansluit op inheemse depositiepraktijken.1276 

Mag de depositie van de denara-schatten dus in veel gevallen aan Germanen zijn toe te schrijven, de 
vraag naar de wijze van verwerving is daarmee niet beantwoord. Zojuist is gesuggereerd dat het in 
bepaalde gevallen om buit kan gaan. Gezien de aard van de interactie in deze tijd is het echter waar
schijnlijker dat de denarii deel uitmaakten van betalingen aan de leden van Germaanse hulptroepeneen-
heden,1277 of zijn overhandigd als geschenken bij het sluiten van verdragen.1278 Het is goed beschouwd 
opmerkelijk dat de langdurige aanwezigheid van de Romeinse legers, met kampvolgers en handelaars, 
niet geresulteerd heeft in een archeologisch nawijsbare gecommercialiseerde Germaans-Romeinse uit
wisseling.1279 Misschien ligt de oorzaak in een discrepantie in de waardering van goederen door 
Romeinen en Germanen, zodat beider uitwisselingssystemen minder goed op elkaar aansloten. 

7 . 3 . 3 DE W E I N I G E I M P O R T E N UIT DE ISTE E E U W 

Vanaf het afbreken van de campagnes in 16 na Chr. is tot het midden van de 1ste eeuw middels de 
archeologie geen greep te krijgen op de Germaans-Romeinse interactie.1280 Toch moet in deze periode 
sprake zijn geweest van diplomatieke contacten, hoewel weinige voorbeelden zijn overgeleverd.1281 Met 
de Frisii bestaat op zijn minst een verdragsrelatie tot 28 na Chr. Na de opstand kan het verdrag zijn ver
nieuwd in het kader van de militaire aanwezigheid rond Velsen (II). Dat vertegenwoordigers van het 
Imperium rechts van de Rijn actief waren blijkt verder uit het ingrijpen van Drusus minor in het conflict 
tussen Arminius en Maroboduus. 

Blijkbaar zijn de contacten met groepen in het Rijn-Wesergebied niet intensief genoeg geweest om 
archeologische sporen achter te laten. Het ontbreken van vondsten uit de periode ca. 16-50 na Chr. lijkt 
reëel en heeft vermoedelijk niet alleen te maken met de zeldzaamheid van graven in het onderzoeksge
bied.1282 De interactie uit het volgende tijdvak blijkt namelijk ook uit vondsten van losse gouden mun
ten (zie onder). 

Na ca. 50 na Chr. zijn wel weer Romeinse goederen naar het noordwesten van Germania gekomen. 
De meest spectaculaire vondsten van deze "importhorizont" zijn net buiten het Rijn-Wesergebied aan
getroffen. Met name graven uit Apensen (1927), Marwedel (I—III), Putensen (150), Ehestorf-Vahrendorf, 
Nienbüttel en Hankenbostel hebben wisselende combinaties opgeleverd van zilveren en bronzen vaat-
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Fig. 7.4 Vindplaatsen van losse Augusteische bronzen munten. Voor lijst van vindplaatsen en referenties, 
zie bijlage 8. 

a muntvondsten; b Romeinse bases 

werk, wapens, sporen, drinkhoorns en andere bijzondere bijgiften.1283 Een opmerkelijk gegeven is de 

aanwezigheid van goederen die behoren tot of geïnspireerd zijn op delen van de Romeinse militaire 

uitrusting. Het gaat in de eerste plaats om bijzonder rijk uitgevoerde Germaanse imitaties van cingulum-

gespen, waarmee de Romeinse zwaardriem werd vastgemaakt. Verder zijn er vondsten van schedebeslag 

vangladii of gladius-zchtigz zwaarden en van enkele pi'/wm-punten.1284 

Uit het gebied tussen Rijn en Weser is één rijk graf bekend uit het hier besproken tijdvak, namelijk 

dat uit de Sommeltjesberg op Texel. Het graf is reeds in de 18de eeuw leeggehaald en de vondsten zijn 

inmiddels verdwenen. De inventaris bestond uit een bronzen ketel met ophanging, een bekken, een kas-

serole en een wijnzeef van brons, het bronzen beslag van een drinkhoorn, twee gespen, paardetuig, spo

ren, drie bijlen en een mes met wetsteen.1285 De datering van het graf in de tweede helft van de 1ste 

eeuw berust op een stempel van Adriaxus op de wijnzeef.1286 

Het graf van Texel is niet de enige aanwijzing voor contacten tussen de bevolking van het Rijn-

Wesergebied en "Rome" later in de 1ste eeuw. Uit het gebied, en ook verder naar het oosten en noor

den, is een reeks aurei van Nero en Vespasianus bekend.1287 Het is waarschijnlijk dat deze aurei betrekke

lijk kort na hun productie zijn ingevoerd. Gouden munten uit de Tiberische periode komen namelijk 

niet voor, terwijl 2de-eeuwse gouden munten uiterst zeldzaam zijn. 

