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H O O F D S T U K I 

1 Zie Roymans/Theuws s.a. voor een overzicht van de 

doelstellingen, uitgangspunten en organisatie van dit 

project. 

2 Een definitie van Mann (1986, 1). 

3 De laat-prehistorische samenlevingen van Noord-

Gallië zijn binnen het Pionier-project onderzocht 

door Roymans (1993,1995,1996). Dit onderzoek, dat 

zowel een continuering als een verdieping is van zijn 

dissertatie (Roymans 1987; 1990), heeft betrekking op 

de periode 150 voor Chr. - 70 na Chr. 

4 Zie paragraaf 4.3.2. 

5 Roymans/Theuws s.a., 13-14. 

6 Roymans/Theuws, s.a., 15-16. Dit onderzoek heeft 

onder meer geresulteerd in een dissertatie (Bazelmans 

1996); zie verder hoofdstuk 4. 

7 Roymans/Theuws s.a., 4. 

8 Roymans/Theuws s.a., 5. 

9 Vergelijk Roymans/Theuws s.a., 12, waar zonder 

meer wordt uitgegaan van het bestaan van een presti-

gegoederen-circulatie. 

10 Deze discussie komt in hoofdstuk 3 aan de orde (zie 

ook hieronder). 

11 Roymans/Theuws loc.cit.. 

12 Inmiddels voltooid (Erdrich 1996). 

13 Het onderzoeksgebied omvat de Nederlandse provin

cies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, 

Overijssel en het "rechtsrijnse" deel van Utrecht en 

Gelderland. Voor wat betreft Duitsland gaat het om 

de westelijke helft van Nedersaksen, praktisch heel 

Noordrijn-Westfalen ten oosten van de Rijn en het 

uiterste noorden van Hessen. 

14 De lezer zij zich er van bewust dat hiermee niet het

zelfde wordt bedoeld als het gebied van de "Rijn-

Weser-Germaanse cultuur" zoals eindjaren '30 gede

finieerd door Von Uslar (paragraaf 3.2.2). 

15 Paleogeografie naar Zagwijn 1986, kaart 8 

(Nederland); Behre/Haarnagel 1984, fig. 14 (noord 

Nedersaksen); Jankuhn 1961-63, fig.10 (Sleeswijk-

Holstein). Venen in het binnenland naar Theuws 

1991, fig.l (Maas-Demer-Schelde gebied); Overbeck 

1950; Eggelsmann 1984 (Nedersaksen); Taschen-

macher 1939 (Westfalen). In verband met het formaat 

van de kaart zijn kleine venen en beekdalen niet aan

gegeven. Lössgrens naar Jadin/Cahen 1992, fig. 295 

(België); Lüning 1982, fig.13 (tussen Maas en Rijn); 

Taschenmacher op.cit.; Kampffmeyer 1983, fig. 3 

(Nedersaksen). 

16 Het Pleistoceen omvat alleen in het zuidoosten een 

hoger gelegen gebied met lössafzettingen, doch hier 

ligt slechts een klein aantal van de in hoofdstuk 5 te 

bespreken nederzettingen. 

17 Zie bijvoorbeeld Brandt el al. 1992, tabel 13. 

18 Voor dat gebied en de daar gelokaliseerde "Jastorf-

cultuur", zie paragraaf 3.2.2. 

19 Voor dit systeem zie Eggers 1955. Een overzicht van 

de verschillende hiervan afgeleide chronologieën is te 

vinden bij Lund Hansen (1987, 29-38). 

20 Eggers 1955,200. 

21 Dit laatste begrip verwijst naar een belangrijk grafveld 

dat als type-site fungeert. Verder circuleren periode-

aanduidingen als augusteische Zeit, Situlenhorizont en 

Horizont der geschweiften Fibeln (Seyer 1978c, 198, 

n.89). 

22 Stuiver/Reimer 1993. 

H O O F D S T U K 2 

23 Wel kan de archeologie samenlevingen over langere 

tijdstrajecten bestuderen dan de antropologie en de 

geschiedenis. 

24 Over deze stromingen in het algemeen, en de proble

men rond het begrip paradigma, zie Bloemers 1991a, 

63-72 en Trigger 1989, m.n. 4ff. 

25 Contra Bloemers 1991a, 72. Cf. Slofstra 1994, 23; 

maar zie hieronder. 

26 Voor een uitgebreid overzicht van de cultuur-histori-

sche benadering in internationaal perspectief, zie 

Trigger 1989, 148-206. 

27 Deze zou aan het skeletmateriaal af te lezen zijn 

(Kossinna 1911,10-11). 

28 Kossinna 1911,3. 

29 Cf. Bazelmans 1991, 106 en hieronder, paragraaf 

3.2.1. 

30 Kossinna 1911, 4. Het denkbeeld, dat de Duitsers 

voortkwamen uit de Germanen, bestond trouwens al 

in de 16de eeuw (Hachmann 1962, 17, n.26). 

31 Kossinna laat de beïnvloeding via migratie verlopen, 

maar daarnaast ging men binnen de cultuur-histori-

sche archeologie vooral van diffusie uit (Trigger 1989, 

150-155). 

32 Bijvoorbeeld Arnold 1990. 

33 Zie bijvoorbeeld Smolla 1979/80; Eggers 1959, 210-

247. 

34 Eggers 1959, 210-297; Hachmann 1962,24-28. 
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35 Hachmann 1962,29. 

36 Hachmann 1962, 27. 

37 Eggers 1959, 295. 

38 Harke 1989,406-407. 

39 Childe 1958, 70. Voor de in paragraaf 4.1.1 besproken 

Verjassungsgeschichte namen instituties de plaats in van 

"grote mannen" dan wel culturen. 

40 Zie bijv. Wähle 1940/41, 96. 

41 Reeds Aberg attendeerde op het evolutionisme van de 

"typologen" (Wähle 1940/41, 136). Montelius is bij

voorbeeld tot deze groep te rekenen (Eggers 1959, 94). 

Voor wat betreft het hanteren van de metafoor van het 

"organisme" betaat een overeenkomst met de 

Volksgeistlehre. 

42 Wähle 1940/41,141. 

43 Op dit probleem heeft ook Wenskus gewezen (1986, 

3). 

44 Vergelijk het citaat voor noot 37. 

45 Hachmann 1962, 27. Vergelijk Eggers 1959, 239. 

46 Hiermee wil ik niet suggereren dat cross-culturele ver

gelijkingen zonder problemen zijn. Zie hieronder, 

paragraaf 2.4.1 en paragraaf 4.3.2. 

47 Van Giffen bijvoorbeeld, wees het grafritueel aan als de 

primaire bron voor de studie van etniciteit (Waterbolk 

1977a, 147). 

48 Mede vanwege de suggestie dat het gaat om 

Siedlungsarchäologie (bewoningsgeschiedenis) in de bete

kenis die bijvoorbeeld Jankuhn er aan heeft toegekend. 

Het is echter zeker niet hetzelfde, hetgeen in het 

onderstaande zal blijken. 

49 Louwe Kooijmans 1994, 40. Minder gelukkig is de 

aanduiding van deze benadering door Louwe 

Kooijmans met het label "functionalisme" (in de zin 

van Trigger 1989, 244-288). Het suggereert namelijk 

het bestaan van een echt paradigma en een verband 

met de gelijknamige stroming in de antropologie (ver

gelijk Slofstra 1994, 166). Bovendien is de archeologie 

waarover gesproken wordt zeker niet anti-cultuur-his-

torisch (Louwe Kooijmans 1994,42). 

