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9 B E S L U I T 

In het onderstaande wil ik terugkomen op de belangrijkste punten die in deze studie aan de orde zijn 
gekomen. Ik geef geen overzicht van de resultaten voor elk hoofdstuk afzonderlijk, maar bespreek deze 
aan de hand van de drie centrale vragen die in paragraaf 1.1.2 zijn geformuleerd. In de eerste plaats ging 
het om een bepaling van de aard van de sociale organisatie en de machtspositie van elitegroepen aan het 
begin van de onderzochte periode. Vervolgens moest worden vastgesteld in hoeverre in de loop van de 
Romeinse tijd maatschappelijke veranderingen optraden. Tenslotte zou geprobeerd worden eventuele 
veranderingen te verklaren. Aandacht voor de beeldvorming door hedendaagse onderzoekers met 
betrekking tot de groepen in het Rijn-Wesergebied vormde een geïntegreerd onderdeel van de analyse 
van archeologische en geschreven bronnen. 

9 . I DE S O C I O - P O L I T I E K E O R G A N I S A T I E EN DE M A C H T S P O S I T I E VAN 

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

De eerste vraag, die naar de aard van de socio-politieke organisatie van de groepen tussen Rijn en 
Weser, levert direct een serieus probleem op. Terwijl in de Late Ijzertijd met elites te associëren vond
sten, zoals wapens en bronzen vaatwerk, in onder meer het Elbegebied in aanzienlijke aantallen voorko-
men,146= zijn deze op dat moment tussen Rijn en Weser onbekend. Dit heeft in de eerste plaats te maken 
met het geringe aantal graven dat is gevonden en het "armelijke" karakter van de bijgiften.1466 In het 
kustgebied worden zelden graven aangetroffen, op de zandgronden zijn de grafvelden doorgaans uiterst 
klein. Het merendeel van de graven betreft Brandgrubengräber, met slechts weinig meeverbrande en daar
door fragmentarische bijgiften. Monumentale randstructuren of grafheuvels ontbreken. Rituele deposi
ties zijn eveneens schaars en de materiële cultuur van elites wordt nu eenmaal zelden in nederzettings
context aangetroffen. Daarom is het niet vast te stellen of de uit Gallië geïmporteerde kostbare goederen 
die in de graven van het Elbegebied zijn gevonden misschien ook circuleerden tussen Rijn en Weser. 

Afgaande op het weinig gedifferentieerde grafritueel hebben meerdere onderzoekers het gebied tus
sen Rijn en Weser als aparte eenheid beschouwd, waar sprake zou zijn van een weinig gehiërarchiseerde, 
bijna egalitaire samenleving.1467 Zowel auteurs met een cultuur-historische als met een processuele bena
dering zien een direct verband tussen de aard van het grafritueel en de sociale organisatie. De omvang 
van het graf(monument) en het aantal en de aard van de bijgiften zouden een betrouwbare indruk 
geven van de sociale positie en status die de overledene bij diens leven had.1468 Dit uitgangspunt is in 
verschillende opzichten discutabel: de nabestaanden wordt een passieve houding toegedacht, zij kopiëren 
slechts het beeld van de levende in het graf. Verder is de inrichting van het graf slechts één aspect bin
nen het geheel van rituelen rond de dood. 

Blijkens antropologische studies is in de dodenrituelen van veel samenlevingen de structuur van rites 

de passage te herkennen.1469 De dood wordt gezien als de laatste statusverandering die de mens ondergaat. 
De "ziel" van de overledene moet loskomen van het stoffelijk lichaam en worden getransformeerd tot 
voorouder of bewoner van het dodenrijk. De verstoorde sociale orde moet worden hersteld door de 
essentie van de overledene voor de gemeenschap te behouden en te herverdelen. Het kan gaan om 
"vruchtbaarheid", "levenskracht", rollen, posities, claims en/of rechten. Het graf dat de archeoloog 
terugvindt hoeft in principe niets meer te zijn dan een bergplaats voor het stoffelijk overschot. Dit is 
wellicht een van de verklaringen voor het weinig gedifferentieerde grafritueel in het Rijn-Wesergebied. 
De traditie niet-monumentale graven aan te leggen en weinig bijgiften mee te geven is minstens tot in 
de Midden Ijzertijd terug te volgen. De plaats waar de stoffelijke resten werden gedeponeerd was blijk
baar van oudsher van ondergeschikt belang. 
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Vanzelfsprekend kunnen nabestaanden in specifieke gevallen extra zorg aan de uitvoering van een graf 
besteden. Dit gebeurt met name in bijzondere omstandigheden. Dergelijke omstandigheden treden bij
voorbeeld op wanneer de overdracht van de positie van de overledene problematisch is, zoals bij een 
opvolgingsstrijd. Ook het leggen van claims op een territorium door een pas gevestigde groep kan tot 
speciale rituelen aanleiding geven. Het hoeft echter niet zo te zijn dat boodschappen bedoeld voor gro
tere eenheden dan verwanten- of lokale groepen middels het dodenritueel worden overgebracht. Juist 
in het Rijn-Wesergebied lijkt de "rituele communicatie" te zijn verlopen via andere kanalen en heeft 
deze geen archeologische sporen nagelaten. 