Het kost niet veel moeite een voorstelling te krijgen van de achtergronden van de Germaans-

Romeinse uitwisseling in deze tijd. Van een volledig uitgebouwde limes was absoluut nog geen sprake. 

Dat de verdediging en stabiliteit van de Rijnzone te wensen overliet blijkt bij tal van gelegenheden, 
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Fig. 7.5 Vindplaatsen van Augusteïsch-Tiberische schatvondsten van denarii en losse aurei. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 9-10. 

a denarii-schatten; b losse aurei; c Romeinse bases 

zoals de raid van de Chauci in 47 na Chr., de Germaanse pogingen tot annexatie van het rechtsrijnse 

militaire territorium, de opstand van de Batavi en de campagnes tegen de Bructeri en Chatti. Daarnaast 

was in deze tijd een groot aantal militairen van het Rijnleger nodig voor de campagnes in Britannia. 

Het is logisch dat R o m e haar diplomatieke activiteiten rechts van de Rijn in deze omstandigheden 

intensiveerde om specifieke Germaanse leiders voor enige tijd aan zich te binden. In theorie is het zelfs 

mogelijk dat Germaanse hulptroepen werden gelicht. Eerst vanaf de jaren '80 lijkt de grensverdediging 

goed te hebben gefunctioneerd. Dit mag worden opgemaakt uit de halvering van het Rijnleger zoals die 

in het begin van de 2de eeuw tot stand is gebracht en de omvorming van de militaire bestuursdistricten 

tot reguliere provincies. 

7 . 3 . 4 EEN OMVANGRIJKE STROOM GOEDEREN IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 2 D E E E U W 

Veruit het grootste deel van de Romeinse goederen in Germania is geproduceerd en ingevoerd in de 

laatste drie of vier decennia van de 2de eeuw na Chr.1288 In het bovenstaande ben ik al ingegaan op de 

belangrijkste argumenten de betreffende goederen niet als de neerslag van handel te zien. In de eerste 

plaats is er het plotselinge begin van de importenstroom, na een periode waarin nauwelijks Romeinse 

goederen Germania bereikten. Verder wijst de samenstelling van alle muntvondsten tesamen niet op een 

substantiële gemonetariseerde uitwisseling. Bronsgeld is daarvoor te sterk ondervertegenwoordigd en 
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schatvondsten met uitsluitend of hoofdzakelijk bronzen munten zijn tot ver in de 3de eeuw een onbe

kend fenomeen.1289 Tenslotte is in hoofdstuk 6 gesuggereerd dat het bestaan van een grootschalige ruil

handel minder waarschijnlijk is. Rundvee, altijd als belangrijkste tegenprestatie voor Romeinse impor

ten genoemd, was binnen de Germaanse samenlevingen namelijk onmisbaar voor zowel het levenson

derhoud als de geschenkenuitwisseling. 

Het voorkomen van Romeinse goederen in Germania is op grond van de geschreven teksten goed 

aan andere mechanismen dan handel toe te schrijven. Tijdens de Marcomannen-oorlogen en in de 

decennia daarna werd gebruik gemaakt van Germaanse hulptroepen, mogelijk uit het Rijn-

Wesergebied. Voorts is sprake van geldbetalingen aan Germaanse groepen, die mijns inziens moeten 

worden opgevat als geschenken gegeven bij verdragssluitingen. Blijkbaar was een tijdelijke intensivering 

van de contacten nodig in het licht van de problemen waar het Imperium mee worstelde. Goed 

beschouwd is het nog het meest verwonderlijk dat de importenstroom zo abrupt eindigt. Wellicht kon 

Rome het zich weer veroorloven de diplomatie naar de achtergrond te verplaatsen in het licht van de 

versterking van de limes tijdens de Severische restauratie.1290 

Hoewel de aanwezigheid van zilveren munten, bronzen vaatwerk en wapens verklaarbaar is vanuit 

geschenkenuitwisseling of krijgsdiensten, kan men zich afvragen of dat eveneens geldt ten aanzien van 

bijvoorbeeld aardewerk of maalstenen van basaltlava. Wellicht zijn deze goederen toch verkregen via een 

kleinschalige ruilhandel, die mogelijk werd gedurende de periode dat de Romeinse overheid intensieve

re contacten met Germaanse groepen onderhield.1291 De vraag of deze handel dan geïnitieerd werd door 

rechts van de Rijn opererende negotiatores of door Germanen die tijdelijk binnen het Imperium verble

ven, is niet te beantwoorden. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat het zojuist door mij gemaakte onderscheid tussen "kostbaarheden" 

en "goederen" in zekere mate ook door de Rijn-Wesergermanen werd gehanteerd. Op grond van het

geen in hoofdstuk 4 is geschreven, mag men verwachten dat "kostbaarheden" relatief lang en "goede

ren" kort in circulatie bleven. Hoewel het verschil tussen het moment van vervaardiging en van deposi

tie in de praktijk moeilijk is vast te stellen, blijken de maalstenen en terra sigillata op de Feddersen 

Wierde betrekkelijk kort te hebben gecirculeerd.1292 Bronzen vaatwerk is in het onderzoeksgebied te 

weinig aangetroffen om een lange gebruikstijd te kunnen vaststellen, maar in andere regio's blijkt daar

van wel degelijk sprake.1293 Van enkele schatten van denarii uit het Rijn-Wesergebied staat echter onom

stotelijk vast dat zij tot enkele eeuwen na hun binnenkomst in Germania in circulatie waren (figuur 7.6; 

bijlage 11). 