50 Voor de onderzoeksgeschiedenis, zie Halbertsma 1963, 

11-71; Waterbolk 1970c; 1977a; verschillende bijdragen 

in Boersma (ed.) 1970 en JVT 75, 1991; Miedema 

1983,21-27 en Kossack 1984. 

51 Ook in vroeg, invloedrijk nederzettingsonderzoek 

elders in Europa, bijvoorbeeld naar de Zwitserse paal

woningen en de Deense kokkenmeddinger, stond de 

relatie tussen bewoning en fysisch milieu centraal. Zie 

Waterbolk 1970c, 5. 

52 Van diegenen die direct na verschijning naar Van 

Giffens publicatie in Germania (1936a) verwezen, was 

Haarnagel actiefin het kustgebied (Haarnagel 1937, 

46-47; vgl. 1974, 8), doch anderen groeven op de zand

gronden (Bänfer/Stieren 1936,418 ff). 

53 Van Giffen zelf gooide het meeste ecologisch materiaal 

van Ezinge gewoon weg (De Langen/Waterbolk 1982-

88,90). 

54 Bantelmann 1955. 

55 Vgl. Bantelmann 1955, 77-78. 

56 Ik ben van mening dat de opbouw of "verhaallijn" van 

een publicatie veel zegt over de achterliggende ideeën 

van de onderzoeker, zelfs wanneer het werk op het 

eerste gezicht "neutraal" en descriptief is. Zie hiervoor 

bijv. ook Hodder 1989;Bazelmans 1990a, 56. 

57 Waterbolk 1970c, 11. 

58 Let op de omschrijving van het "Grundthema" door 

Kossack et a/. (1984, 1). 

59 Waterbolk 1981. 

60 Bloemers 1991b, 73. 

61 Voor algemene overzichten, zie Trigger 1989, 289-328; 

Bloemers 1991a, 66-67; 1991b. 

62 Cf. Bloemers 1991a, 67. 

63 Trigger 1989, 301-302; Slofstra 1982, 43. 

64 Zie bijvoorbeeld de verschillende visies van Slofstra 

1994 en Louwe Kooijmans 1994. 

65 Bloemers 1991a, 70. 

66 Zie het begin van deze alinea 

67 Over het ecologisch determinisme binnen de New 

Archaology, zie Trigger 1989, 302; 326-329. De toepas

sing van noties uit het kapitalisme bij de analyse van 

het economisch subsysteem wordt door Shanks en 

Tilley (1989, 5) ter discussie gesteld. 

68 Trigger 1989,302. 

69 Trigger 1989, 316-319; Slofstra 1982, 23. 

70 Bloemers 1991b, 76. 

71 Zie paragraaf 5.2.2. 

72 Trigger 1989,310. 

73 Schiffer 1976. 

74 Zie hierboven, paragraaf 2.2. Bijvoorbeeld Hedeager 

besteedt aandacht aan formatieprocessen in haar studies 

naar de Germaanse samenlevingen in Denemarken 

(1980, 38-48; 1992,14-21; 182-185). 

75 Hedeager 1978, 199. 

76 Zie bijvoorbeeld het werk van Gebühr/Kunow (1976) 

en Kunst (1978), hetgeen in paragraaf 3.3.5 aan de 
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77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

87 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

orde komt. 

Shanks/Tilley 1989, 1. 

Cf. Theuws 1994, 310. Deze afspiegelingsgedachte 

komt in 3.3.4 aan de orde, wanneer het gaat om de 

analyse van het grafritueel. 

Trigger 1989, 294-295. 

Voor voorbeelden, zie paragraaf 3.3.4 en 4.1.2. 

Zie bijv. Trigger 1989, 289-291. 

Zie paragraaf 3.3.4. 

Een toewijzing van de groepen tussen Rijn en Weser 

aan het tribal level impliceert bijvoorbeeld dat zij ver

gelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de Navaho-Indianen, 

de Nuer of de Samojeden (bij Service 1962, 119 

genoemd als voorbeelden van tribes). Deze contstate-

ring draagt nauwelijks iets aan onze kennis van de 

Germaanse samenlevingen bij. 

Schematisch voorgesteld, in de woorden van Claessen 

(1988, 62), in de vorm van "typologische traptreden". 

In werkelijkheid vinden veranderingen meestal gelei

delijk plaats, volgens een "glijbaan" model. 

Zie paragraaf 4.1., 4.3.1 en 5.3.2. 

Trigger 1989,24-25. 

Godelier 1978; Godelier 1986; Friedman 1975, 161-

165. 

Frankenstein/Rowlands 1978. 

Parker Pearson 1984; Hedeager 1992. 

Hedeager 1992, 87-90. 

Parker Pearson 1984, 69-71. 

Zie bijvoorbeeld Friedman/Rowlands 1978;Ekholm 

1978. 

Friedman 1975. 

Voor dit idee bij Hedeager, zie paragraaf 4.3.1. 

Parker Pearson 1984,71. 

Vooral aan de hand van Hodder 1986. 

Hodder 1986, 6-13. 

Hodder 1986, 70-76. In dit opzicht zijn er overeen

komsten met de zogenaamde social action- of structu-

ratietheorie van Bourdieu en Giddens. Voor een 

beknopte samenvatting van deze theorie zie Bloemers 

1991a, 69. 

Hodder 1986,6. 

Hodder 1986, 122ff. Deze notie van materiële cultuur 

is ook te vinden bij Shanks en Tilley (1989, 3-4). 

Hodder 1986,142-144. 

Hodder 1986,94-97. 

Hodder 1986, 94. Ook Shanks en Tilley menen dat 

het verleden uiteindelijk niet te reconstrueren is 

(Shanks/Tilley 1989,4-5). 

104 Hodder 1986, 95. 

105 Hodder 1986,140-141. 

Hodder zelf onderkent deze problemen natuurlijk 

ook. 

Hodder 1986, 80-90. Als (mogelijke) voorbeelden 

worden genoemd .. .mana, Celtic spirit, Protestant ethic, 

European inventiveness..." 

Hodder 1986, 80. 

Hodder 1986, 95 (vgl. 124). 

106 

107 

108 

109 

110 Hodder 1986, 95. 

111 Opvallend genoeg lijkt de antropologie voor Hodder 

nauwelijks een inspiratiebron. Mogelijk is bij hem 

sprake van een doorgeschoten reactie op het neo-

evolutionisme, dat door middel van willekeurige 

cross-culturele vergelijkingen een timeless past creëer

de (Hodder 1986, 1; 9). 

112 Therkorn 1986; 1987a; 1987b. Therkorns dissertatie 

over de samenlevingen van de (Romeinse) Ijzertijd in 

Noord-Holland is nog niet voltooid en hetzelfde 

geldt voor het onderzoek van Abbink naar de ver

vaardiging van het handgevormde Ijzertijd aardewerk 

in West-Nederland. 

113 Deze terminologie is afkomstig uit de zogenaamde 

Annales-school. Zie Bintliff (1991) voor een op de 

archeologie toegespitste inleiding op de geschiedbe

oefening van deze school. 

114 Slofstra 1994,26-27. 

115 Deze komen naar voren wanneer men de dissertaties 

en publicaties van de participanten vergelijkt. 

