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DE E T N I S C H E V E R H O U D I N G E N I N DE LA AT - R O M E I N S E T I J D 

E N DE M O B I L I T E I T VAN T R I B A L E G R O E P E N 

Een van de doelstellingen van dit onderzoek is het verklaren van de in de laat-Romeinse tijd toenemen

de mobiliteit van Germaanse groepen.1349 Deze werd door onder meer Wenskus in verband gebracht 

met veranderingen in de Germaanse socio-politieke organisatie.1330 De Gefolgschaft zou bestaande etni

sche banden hebben doorbroken en tijdens de zoektocht naar buit en land ontstonden nieuwe eenhe

den. De vroeg-Romeinse Kleinstämme maakten plaats voor Großstämme of gentes. Nu zijn in hoofdstuk 4 

twijfels geuit ten aanzien van de beeldvorming binnen de Verfassungsgeschichte. Gefolgschafts-rela.ties, of 

beter, patroon-cliënt relaties tussen koningen, leden van de elite en krijgers, zijn reeds in de Late 

Ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd van belang en de aard van elitemacht verandert in de loop van de tijd 

niet wezenlijk. Bovendien kent de macht van elitegroepen een inherente instabiliteit. In het licht van 

deze nuanceringen wordt in het onderstaande onderzocht in hoeverre het beeld van een toenemende 

mobiliteit van tribale groepen en het verdwijnen van de Kleinstämme correct is. In de eerste plaats wordt 

nagegaan wat gebeurt met de tribale groepen bekend uit de periode van de Augusteische campagnes. 

Wordt het aantal groepen in de loop der tijd inderdaad geringer, en zijn andere veranderingen waar

neembaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de ligging van de stamgebieden? Vervolgens wordt de betekenis 

onderzocht van de nieuwe etnische categorieën uit de laat-Romeinse tijd, zoals de Franci en Saxones. 

8 . 1 DE G E S C H I E D E N I S VAN DE S T A M M E N T U S S E N R I J N EN W E S E R 

Wanneer gesproken wordt over de "geschiedenis" van stammen, kan de indruk ontstaan dat sprake is van 

concrete, duidelijk afgebakende entiteiten. In de traditionele Stammeskunde stond een stam gelijk aan een 

(deel van een) volk, en een volk werd gezien als een levend organisme met een ziel, de Volksgeist}™ Tot 

in deze eeuw veronderstelde men continuïteit tussen de stammen en volken uit de Romeinse tijd en 

moderne eenheden. Deze opvatting is niet langer houdbaar. Een stam of etnische groep is niet meer dan 

een abstractie, een categorie binnen een classificatie ter ordening van de sociale wereld.1332 Omdat de 

samenleving niet statisch is, kan de inhoud van een categorie veranderingen ondergaan. Achter stamna

men kunnen in de vroeg-Romeinse tijd andersoortige sociale groepen schuilgaan dan enkele eeuwen 

later. Helaas zijn via de bronnen doorgaans alleen de namen van stammen - ascriptive labels - overgele

verd. Bovendien is denkbaar dat deze groepsnamen een etic ascriptive element bevatten, deel uitmaken 

van een classificatie door Romeinse auteurs. 

Ten aanzien van de kaarten met stamnamen in dit hoofdstuk moeten vooraf enkele opmerkingen 

worden gemaakt. Aan de geografische positie van de stamnamen hecht ik niet de betekenis die deze 

voor de Stammeskunde en de cultuur-historische archeologie had. Vanuit de assumptie van continuïteit 

met het verleden was het vanzelfsprekend de woongebieden van stammen in verband te brengen met de 

moderne topografie, aan de hand van aanwijzingen in de geschreven bronnen. Voor archeologen was 

het precies lokaliseren van stamterritoria belangrijk daar men hoopte langs deze weg archeologische 

Kulturkreise met specifieke volken in verband te kunnen brengen. Ik verkies een uitgangspunt zoals 

Heidinga ten aanzien van vroeg-middeleeuwse pagi hanteerde: .. .their size and borders are impossible or very 

difficult to establish just on the basis of the scanty information in the sources. The names float around as it were in an 

undifferentiated spaced Daarom wordt hier niet getracht de grenzen van tribale territoria te bepalen, 

doch alleen de relatieve posities van stamnamen. De kaarten in dit hoofdstuk dienen niet alleen ter 

oriëntatie, maar verduidelijken voor wat betreft de laat-Romeinse periode eveneens hoezeer de geschre

ven bronnen berusten op Romeinse classificaties. 
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8 . I . I DE LOKATIE VAN GROEPEN TEN T I J D E VAN DE AU GU S T I S C H E - T I B ERIS CH CAMPAGNES 

Voor een onderzoek naar een eventueel toenemende mobiliteit van tribale groepen in de loop van de 
Romeinse tijd en het verdwijnen van Kleinstämme is het nodig eerst de situatie ten tijde van de 
Augusteisch-Tiberische campagnes te bezien. Ondanks de relatief gedetailleerde bronnen voor deze 
periode is niet altijd voldoende informatie voorhanden en moet soms worden teruggevallen op jongere 
bronnen. Onvermijdelijk resulteert dat in een betrekkelijk statisch beeld. Ik ga in het onderstaande niet 
in op stammen waarvan de lokatie volstrekt onduidelijk is, of die slechts éénmaal in de bronnen worden 
genoemd.1354 