Wekt het "armelijke" grafbestel de indruk dat tussen Rijn en Weser een weinig gedifferentieerde 
sociale organisatie bestond, op basis van geschreven teksten kan van het tegendeel worden uitgegaan.1470 

Teksten van klassieke auteurs over het gebied zijn in ruime mate voorhanden, doordat de daar levende 
Germaanse groepen met name rond het begin van de jaartelling en in de laat-Romeinse tijd een gevaar 
voor de veiligheid van Gallië vormden. Helaas lag de interesse van de auteurs primair bij de Romeinse 
geschiedenis en de daden van prominenten uit de eigen samenleving. Men had niet de intentie de socia
le organisatie van Germaanse groepen precies weer te geven. De terminologie voor specifieke posities 
en instituties is vaag en de waarden die het handelen van Germaanse elites bepaalden werden niet 
begrepen.1471 De centrale waarden van Germaanse elitegroepen komen daarentegen wel uitgebreid aan 
de orde in het Oudengelse epos Beowulf. Het hanteren van dit geschrift als "bron" voor de samenlevin
gen tussen Rijn en Weser is niet zonder problemen, doch de tekst biedt een referentiekader voor het 
plaatsen van de terloopse en anecdotische observaties van de klassieke auteurs. 

Op basis van de geschreven bronnen is een tamelijk gedifferentieerde socio-politieke organisatie voor 
het Rijn-Wesergebied te reconstrueren. Aan het hoofd van een tribale groep staat de koning, die rituele 
functies vervult als representant van de groep als geheel.1472 Hij bevestigt middels geschenkenuitwisseling 
de positie van leden van de elite en hun claims op een deel van het territorium. In tal van opzichten is 
hij echter gelijk aan andere leden van de hoogste elite, aangezien zijn positie niet vanzelfsprekend is en 
door martiaal en vrijgevig handelen verkregen en behouden moet worden. Hoewel in principe alleen 
leden van de stirps regia in aanmerking komen voor het koningschap, bestaat vaak een felle strijd om de 
opvolging. Van een onbetwiste primogenituur is geen sprake en door aanverwantschap met andere eli
tefamilies kunnen ook leden van de laatsten zich in de machtsstrijd mengen. 

De machtspositie van een koning of princeps steunde in belangrijke mate op zijn clientes, die een per
soonlijke afhankelijkheidsrelatie met hem onderhielden. De clientes met een lagere status werden door de 
princeps beschermd1473 en droegen in ruil daarvoor een tribuut van agrarische producten en grondstoffen 
af en verleenden (krijgs)diensten. Een minder asymmetrische relatie bestond met de leden van de 
Gefolgschaft of comitatus}1'1* In dit verband worden jonge mannen opgenomen op basis van hun voorna
me afkomst en verrichte "roemrijke" daden. De princeps of koning erkent de positie van een 
Gefolgschaft-krijger door het geven van geschenken en het aangaan van een metaforische verwantschap. 
Dit opent de krijger wegen tot het behalen van meer prestige, materiële welstand en uiteindelijk het 
stichten van een eigen Gefolgschaft. De krijger vecht voor de princeps en diens verwanten en verleent 
politieke steun. 

De uitwisselings- en huwelijksnetwerken waarin de koning en de hoogste elite participeerden had

den een supra-tribaal karakter. Mede daarom waren de contacten met vertegenwoordigers van Rome in 

essentie op dezelfde wijze vormgegeven als de onderlinge relaties van Germaanse elites.1475 Wanneer een 

Germaanse groep verslagen was of zich vrijwillig onderwierp werd een verdrag gesloten met de 

Romeinse bevelvoerder. In de klassieke bronnen wordt bij de beschrijving van dergelijke verdragen een 

terminologie gebezigd, die ook bij patroon-cliënt relaties wordt toegepast. De betreffende Germaanse 

groep is trouw of loyaliteit (fides) jegens Rome verschuldigd, zoals een cliënt jegens zijn patroon. 

Tegelijk wordt de relatie verwoord middels een vriendschaps- en verwantschapsterminologie. Door de 
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band met een Romeinse princeps — een hoge militair, lid van het keizerlijk huis of de keizer zelf — kon

den leden van de Germaanse elite hun positie binnen de eigen groep versterken. Een goede relatie met 

Rome bood Germaanse leiders ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van roem door dienst te nemen 

in het Romeinse leger en daarin krijgshaftig te handelen. 

Een elitekrijger moest voortdurend moeite doen zijn sociale positie en status waar te maken door 

eervol en krijgshaftig handelen. Zijn sociale positie en status waren niet absoluut gedefinieerd, maar 

mede afhankelijk van de daden van anderen. Daarnaast moest iemand die over goederen en rijkdommen 

kon beschikken deze "goed gebruiken" — dat wil zeggen weggeven — om zijn relatienetwerk in stand te 

houden. Het probleem was echter dat de waarde van "kostbaarheden" waarmee men een ander aan zich 

kon verplichten niet zozeer werd bepaald door de intrinsieke waarde, maar meer door hun geschiedenis. 

Deze geschiedenis verwijst naar de roemrijke daden en/of de uitwisselingsrelaties via welke het was ver

kregen. Kostbaarheden van de hoogste categorie — zwaarden, maliënkolders, helmen, kostbaar paarde-

tuig, drinkgerei, edelmetalen voorwerpen — konden dus niet zomaar in elke gewenste hoeveelheid wor

den geproduceerd. Daarnaast ontleende men aan de kostbaarheden een deel van zijn status, zodat zij niet 

lichtvaardig konden worden weggeschonken. Het schenken van een zeer kostbaar voorwerp kon tot 

gevolg hebben dat andere personen zich voor de eerder door hen ontvangen geschenken "moesten 

schamen". Het schenken aan één persoon greep op het totale relatienetwerk in. 