116 Slofstra 1982, 22ff.; 43; 1994, 24. 

H O O F D S T U K 3 

117 Roymans 1990, 267; Van Es 1990, 182; Van 

Enckevort 1991a, 266-269, waar - verwarrend -

gesproken wordt over "Keltisch-Germaanse" volke

ren. 

118 Dit impliceert het bestaan van tal van definities en 

een omvangrijke literatuur. Bovendien is etniciteit 

een actueel thema door ingrijpende staatkundige ver

anderingen in de wereld (bijv. Joegoslavië, Rusland, 

Duitsland) en de vreemdelingen-problematiek in tal 

van Westerse landen. Ik ben uitgegaan van een recen

te, zij het algemene inleiding (Eriksen 1993). 

Daarnaast wordt verwezen naar de invloedrijke bij

drage van Barth (1969) aan een al wat oudere bundel 

over etniciteit. 
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123 

124 

125 

126 

127 

128 

119 Vergelijk Eriksen 1993, 10. 135 

120 Barth 1969, 14. Bepaalde elementen uit een cultuur 

worden gebruikt als symbolen voor de waarden en 

identiteit van de etnische groep. Hierop kom ik aan het 

eind van deze paragraaf uitgebreid terug. 136 

121 De hier bedoelde set van basic values is derhalve niet zo 

omvangrijk als het stelsel van normen en waarden dat 

een rol speelt bij relaties binnen een groep. Wel over

lappen ze geheel of gedeeltelijk. 

122 Zo worden stammen die geheel buiten het blikveld 

van R o m e vallen, als de Hellusii en de Oxiones, door 

Tacitus bijna gelijkgesteld aan dieren (Germ. 46,4). Vgl. 

Bazelmans 1991,100-101. 

Zoals de Lue in Thailand; zie Eriksen 1993, 11. 

Eriksen 1993,34. 

De onderstaande typologie is opgesteld door 

Handelman; cf. Eriksen 1993, 40-45. 

Eriksen 1993, 34; 68-69. 

Eriksen 1993, 81; zie ook 126. 

Soms negeren groepen de eigen identiteit, en nemen 

de naam van anderen over. Van de Sami langs de 

Noorse kust bijvoorbeeld, bestaan negatieve stereoty

pen. Daarom gedragen ze zich naar buiten toe als 

Noren (Eriksen 1993, 28-30). Dit is een geval van eth- 137 

nische Selbstzuordnung, zoals Wenskus (1977, 78-82) het 

noemt. Hier is het doel het verkrijgen van een hoger 

aanzien. 

129 Het duidelijkst komt dit naar voren in Tacitus' 

Germania (cf. Bazelmans 1991), terwijl juist dit werk op 

het eerste gezicht de meest etnografische van alle bron

nen is. 

Uitvoerige besprekingen bij Wenskus (1977, 146-149; 

234-246) en Timpe (1991). 

Germaans in de taalkundige betekenis (zie paragraaf 

3.2.1). 

Lincoln 1981, 84; 1986, 45-50. Het schema A -> B -> 

C, D, E is dan ook bij tal van genealogieën terug te 

vinden. 

Sommigen trachten Ing, Irmin en 1st met Germaanse 

goden te identificeren, of zien de Germaanse taalgroe

pen in de drie takken van de stamboom. Dit zijn con

structies van onderzoekers, hetgeen ook geldt voor de 

wel gelegde relatie tussen de driedeling en de klassen

structuur van de Indo-Europese samenlevingen. Zie 

Wenskus 1977, 235-239; 251, n.713; Timpe 1991,73; 

Lincoln 1981, 84, n.158; 1986, 47. 146 

134 Timpe 1991. 

130 

131 

132 

133 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

Voor genoemde discussie, zie bijvoorbeeld Hachmann 

1962, 50-54. Het uiteindelijke doel was natuurlijk het 

identificeren van archeologische culturen met namen 

uit de genealogie (zie hieronder, noot 213). 

Vanwege het gebruikte stafrijm is het moment van de 

eerste klankverschuiving (zie paragraaf 3.2.1) een termi

nus post quem. Wenskus houdt rekening met een zeer 

vroege datering omdat de Ingaevones, Istaevones en 

Herminones in de historische bronnen nergens meer 

als betekenisvolle eenheden optreden (Wenskus 1977, 

239-240; 246-255). De naam Ingaevones is mogelijk al 

door Pytheas in de late 4de eeuw voor Chr. gedocu

menteerd (Timpe 1991, 86ff.) en Pomonius Mela 

gebruikt in ca. 43-44 na Chr. het begrip Hermiones 

{de Chorographia 3,32. Vgl. KP 4,1039). Van Plinius, die 

alleen de drie Mannus-zonen noemt, is bekend dat hij 

tijdens zijn dienst onder Corbulo in 47 na Chr. veel 

materiaal over de Germanen heeft verzameld voor de -

verloren gegane - Bella Germaniae (KP 4,1039). De 

complete genealogie is alleen in het laat 1ste eeuwse 

werk van Tacitus te vinden. Timpe's theorie dat de 

genealogie als geheel door Poseidonios is opgeschreven 

(1991, 92ff.) acht ik niet overtuigend. 

De Suebi staan naast de Harudes, Marcomanni, 

Triboces en anderen (BG 1,51), maar tegelijkertijd is 

sprake van 100 Suebische pagi (BG 1,37). Overigens is 

het getal 100 een cliché (Lund 1988, 217; vgl. Germ. 

39,3). 

Bijvoorbeeld BG 4,1; 4,3-4. 

In 8 voor Chr. worden door Tiberius, naast Sugambri, 

namelijk ook Suebi gedeporteerd (Suet.Aug. 21). 

Wenskus' ethnische Selbstzuordung (zie noot 128). Deze 

auteur gaat uitgebreid in op de Sueben-problematiek 

(1977,255-272). 

Germ. 38-45. 

Bazelmans 1991, 93ff. 

Lincoln 1986,48. 

In gelijke zin zouden de zgn. Nerthus-stammen en de 

groepen rond het Tanfana-heiligdom Kultverbände vor

men (resp. Germ. 40 en ann. 1,50-51). 

Müllenhoff, die het concept Kultverband als eerste 

gebruikte, en zijn tijdgenoten leefden in een wereld 

waarin religie (Kerk) en politiek (Staat) gescheiden 

waren. Voor een bespreking van deze problematiek, zie 

Wenskus 1977,246-255. 

Dit impliceert echter wel een scheiding tussen het 

politieke en het religieuze! 
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147 Dio 71,20,2. Zie Wenskus (1977, 250) en Tausend 

(1991, 248-249). Ook de vermelding van de 

Langobardi en de Hermunduri in de context van de 

Marcomannen-oorlogen wordt in deze zin uitgelegd 158 

(zie resp. Dio 71,3,1a en SHA, Marc.Ant. 22,1). 

148 Germ. 38,1; Lund 1988,215-216. 

149 Zo blijken de Semnones en Langobardi zich in 17 na 

Chr. tegen Maroboduus te keren door over te lopen 

naar Arminius (anti. 2,45). Maroboduus wordt in 19 

na Chr. verdreven door zijn stamgenoot Catualda, die 159 

verbleef onder de Gotones. Catualda zelf wordt ver- 160 

volgens het slachtoffer van de Hermunduri onder lei- 161 

ding van hun koning Vibilius. De samengevoegde 

comitatus van Maroboduus en Catualda krijgt van 

R o m e een koning in de persoon van Vannius (ann. 