De Frisii en de Chauci komen als bewoners van de oceaankust voor in het bericht over Drusus' 
veldtocht van 12 voor Chr.13" In Tacitus' Germania uit het einde van de 1ste eeuw wordt gesproken van 
de Frisii maiores en minores.1356 Ptolemaios, die een halve eeuw later schrijft, geeft de Eems op als grens 
van de Frisii met de "kleine" Chauci (figuur 8.1). Deze laatsten wonen tot aan de Weser, de "grote" 
Chauci tot aan de Elbe.1357 

Aangezien de naam Ampsivarii als "mensen van de Eems" te duiden is,1358 zou de groep zich langs de 
gelijknamige rivier ophouden. Hun territorium ligt dan aan de benedenloop van de Eems, daar de 
Bructeri aan de bovenloop verblijven. De laatsten vechten volgens Strabo op de Eems met Drusus.1359 

Het gebied van de "kleine" Bructeri ligt verder naar het zuiden, want het wordt door de de Lippe door
sneden.1360 

In 16 na Chr. houden de Cherusci zich in ieder geval ten oosten van de Weser op,1361 maar hun ter
ritorium heeft zich waarschijnlijk aan beide zijden van de rivier uitgestrekt. Het gebied van de Cherusci 
grenst aan dat van de Angrivarii; op de scheiding zou een agger hebben gelegen.1362 Dat de Angrivarii 
meer naar het noorden wonen valt op te maken uit het feit dat zij strijden met de achterhoede van 
Germanicus' hoofdmacht, wanneer deze langs de Eems tegen de Cherusci optrekt.1363 

Blijkens het bericht van Caesars eerste Rijnoversteek wonen de Sugambri ongeveer ter hoogte van 
de Eburones en benoorden de Ubii.1364 Na de deportatie in 8 voor Chr. blijft een beperkt deel van de 
stam achter.1360 Onbetekenend als zij is, treedt deze restgroep niet meer onder de oude stamnaam op. De 
herinnering aan de roemruchte Sugambri blijft echter nog eeuwen leven.1366 Nadat zij door Caesar zijn 
verdreven worden de Usipetes en Tencteri door de Sugambri opgenomen. Voor de Usipetes kan een 
positie ergens tussen het insula Batavorum en het territorium van de Sugambri aangenomen worden.1367 

De Tencteri wonen eveneens dicht bij de Rijn, want in 57 na Chr. leidt Dubius Avitus zijn troepen over 
de rivier direct in agrum Tencterum.n6S 

Het gebied van de Tubantes ligt waarschijnlijk dicht bij dat van de Usipetes en de Bructeri, daar de 
stammen in 14 na Chr. gedrieën Germanicus' legermacht aanvallen, nadat deze het gebied van de Marsi 
verwoest had.1369 De Tubantes en Usipetes woonden overigens niet direct aan de Rijn. Zij hadden 
namelijk het aldaar gelegen militaire territorium willen bezetten, voordat Frisii en Ampsivarii dat in 57 
na Chr. probeerden.1370 Naar verluidt waren de Chamavi de oorspronkelijke bewoners van dit gebied.1371 

Volgens Strabo trokken de zojuist genoemde Marsi diep het binnenland in tijdens Drusus' campag
nes.1372 Germanicus bereikt hen in 14 na Chr. inderdaad pas nadat hij door het silva Caesia is doorge
trokken.1373 

Tenslotte zouden de Chattuarii bij het (voormalige) Sugambrische gebied verblijven. Een indirecte 
aanwijzing hiervoor is het meevoeren van Chattuarii in de triomf van Germanicus, na operaties die 
voornamelijk rond het oude Sugambrische territorium plaatsvonden.1374 Pas in de laat-Romeinse tijd 
wordt iets meer duidelijk over de ligging van hun gebied. Iulianus valt de stam aan na voorbereidingen 
getroffen te hebben in Tricensima, "bij de dertigers".1375 Deze naam moet verwijzen naar legio XXX 

Ulpia Victrix, van oudsher gelegerd in Xanten. Dit is in overeenstemming met de lokatie van de 
8ste/9de-eeuwse pagus Hatteron.1376 
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Fig. 8.1 Stammen tussen Rijn en Elbe tijdens de Augusteïsch-Tiberische campagnes. 

In 10 voor Chr. verlaten de Chatti het hen door de Romeinen gegeven gebied, mogelijk dat van waar

uit eerder de Ubii vertrokken waren.1377 De stam bevindt zich daarna iets naar het zuidoosten,1378 rond 

de Eder/Adrana.1379 In het oosten grenzen de Chatti aan de Hermunduri.1380 De Mattiaci, een deelstam 

van de Chatti,1381 wonen in de Wetterau. Hun woongebied wordt later in de 1ste eeuw bij het 

Romeinse rijk ingelijfd. 