Op grond van de zojuist genoemde problemen werd bij de geschenkenuitwisseling naast een klein 

aantal kostbaarheden een grotere hoeveelheid minder kostbare zaken ingezet. Het betreft wederom 

wapens, drinkgerei en voorwerpen van edelmetaal, maar met een minder roemrijke geschiedenis, een 

meer gestandariseerde vormgeving en dito waarde. Voor wat betreft het Rijn-Wesergebied lijken daar

naast met name runderen en paarden tot deze categorie te hebben behoord. Het voordeel van genoem

de goederen is dat zij gemakkelijker te verkrijgen zijn, via raids en oorlogen, als het tribuut van clientes of 

overwonnen groepen en uit nijverheid, handel en agrarische productie. Voor het aangaan en onderhou

den van relaties vormen zij een minder "gevaarlijk" middel. Tegelijk is hun uitwisseling van cruciaal 

belang voor het voortbestaan van de samenleving. 

Het is voor de archeoloog om verschillende redenen moeilijk inzicht te krijgen in de elitaire uitwis

seling binnen een samenleving.1476 Iedere samenleving kent een eigen classificatie van goederen en kost

baarheden, waarbij voor de laatsten ook de geschiedenis belangrijk is. De waarde van gevonden artefac

ten is dus slechts tot op zekere hoogte te bepalen. Een groter probleem zijn de pogingen van de partici

panten kostbaarheden niet te verliezen, en derhalve de terughoudendheid ze als grafgiften of offergaven 

voor de goden te gebruiken. De "prestigegoederen" die de archeoloog vindt, behoren daarom zelden tot 

de hoogste categorie kostbaarheden. In het Rijn-Wesergebied aangetroffen bronzen vaatwerk en mun

ten van edelmetaal uit de Romeinse tijd behoorden wellicht tot een lagere categorie kostbaarheden. 

Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het rundvee, waarvan we via verschillende archeologische en 

geschreven bronnen weten dat het een belangrijke rol speelde binnen de uitwisseling van de bestudeer

de samenlevingen. 

9 . 2 V E R A N D E R I N G E N IN DE S O C I O - P O L I T I E K E O R G A N I S A T I E ? 

Het traceren van maatschappelijke veranderingen in de pre- en protohistorie stelt archeologen en histo

rici steeds weer voor problemen. Vanwege de fragmentarische overlevering moeten gegevens met 

betrekking tot verschillende perioden en uiteenlopende aspecten van de "werkelijkheid" worden 

samengevoegd om een beeld van de bestudeerde samenleving te krijgen.1477 Veranderingen worden 

beschreven als de overgang van het - statische - beeld van een "oorspronkelijke" situatie naar de situatie 

in een volgend stadium. 
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Op een dergelijke wijze zijn ook de veranderingen in de socio-politieke organisatie van de Germaanse 
samenlevingen geconcipieerd.1478 In de late prehistorie en vroeg-Romeinse tijd zouden verwantschaps
relaties de structuur van de samenleving hebben gedetermineerd. De elite zou uitsluitend binnen het 
kader van de stam hebben geopereerd en de koning zou primair een sacrale functie hebben gehad. Men 
veronderstelt dat in de loop van de Romeinse tijd een einde komt aan deze "oorspronkelijke" situatie. 
Leden van de elite zouden op individuele basis politiek zijn gaan bedrijven. Een leider verzamelde een 
Gefolgschaft om zich heen om rijkdommen en land te veroveren. Dientengevolge kreeg de leider contro
le over de circulatie van prestigegoederen en een deel van de (agrarische) productie. Daar Gefolgschaft-

relaties de bestaande stamverbanden doorkruisten, zouden de tribale eenheden uit de vroeg-Romeinse 
tijd zijn verdwenen en plaats hebben gemaakt voor nieuwe groepen als Franken en Saksen. 

Tegen bovenstaande visie op de ontwikkeling van de Germaanse samenlevingen zijn in deze studie 
verschillende bezwaren naar voren gebracht. Zowel het beeld van de "oorspronkelijke" als dat van de 
"uiteindelijke" socio-politieke situatie blijkt ingevuld aan de hand van common sense noties, ongeacht de 
specifieke theoretische benadering van de betreffende onderzoekers. Het veronderstelde primaat van 
verwantschap, met als gevolg een betrekkelijk egalitaire sociale organisatie, berust op stereotypen aan
gaande het karakter van "primitieve" of "niet-complexe" samenlevingen. De verwantschap waarover 
wordt gesproken is echter niet oorspronkelijk, want het is vooral een cultural construct en minder een bio
logisch gegeven. Ten aanzien van de "ontwikkelde" Germaanse samenleving worden eveneens stereoty
pen gehanteerd. Voor wat betreft de situatie in de laat-Romeinse tijd wordt de machtspositie van elite
groepen vergeleken met die in onze moderne Westerse samenleving, daar deze zou zijn gebaseerd op 
militaire macht en de accumulatie van goederen en grond. Men doet het voorkomen of het biologische 
en irrationele plaatsmaakt voor het culturele en rationele. In de toekomst zal moeten worden getracht, 
niet steeds weer in dergelijke stereotypen te vervallen. Natuurlijk is dat moeilijk, daar zowel de voorstel
lingswerelden als de sociale en historische context die het handelen van de participanten stuurden nooit 
geheel kenbaar zijn. Beelden van het verleden zullen altijd geïnspireerd zijn op ons eigen referentieka
der. Dit laatste omvat zowel ideeën omtrent de Westerse samenleving als niet-Westerse culturen. 
Aangezien het maken van vergelijkingen onvermijdelijk is, kan alleen getracht worden het referentieka
der te expliciteren en te bediscussieëren in elke analyse van archeologische en historische bronnen. 