2,63). De Hermundur i en Vibilius brengen echter 

ook hem ten val, in samenwerking met zijn eigen 162 

neven (ann. 12,29). 

150 Een recent werk over de Germanenforschung en de 

etniciteit en etnogenese van de Germanen is Lund 

1998. 

151 Zie bijv. Tierney 1960, 199 en Hachmann 1962, 43 -

44. In latere bronnen nemen de Sarmaten de plaats 

van de Skythen in. Voor het idee dat de Sarmaten aan 

de Germanen grenzen, zie bijvoorbeeld Germ. 1,1 en 

46,1. 

152 De passage is overgeleverd via Athenaios' 

Deipnosophistae. Voor een vertaling, zie bijvoorbeeld 

Lund 1990, 88. 

153 Tierney 1960,200. 

154 BG 2,4; 6,32. 

155 Kaarten waarop Poseidonios' Germanoi rechts van de 

(boven-)Rijn zijn gelokaliseerd, zijn daarom ronduit 

misleidend. Zie bijv. Hachmann (1962, 44; 48) en 

Seyer (1978a, fig. 2). Norden meende dat aanduidin

gen in die richting bij Strabo (3,196) teruggaan op 

verloren gegane delen van het werk van Poseidonios. 

Wenskus bestrijdt deze hypothese echter (1986, 10, 

n.33). 

156 Het onderstaande is in essentie de uitkomst van de 

discussie bij Hachmann (1962, 43-55); Wenskus 

(1986, 1-15) en Lund (1990, 75-100). De eerste is 

overigens wel van mening dat Poseidonios' Germanoi 

rechts van de Rijn woonden (zie boven). 

157 Een gemigreerde stam zou namelijk niet meer 

(ras)zuiver zijn, daar deze het woongebied had verla

ten. Omdat men geloofde dat de Germani cisrhenani 176 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

van over de Rijn kwamen, moesten de "echte" 

Germanen zich daar bevinden. Het oorsprongsgebied 

was dus het eigenlijke Germania. Cf. Lund 1990. 

Germ. 28,3. Ook Strabo (4,194) merkt al op de de 

Nervii Germani zijn. Hachmann ziet hiervoor al aan

wijzingen bij Hirtius (1962, 45-47). Deze schrijft 

slechts dat de Treveri cultu et ferilate weinig van de 

Germanen verschillen (BG 8,25). Hier is mijns 

inziens geen opvatting van de Treveri weergegeven. 

Zie Roymans 1993, m.n. 39-40. 

BeUen 1981,31. 

Op ca. 60% van de stenen staat een rcatio-aanduiding. 

Het gaat om tien Batavi, drie Ubii, één Baetasius en 

één Suebus. De laatste zal behoren tot de Suebi die in 

8 voor Chr. links van de Rijn gevestigd werden (zie 

noot 139). Zie Bellen 1981, 36; 105-115. 

Het betreft hier een lijfwacht van Germanicus, een 

van Claudius en twee van de Statilii (Bellen 1981, 22-

33, n.78). Ook bij deze groep inscripties is Germanus 

overwegend synoniem met corpore custos e.d. 

Vergelijk Wenskus 1977,65-66. 

Zie hoofdstuk 8. 

Barth 1969, 14. 

Waarbij "cultuur" ruim moet worden opgevat, als 

...het geheel van gewoonten, instituten, symbolen, voorstel

lingen en waarden van een groep (Kloos 1981,14). 

Barth 1969, 15. Vanzelfsprekend is deze grens een 

abstractie, hoewel sprake kan zijn van een afgeleide 

territoriale grens. 

Barth 1969, 14. 

Eriksen 1993,92-94. 

Dat laatste impliceert echter niet dat etniciteit als sta

tisch opgevat mag worden (vgl. Eriksen 1993, 54-55). 

Barth 1969,22-24. 

De perceptie van de omgeving wordt mede door de 

taal bepaald. Taal ligt dan ook aan de basis van classifi

catiesystemen en speelt een belangrijke rol bij het uit

drukken van de waarden van een samenleving. Vgl. 

Rosman/Rubel 1989,29-32. 

Zie paragraaf 3.3.7. 

Ten westen van de beneden-Weser en Aller, maar 

inclusief Thüringen. 

Wenskus 1986, 2-3. Taal wordt ook in de klassieke 

etnografie wel genoemd, maar is daar niet belangrij

ker dan de andere kenmerken van een volk. Zie bij

voorbeeld BG 1,1 en Amm. 29,5,28. 

Wenskus 1986, 16-17. 
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177 Zie Kuhn 1962, 106; Wenkus 1977, 178; Meid 1986, 

189. 

178 Met de - verwarrende - term Indogermaans wordt de 

taal, of eerder een reeks dialekten, bedoeld die ten 

grondslag ligt aan het Germaans, Keltisch e.d. Bij de 

eerste KV heeft een aantal medeklinkers de volgende 

veranderingen ondergaan: p —> f; t -> th (Eng. th); k -> 

5C (en dan -^ h), b of d; g -> p, t of k. De Germaanse 

spreektaal onderscheidde zich ook door andere ken

merken, zoals beklemtoning van de eerste lettergreep. 

Omdat de KV echter het meest consequent is doorge

voerd, is dit het beste criterium. Cf. Kuhn 1962, 115ff.; 

Wenskus 1977, 152-210; Morgenroth 1978. 

179 Wenskus 1977, 169ff. 

180 Cf. Caesarobriga, Augustonemetum en Claudiomagus 

(Kuhn 1962, 109-115, Karte 9-11). 

181 Hoewel de P - in het Keltisch incidenteel voorkomt, is 

dit argument algemeen geaccepteerd (Meid 1986; 198; 

200; 203). 

182 Cf.Kuhn 1962,118; 128. 

183 Verder is geen (consitente) klankleer voor de "derde 

taal" te reconstrueren. Het kan volgens sommigen 

evengoed om een dialect gaan. 

184 Het gaat om Cananefates, Cugerni, Calone (—> Halen), 

Carvium (-> Herwen), Catualium (-^ Heel of Hedel) 

en Coriovallum (-> Heerlen). Kuhn (1962, 122) 

schrijft zelf dat Germanen deze namen met een H uit

gesproken kunnen hebben. 

185 Deze namen hebben een X als beginletter en /of de 

uitgang -varii: C/iamavi, C/ïerusci, Cfcatti, Chasuarii, 

Chzttuarii, Angrïvarii en Amsiram (Kuhn 1962, 121-

126). 

186 Wenskus 1986,19. 

187 O m één voorbeeld te geven: Alle diese Namen und 

Formen zusammen sicheren es, daß die Germanen einmal an 

der alten Urstromniederung der Aller stillgestanden, auf bei

den Seiten aber frühzeitig so weit ausgegriffen haben, daß es 

fast zur Umsingelung des Kernteils Nordwestdeutschlands 

gekommen ist. (Kuhn 1962, 119). 

188 Bovendien wil Kuhn de migrerende Germanen in ver

band brengen met de historische overlevering 

(Germani, Suebi), hetgeen ook een late datering impli

ceert (1962,124-125). 