Het eerste voorbeeld is Laatzen (nr.40), bestaande uit 74 denarii. Voor een belangrijk deel betreft het 

een gewone schatvondst van laat 2de eeuwse munten, van Antoninus Pius, Marcus Aurelius en 

Commodus. De jongste munt van laatstgenoemde keizer is geslagen in 192 na Chr. te Rome. In de 

schat zijn ook laat-Romeinse munten van zilver aanwezig: twee miliarenses en twee siliquae. De sluitmunt 

is vervaardigd onder Iulianus III in 360-361 na Chr., maar liefst 168 jaar na de jongste denarius] Voorts 

zijn zes munten van Antoninus Pius en Marcus Aurelius geen echte denarii, maar barbaarse imitaties. 

Enkele van deze niet-officiële munten uit Laatzen zijn door middel van stempelkoppelingen te verbin

den met een andere denarii-schat uit het onderzoeksgebied, namelijk die van Lashorst (nr.41).1294 Het is 

derhalve mogelijk dat deze laatste vondst vondst eveneens in de laat-Romeinse tijd is begraven. Uit het 

Rijn-Wesergebied is tenslotte een grote schatvondst bekend uit Lengerich (nr.42). In het midden van de 

19de eeuw werden hier onder een grote steen 1147 denarii aangetroffen, afgedekt door een bronzen 

schaaltje.1293 Onder een steen ernaast lag een reeks (gouden) sieraden — waaronder een drieknoppen-

fibula — tesamen met ca. tien gouden Constantinische solidi}296 Een derde steen bedekte een stuk van een 

zilveren schaal en ruim 70 zilveren munten, met als jongste een siliqua van Magnentius.1297 Het is een 

algemeen geaccepteerde gedachte dat de 2de-eeuwse denarii tegelijk met de andere zaken zijn begraven, 

dus in de 4de eeuw na Chr.1298 Buiten het Rijn-Wesergebied zijn meer schatten bekend met een com-
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binatie van 2de-eeuwse en laat-Romeinse munten.1299 Het meest interessante voorbeeld is wel de schat 

uit het graf van de Frankische vorst Childerik (f 482) in Doornik. Naast meer dan 100 solidi uit de 5de 

eeuw, behoorden meer dan 200 zilveren munten tot de grafinventaris. De 42 denarii die in de 17de 

eeuw nog voorhanden waren vormen in essentie een gesloten reeks van Traianus tot Caracalla (211-217 

na Chr.) De enige afwijkende munten zijn een Republikeinse en een Neroonse denarius, alsmede een 

siliqua van Constantius II uit 353/354 na Chr.1300 

De besproken schatten tonen niet alleen aan dat denarii lang konden blijven circuleren, maar suggere

ren bovendien dat individuele munten bijeen werden gehouden. Verder blijken de denarii-schatten 

daadwerkelijk thuis te horen in elitaire uitwisselings-circuits, blijkens het voorkomen van een voorbeeld 

in het graf van koning Childerik. De schatten zijn als deel van de thesaurus van adellijke families te 

beschouwen. Deze thesaurus werd gebruikt bij de geschenkenuitwisseling met leden van de Gefolgschaft 

en de overige clientes. Naast een gebruik in de uitwisseling tussen mensen, fungeerden de schatten ver

moedelijk ook in de uitwisseling met het bovennatuurlijke. Net als de Augusteïsch-Tiberische schatten 

staat ook ten aanzien van een deel van de 2de-eeuwse denarii vast dat zij uit (de nabijheid van) natte 

contexten komen.1301 

In tegenstelling tot de zojuist voorgestelde interpretatie ziet Erdrich de muntschatten niet als Luxus

oder statusumschreibende Gegenstände, omdat .. .sie ... zum Zeitpunkt ihres Erwerbs innerhalb des Reiches kaum 

mehr als ein oder mehrere Jahresgelder eines Auxiliarsoldaten [repräsentieren]^302 De Germanen zullen de waar

de van de munten echter minder hebben afgemeten aan hetgeen men er binnen het Romeinse rijk mee 

zou kunnen kopen. Voorts moet men zich realiseren dat de schatten in de omvang waarin zij zijn gede

poneerd geen complete thesaurus vertegenwoordigden, doch een klein deel daarvan. Aangezien de dena

rii in archeologische contexten terecht zijn gekomen, zullen zij niet tot kostbaarheden van de "hoogste 

categorie" hebben behoord. Dit sluit echter een functie in de geschenkenuitwisseling niet uit. 