Een tweede punt van kritiek op de huidige beeldvorming over de Germaanse samenlevingen betreft 
de feitelijke onderbouwing van de veronderstelde veranderingen. Het gaat hierbij voornamelijk om de 
interpretatie van de schriftelijke bronnen, omdat de modelvorming over de socio-politieke organisatie 
vooral daarop is gebaseerd. Regelmatig wordt met passages uit de bronnen door tijd en ruimte "gescho
ven" om deze op een bepaalde situatie van toepassing te laten zijn. Zo lezen sommigen in hoofdstuk 7,1 
en 12,3 van de Germania een beschrijving van de "egalitaire" samenlevingen in het Rijn-Wesergebied, 
terwijl de gedifferentieerde sociale organisatie - met principes en comitatus - van hoofdstuk 13 tot 15 
alleen ten oosten van de Weser gevonden zou worden. Anderen menen dat Tacitus slechts de aanzetten 
beschrijft van het Gefolgschaft-systeem dat eerst later volledig tot ontwikkeling kwam. Voorts wordt vaak 
te veel gewicht toegekend aan één passage of term. Een voorbeeld is de passage over het "overlopen" 
van Inguiomerus naar de Marcomanni.1479 Het neutrale clientes van Tacitus wordt gelijkgesteld aan de 
Gefolgschaft en vervolgens als bewijs gebruikt voor de stelling dat de loyaliteit aan de Gefolgschaft groter is 
dan die aan de stam. 

Wanneer de teksten voorzichtig worden geïnterpreteerd, zijn vraagtekens te plaatsen bij algemeen 

veronderstelde veranderingen in de socio-politieke organisatie gedurende de Romeinse tijd. Het betreft 

het verdwijnen van het traditionele koningschap, het groter wordende belang van de Gefolgschaft, de toe

nemende mobiliteit van tribale groepen en het verdwijnen van de Kleinstämme. Zowel in de vroeg- als 

de laat-Romeinse tijd blijken de meeste Germaanse stammen koningen te hebben.1480 Wenskus'gallisch

westgermanischen Revolution betreft een tijdelijk ontbreken van koningen ten gevolge van een felle elite-
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competitie. Evenmin bestaan concrete aanwijzingen voor een veranderende inhoud van het koning- en 

leiderschap. Het gaat te ver uit de enigszins gewijzigde terminologie in de bronnen een fundamentele 

transformatie van de sociale structuur te destilleren. Van de vroeg- tot de laat-Romeinse tijd heeft de 

koning zowel een sacrale, rituele functie als politieke en militaire macht. 

Het clientèle- c.q. Gefolgschaft-systûem bestaat reeds in de Late Ijzertijd en wordt naar de laat-

Romeinse tijd toe zeker niet belangrijker, in de zin dat zij andere organiserende principes verdringt.1481 

Evenmin gaan de Gefolgschaft-relatïes sterker afbreuk doen aan bestaande stamverbanden. De hoogste 

elite, inclusief de Gefolgschaft, participeert voortdurend in inter-tribale netwerken en strijdt soms met 

stamgenoten. Dit leidde niet noodzakelijkerwijs tot een desintegratie van tribale eenheden omdat de 

elite buiten de comitatus eveneens banden had en afhankelijk was van verwanten en clientes van lagere sta

tus. 

Op grond van het bovenstaande hoeft het niet te verwonderen dat een groot aantal Kleinstämme uit 

de Augusteische periode in de 4de eeuw nog immer blijkt te bestaan.1482 Natuurlijk waren de etnische 

verhoudingen enigszins gewijzigd, verdwenen bepaalde groepen en veranderde de inhoud van sommige 

emic ascriptive labels. Groepen als de Franci en Saxones verdrongen de Kleinstämme als zodanig niet, doch 

vormden nieuwe overkoepelende, supra-tribale eenheden, vergelijkbaar met groepen als de Ingaevones, 

Suebi en Germani (cisrhenani) uit de Late Ijzertijd.1483 Dergelijke eenheden speelden een rol in inheem

se cosmologieën en afstammingsmythen, maar waren in het alledaagse leven alleen in bepaalde situaties 

van belang, bijvoorbeeld bij interactie met vertegenwoordigers van het Romeinse rijk. 

Het blijkt dat de mobiliteit van de onderzochte tribale groepen altijd betrekkelijk groot is en niet 

alleen in de laat-Romeinse periode. Gedurende de gehele latere prehistorie en Romeinse tijd vinden 

kleinschalige verschuivingen van stamgebieden plaats en een enkele maal migreert een groep over gro

tere afstand. Elitegroepen en Gefolgschaften zijn steeds zeer mobiel, aangezien zij raids over grote afstan

den houden en hun interactienetwerken supra-regionaal zijn. Reeds in de Late Ijzertijd strekt het net

werk van bijvoorbeeld Ariovistus zich tot ver in Gallië uit. In de Romeinse tijd nemen de contacten 

tussen inheemse elites aan beide zijden van de Rijn weliswaar af, doch zij herleven onder specifieke 

omstandigheden, zoals bij de Batavenopstand. Men moet zich voorts realiseren dat de geschreven bron

nen de supra-regionale elitenetwerken binnen Germania geheel negeren. In de laat-Romeinse tijd kun

nen Germaanse elitegroepen weer overgaan tot een intensieve raiding in Gallië en verkrijgen zij toegang 

tot netwerken die zich over het gehele Romeinse rijk uitstrekken. Men kan de traditionele sociale prak

tijken nu ook ten westen van de Rijn weer ten volle ontplooien. 