189 Kuhn noemt deze verklaring zelf al, maar hij ziet de 

relatieve stabiliteit als iets van de Romeinse tijd en jon

gere perioden. Das Gesamtbild ist das einer ruhigen 

Fortentwicklung durch alle Perioden, schon seit der 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Römerzeit (Kuhn 1962,106). 

Beide werden in 1960 gehouden, die van Hachmann 

in Saarbrücken en die van Kossack in Kiel (Hachmann 

etal. 1962, Vorwort). 

Hachmanns interpretatie van historische bronnen is in 

paragraaf 3.1 reeds aan de orde gekomen. 

Bijv. Kuhn 1959. 

Hachmann 1962, 30-36; Karte 2-6. 

Het begrip Ringwälle is vergelijkbaar met het Engelse 

hiliforts. 

De verspreiding van Keltische munten en glazen arm-

ringen is weergegeven in fig. 3.10 en 3.11. 

Zie bijv. Schönberger 1952 voor de Wetterau. Verdere 

referenties bij Hachmann 1962, 29, n.41. 

Diese und andere Sondererscheinungen charakterisieren das 

Gebiet zwischen dem Rhein und dem Leinetal als ein in 

gewisser Hinsicht "barbarisches Randgebiet" der 

Latènekultur, deutlich von dieser abgesetzt und dennoch zu 

ihr gehörig. (Hachmann 1962,36). 

Zie onder andere Hachmann et al. 1962, 132. 

Overzichten van de Jastorf-cultuur bijv. bij Keiling 

1978; Sever 1978b; Häßler 1991; Kunneman 1995. 

Vergleichende Analysen zu anderen Kulturräumen zeigten, 

daß die materiellen Hinterlassenschaften, Aspekte der 

Bestattungssitte und Siedlungsweise der damaligen 

Bewohner des heutigen Nordostniedersachsen mit anderen 

Fundräumen verschiedentlich große Ähnlichkeiten aufweisen, 

die nicht auf Zufall beruhen können, sondern nur damit zu 

erklären sind, daß in diesem Gesamtraum kulturell und 

ethnisch verwandte gesellschaftliche Gruppierungen faßbar 

werden. (Häßler 1991, 196; mijn accentuering). 

Omgekeerd is de datering van de KV, ongeveer in het 

midden van het laatste millennium voor Chr., zodanig 

gekozen dat deze valt op een moment waarop de 

Jastorf-cultuur zich duidelijk manifesteert. Hier is over

duidelijk sprake van een cirkelredenering. 

Zie Hachmann 1962, 38-39 en Kossack 1962, 87ff. 

Hachmann et al. 1962, 133. 

Kossack 1962,79ff.; 98. 

Von Uslar 1936; Hachmann 1962, 39, Taf.9,1-7. 

Zoals Haldern-Heringsberg, -Landermann, Haffen-

Mehr en Bislich-Düne Gunz (Reichmann 1979, 191-

197; 373-428). Zie paragraaf 3.3.2. 

Zie Schönberger 1952, 72; Hachmann 1962, 41 : 

...obwohl sie [de Kelten] ihnen [de Germanen] kulturell 

überlegen waren.; Kossack 1962, 101-102:"Kulturgefälle 

... spätkeltische Zivilisation von hohem Rang... 
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208 

209 

207 Vooral auteurs die een specifieke regio bestuderen, laten zich 

vaak hiertoe verleiden. Zo meent Uenze in Hessen aarde

werk van resp. Chatti en Cherusci te herkennen (1962, 

154-155). Reichmann onderscheid maar liefst drie 

Fremdgruppen aan de Lippemonding: de 

"Niederrheinsueben', de Chamavi, en de Usipetes 

samen met de Tencteri (1979,320-321; 361-362). 

Hachmann 1962, 36-37; 55ff. Voor de ethnische 

Deutung in termen van supra-tribale cultusgemeen-

schappen, zie noot 213. 

Deze visie ook bij Schönberger 1952, 72ff. 

210 Kossack 1962, 81ff. Het bestaan van uiteenlopende 

visies op de germanisering komt mede tot uitdruk

king in het vele aantal aanduidingen voor de 

betreffende periode, zie paragraaf 1.3. 

211 Zie de volgende paragraaf. 

212 Zelfs Hachmann et al. (1962, 130) merken op: Bei den 

weiten Vorstößen entlang der Nordsee, an Niederrhein, Maas 

und Scheide, für die die Namen in ähnlicher Weise zeugen, 

fehlt dagegen die Einigkeit der Fächer. Denn Bodenfunde, 

welche sie bestätigen, sind bisher nicht bekannt, und wir wis

sen nicht, wie alt da die ersten sicheren germanischen Spuren 

sind. 

213 Voor de ligging van deze "culturen", zie Hachmann et al. 

1962, Karte 8. Ze werden gedefinieerd in de jaren 

'30, onder meer door Von Uslar (1938, 5-6; 173-

180). Hij en andere auteurs begrepen dat stammen 

dynamische eenheden zijn en daarom niet archeolo

gisch herkend kunnen worden. Kultverbände zouden 

echter stabieler zijn en een karakteristieke materiële 

neerslag opleveren. In de Elb-, Noordzee- en Rijn-

Weser-Germaanse cultuur zouden respectievelijk de 

Herminones, Ingvaeones en Istaevones te herkennen 

zijn. 

214 Roymans 1990, 267. Van Es (1990, 182) baseert zich 

geheel op de ideeën van Roymans. Van Enckevort 

(1991a, 266) noemt de Noordwestblok-hypothese 

weliswaar niet expliciet, maar met Linguïstisch, histo

risch en archeologisch onderzoek... moet het besproken 

boek bedoeld worden. Het aanduiden van de groepen 

in het Noordwestblok als "Keltisch-Germaanse volke

ren" suggereert een etnische interpretatie. 

215 Roymans, loc.cit. 

216 Hachmann 1962,38. 

217 Zie paragraaf 1.3. 

218 Zie bijvoorbeeld Eggers (1951) type 1-3 en 17; 

Raddatz 1967; Frey 1986, 61-63. 

219 Alleen die uit Langâ (Denemarken) zijn niet opgeno

men. 

220 Een aantal graven in Germania met exemplaren van 

deze vormen is eerst in de Stufe B1 (vroeg-Romeinse 

tijd) gedateerd, hetgeen wederom op een langdurige 

circulatie wijst. Vergelijk ook Erdrichs verwijzing 

(1996, 100) naar een observatie van Wegewitz, dat 

veel vaatwerk versleten en gerepareerd was. 

221 Soms dateren Eggers (1951), Redlich (1980) en /o f 

Kunow (1983) materiaal in Stufe A, zonder de inven

taris van de desbetreffende graven te noemen. Dit 

vaatwerk is niet opgenomen, alsmede dat waarvan de 

datering al te zeer ter discussie staat. Voor het vroege 

bronzen vaatwerk in het algemeen, zie Werner (1954; 

1978), en dat in Noord-Gallië in het bijzonder, 

Roymans 1990, 150-160. 

222 Uitzonderingen zijn vondsten uit Haltern en 

Kalkriese, die ongetwijfeld met de aanwezigheid van 

Romeinse militairen samenhangen, en een bekken uit 

Dobbin, dat uit een meer afkomstig is. 

223 Voor het voorkomen van resp. bronzen vaatwerk, 

edelmetaal en wapens in de Romeinse tijd, zie 

Kunow 1983, kaart 3-9; Roggenbuck 1988, kaart 2; 

Schultze 1986, fig. 3-6. 