7 . 5 . 3 DE I N T E R A C T I E ROND DE T I J D VAN HET I M P E R I U M GALLIARUM 

Na het abrupt afbreken van de omvangrijke importenstroom rond 200 na Chr. duurt het tot het mid
den van de 3de eeuw alvorens de Germaans-Romeinse interactie weer dusdanig intensief is dat deze 
leidt tot een materiële neerslag.1303 De kleine hoeveelheid importen getuigt van contacten met het 
Imperium Galliarum van de usurpator Postumus en zijn opvolgers. 

Dit komt het beste tot uitdrukking in de muntvondsten. Negen van de 14 schatvondsten van 3de-
eeuwse antoniniani hebben sluitmunten van een van de Gallische keizers (figuur 7.7; bijlage 12).1304 Van 
de drie grootste schatten, die van Driesum, Drieterpen en Schagen-Witte Paal, betreft meer dan de helft 
van het totale aantal munten uitgiftes van het Imperium Galliarum. Opvallend is de geringe waarde die de 
schatvondsten vertegenwoordigen. Alleen de drie genoemde schatten bevatten 50 of meer munten, de 
rest minder dan tien stuks. Daarnaast is de antoninianus een laagwaardige zilveren munt, die in specifieke 
gevallen beter tot het bronsgeld kan worden gerekend.1305 Een punt van overeenkomst met de grotere 
denarii-schatten uit eerdere periode is de herkomst uit "natte contexten".1306 

De talrijke losse vondsten van antoniniani en bronsgeld vullen het beeld aan.1307 Het merendeel van 
de munten betreft uitgiften van het Imperium Galliarum, terwijl de munten van de officiële keizers zijn 
ondervertegenwoordigd. Wat betreft de 3de-eeuwse aurei uit het Rijn-Wesergebied is de relatie met het 
Imperium Galliarum minder duidelijk. Slechts twee van de zeven munten zijn van Postumus. Dit ligt 
anders ten aanzien van de in het Elbe-Saalegebied gevonden aurei. Deze zijn talrijker en stammen 
bovendien voor het grootste deel uit de regeringsperiode van Postumus. De aurei zijn geassocieerd met 
de elitaire graven van de Haßleben-Leuna groep, waarover ik hieronder nog kom te spreken. 

Hoewel de terra sigillata niet zo precies te dateren is als de munten, hoort zij waarschijnlijk in dezelf-
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Fig. 7.6 Vindplaatsen van schatvondsten van denarii uit de 2de en het begin van de 3de eeuw na Chr. 

Voor vindplaatsen en referenties, zie bijlage 11. 

a schatvondsten van denarii; b idem, incompleet; c idem, gedeponeerd in de laat-Romeinse tijd 

de p e r i o d e thuis . Van de 20 eerder besproken 3 d e - e e u w s e exemplaren k u n n e n 16 eventueel in h e t 

derde kwart van die eeuw zijn vervaardigd (fig. 7.3). Een verhoudingsgewijs groot deel van deze sigillata 

is afkomstig uit Noord -Hol l and . U i t Friesland stamt eveneens veel 3de-eeuwse sigiïlata: 124 exemplaren 

uit de productiecentra van Trier en Rheinzabern.1 3 0 8 Hiervan kunnen 72 stuks (58%) in het derde kwart 

van de 3de eeuw zijn geproduceerd.1309 

In het bovenstaande is het merendeel van de 3de-eeuwse impor ten tussen Ri jn en Weser toegeschre

ven aan de per iode van he t Imperium Galliarum. Deze dater ing suggereert al iets over de wijze van ver

werving. Postumus en diens opvolgers hadden een ingentia auxilia Germanorum en de leden daarvan k u n 

nen de goederen naar het rechtsrijnse hebben meeg en o men . W e r n e r identificeerde de leiders van deze 

h u l p t r o e p e n exclusief m e t de p e r s o n e n die bijgezet waren in de graven van de zojuist g e n o e m d e 

Haß leben-Leuna groep uit Thüringen.1 3 1 0 In deze rijk uitgeruste inhumatiegraven k o m e n sieraden van 

edelmetaal en ge ïmpor teerd b ronzen vaatwerk voor, alsmede bronzen en gouden m u n t e n , onde r m e e r 

van Postumus. Volgens W e r n e r was dit materiaal verworven toen de Thür ingse Gefolgschafi-leiders m e t 

h u n krijgers dienden in de strijdmacht van het Imperium Galliarum. Erdrich keert zich op basis van twee 

a rgumenten tegen Werners interpretatie.1311 Ten eerste wijst hij op het relatief kleine aantal antoniniani 
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Fig. 7.7 Vindplaatsen van schatvondsten van antoniniani en losse aurei, 3de eeuw na Chr. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 12. 

a schatvondsten van antoniniani; b losse aurei 

en bronzen m u n t e n van de Gallische keizers in het Elbe-Saalegebied. Mijns inziens kan dit een ver teke

n ing t en gevolge van een regio-specifiek formatieproces betreffen. H o e w e l de samenstel l ing van he t 

kleingeld moeilijk te verklaren is, heeft het overheersen van aurei zonder twijfel te maken me t de d e p o 

sitie van deze m u n t e n in inhumat iegraven . E v e n m i n over tu igend is Erdr ichs tweede a r g u m e n t contra 

Werner , namelijk dat slechts de helft van de aurei is ui tgegeven door de Gallische usurpatores en de rest 

d o o r de "officiële" machthebbers . Niets sluit echter ui t dat de Gefolgschafi-leïders ui t T h ü r i n g e n voor 

Postumus hebben gevochten en toch in het bezit van aurei van het centrale rijk zijn gekomen. 