Bij een terughoudende interpretatie van de geschreven teksten blijven weinig argumenten voor de 

veronderstelde ingrijpende veranderingen in de Germaanse socio-politieke organisatie over. Tegelijk is 

echter gebleken dat de bestudeerde samenlevingen allerminst statisch waren; integendeel. Doordat elke 

generatie krijgers moest trachten door vrijgevig en krijgshaftig gedrag een positie te verwerven en te 

behouden, alsmede door de onderlinge competitie, waren machtsposities inherent instabiel. Desondanks 

zullen bepaalde elitegroepen hun machtspositie op de middellange termijn hebben weten uit te breiden. 

Bazelmans heeft er op gewezen hoe de getrapte Germaanse sociale organisatie, met bovenaan het 

koningsgeslacht en daaronder achtereenvolgens de Gefolgschaft en lagere (krijger)-c/t'etttes, door de onder

werping van andere koningsgeslachten een extra niveau kon krijgen.1484 Het beschrijven van een derge

lijke ontwikkeling in termen van een fundamentele verandering van de socio-politieke organisatie is 

weinig zinvol, omdat het gaat om "meer of minder gestratificeerde modaliteiten" van dezelfde structuur 

(figuur 9.1).1485 Het aantal niveau's in de sociale organisatie zal doorgaans weer na enkele generaties zijn 

verkleind, wanneer het overheersende koningsgeslacht ten onder ging in oorlogen, opvolgingsstrijd of 

door het ontbreken van erfgenamen. 

233 



* 

B 1 (=A 1) 

Fig. 9.1 Verschillende modellen voor de ontwikkeling van de socio-politieke organisatie van de Germaanse 
samenlevingen. 

A Het in deze studie aangehangen model dat voor de onderzochte periode uitgaat van tijdelijke en regio

gebonden uitbreidingen van patronage-netwerken, zonder dat daarbij de basisstructuur van de sociale organisatie 

verandert. 

B Het gangbare beeld van een algemene en definitieve hiërarchisering, met een ontstaan van relatief gesloten 

sociale klassen binnen welke een verdere opdeling en specialisatie plaatsvindt. 

Daar via de geschreven b ronnen weinig greep te krijgen is op veranderingen in de socio-politieke orga

nisatie, k o m t een belangrijke rol toe aan de archeologische gegevens. Gezien de problemat iek rond de 

grafvelden en r i tue le deposit ies is misschien he t mees t te ve rwach ten van gegevens betreffende he t 

nederzett ings- en agrarische systeem. 

Een belangrijke verander ing in de akkerbouw is he t geleidelijk verdwijnen van de Celtic field-land-

b o u w op de Pleistocene zandgronden in de eeuwen rond het begin van de jaartelling.1486 D e Celtic fields 

waren in h u n oorspronkel i jke opze t extensief gebru ik te akkercomplexen waarvan slechts een fractie 

tegelijk w e r d b e b o u w d . In een later s tadium lijkt he t g rondgeb ru ik zich op specifieke delen van de 

complexen te concen t re ren en m i n d e r aan de " raa takker"-s t ruc tuur g e b o n d e n te zijn. Ofschoon niet 

duidelijk is tot welke v o r m de veldsystemen in de R o m e i n s e tijd tenslotte zijn geëvolueerd, m o e t he t 

g rondgebru ik intensiever zijn geweest . Wellicht concent reerde m e n de akke rbouw op de leemrijkere 

bodems . D e belangrijkste wijz iging in het gewassenspectrum op de zandgronden was dat de rogge de 

gerst als belangrijkste graan verving in de Romeinse tijd.1487 

D e woons ta lhuizen op h e t Pleistoceen worden in de loop van de R o m e i n s e tijd geleidelijk langer, 

o m in de 3de of 4de eeuw - de ontwikkel ing verschilt per regio - lengtes van 30 tot 40 m te bereiken. 

Daarnaast is een deel van de gebouwen niet langer alleen in een w o o n - en staldeel opgedeeld, maar zijn 

meerdere ruimtes toegevoegd. Di t kan k u n n e n wijzen op een toename van de agrarische product ie of 
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veranderingen daarin, maar misschien ook voor een toenemend belang van de nijverheid. Hoewel de 
stallen eveneens in lengte toenemen, blijft hun groei verhoudingsgewijs achter. Dit impliceert geenszins 
een afnemende betekenis van de rundveehouderij. Deze was namelijk van oudsher al belangrijk, zowel 
voor wat betreft de voedseleconomie als de sociale uitwisseling. 

In de latere prehistorie bestaat de doorsnee bewoningslokatie op de zandgronden uit niet meer dan 
één of twee woonstalhuizen, die na verloop van tijd worden verplaatst ten einde een ander deel van het 
Celtic field in bewerking te nemen.1488 Bij elk akkercomplex hoort een aantal van deze lokaties, die 
samen als één nederzetting kunnen worden beschouwd. Vanaf het begin van de jaartelling wordt de 
bewoning geleidelijk aan plaatsvast en concentreert zich ten dele in grotere nederzettingen. 
Nederzettingen nemen in de loop van de Romeinse tijd tevens in omvang toe door een lichte bevol
kingsgroei. De gedachte dat nederzettingen van 20 tot 30 huishoudens karakteristiek zijn voor de laat-
Romeinse tijd is niet langer houdbaar. Uitgaande van een gemiddelde gebruiksduur van 30 tot 35 jaar 
per huis kunnen de grootste nederzettingen uit nooit meer dan 10 tot 15 gelijktijdige huishoudens heb
ben bestaan. De "doorsnee" nederzetting bestond zelfs uit niet meer dan 2 tot 4 gelijktijdige woonstal
huizen. Daarnaast kwamen gedurende de gehele Romeinse tijd Einzelhöfe in ruime mate voor. 