224 Eggers (1951, 51) spreekt in het bijzonder over de 

Ältere Kaiserzeit. 

225 Byvanck 1947. 

226 Alleen de grafvondsten uit de Late Ijzertijd en vroeg-

Romeinse tijd uit dit gebied worden besproken. Deze 

regio valt deels samen met het verspreidingsgebied 

van de 2de/3de eeuwse graven met bronzen vaatwerk 

(voornamelijk Hemmoorer Eimer). Dit fenomeen komt 

in paragraaf 7.3 kort ter sprake. 

Hoewel de inventarisatie door Wilhelmi reeds in 

1967 is gepubliceerd, is het beeld in wezen niet ver

anderd. 

Men moet zich realiseren dat dit aantal graven slechts 

80% bedraagt van het aantal dat alleen al in Groß-

Romstedt is gevonden (zie paragraaf 3.3.5 hieronder). 

Overigens heb ik op grond van verschillende overwe

gingen een selectie gemaakt uit de door Wilhelmi 

(1967,Taf.31) besproken grafvelden. 

229 11 (72%) van de 18 vindplaatsen. 

230 Zie Reichmann 1979, 426-428, nr.49 en 373-376, 

nr.14. 

231 De vindplaatsen hebben een kwetsbare ligging, op 

kleine rivierduintjes. Veel graven werden bij de 
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233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

opgravingen direct onder de graszode aangetroffen. 

232 Graf 5 en 1. Het schedefragment in laatstgenoemd 244 

spoor werd door Stampfuß (1931, 38-42) terecht als 245 

gordelhaak geïnterpreteerd, terwijl Reichmann het 

voor een zwaardschede-fragment aanzag. In twee kui- 246 

len in het grafveld zijn resp. twee fibulae en een paarde-

bit aangetroffen. 247 

In graf 3 en 4 was eveneens Gallo-Belgisch aardewerk 

aanwezig. 248 

Haldern-Landermann, Haldern-Banningsberg en Haf-

fen-Mehr: Reichmann 1979, 413-418; 420-424. 

De gemiddelde (minimum) omvang van de levende 

gemeenschap die van een grafveld gebruik maakte is te 

bepalen met behulp van de bekende formule van 

Ascâdi en Nemeskéri. In de aangepaste versie van 

Donat/Ullr ich (1971, 236-237) luidt deze: gemiddeld 

bevolkingsaantal = totaal aantal gestorvenen c.q. graven 

* gemiddelde levensverwachting van nieuwgeborenen 

/ gebruiksduur van het grafveld. De gemiddelde 

levensverwachting van nieuwgeborenen wordt door

gaans gesteld op 28 jaar en benadert de gemiddelde 

generatieduur van 30 jaar (Donat/Ullrich 1971, 248; 

256, n . l l ) . In deze studie is gemakshalve van laatstge

noemd getal uitgegaan. 

Zie hierboven, paragraaf 3.2.2. 

Albrecht 1936,24-35. 

Hiervan zijn de meeste Brandgrubengräber, slechts drie 

maal is sprake van een Knochenlager. 

Deze periode duurt ongeveer 50 jaar (zie paragraaf 

1.3). 257 

Het gaat vaak om situlae, potten met een smalle voet, 

een hoge concave onderzijde, een convexe bovenzijde 

met een scherp omgeknikte, korte rand. Het aardewerk 

is meestal van gefacetteerde randen voorzien en de ver- 258 

siering bestaat uit verticale velden die afwisselend leeg 

en van kamstreek zijn voorzien. 259 

Langewiesche/Albrecht 1935. Hiddenhausen ligt tus- 260 

sen Herford en Minden, dichtbij de Weser. 261 

Urnen van het type Wijster IB3/ IC komen uit Enter 262 

(met twee schifi-fibulae), Enter-Julianastraat en 

Ommen-Besthmen (Van Es/Verlinde 1977, 80, nr. 28-

29; 83, nr. 60). In Ommen-Zeesse zijn twee bronzen 

bekkens Eggers 68 als urn gebruikt (op.cit. 83, nr. 59). 

243 In deze graven zijn blijkbaar in vijf gevallen complete 263 

potten aanwezig, waaronder twee Schalenurnen Wijster 

8 en een Buckelurn uit Enter-Julianastraat. Uit 

Ommen-Hoogengraven komen twee situlae Wijster 

ID (Van Es/Verlinde 1977, 82, nr. 57.) 

Verlinde 1985. 

Waaronder een Oost-Gallische Déchelette 72 (eind 

2de of begin 3de eeuw). 

Mogelijk een kom Eggers 113. Verder is bronsblik aan

getroffen dat van vaatwerk afkomstig zou kunnen zijn. 

Deze nederzetting (zie paragraaf 5.5.5) ligt 200 m naar 

het noordwesten. 

Deze vindplaats ligt 600 ten zuid-zuidwesten van de 

nederzetting (Verlinde 1987). Op afstanden van enkele 

tientallen meters buiten beide grafvelden bevinden 

zich sporadisch losse graven. 

Eén graf per 230m2. 

Minstens één graf dateert in de Bronstijd (hierboven 

niet meegeteld). Een kam(?)fragment is de enige vondst 

die naar de Romeinse tijd verwijst. 

Waterbolk 1962, 33-35; 42. Kooi 1979, 133; Beuker et 

al. 1991,39-40. 

Beuker et al. 1991, 45-46; Erdrich 1996, 113. 

Van der Sanden 1992; 1993. 

Brunsting 1941; Beuker et al. 1991, 44. 

Van Es 1967,409-521. 

Een twintigtal configuraties van vier palen ligt groten

deels buiten de zone met crematiegraven. Mogelijk 

markeren de palen de hoeken van brandstapels en 

moesten zij het vroegtijdig inzakken hiervan voorko

men (Van Vilsteren 1989). De noodzaak van onder

steunende palen rond de brandstapel is aangetoond bij 

recente experimenten (Werner 1989; 1990). 

Graf 211 bevat een bronzen haarnaald, een 

Stützarmfibel, twee dunne zilveren armbanden en een 

snoer met 39 kralen en een zilveren ringetje. In Graf 

214 was een pot van het type Wijster IC meegegeven. 

Hierin lagen eenfirancisca, speerpunten, mes, zwaard

schede en een gordelgarnituur. 

Cf. de graven van Ruinen-Fluitenberg en Diever! 

Vergelijk Van Es 1964,300. 

Zie Halbertsma 1963, 65-66. 

Halbertsma 1954; 1963, loc.cit. en kaart 7. Hier worden 

ca. 20 inhumaties genoemd; twee meldingen van cre-

matiebijzettingen worden als onbetrouwbaar afgedaan. 

Overigens is een aantal van de betreffende skeletten 

Vroeg-Middeleeuws gebleken (Knol 1993, 155). 

Hessing (1993) komt in een recente inventarisatie van 

inhumaties uit het Nederlandse kust- en rivierengebied 

tot dezelfde conclusie. Zeker de skeletten uit nederzet

tingen behoren volgens hem tot een alternatief doden-

246 



ritueel, dat wellicht overeenkomsten heeft met het 

begraven van dieren op woonplaatsen. 