E rd r i ch lijkt te suggereren dat de ingentia auxilia Germanorum was samengesteld ui t "Fr is i i " ui t 

N o o r d - H o l l a n d en Friesland. Hij wijst namelijk niet alleen de identificatie me t groepen uit T h ü r i n g e n 

af, maar ook die m e t rechtsrijnse Franci.1312 D e in de Scriptores Historia Augusta g e n o e m d e hu lp t roepen 

van "Ce l t i " en "Franci" zouden zich reeds links van de Ri jn , als onderworpenen , hebben opgehouden . 

Tegen een rechtsrijnse herkomst zou het geringe aantal impor ten uit Oos t -Neder land en Westfalen plei

ten , alsmede he t feit dat de Franci in de teksten vooral als tegenstanders van Pos tumus naar voren 

komen . N u zijn antoniniani van he t Imperium Galliarum echter niet zeldzamer in bijvoorbeeld Westfalen 

dan in Friesland.1313 Verder hebben we gezien dat rechtsrijnse groepen tegelijkertijd raids in Gallië hie l -
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den en streden aan "Romeinse" zijde. Waarschijnlijk zijn de ingentia auxilia niet met één specifieke 
groep Germaanse groep te identificeren. De Gallische keizers, en misschien ook de vertegenwoordigers 
van het centrale rijk, zullen een relatienetwerk gecreëerd hebben dat grotere delen van Germania omvat
te. Bepaalde Germaanse leiders zullen daadwerkelijk met hun krijgers in Gallië gediend hebben en 
anderen steunden de usurpatores op een meer passieve wijze. 

7.3.6 DB 4DE EN 5DE EEUW. ROMEINSE IMPORTEN ALS KOSTBAARHEDEN EN GEBRUIKSGOEDEREN 

De 4de en het begin van de 5de eeuw worden gekenmerkt door vele contacten tussen de bevolking van 
het Rijn-Wesergebied en van het Imperium Romanum. Afgaande op het archeologisch materiaal is zowel 
de intensiteit van de interactie als de aard ervan anders dan in voorafgaande perioden. Wellicht was niet 
uitsluitend sprake van diplomatieke contacten, doch tevens van handel. Ik begin hier wederom met een 
bespreking van de numismatische gegevens, omdat de muntvondsten zich goed laten dateren en zich 
lenen voor meer gedetailleerde uitspraken over de aard van de contacten. Ter aanvulling van het op basis 
van de muntvondsten verkregen beeld zal aan het einde van deze paragraaf kort worden ingegaan op 
importen van laat-Romeins aardewerk. 

Op basis van de dateringen van de sluitmunten van schatvondsten van solidi of folies enerzijds en die 
van losse munten anderzijds, is een viertal perioden binnen de 4de/5de eeuw te onderscheiden waarin 
op grotere schaal munten werden aangevoerd (figuur 7.8). De eerste periode omvat de eerste helft van 
de 4de eeuw, ofwel de tijd van de Constantinische keizers en het optreden van de usurpator Magnentius. 
Vooral het voorkomen van veel bronsgeld kenmerkt deze periode. In het Rijn-Wesergebied zijn maar 
liefst 17 bronsschatten aangetroffen met sluitmunten van de Constantinische keizers en Magnentius 
(figuur 7.9; bijlage 13).1314 De hoeveelheid los gevonden bronzen munten uit de periode 300-350 na 
Chr. is eveneens enorm.1315 Het aantal ligt bijna viermaal hoger dan dat voor de 1ste tot en met de 3de 
eeuw tesamen.1316 Onder de gouden munten uit de eerste helft van de 4de eeuw zijn die van 
Magnentius veruit het belangrijkst. De enige drie schatten van solidi uit deze periode, Lengerich, Belke-
Steinbeck en Wanne-Eickel hebben alle een sluitmunt van deze tegenkeizer (figuur 7.10; bijlage 14).1317 

Bij de losse gouden munten is de driejarige regering van Magnentius door drie solidi vertegenwoordigd; 
de halve eeuw van de Constantinische keizers door slechts zes exemplaren (figuur 7.10; bijlage 15). 

Het relatief grote aantal gouden munten van Magnentius is wellicht uit politieke motieven te verkla
ren. Hoewel niet vast staat of de usurpator Franci en Saxones in zijn leger heeft opgenomen, zal hij zich 
in ieder geval van hun steun hebben willen verzekeren ten einde zich volledig op de strijd tegen 
Constantius II te kunnen richten. Het grote aantal bronzen munten van de Constantinische keizers is 
opmerkelijk. Gezien de grootschalige recrutering van Germaanse troepen die plaatsvond zou men voor
al goudgeld verwachten, zoals ook in het Valentiniaanse tijdvak gebeurt. De grote hoeveelheden laag
waardig bronsgeld wijzen eerder op een gemonetariseerde uitwisseling van goederen en diensten. 