8 . 1 . 2 HET WEDEVENAREN VAN DE STAMMEN IN DE LOOP VAN DE R O M E I N S E T I J D 

In bronnen uit de 2de eeuw na Chr. komt de naam Chauci voor het laatst voor. Buiten de reeds 

genoemde vermelding bij Ptolemaios, worden de Chauci vermeld in verband met een rond 170 na Chr. 

gehouden raid.na2 Het "verdwijnen" van deze groep(snaam) uit de bronnen is opmerkelijk. De Chauci 

houden in de latere 1ste eeuw nog verscheidene raids en behoren tot Civilis' belangerijkste eenheden.138. 

Het verdwijnen van de stam wordt vaak met de opkomst van de Saxones in verband gebracht. Op het 

laatste kom ik later terug.1384 Hier vols de vaststelling dat Ptolemaios het territorium van de Saxones 

situeert achter de Elbe, tot aan het Kimbrisch schiereiland in het noorden en de rivier Chalusos in het 

oosten (figuur 8.2). Tacitus vermeldt de Saxones niet; achter de Langobardi plaatst hij groepen als de 

Rudigni en Aviones.1383 
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Fig. 8.2 Stammen tussen Rijn en Elbe in de tweede helft van de 1ste en de 2de eeuw. 

Veel onderzoekers accepteerden Tacitus' beschrijving van de volledige uitroeiing van de Bructeri aan het 

einde van de 1ste eeuw door de Chamavi en Angrivarii.1386 De strijd zou het gevolg zijn van de 

Chaukische expansie die de Angrivarii en Chamavi naar het zuiden drong (zie onder). Daarnaast zou

den de Bructeri verzwakt zijn door interne conflicten.1387 Van de door Tacitus genoemde totale vernie

tiging van de stam is echter geen sprake. Uit verschillende bronnen blijkt dat de Bructeri tot in de laat-

Romeinse tijd bestaan. Hun territorium lijkt dan iets zuidelijker te liggen (figuur 8.3). De vroeg-mid-

deleeuwse pagus Borahtra of Borachtra ligt namelijk ten zuiden van de middenloop van de Lippe.1388 In 

het noorden zou het gebied aan dat van de Angrivarii moeten grenzen.1389 Deze groep wordt vermeld 

in de Laterculus Veronensis en de Notitia dignitatum.U9° 

Ook de Tencteri, Usipetes en Tubantes lijken zich in de loop van de Romeinse tijd naar het zuiden 

te verplaatsen. De eersten kunnen ongeveer gelokaliseerd worden met behulp van Tacitus: aan de Rijn 

tegenover Keulen en proximi Chattis.13™ Laatstgenoemde aanduiding geldt ook voor de Usipetes. In 69 

na Chr. belegeren zij Mainz samen met de Chatti en de Mattiaci.1392 Zij zouden derhalve tussen Lahn en 

Sieg gezocht moeten worden.1393 De Tencteri en Usipetes worden voor het laatst genoemd in de 

Laterculus Veronensis als Overrijnse civitates, die onder Gallienus door barbaren bezet /bewoond zijn.U9A Wat deze 

mededeling ook moge betekenen, de naam van Tencteri en Usipetes is in andere laat-Romeinse bron

nen niet meer te vinden. De Tubanti worden eveneens in de genoemde Laterculus-passage genoemd, 
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Fig. 8.3 Stammen tussen Rijn en Elbe in de laat-Romeinse periode. De berichten van klassieke auteurs noemen 

slechts groepen die hetzij in de nabijheid van de Rijn, hetzij langs de Noordzee-kust verblijven; het binnenland 

lijkt terra incognita. 

maar bestaan wel voort blijkens het voorkomen van een eenheid met hun naam in de auxilia palatina. 

Dat zij iets zuidwaarts migreerden is af te leiden uit de plaats waar zij in de Laterculus worden genoemd 

en hun plaats onder de Chamavi bij Ptolemaios.1393 

Op grond van het bovenstaande is een expansie van de Chamavi naar het oosten mogelijk. Deze zal 

dan in eerste instantie het voormalige territorium van Tubantes en Usipetes hebben betroffen, en min

der dat van de Bructeri. Nergens zijn bronnen te vinden die erop wijzen dat de groep het oorspronke

lijke gebied geheel heeft verlaten.1396 Dat de Chamavi direct aan de Bructeri grenzen wordt gesugge

reerd in een passage over een campagne van Arbogastes, die eerst de Bructeri en dan de Chamavi aan

valt.1397 

Volgens Tacitus werden de Ampsivarii door de Chauci verdreven en probeerden zij zich in 58 na 

Chr. op de rechter Rijnoever te vestigen.1398 Nadat de Romeinse generaal Dubitus Avitus dit plan had 

verijdeld, zou een lange zwerftocht zijn begonnen en toevlucht zijn gezocht bij de Chatti en 

Cherusci.1399 Laat-Romeinse vermeldingen van de groep geven aan dat zij voortbestond, in tegenstelling 

tot wat Tacitus beweert. Waar de Ampsivarii in later tijd woonden is moeilijk vast te stellen. De door 