264 Waterbolk/Boersma 1976, 44. 

265 Zie Knol 1993, 156. Twee crematies zonder bijgiften 

uit Heveskesklooster (buiten de nederzetting) en een 

urn uit de Oosterwijtwerd-De Wierhuizen worden in 

de "eerste eeuwen" na Chr. geplaatst. Urnen van 

Ferwerd-Foswerd en een terp ten zuiden van Tzum 

stammen uit het (eind) van de 2de eeuw (vgl. Van Es 

1965/66, fig.7 en Halbertsma 1954, 45, n.2). In 

Ferwerd-Burmania I en Dronrijp zijn 4de-eeuwse 

crematies met resp. een scherf Argonnen-sigillata en 

meeverbrande terra nigra gevonden. In beide gevallen 

waren geen andere graven in de omgeving aanwezig. 

266 Van Es 1965/66, 49-50; 1968, 68-69. In Ooster-

beintum zijn ca. 100 graven onderzocht en bijna drie

kwart daarvan betreft inhumaties of urngraven (Knol 

1993,159-163). 

267 Genrich 1941, 159. Helaas wordt het aantal graven 

van Barward niet vermeld. Zie ook Haarnagel 1979, 

16-17. 

268 Götze 1940; Plettke 1940. 

269 Uit deze kuil zijn zeker drie-, maar mogelijk meer 

dan acht Romeinse importen afkomstig (Plettke 

1940,22-31; Van Es 1967,168). 

270 Schön 1995. 

271 Therkorn/Abbink 1987, 155-156. Het verbrande bot 

(745 g) was niet op leeftijd en geslacht te determine

ren (Laarman 1983, 61-63). 

272 Therkorn 1984, 216. De verspreide menselijke en 

dierlijke inhumaties die in Uitgeest zijn gevonden, 

zijn ongedateerd en kunnen (deels) jonger zijn dan de 

Romeinse tijd (Woltering 1983, 218). 

273 Een ander "elitegraf" benoorden de Rijn is dat uit de 

Sommeltjesberg op Texel (zie paragraaf 7.3). 

274 Bijvoorbeeld Haldern-Heringsberg graf 5, of het graf 

van Ruinen-Fluitenberg. 

275 Roymans 1991,69-70. 

276 Roymans 1990, 233-237. 

277 Bijvoorbeeld in het Maas-Demer-Schelde-gebied, zie 

Hiddink in prep. 

278 Voor de ligging, zie fig. 5.6. 

279 Bosman 1992; Bosman/Bosman 1992; Bosman/ 

Therkorn 1993; Therkorn/O versteegen 1994. 

280 Voor dit laatste, zie paragraaf 5.4.1. 

281 Tot de vondsten uit de Ijzertijd behoren bijvoorbeeld 

een beitel, één of twee speerpunten en een La Tène-

fibula. Tenminste één munt dateert van na de 

Romeinse aanwezigheid in Velsen {denarius van 

Traianus) en vijf fibulae stammen uit de 2de of de eer

ste helft van de 3de eeuw. Veel van het inheemse aar

dewerk is gepolijst en/of voorzien van een standvoet, 

hetgeen ook op een "jonge" datering wijst. 

282 Ter vergelijking kan worden verwezen naar de platte

grond van de bekende cultusplaats van Oberdorla in 

Thüringen (Behm-Blancke 1989, 173). Vanaf de 

Hallstatt-periode, met een hoogtepunt in de midden-

Romeinse tijd, zijn op verschillende lokaties rond een 

klein meer rituele handelingen uitgevoerd. Alleen in 

de Volksverhuizingstijd is sprake van een omheinde 

sacrale ruimte. 

283 Zie bijvoorbeeld Van der Sanden 1995a, 79. 

284 Prummel/Van der Sanden 1995, 115; Van der 

Sanden/Taayke 1995, 183. 

285 Ook voor Oost-Groningen zijn de deposities van 

allerhande materiaal inmiddels op een rij gezet 

(Groenendijk 1993, 117-122). 

286 Van der Sanden/Taayke 1995. 

287 Ook in Denemarken dateren de meeste potten uit 

natte contexten uit de eerste twee eeuwen na Chr. 

(Van der Sanden/Taayke 1995, 150). 

288 Een vondst kan uit één, twee of zelfs meer horens 

bestaan. De horens zijn doorgaans zonder de bijbeho

rende schedels gedeponeerd. 

289 Prummel/Van der Sanden 1995, 117. 

290 Van der Sanden (ed.) 1990. 

291 Bij meer dan de helft van de veerdijken was het haar 

kort voor het overlijden afgesneden, en het "meisje 

van Yde" had aan de rechterzijde stoppels, en aan de 

andere zijde halflang haar. De rituele betekenis van 

haar komt ook in de deposities van afgesneden 

haar(vlechten) tot uitdrukking (Van der Sanden 

1995b). Van der Sanden noemt al de betekenis van 

haar bij rites de passage en vruchtbaarheidsrituelen 

(1995b, 191-192). In de Indo-Europese mythologie is 

haar een symbool voor planten, en vormt aldus een 

element in "filosofieën" over (on)vruchtbaarheid, 

schepping en destructie (Lincoln 1986, m.n. 1-40; 87-

98). 

292 Van der Sanden 1990a, 206. Ook uit 14C-bepalingen 

op Noord-Duitse veenlijken blijkt, dat de meeste uit 

de Late Ijzertijd en Romeinse tijd dateren (Van der 

Sanden 1995c). De indruk bestaat, dat het zwaarte

punt in Denemarken iets vroeger in de Ijzertijd ligt 
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(Van der Sanden 1990a, 213). 

Van der Sanden 1990b, 230-233. 

Van der Sanden/Taayke 1995, 181; Van der Sanden 

1990a, fig. 13-15. Voor de vondsten uit het Looveen, 312 

zie ook Van Es 1967,126-137. 313 

Voor voorbeelden van en literatuur over deze parallel- 314 

len, zie Van der Sanden 1990a, 210-213; Van der 

Sanden/Taayke 1995, 149-155; Prummel/Van der 315 

Sanden 1995,84-88. 

Vergelijk Van der Sanden 1990a; 1995a, 80. 

Veerdijken zijn bijvoorbeeld geïnterpeteerd als terecht

gestelde misdadigers of homosexuelen, offers voor de 316 

goden of personen die een "slechte" dood zijn gestor

ven en wiens ziel niet mocht gaan rondwaren temid

den van de levenden (Van der Sanden 1990a, 214-216). 

Zie paragraaf 6.2.3. 

In een pot uit het Bolveen bij Vries zaten hazelnoten; 

deze zijn ook gevonden in het Deurzerbroek. 

Dat ook deposities van haar met het bevorderen van 

"vruchtbaarheid" kunnen samenhangen, is reeds eerder 

aangegeven (zie noot 291). 

Vergelijk Van der Sanden 1990a, 223. 

Zie paragraaf 7.3. Een voorbeeld hiervan is buiten het 

onderzoeksgebied te zien in het Deense Thorsbjerg, 317 

waar in de Romeinse tijd grootschalige deposities wer

den gedaan in een veen waarin reeds vanaf de prehis

torie aardewerk (met voedsel?) was geplaatst (zie bij

voorbeeld L0nstrup 1984, 92). 

Eggers 1951, 50; zie ook 1949/50, 107. 

Redlich 1959. 

Redlich 1959,165. 

Redlich 1959,167. 