De tweede periode waarin grotere hoeveelheden munten naar Germania komen is de Valentiniaanse 
tijd. Maar liefst drie schatvondsten met bronsgeld, vier met goud en 21 losse gouden munten worden 
gedateerd door uitgiftes van Valentinianus I en Valens uit 364-367 na Chr. Wanneer deze vondsten 
geconfronteerd worden met de bronnen ligt hun interpretatie voor de hand. Onder Valentinianus I 
hebben (opnieuw) omvangrijke lichtingen van Germaanse troepen plaatsgevonden, zoals die van de 
Ampsivarii, Bructeri, Angrivarii en Falchovarii uit de Notitia Dignitatum en de iuvenibus multis van de 
Saxones die Ammianus noemt. De gouden munten kunnen zijn geschonken bij de verdragssluitingen 
voor de lichting van deze troepen. Verder kunnen verdragen zijn gesloten om Frankische en Saksische 
elites te laten afzien van raids of steun aan de Alamanni, met wie juist in deze periode hevig werd gestre
den. 
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Fig. 7.8 Verdeling van laat-Romeinse muntvondsten naar hun terminus post quem. 
A schatvondsten brons; B schatvondsten goud; C losse munten goud. Voor nadere gegevens, zie bijlage 13-15. 

Een derde periode waaruit veel in Germania gevonden munten stammen, is die waarin Honorius over 
het Westen en Arcadius over het Oosten regeerde.1318 Een piek rond 395 na Chr. komt met name in de 
vondsten van losse solidi naar voren. Met name vanaf 392 na Chr. vonden ingrijpende politieke gebeur
tenissen plaats. De usurpator Eugenius en zijn Frankische magister militum sloten verdragen met de 
Alamanni en Franci. De officiële keizer kan hetzelfde hebben gedaan en misschien zijn zelfs Germaanse 
troepen gelicht. Onder Honorius verschuift het machtscentrum definitief naar het zuiden en worden 
manschappen aan de grensverdediging onttrokken. Stilicho, de magister militum van Honorius, sluit daar
om waarschijnlijk verdragen met groepen langs de Rijn. Bovendien zijn precies in deze tijd 
"Germaanse" of "Frankische" nederzettingen bezuiden de Rijn ontstaan, hetgeen ook met de nieuw 
ontstane situatie kan samenhangen.1319 

De jongste goudvondsten in het Rijn-Wesergebied worden gedateerd door munten van de 5de-
eeuwse tegenkeizers Constantinus III en Jovinus.1320 De eerste wordt in 407 na Chr. door soldaten in 
Britannia tot keizer uitgeroepen en breidt in enkele jaren zijn machtsgebied uit over Gallia en 
Hispania.1321 Na de dood van Constantinus in 411 heerst Jovinus voor een drietal jaren in Gallia en 
Britannia. Uit de geschreven bronnen blijkt dat beide usurpatores steunen op Germaanse commandanten 
en -troepen, waaronder Franci. Hiermee is de interpretatie van de rechtsrijnse gouden munten gegeven. 
De relatief zeldzame munten van de usurpatores komen ook in Noord-Gallië voor, onder meer in 
"Germaanse" krijgergraven.1322 Ook bezuiden de Rijn moeten derhalve op grotere schaal troepen zijn 
geworven. Van een gemonetariseerd handelsverkeer was in het 5de-eeuwse Gallië geen sprake meer. 
Bronsgeld werd niet meer geslagen en de gouden en zilveren munten werden vermoedelijk in de kam
pementen van de usurpator of de magister militum vervaardigd.1323 

In het bovenstaande zijn de gouden munten steeds geïnterpreteerd als (diplomatieke) geschenken of 
betaling aan Germaanse hulptroepen. Hoewel het in theorie ook om buit van raids zou kunnen gaan, is 
dat onwaarschijnlijk. Het eerste argument daartegen is reeds genoemd, namelijk het feit dat de munten 
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Fig. 7.9 Vindplaatsen van schatvondsten van bronzen munten uit de 4de eeuw. Voor vindplaatsen en referenties, 
zie bijlage 13. 

aan een aantal "horizonten" kan worden toegeschreven. Verder zijn de sluitmunten in een aantal vond
sten stempelfris. Het gaat blijkbaar om geld dat niet of nauwelijks gecirculeerd heeft.1324 Het laatste blijkt 
eveneens uit de overrepresentatie van specifieke muntplaatsen.1325 

De interpretatie van de gouden munten als betaling aan Germaanse hulptroepen behoeft enige toe
lichting. Men zou verwachten dat "soldij" uit laagwaardiger munten bestaat, maar vanaf de 4de eeuw 
was dat nauwelijks meer het geval. In het kader van zijn aantreden of lustrum-vieringen schonk de kei
zer goud en zilver aan de troepen. Zo beschrijft Ammianus Marcellinus hoe Iulianus, wanneer hij in 361 
te Parijs het purper aanneemt, elke soldaat 5 goudstukken en een pond zilver schenkt.1326 De troepen 
gaan dergelijke donativa ter ere van bijzondere gelegenheden al snel beschouwen én opeisen als een 
structureel deel van hun soldij.1327 Het is dus zelfs mogelijk dat een deel van de in het Rijn-Wesergebied 
gevonden solidi in het bezit was van krijgers die niet tot de hoogste elite behoorden. 