Tacitus beschreven zuidoostwaartse trek richting Chatti en Cherusci is in overeenstemming met het 

bericht over de eerder genoemde campagne van Arbogastes. De troepen van de magister militum, die van

uit Keulen aanvallen, zien namelijk Ampsivarii en Chatti "op de heuvels in de verte". Gezien de ondui-
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delijkheid over het lot van de Chatti in de laat-Romeinse tijd, zou misschien "Chattuarii" moeten wor

den gelezen,1400 maar dat verandert niets aan de strekking van de passage.1401 

Tacitus vermelding van de val van de Cherusci lijkt op waarheid te berusten,1402 in tegenstelling tot 

wat hij over de Bructeri en Ampsivarii schrijft. De stam moet in de 1ste eeuw ten onder zijn gegaan aan 

de elitecompetitie. Net als in het geval van de Sugambri en Chauci, die ook serieuze tegenstanders van 

Rome waren, leeft hun naam wel voort.1403 Er is geen enkele indicatie dat de groep in de laat-Romeinse 

tijd nog werkelijk bestaat. 

Het lot van de Chatti is onduidelijk. Naast de zojuist genoemde twijfelachtige vermelding bij 

Gregorius van Tours is er alleen een vermelding van "Cati" in de Laterculus Veroniensis.1404 Na het begin 

van de 4de eeuw duiken de Chatti alleen in poëzie op.1405 Over de relatie tussen de namen Chatti en 

Hessen is veel gediscussieerd, maar bestaat allerminst overeenstemming.1406 Mogelijk worden de Chatti 

in de bronnen niet meer genoemd omdat hun territorium op de grens van dat van de Franci en 

Alamanni lag. 

8 . I . 3 V E R D W I J N E N D E K L E I N S T A M M E EN GROTERE M O B I L I T E I T ? 

Wanneer nagegaan wordt hoeveel tribale groepen uit de vroeg-Romeinse tijd tot in de 4de eeuw blij

ven voortbestaan, blijkt dat iets meer dan de helft te zijn. Het betreft de Frisii, Ampsivarii, Angrivarii, 

Bructeri, Chamavi, Tubantes, Chatturii en Chatti (?). De Chauci, Cherusci, Tencteri, Usipetes, Sugambri 

en Marsi schijnen niet meer te bestaan. Op het eerste gezicht lijkt de stelling bevestigd dat het aantal 

Kleinstämme in de loop van de Romeinse tijd drastisch afneemt. Bij de genoemde groepen gaat het ech

ter alleen om diegenen, waarvan de geschiedenis vanaf de Augusteische tijd te volgen is. Het is uiterst 

moeilijk zicht te krijgen op de werkelijke etnische verhoudingen. In de 1ste eeuw na Chr. blijkt name

lijk eveneens sprake van de Gamabrivii,1407 Caülci, Campsiani,1408 Landi,1409, Fosi,1410 Dulgubini, Chasuarii 

en "andere, niet bijzonder vermeldenswaardige stammen".1411 Ook in de laat-Romeinse tijd bestaan veel 

meer groepen dan men gewoonlijk denkt. Zo zijn er de Tvihanti, slechts bekend van vermeldingen op 

wijstenen uit Engeland. Wellicht zijn zij de naamgevers van de landstreek Twente.1412 Net als de Tvihanti 

zijn ook de Falchovarii slechts bekend omdat zij troepen hebben geleverd.1413 Doorgaans worden zij als 

een buurstam van de Angrivarii beschouwd.1414 Verder is in onze streken sprake van de wat duistere 

Rugii, Heruli en Chaibones. Alles overwegend, is het derhalve maar de vraag of het aantal Kleinstämme 

werkelijk afneemt. 

Een blik op de kaart met de laat-Romeinse stamnamen leert dat waarschijnlijk iets anders aan de 

hand is (figuur 8.3). In de vroege 4de eeuw is sprake van een "lege" zone, die Oost-Nederland, het 

Münsterland, Nedersaksen en het stroomgebied van de Weser omvat. Hiervoor zijn twee verklaringen 

denkbaar. De eerste is het daadwerkelijk verdwijnen en/of migreren van tribale groepen. Nu verdwij

nen verschillende vroeg-Romeinse stammen, doch alleen de Cherusci verbleven in de "lege" zone. 

Deze laatste kan eveneens mede ontstaan zijn door de zuidwaartse verplaatsing van de Angrivarii, 

Ampsivarii en Bructeri. Hoe het ook zij, de "migraties" in het Rijn-Wesergebied zijn niet van een dus

danige schaal dat zij passen in het traditionele beeld van de Volksverhuizingen. Er is geen sprake van een 

massale verplaatsing van stammen over grote afstanden, hetzij voortgestuwd door "druk" van stammen 

uit het uiterste noorden en oosten van Germania, hetzij aangetrokken door de rijkdommen van het 

Romeinse rijk.1413 Mijns inziens zijn de groepen in het gebied tussen Rijn en Weser in de laat-