Afgezien van de uiteenlopende omvang van de woonplaatsen, bestaan geen indicaties voor een eni
germate ontwikkelde functionele nederzettingshiërarchie. Elke nederzetting is samengesteld uit een 
meervoud van hetzelfde basiselement: een omheind erf met daarop een woonstalhuis, spiekers en hut
kommen. Hoewel de erven verschillen qua aantal en grootte van de gebouwen, is nergens een verder
gaande arbeidsdeling vast te stellen. Enkele fenomenen die doorgaans als indicaties voor differentiatie 
tussen huishoudens worden opgevat, moeten mijns inziens anders worden geïnterpreteerd. Van de zoge
naamde Mehrbetriebsgehöfte — erven met daarop enkele gelijktijdige woonstalhuizen — in Flögeln is slechts 
sprake wanneer van een onrealistisch lange gebruiksduur van de gebouwen wordt uitgegaan. Voorts zijn 
de argumenten op grond waarvan men Herrenhöfe meent te kunnen identificeren bij nadere beschou
wing weinig overtuigend. 

In de Holocene gebieden hebben zich geen ingrijpende wijzigingen in het agrarische systeem voor
gedaan. Het gewassenspectrum is ongewijzigd gebleven en hetzelfde geldt voor de omvang en indeling 
van de woonstalhuizen. Een en ander hoeft niet als teken voor stagnatie worden opgevat. De kustgebie
den kenden evenals de binnenlanden een gemengd bedrijf met een nadruk op veeteelt.1489 Dit systeem 
was optimaal afgestemd op de (on)mogelijkheden van het fysisch milieu. Er was sprake van een vol
doende productieniveau voor de subsistence en de sociale, ceremoniële uitwisseling (van rundvee). Dat de 
bevolking van de Holocene gebieden zeker geen marginaal bestaan leidde blijkt bijvoorbeeld uit de 
omvang van de nederzettingen. Terpen zoals Ezinge kennen reeds in de Ijzertijd een grotere bewoning 
dan in gelijktijdige nederzettingen op het Pleistoceen.1490 Feddersen Wierde groeit in de Romeinse tijd 
zelfs tot een omvang van ca. 25 woonstalhuizen en is in dit opzicht wellicht representatief voor de 
naburige terpen. 

In de verschillende regio's van het kustgebied is sprake van sterk uiteenlopende nederzettingspatro
nen. Heeft de bevolkingstoename in het Land Wursten een groei van de oorspronkelijke nederzettingen 
ten gevolge, in Noordwest-Groningen lijkt men veeleer "satelliet-nederzettingen" van één of enkele 
huishoudens te stichten. Hierbij worden in toenemende mate de meer marginale delen van het land
schap in gebruik genomen. In de Assendelver Polders bestaat de bewoning voornamelijk uit Einzelhöfe, 

die ten gevolge van inklinking van de veenkussens waarop zij zijn gebouwd, van tijd tot tijd worden 
verplaatst. Slechts in een beperkt tijdvak bestaan tevens meer omvangrijke nederzettingen, en deze moe
ten reeds in de 2de eeuw na Chr. worden verlaten door een vernatting van de omgeving. De bewoning 
op het laagveen en de oude duinen weet zich tot in de 3de eeuw te handhaven. Ook in andere delen 
van het kustgebied wordt het fysisch milieu na verloop van enkele eeuwen minder gunstig. In 
Noordwest-Groningen worden in de laat-Romeinse tijd veel nederzettingen opgegeven en blijven 
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alleen de oudste en grootste terpen continu bewoond. Op Feddersen Wierde breekt de bewoning 
ergens in de 4de of 5de eeuw af. Het is zeer wel denkbaar dat de natuurlijke ontwikkelingen in het 
kustgebied hebben geleid tot verplaatsingen van bevolkingsgroepen op een grotere schaal dan bij de 
gebruikelijke migraties in de pre- en protohistorie. 

Feddersen Wierde is de enige nederzetting in het Rijn-Wesergebied waar het bestaan van 

Mehrbetriebsgehöfle en een Herrenhoj'kon worden vastgesteld. Verder is hier enig inzicht in de organisatie 

van de niet-agrarische productie te verkrijgen. De opgraver ziet een accumulatie van veebezit als de pri

maire ontstaansgrond voor de macht van de "heer" en de monopolisering van nijverheid en handel als 

secundaire factoren. In deze interpretatie mag een kern van waarheid zitten, maar zij is in bepaalde 

opzichten discutabel. Zo is het veebezit van de huishoudens op de Herrenhof gemiddeld kleiner dan 

elders in de nederzetting. Verder blijkt bij nadere beschouwing dat op de terp geen hoogwaardiger nij

verheid werd uitgeoefend dan de wagenmakerij. De beoefenaren van dit ambacht waren wellicht geen 

full-time specialisten en dat geldt zeker voor de producenten van bijvoorbeeld bronzen voorwerpen, 

benen kammen en houten vaatwerk. Zelfs de families in de Handwerkerhäuser bleven enigermate bij de 

agrarische productie betrokken en bewoonden in sommige fasen zelfs weer woonstalhuizen. Het is niet 

archeologisch waarneembaar dat de heer van de Feddersen Wierde de productie controleerde van goe

deren die van belang waren in de ceremoniële geschenkenuitwisseling. Mogelijk had hij wel greep op 

de uitwisseling van gebruiksgoederen en had hij mede daardoor toegang tot netwerken waarin meer 

prestigieuze voorwerpen circuleerden. De herbouw van het Hallenhaus op dezelfde plaats gedurende 

enkele generaties suggereert dat het lokale leiderschap binnen dezelfde familie bleef. 