Hogere officieren en beambten ontvingen naast munten ook waardevolle geschenken, zoals kostbare 
mantels en wapens, paarden, arm- en halssieraden en fibulae van edelmetaal.1328 Er zijn van buiten het 
onderzoeksgebied verschillende voorbeelden van zilveren schalen en gouden drieknoppen-/ï&MZae 
bekend met inscripties, die aantonen dat zij bij lustrum-vieringen zijn geschonken.1329 De enige gouden 
drieknoppen-fibula uit het Rijn-Wesergebied is die uit Lengerich. Ook deze kan een keizerlijk 
geschenk zijn geweest.1330 
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Fig. 7.10 Vindplaatsen van gouden munten en sieraden uit de 4de en het begin van de 5de eeuw. Voor vindplaat
sen en referenties, zie bijlage 14-16. 
a soM-schatten met sieraden; b idem, zonder sieraden; c losse solidi; d gouden sieraden 

Ten aanzien van de halsringen en armbanden van het zogenaamde "Velp-type" moet eveneens rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid dat het geschenken van de keizer of diens vertegenwoordigers 
waren aan leden van de Germaanse elite (figuur 7.10; bijlage 16). De sieraden, genoemd naar de halsrin
gen uit het dorp Velp (nr.85), zijn zeshoekig op doorsnede, in het midden verdikt en versierd met inge-
stempelde cirkeltjes en driehoekjes. Halsringen met een iets afwijkende uitvoering - onversierd, onver-
dikt en/of met een ronde of achthoekige doorsnede - kunnen als varianten van dit type worden 
beschouwd. De in enkele gevallen bij de sieraden gevonden solidi dateren hen in de tweede helft van de 
4de eeuw (Westerkappeln) of liever nog rond 400 na Chr. (Beilen, Dortmund). Algemeen wordt aange
nomen dat de halsringen zijn vervaardigd uit omgesmolten solidi. Hun gewicht komt vaak precies over
een met een veelvoud van het gewicht van de gemiddelde solidus (ca. 4.5 g). 

De sieraden van het type Velp vertonen grote onderlinge overeenkomsten qua uitvoering. Op de 

halsringen van Beilen en de armband van Nijmegen staan identieke stempels, terwijl de laatste weer te 

koppelen is aan de Beiier armring.1331 Dit suggereert dat op zijn minst een deel van de sieraden is ver

vaardigd in hetzelfde atelier, bijvoorbeeld de "veldmunt" van de keizer of diens magister militum. Uit 

geschreven teksten blijkt dat keizers halsringen weggaven. Buiten de reeds genoemde passage uit de 

Scriptores Historiae Augustae,^12 is vooral een bericht van Zosimus relevant, waar gewag wordt gemaakt 

van gouden halsringen die Theodosius aan een groep Gothen schonk.1333 Hoewel de hals- en armringen 
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van het type Velp dus mogelijk onder supervisie van het Romeinse gezag zijn gemaakt, zijn zij in tal 

van opzichten "Germaans" van karakter. De gewoonte halsringen te dragen komt namelijk op rond het 

begin van de 3de eeuw in Oost-Germaans gebied en verspreidt zich in de volgende eeuwen naar het 

westen en noorden, tot in Scandinavië toe.1334 Wanneer de keizer of een van zijn vertegenwoordigers 

halsringen als geschenken gebruikt, wordt derhalve gekozen voor een voorwerp dat ook in de 

Germaanse perceptie als kostbaarheid kan fungeren. Misschien zijn daarom ook veel solidi omgesmolten 

tot halsringen, om hen aldus te converteren van in de korte-termijn uitwisseling te gebruiken goederen 

tot kostbaarheden van een hogere categorie. 