Romeinse tijd even mobiel als in de eeuwen daarvoor. Reeds in de Late Ijzertijd is sprake van migraties 

over grotere afstand, bijvoorbeeld gedocumenteerd voor de Germani cisrhenani. Daarnaast zullen vele 

kleine verschuivingen van territoria hebben plaatsgevonden. Tenslotte blijkt de mobiliteit van elites en 

krijgergroepen uit de talloze raids. De relatieve rust in de midden-Romeinse tijd is voor een deel slechts 
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schijn, omdat de grensverdediging optimaal functioneert en de klassieke auteurs niets berichten over 

gebeurtenissen ver van de Rijn af.1416 De laat-Romeinse tijd laat een terugkeer naar het oude "Ijzertijd

patroon" zien, met verplaatsingen naar Gallië. Hoewel in de 4de eeuw sprake is van migraties van groe

pen uit het Rijn-Wesergebied bleven talloze (delen) van stammen gewoon rechts van de Rijn achter.1417 

De genoemde lege zone kan derhalve nooit alleen zijn ontstaan ten gevolge van migratie. Mijn 

inziens is het beperkte blikveld van de klassieke auteurs bepalend. Ondanks de goede overlevering is 

zelfs in de vroeg-Romeinse tijd reeds sprake van een zekere vertekening. Voor wat betreft het 

Nederrijnse gebied wordt met name geschreven over de groepen rondom de aanvals-assen langs de 

Lippe en via de Noordzeekust. Illustratief is Tacitus' opmerking dat "achter" de Angrivarii de Dulgubini 

en Chasuarii wonen, alsmede "andere, niet bijzonder vermeldenswaardige stammen".1418 Elders in de 

Germania laat Tacitus het territorium van de Chauci naar het zuiden doorlopen tot aan dat van de 

Chatti.1419 Men schrijft in feite alleen over de Franci en Alamanni, die tot tegen de Rijn wonen. De 

weinige voorbeelden van groepen in het binnenland, zoals de Tvihanti en Falchovarii, zijn niet via ver

halende bronnen overgeleverd. In de "lege" zone moeten veel meer stammen hebben bestaan. In het 

onderstaande zal voorts blijken dat de klassieke auteurs geen goed beeld hebben en geven van de ver

houdingen in het kustgebied van de Noordzee, waar sprake is van de Frisii en Saxones. 

8.2 FRIEZEN, FRANKEN EN SAKSEN. DE GROßSTÄMME VAN DE LAAT-ROMEINSE 

TIJD? 

Wanneer het gaat over de groepen die het onderzoeksgebied in de laat-Romeinse tijd bewonen, wordt 

doorgaans gesproken over de trits Friezen, Franken en Saksen. Achter deze groepen zouden Großstämme 

of gentes schuilgaan, nieuwe etnische eenheden die het resultaat zijn van de socio-politieke veranderin

gen in de Romeinse tijd. De zojuist bereikte conclusie dat de zogenaamde Kleinstämme tot in de laat-

Romeinse tijd voortbestaan geeft aanleiding tot een hernieuwde analyse van de betekenis van de 

begrippen Friezen, Franken en Saksen. 

8 . 2 . 1 D E F R I S I I 

Dat de Frisii altijd in één adem met de Franci en Saxones worden genoemd is enigszins verwonderlijk, 

wanneer men zich realiseert hoe weinig over hun wedervaren in de midden- en laat-Romeinse tijd 

bekend is. Nadat hun woongebied door Tacitus en Ptolemaios is aangeduid,1420 worden zij pas weer 

door de Panegyrici uit de late 3de eeuw vermeld. De Frisii waren niet onbelangrijk voor het Imperium 

Romanum, want zij leverden blijkens inscripties reeds vóór 250 hulptroepen voor het Romeinse leger. 

Volgens de Panegyrici worden de Frisii samen met Chamavi verslagen en als laeti in Gallië gevestigd. Het 

is de laatste historische vermelding van de Frisii voor een periode van ongeveer 300 jaar.1421 De stam

naam komt misschien nog voor in de Laterculus Veronensis, maar deze lijst is hooguit enkele decennia 

jonger dan de Panegyrici.1422 De mogelijke vermelding van de Frisii op de Tabula Peutingeriana zal een 

oudere situatie weergeven, daar ook de Chauci nog genoemd worden.1423 De Frisii spelen voor wat 

betreft de geschreven bronnen pas vanaf het midden van de 6de eeuw weer een rol in de geschiede

nis.1424 

Het lijkt in het licht van de weinige bronnen over de Frisii dus overdreven hen reeds in de 4de eeuw 

als een Großstam te beschouwen.1425 Die kwalificatie komt voort uit de betekenis van de Frisii in de 

Vroege Middeleeuwen. Onder archeologen is het zelfs een discussiepunt of in Friesland sprake is van 

bewoningscontinuïteit.1426 Hoewel deze kwestie niet is opgelost mag in ieder geval worden uitgegaan 
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van een sterke bevolkingsteruggang in het noordelijk kustgebied aan het eind van de Romeinse tijd.1427 

In het kader van deze studie is vooral een observatie van De Boone interessant.1428 Hij heeft er op gewe
zen dat in de Panegyrici van rond 300 na Chr. zowel de Chamavi als de Frisii tot de Franci gerekend 
worden. De begrippen Franci en Frisii/Chamavi lijken voor de lofredenaars uitwisselbaar te zijn.1429 

Blijkbaar werd het gehele gebied benoorden de Rijn als Frankisch gezien. Verscheidene malen worden 
de Franci aan de "uiterste kusten van het barbarenland" geplaatst.1430 Rond het midden van de 4de 
eeuw, wanneer de Friezen-naam is verdwenen, worden de Saxones aan de Noordzeekust gesitueerd (zie 
onder). 