De vraag is nu welke consequenties de bovengenoemde ontwikkelingen voor de machtsbasis van eli
tegroepen hadden. Op de korte en middellange termijn waren de verschuivingen in het nederzettings
patroon het meest ingrijpend. Door de concentratie van de bevolking in een kleiner aantal grotere 
nederzettingen en de bevolkingstoename konden elitegroepen sneller grotere groepen mobüiseren voor 
oorlogen, raids en andere social events. Minstens even belangrijk was dat men de organisatie van de - op 
de zandgronden toenemende - (agrarische)productie beter kon beïnvloeden. Leden van de elite die al 
dan niet direct beschikten over subsistence-goederen konden deze gebruiken om een clientèle aan zich te 
binden. Voorts kon het voedsel worden gebruikt voor het onderhoud van een Gefolgschaft en ook om 
raiding parties of legers gedurende enige tijd te voeden. Misschien droegen de beschreven veranderingen 
er toe bij dat de posities van elitegroepen op lokaal en micro-regionaal niveau stabieler werden. Zeker 
op het (supra-)tribale niveau zal de elitecompetitie echter onverminderd hevig zijn gebleven en bleven 
machtsposities instabiel. 

9-3 HET VERKLAREN VAN VERANDERINGEN EN DE INVLOED 

VAN HET ROMEINSE RIJK 

In het verleden werden veel veranderingen in de Germaanse samenlevingen toegeschreven aan de 
invloed van het Romeinse rijk. Aan deze denkwijze liggen verschillende redenen ten grondslag. In de 
eerste plaats werd een groot gewicht toegekend aan de teksten van klassieke auteurs, zodat onbewust 
een Romeins perspectief werd ingenomen. Wat de archeologie betreft sprongen de Romeinse importen 
in Germania in het oog. De Augusteïsch-Tiberische campagnes hadden dan wel niet geresulteerd in de 
verovering van Germania, doch de importen leken te wijzen op voortdurende (handels)contacten en een 
invloed van de Romeinse cultuur. Ik kom hier in het onderstaande op terug. 

De gedachte dat de aanwezigheid van het Romeinse rijk de Germaanse samenlevingen beïnvloedde 

heeft eveneens te maken met de gedachte dat ten oosten van de Rijn sprake was van "primitieve" groe

pen. Hedendaagse onderzoekers namen de barbaren-stereotypen van de klassieke auteurs over. De lagere 
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cultuur van de Germanen zou zich slechts hebben kunnen ontwikkelen onder invloed van de 
Romeinse beschaving. Tal van verklaringen in de literatuur getuigen van deze denkwijze. Zo zagen 
sommigen in de regelmatige uitleg van nederzettingen Romeinse invloed; alsof de Germanen niet in 
staat waren ordening aan te brengen.1491 Ook grote runderen werden als Romeinse importen gezien en 
de innovatieve roggeverbouw zou eveneens op Romeinse invloed teruggaan.1492 Onderzoekers gingen 
voorbij aan het feit dat het agrarische systeem in Germania optimaal was afgestemd op haar ecologische 
en culturele context. Wanneer innovaties daarbinnen nodig of zinvol waren, was de bevolking goed in 
staat deze door te voeren. 

Binnen de processuele en structureel-Marxistische archeologie van de jaren '70 en '80 werden ver
anderingen binnen tribale samenlevingen niet langer simpelweg verklaard uit de overname van 
Romeinse "cultuurelementen". Toch veronderstelde men een grote invloed van Rome op de 
Germaanse wereld. Binnen het theoretisch kader van het world-systems-, kern-periferie- en prestigegoe-
deren-model werden de Keltisch-Germaanse tribale samenlevingen gezien als deel van een groter socio-
economisch systeem.1493 Zij zouden afhankelijk zijn geweest van de Mediterrane samenlevingen, de kern 
van het systeem. De elite van de kern onttrok grondstoffen, veeteeltproducten en menskracht (slaven, 
hulptroepen) aan de periferie om haar positie in stand te houden. De elite van de periferie kreeg toe
gang tot exotische voorwerpen, die als prestigegoederen binnen de eigen samenleving konden worden 
ingezet. In de laatste eeuwen voor Chr. breidt de Romeinse invloedssfeer zich geleidelijk uit, en ver
plaatst de periferie zich van Zuid-, via Midden- naar Noord-Gallië. 

Met name Hedeager achtte het kern-periferie model ook van toepassing op de Germaanse samenle
ving. Zij ging uit van een tweedeling binnen het overrijnse gebied, die zou zijn gebaseerd op socio-
politieke en economische verschillen. De strook tot op ca. 200 km van de limes — waaronder het Rijn-
Wesergebied — zou een "bufferzone" tussen het Imperium en de rest van Germania zijn. Hedeager situ
eerde hier "vazalstaten" van Rome, die niet alleen politiek, maar ook in economisch opzicht enigermate 
met het systeem van de grootmacht waren geïntegreerd. Eerst buiten de bufferzone werden Romeinse 
importen aangetroffen die werkelijk als prestigegoederen zouden zijn gebruikt.1494 