Dat de laat-Romeinse gouden sieraden en munten daadwerkelijk binnen de Germaanse elitaire uit

wisseling werden gebruikt, wordt gesuggereerd door de lange circulatietijd van een aantal vondsten. In 

dit opzicht is sprake van overeenkomsten met de eerder besproken denarii-schatten. De schatten van 

Westerkappeln en Ellerbeck bijvoorbeeld, hebben een sluitmunt van Valens en een hoog aandeel 

Magnentius-munten.1333 De vondst van Beilen zou gedurende enige decennia kunnen zijn opge

bouwd,1336 en hetzelfde kan voor Dortmund het geval zijn.1337 In het laatstgenoemde geval bestaat 

bovendien een indicatie betreffende het moment van depositie. De stempels van enkele van de zestien 

zilveren barbaarse imitaties zijn namelijk identiek aan die op munthangers uit laat 5de- of zelfs 6de-

eeuwse graven.1338 Verder moet in dit verband worden gewezen op de voorbeelden van solidi voorzien 

van doorboringen of oogjes, die vele decennia als sieraden kunnen zijn gedragen. Tenslotte blijkt een 

overeenkomst in betekenis van de 4de-eeuwse munten met die uit eerdere perioden tevens uit de depo

sitie in of bij natte contexten. Dit geldt niet uitsluitend voor gouden, doch ook voor bronzen mun

ten.1339 Overigens is een aanzienlijk deel van de vondsten in droge omstandigheden gedeponeerd,1340 

hoewel dat niet hoeft te betekenen dat deze munten een andere betekenis in de samenleving hadden. 

Eerder is gezegd dat sprake kan zijn van een gemonetariseerde uitwisseling in de eerste helft van de 4de 

eeuw, op grond van de grote aantallen laagwaardige bronzen munten.1341 Het ontbreken van (fragmen

taire) bronzen voorwerpen in de muntschatten sluit uit dat het voorraden scrap-metal betreft. Hoewel de 

genoemde interpretatie de meest waarschijnlijke is, blijft een aantal vragen onbeantwoord. 

Ten eerste is er de onregelmatige verspreiding over het Rijn-Wesergebied. Het bronsgeld wordt het 

meeste aangetroffen bezuiden de lijn Emmerich-Osnabrück-Hannover.1342 Ten noorden en ten westen 

daarvan komen zowel schatvondsten als losse munten in aanmerkelijk lagere aantallen voor. Of deze 

verspreiding met Berger moet worden opgevat als een indicatie dat men alleen in Westfalen en directe 

omstreken geld als betaalmiddel gebruikte, staat te bezien. Het verspreidingsbeeld moet wellicht uit 

regio-specifieke formatieprocessen worden verklaard. Ook voor eerdere perioden ligt het aantal munt-

vondsten in het zuiden aanmerkelijk hoger.1343 

Een tweede probleem betreft de drastische verkleining van de toestroom van bronsgeld rond 350 na 

Chr. Berger denkt dat Germaanse raids in deze tijd een einde maakten aan de goede betrekkingen met 

Rome.1344 Van raiding was echter ook tijdens de Constantinische periode sprake geweest, terwijl men 

bovendien zou verwachten dat de import van bronzen munten in de Valentiniaanse tijd weer op het 

oude niveau zou komen. Mogelijk ligt de verklaring in veranderingen in de economische verhoudingen 

ten westen van de Rijn, met een verminderd belang van de gemonetariseerde uitwisseling aldaar. 

Ten derde is het moeilijk te verklaren waarom in de laat-Romeinse tijd plotseling sprake lijkt van 

handel, terwijl deze in de eeuwen daarvoor nauwelijks van de grond was gekomen. In ieder geval is het 

niet zo dat de Germanen producten leverden (mankracht, grondstoffen, agrarische producten) en daar

voor alleen bronsgeld ontvingen. Naast de munten zijn namelijk de meest uiteenlopende "Romeinse" 

goederen aanwezig in het rechtsrijnse gebied.1343 Naast metaalwaar en glas bestaan de importen meren

deels uit aardewerk. Anders dan in de voorgaande importhorizonten is terra sigillata nu minder goed ver

tegenwoordigd dan andere categorieën,1346 met name terra nigra-achtige voetkommetjes en ruwwandig 
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Fig. 7.11 Vindplaatsen van terra nigra voetkommen van het type Chenet 342 en varianten. Voor vindplaatsen en 

referenties, zie bijlage 17. 

aardewerk uit Mayen (vooral kookpotten en kannen). Helaas is het merendeel van het materiaal niet 

nauwkeuriger te dateren dan 4de of 5de eeuws. Derhalve is niet goed te controleren of de intensiteit 

van de uitwisseling inderdaad door de tijd heen varieerde, zoals wordt gesuggereerd door de dateringen 

van de bronzen munten. 

Een interessant aardewerktype is een voetkom in terra nigra-zchüg baksel, die doorgaans wordt aange

duid als Chenet 342, naar de sigillata-uitvoering van het type. Deze vorm komt voor van de (late) 3de 

tot in de 5de eeuw, met het zwaartepunt in de 4de eeuw.1347 Hoewel een zekere formele overeenkomst 

bestaat met vroegere, handgevormde aardewerktypen uit Germania, lijkt de vorm links van de Rijn te 

zijn ontstaan. Het type wordt rechts van de Rijn zeer populair (figuur 7.11; bijlage 17) en wordt er na 

verloop van tijd vermoedelijk ook vervaardigd.1348 De verspreiding van de voetkom illustreert de betrek

kelijke gelijkvormigheid van de materiële cultuur in Noord-Gallië en het Rijn-Wesergebied, waarvan in 

de 4de eeuw sprake is. 
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