DE SAXONES 

De Saxones zijn vaak als opvolgers van de Chauci gezien. Beide waren immers groepen die hun vele 

raids via de Noordzee hielden. Het probleem is evenwel dat bijna twee eeuwen liggen tussen de laatst 

bekende Chaukische raid in ca. 170 na Chr. en het moment waarop de Saxones een rol in de bronnen 

gaan spelen. Natuurlijk is de naam Saxones reeds rond het midden van de 2de eeuw te vinden bij 

Ptolemaios, maar dan wonen zij ten oosten van de Elbe. Een vermelding uit het begin van de 4de eeuw 

geeft geen informatie over de lokatie van de groep.1431 Alle andere bronnen waarin de Saxones voorko

men zijn na het midden van de 4de eeuw opgeschreven, beginnend met Iulianus Oratio uit 355/356 na 

Chr. Zoals in Iulianus' rede, worden in de meeste bronnen de Franci en Saxones in combinatie 

genoemd. Het lijkt erop, dat de klassieke auteurs vanaf het midden van de 4de eeuw een tweedeling 

maken binnen het gebied benoorden de Rijn: eerst komen de Franci, daarachter — aan de Noordzeekust 

- de Saxones. Het Saksen-begrip heeft derhalve veel van een etic ascriptive label. De inhoud wordt in 

belangrijke mate bepaald door de klassieke auteurs en bij hen is het in feite niet meer dan een weinig 

precieze geografische aanduiding. 

Dit is het eerste obstakel bij een onderzoek naar de vraag welke betekenis de naam Saxones voor de 

participanten zelf had. Omdat de Saxones zich relatief ver van de Rijn af bevinden, geven de bronnen 

nauwelijks informatie.1432 Anders dan in het geval van de Franci is daarom zelfs nauwelijks te bepalen 

welke sub-groepen of stammen tot de Saxones moeten worden gerekend. Men is er wel vanuit gegaan 

dat de Reudigni in de Saxones opgingen, omdat zij door Tacitus wel en door Ptolemaios niet (meer) 

genoemd worden.1433 Het woongebied van de Chauci moet zeker tot dat van de Saxones zijn gaan 

behoren, of de eersten nu nog bestonden of niet.1434 Verschillende onderzoekers stellen zich voor dat de 

Saxones zich reeds in de 4de eeuw manifesteerden in Oost-Nederland en andere delen van de "lege" 

zone.1435 Hierbij wordt uitgegaan van de realiteit van de door Tacitus genoemde zuidwaartse expansie 

van de Chauci en wordt de middeleeuwse situatie teruggeprojecteerd. Mijns inziens is deze voorstelling 

van zaken onjuist. Zoals gezegd moeten tot in de 4de eeuw tal van Kleinstämme in de lege zone hebben 

bestaan, waaronder de Tvihanti, Angrivarii en Falchovarii. Verder mogen de Salii volgens Zosimos dan 

wel uit hun herkomstgebied verdreven zijn door de Saxones, maar het is algemeen aanvaard dat de 

streeknaam Salland van de stamnaam is afgeleid.1436 Wellicht is een deel van deze groep aldaar achterge

bleven en niet naar Batavia getrokken. De verspreiding van de Saksen(naam) zal een proces van eeuwen 

zijn geweest dat voor wat betreft de binnenlanden van Germania eerst in de Vroege Middeleeuwen 

werd afgesloten.1437 

Ondertussen is geen antwoord gegeven op de vraag wat precies onder Saxones verstaan moet wor

den. Gedurende de eerste anderhalve eeuw Sachsenforschung bestonden hieromtrent twee tegengestelde 

opvattingen, de Eroberungs- en Bündnistheorie}™ Volgens aanhangers van het eerstgenoemde verklarings

model had de oorspronkelijke stam door middel van geweld een reeks andere groepen onderworpen, 

wiens namen daardoor verloren gingen en plaatsmaakten voor de naam van de Saxones. Anderen meen-
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den dat sprake was van een reeks vrijwillige bondgenootschapen tussen stammen, een model dat ook 
wel op de Franci is toegepast (zie onder). De laatste decennia is de Bündnistheorie grotendeels losgelaten, 
al verondersteld men nog wel dat de Saxones als Kultverband functioneerden. De naam van de Saxones 
zou zich zowel door veroveringen hebben verbreid, als door uitbreiding van de politieke invloedssfeer 
en ethnische Selbstzuordnung.,439 Vooral het optreden van krijger-Gefolgschaften van gemengde etnische 
samenstelling zou het oorspronkelijke onderscheid tussen de verschillende stammen hebben doen verva
gen, zodat uiteindelijk alleen het overkoepelende Saksen-begrip overbleef.1440 Dit verklaringsmodel 
komt plausibel over, al geven de beschikbare bronnen geen enkele informatie over de emic invulling van 
het begrip Saxones. 