De denkbeelden van Hedeager zijn echter niet te handhaven. In de eerste plaats hangt de schaarste 
van luxueuze Romeinse importen in Rijn-Wesergebied samen met de aard van het grafritueel. 
Daarnaast circuleerden wel degelijk kostbare Romeinse goederen in het gebied, bijvoorbeeld in de 
vorm van denarii en solidi.™90 Deze munten werden door Germaanse elitegroepen als kostbaarheden 
gezien, blijkens het feit dat muntschatten karakteristieken van thesauri vertonen en zijn gedeponeerd in 
watery contexts. De munten zullen vanwege hun sterk gestandariseerde waarde niet tot de hoogste cate
gorie van kostbaarheden hebben behoord,1496 doch in dezelfde sfeer hebben thuisgehoord als runderen 
en paarden. Hedeager model van de Romeins-Germaanse betrekkingen is verder onjuist omdat de 
Germaanse en de Romeinse economie niet geïntegreerd waren. De zojuist genoemde munten functio
neerden niet binnen een gemonetariseerde uitwisseling, maar hielden verband met verdragsrelaties. 
Dergelijke relaties bestonden slechts in specifieke, doorgaans korte perioden. Erdrich heeft aangetoond 
dat ook de importenstroom van bronzen vaatwerk en wapens sterk fluctueerde en samenhing met 
diplomatieke contacten. Een meer commerciële (ruil)handel bestond hooguit als bijverschijnsel in de 
laatste decennia van de 2de en de eerste van de 4de eeuw. In die perioden kwamen ook meer gebruiks
goederen en bronzen munten naar Germania. 

Van een intensieve Germaans-Romeinse interactie was eerst sprake gedurende de Augusteïsch-
Tiberische campagnes. Raiding in Gallië werd moeilijk voor Germaanse elitegroepen, doch nu kon roem 
worden verkregen door relaties met de Romeinse elite en dienst in het Romeinse leger. Een reeks 
muntschatten van denarii vormt de weerslag hiervan. De interactie met het Romeinse rijk moet sterke 
impulsen hebben gegeven aan de onderlinge competitie én samenwerking van Germaanse elites. Na het 
afbreken van de campagnes bestonden hooguit tijdelijke diplomatieke contacten met enkele stammen. 
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Alleen in 69/70 en rond de tijd van de Marcomannen-oorlogen kon men links van de Rijn weer raids 

houden en dienen in de hulptroepen. De contacten van laatstgenoemde periode blijken uit een groot 

aantal denarii-schatten en vondsten van bronzen vaatwerk, wapens, aardewerk en maalstenen. In de laat-

Romeinse tijd was de interactie structureel en zeer intensief.1497 De verzwakking van het rijk stond het 

houden van talloze raids toe en Germaanse principes vormden met hun Gefolgschaft elite-eenheden in het 

Romeinse leger. De netwerken van elitegroepen strekten zich over grote delen van Europa uit. Grote 

hoeveelheden gouden solidi in Germania vormen de archeologische neerslag van de belangrijke rol die 

de Germaanse elite in deze tijd speelde. 

Hoewel interactie met Rome wel degelijk plaatsvond en van invloed moet zijn geweest op de ont

wikkelingen in Germania, kunnen de contacten nooit de prime mover van veranderingen zijn geweest. Zij 

bleven beperkt tot specifieke perioden en verschilden bovendien niet van de relaties van Germaanse eli

tegroepen onderling. Ook zij sloten verdragen, gingen uitwisselingsrelaties aan en trachtten door raiding 

en ander krijgshaftig gedrag roem te verwerven. De contacten met Rome zorgden hooguit voor een 

vergroting van de dynamiek in de Germaanse samenlevingen gedurende bepaalde tijdvakken. 

Naast dit meer evenementiële niveau speelden ontwikkelingen in het agrarische en het nederzetting

systeem die eeuwen in beslag namen. Het gebruik van de Celtic fields onderging wellicht veranderingen 

vanaf het einde van de Urnenveldenperiode tot ver in de Romeinse tijd. Wijzigingen in de constructie 

van huizen en de uitleg van nederzettingen traden gedurende de gehele onderzochte periode op. Er is 

geen eindpunt van de ontwikkelingen aan te geven; zo verschuiven plaatsvast geworden nederzettingen 

als Wijster en Flögeln na verloop van tijd weer en wordt de nederzettingsuitleg weer losser. Ook de 

demografische ontwikkeling verliep langzaam. Uit het nederzettingsmateriaal mag een geleidelijke, 

beperkte groei van de bevolking worden afgeleid. 

Een eerste periode waarvoor een grote dynamiek in de samenleving verondersteld kan worden, zijn 

de decennia rond het begin van de jaartelling. Grotere delen van het kustgebied werden bewoonbaar, 

hetgeen zijn weerslag zal hebben gehad op de omstandigheden in de herkomstgebieden van de bewo

ners. Voorts waren de Augusteïsch-Tiberische campagnes van grote invloed op de samenlevingen in het 

Rijn-Wesergebied. In de laat-Romeinse tijd nam de dynamiek wederom sterk toe. Op het moment dat 

de bevolkingsomvang in het kustgebied een relatief hoog niveau heeft verandert het fysische milieu in 

negatieve zin. Dit moet veranderingen in de organisatie van de productie tot gevolg hebben gehad, als

ook intensievere raiding en migraties. Deze ontwikkelingen zullen mede van invloed zijn geweest op de 

situatie in het "binnenland". Voor het onderzoeksgebied als geheel was vooral de interactie met het 

Romeinse rijk van belang. De mogelijkheden tot raiding groeiden en ook de dienst in het Romeinse 

leger opende weer wegen voor het behalen van prestige en buit. Meer Germaanse principes en 

Gefolgschaft-kxijgers dan ooit tevoren vertrokken voor kortere of langere tijd en men kon participeren in 

bijkans "pan-Europese" elitenetwerken. 
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