. 2 . 3 DE FRANCI 

Het begrip Franci komt vanaf het midden van de 3de eeuw in de bronnen voor. Pas enkele decennia 
later blijkt het een begrip te zijn waarachter verschillende stammen schuilgaan, te weten de Frisii en 
Chamavi. Zoals beschreven is de toewijzing van de Frisii aan de Franci een éénmalige aangelegenheid. 
De Chamavi worden ook in latere bronnen Franci genoemd. Daarnaast staat op de Tabula Peutingeriana 

de wat cryptische mededeling Chamavi qui el Pranci (zie onder). De jongste vermelding heeft betrekk-
king op de strafexpeditie van Arbogastes tegen de Frankische subreguli Marcomerus en Sunnon in 388 
na Chr.1441 Een andere stam die onder de noemer Franci valt, is die van de Salii. Zij komen voor in het 
verhaal van Zosimos over gebeurtenissen die zich kort voor 358 na Chr. afspeelden. Het gaat in dat ver
haal over "het volk van de Salii, een stam van de Franci".1442 Ammianus spreekt over "de Franci, diege
nen namelijk die gewoonlijk de Salii genoemd worden".1443 Ook de (Ch)attuarii worden tot de Franci 
gerekend; de eerste maal wanneer acties van Iulianus worden beschreven. In 360 steekt de keizer in de 
buurt van Xanten de Rijn over en valt "het gebied der Franci, die men Attuarii noemt" binnen.1444 In 
het bericht over Arbogastes bij Gregorius van Tours wordt gesproken van Chattuarii of Chatten onder 
de Frankische subregulos Marcomerus.1445 Dezelfde tekst vormt tenslotte de enige vermelding van zowel 
de Bructeri als de Ampsivarii als Frankische stam. De laatsten worden weliswaar niet direct als Franci 
gekarakteriseerd, maar zij bevinden in het gevolg van de Frankische subregulus Marcomerus. 

Wat gaat nu achter het begrip Franci schuil en hoe verhouden zich de reeds bestaande groepen tot 
dit begrip? In de eerste plaats is het voor de klassieke auteurs een soort van geografische aanduiding. 
Zoals bij de bespreking van de Frisii naar voren is gekomen, beschouwen de schrijvers aanvankelijk alles 
benoorden de Rijn als Frankisch. Om precies te zijn betreft het alle groepen tegenover de grens van 
Germania inferior, want de groepen tegenover Germania superior worden als Alamanni aangeduid.1446 Later 
preciseert men dit en worden de groepen in het kustgebied van de Noordzee van de Franci onderschei
den en als Saxones benoemd. Alleen al op grond van de Germaanse oorsprong van het woord Franci is 
duidelijk dat het de naam meer is dan uitsluitend een etic label. Hoewel de betekenis niet vast staat is 
deze waarschijnlijk iets als "de wilden, dapperen, onstuimigen".1447 

Een inmiddels nauwelijks meer aangehangen interpretatie is die van de Franci als een "stammen
bond" van een reeks autonome stammen. Deze interpretatie is voornamelijk gebaseerd op een passage in 
de Panegyrici: Al deze volken hadden eerst afzonderlijk, daarna tegelijk, de wapens opgenomen en waren, verenigd 

in bondgenootschap,gezamenlijk een heftige strijd begonnen.UA% Een stammenbond is een anachronisme, 
gemodelleerd naar het soort verdragsrelaties dat moderne natie-staten onderhouden. Weliswaar konden 
stammen verdragen sluiten, maar deze hielden in de praktijk doorgaans niet lang stand, daar zij in feite 
op persoonlijke basis tussen leden van de elite werden gesloten.1449 

Als alternatief voor het model van een "staten"-bond hebben sommigen teruggegrepen op dat van 
het supra-tribale Kultverband. Het Frankische Kultverband zou dan de opvolgster zijn van de cultusge-
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meenschap rond het Tanfana-heiligdom, en daarmee weer van de Istaevones.1450 Mijns inziens kan een 
dergelijk verband tussen de begrippen Franci en Istaevones niet worden gelegd; de eersten zijn immers 
geen (in)directe opvolgers van de laatsten. Wel zou het begrip Franci, net als Istaevones, kunnen zijn 
ontstaan als overkoepelend begrip voor een reeks groepen waartussen een metaforische verwantschap 
werd geconstrueerd. 

Veel onderzoekers vatten het begrip Franci op als een zelfstandig gebruikt bijvoegelijk naam
woord.1431 De zojuist genoemde etymologie van Franci volgend, zou aldus oorspronkelijk sprake zijn 
geweest van de "wilde Chamavi" of "wilde Salii". Dat daadwerkelijk een hoofdstam bestond leidt men 
af uit een lofrede van Libanios op Constantius en Constans.1452 Een eerste argument de Chamavi als 
hoofdstam te beschouwen is dat zij 60 jaar eerder dan andere groepen als Franci worden genoemd. Het 
tweede argument vormt de aanduiding op de Tabula Peutingeriana, te verbeteren tot Chamavi qui et 

Franci. Dit leest men dan als "Chamaven die (de) Franci zijn".1453 Men kan echter evengoed lezen 
"Chamavi die (ook) Franci zijn".1454 Mede gezien de geringe waarde van de Tabula met betrekking tot 
Overrijnse groepen is het verstandig niet te veel waarde aan deze bron te hechten.1455 

Ter onderbouwing van de visie dat niet de Chamavi maar de Salii de hoofdstam van de Franci vorm
den, zijn tal van argumenten aangevoerd. In hoofdstuk 7 is besproken hoe de Salii in 360 reeds enige tijd 
op Romeins grondgebied verbleven, en door Iulianus "in bescherming" werden genomen. Omdat 20 
jaar eerder met de Franci een verdrag was gesloten en bij Libanios naar "de hoofdstam" wordt verwe
zen, stelt men deze laatste gelijk aan de Salii.1456 Verder doet Blok de in een retorische vraag vervatte 
suggestie, dat de Franci "gewoonlijk" Salii worden genoemd omdat zij de Frankische hoofdstam zijn.1457 

Het belangrijkste argument voor de meeste auteurs is echter de relatie tussen de Salische traditie en de 
Merovingische dynastie in de Vroege Middeleeuwen.1458 Men moet zich echter realiseren dat tussen de 
laatste vermelding van de Salii in de Romeinse bronnen en de eerste vroeg-middeleeuwse teksten twee 
eeuwen liggen. Nergens blijken de Salii reeds in de 4de eeuw een dusdanige positie in te nemen dat zij 
tot dragers van de Merovingische dynastie waren voorbestemd. 

Het zal duidelijk zijn dat ik weinig overtuigende argumenten zie voor hetzij de Chamavi, hetzij de 
Salii als hoofdstam van de Franci. Dat men het bestaan van een dergelijke eenheid toch als een serieuze 
optie onderzoekt, heeft alles te maken met de bestaande ideeën omtrent het ontstaan van de 
Großstämme. Wenskus geeft direct aan het begin van zijn hoofdstuk over de Franci toe dat de vorming 
van deze Grqßstam anders verloopt dan in de meeste gevallen.1459 Zij is namelijk niet uit een 
Wanderlawine tijdens de migratie richting het Romeinse rijk ontstaan, doch zou zich eerder bezuiden de 
Rijn hebben gevormd rond een Traditionskern.U60 Hij ziet de Salii aldus als Traditionskern en niet als 
hoofdstam.1461 Blok daarentegen laat de clustering van groepen rond de Salii reeds in Germania c.q. 
Oost-Nederland plaatsvinden.1462 

Het is interessant dat Wenskus het traditionele beeld van de Franci als Großstamm loslaat, tenminste 

voor zolang zij zich benoorden de Rijn bevinden. Daarmee is echter nog niets gezegd over de oor

spronkelijke betekenis van het begrip Franci. Zelfs als de naam in oorsprong op één groep betrekking 

had kan hij later gebruikt zijn om uitdrukking te geven aan een metaforische verwantschap tussen een 

aantal groepen.1463 Oudere overkoepelende begrippen, als Suebi of Ingaevones, waren misschien minder 

actueel geworden door de kleinschalige migraties en andere veranderingen tijdens de Romeinse perio

de. Hoewel het begrip Franci een emic ascriptive label kan zijn geweest, zullen de afzonderlijke stammen 

in hoge mate autonoom zijn gebleven en verwikkeld zijn geweest in inter- en intra-tribale conflicten. 

Wenskus heeft mijns inziens gelijk, wanneer hij de invulling van het Franken-begrip in belangrijke 

mate bezuiden de Rijn laat plaatsvinden. Hierbij zullen de "Romeinen" een grote rol hebben gespeeld. 

Al snel nadat de bevolking van Gallië en het Rijnland met Franci te maken krijgt, heeft deze term het 

begrip Germani geheel vervangen. De vertegenwoordigers van het Romeinse rijk zullen iedereen die 

van boven de Rijn afkomstig was met het etic ascriptive label Franci hebben aangesproken bij contacten in 
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het kader van gewapende conflicten, verdragen en hulptroepenleveranties. Toen in toenemende mate 

bleek dat de "noorderlingen" gewaardeerd werden om hun krijgshaftigheid en militaire capaciteiten, 

zullen zij in toenemende mate gebruik zijn gaan maken van het label Franci. Daarnaast zullen anderen 

zich in een proces van ethnische Selbstzuordnung Franci zijn gaan noemen. In analogie met het etic ascripti-

ve Germanen-begrip uit de vroeg-Romeinse tijd, zullen leden van de Chamavi, Salii, Ampsivarii en 

Bructeri zich echter in de dagelijkse praktijk vooral met hun stamnaam hebben aangeduid.1464 
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