Voor wat betreft het grafritueel, verwijst Bloemers naar 

Wilhelmi 1967; vergelijk paragraaf 3.3.2 hierboven! 

Bloemers 1983a, 11-12. 

Het betreft het ontwikkelingsniveau onder dat van 

achtereenvolgens het "chiejdom" en de "early state". 

Voor de karakteristieken van samenlevingen op de 

respectievelijke niveaus, zie Claessen/Kloos 1978, 20; 

Willems 1978, 82-84; Bloemers 1983a, 3-4. 

Bloemers noemt weliswaar ook het ontbreken van 

centrale plaatsen en muntemissies, doch dit geldt even

eens voor het Elbegebied. 

He t werk van Roymans is net als dat van Bloemers 

beïnvloed door het neo-evolutionisme (zie bijv. 

Roymans 1990, 1; 9, n . l ) , maar de auteur doet afstand 

van de meer rigide vormen van deze benadering. Hij 324 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

refereert bijvoorbeeld niet meer aan specifieke stadia 

van evolutie, maar gebruikt aanduidingen als "meer of 

minder complex/hiërarchisch." 

Roymans 1990,267. 

Roymans 1990, 266-267. 

Het is de vraag of deze representatief is voor de neder

zettingen in Denemarken in de Late Ijzertijd. 

Overigens meent Roymans wel (1990, 257) dat in de 

door hem onderzochte regio's met een weinig gediffe

rentieerd grafritueel sprake is van een elite en enige 

mate van verticale sociale differentiatie. 

Voorbeelden van dergelijke graven zijn Ehestorf 210, 

Nienbüttel 5, Rhode, Alt-Mölln, Gautzsch, de zes gra

ven van Groß-Romstedt , Neuplötzin 76, Haarby, 

Hoby, en Kaerumgaard. Losse phalanges van beren zul

len doorgaans een compleet vel vertegenwoordigen. In 

het Germaanse gebied worden klauwen regelmatig 

gevonden in - doorgaans - mannengraven, gedateerd 

vanaf de 2de eeuw voor Chr. tot in de Romeinse tijd. 

Beren vormden een bijzondere categorie jachtbuit en 

klauwen worden regelmatig gevonden in de rijkere 

graven. Zie Schönfelder 1994 voor een overzicht en 

literatuur. 

Frey (1986, 69) verwijst in dit verband naar een passage 

bij Diodorus (5,28,4; zie Tierney 1960,250) ...dervon 

keltische Gastmählern spricht, bei denen die Teilnehmer reich

lich mit in Kesseln gekochtem Fleisch und mit Gebratenem 

versorgt werden und die tüchtigsten Männer die besten Stücke 

bekommen. In Germania is te Parum een ketel met ket

ting gevonden (Peschel 1991, 145), en elders zouden 

roetsporen voorkomen (Frey 1986, 66). Dat in ketels 

ook drank bereid kan zijn, blijkt uit een residu van bes-

senwijn in een Östland-emmer uit Juellinge (Kunow 

1983,76). 

Hierop kom ik in hoofdstuk 4 uitgebreid terug. 

Hachmann 1950; 1956; zie Steuer 1982, 181-185. 

Vergelijk Steuer 1982, 186-190. 

In meer of mindere mate zichtbaar in Harsefeld, 

Putensen en Körchow. Zie Redlich 1980, 335; Frey 

1986,60. 

Kunst 1978. 

Ongeacht de grootte van de steekproef ontstaat een 

asymptotische curve wanneer het aantal bijgiften 

(typen) per graf tegen het aantal graven wordt uitgezet. 

Vergelijk Steuer 1982, 84; Gebühr 1970, 107; Gebühr 

1974; Kunst 1978,102-105; Gebühr/Kunow 1976. 

Voor Hamfelde, zie Kunst 1978. Voor Kemnitz bij 
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Potsdam (50-250 na Chr.), zie Gebühr/Kunow 1976. 

De gegevens pleiten bovendien niet eenduidig voor 

een erfelijk leiderschap. Zo kan een groot deel van de 

rijkste graven van Hamfelde tot een vroege fase 

behoren en min of meer "gelijktijdig" zijn (Kunst 

1978, 105). De graven van de "Oberschicht" in 

Kemnitz liggen te verspreid om ze aan één familie toe 

te schrijven (Gebühr/Kunow 1976, 215, n.33). 

325 Gebühr/Kunow 1976, 214-215; Kunst 1978, 105-

106. 

326 Steuer 1982, 190-193. Het idee van gescheiden man

nen- en vrouwengrafvelden berustte lange tijd alleen 

op het voorkomen van sexe-specifieke bijgiften, maar 

schijnt inmiddels door fysisch-antropologisch onder

zoek te worden bevestigd. Zo werden in Harsefeld 

vooral mannen begraven en in het dichtbij gelegen 

Bargstedt vooral vrouwen (Häßler (ed.) 1991, 385; 

437-438). 

327 Weliswaar zijn grafvelden als Harsefeld en Ehestorf 

relatief klein, maar zij liggen op 26 km van elkaar met 

tussenin nog het grafveld van Apensen. De 419 onge

publiceerde graven van deze vindplaats (Jastorf-B2) 

vertegenwoordigen zeker het dubbele aantal bijzettin

gen; naar verluidt zijn 21 bronzen urnen en vele 

wapengraven gevonden (Stief 1985). 

328 Het eerste met Groß-Romstedt vergelijkbare grafveld 

(Schkopau) ligt bijvoorbeeld 55 km verder (Peschel 

1991,133). 

329 Mortuary practices. Their study and their potential 

(1972). Zie ook de uitgebreide besprekingen bij 

Chapman/Randsborg 1981, 6ff.; Willems 1978,84-

87. 

330 Binford 1972, 221-222. 

331 Chapman/Randsborg 1981, 14; Metcalf/Huntington 

1991,16. 

332 Randsborg 1980,126-127. 

333 O'Shea 1981, 52; Chapman/Randsborg 1981, 14. 

Vergelijk Roymans 1990, 218. 

334 O'Shea 1981, 39-40; Roymans 1990, 218-219. Zie 

hierboven. 

335 Vergelijk Theuws 1994, m.n. 31 Off. 

336 Zie bijvoorbeeld Bloch/Parry 1982; Metcalf/Hun

tington 1991. 

337 Van Gennep (1960) schreef een klassieke studie over 

rites de passage; Hertz (1960) analyseerde dodenritu

elen als overgangsrituelen. Zie ook Metcalf/Hun

tington 1991, 29-37; 79ff. 

338 Bloch 1981. 

339 Bloch/Parry 1982; Metcalf/Huntington 1991, 36; 84. 

340 Goody 1962. 

341 Deze werden door O'Shea (1981, 41) als "normative 

practices" aangeduid, de behandeling die praktisch alle 

doden ontvingen. 

342 Metcalf/Huntington 1991, 112. 

343 Goody 1962,371. 

344 Zie Toynbee 1971, 33-39; Berger/Martin-Kilcher 

1976,150-151. 

345 Haalebos 1990,193. 

346 Roymans/Tol 1993,50-55. 

347 Creemers/Van Impe 1992. 

348 Zie ook Hiddink, in prep. 

349 In de Deense Late Ijzertijd (520/550-700 na Chr.) 

geldt dat ...neithergraves nor votive hoards show anything 

more than the slightest material trace of a social elite, perhaps 

because the social, political and economic situation was relati

vely stable. (Hedeager 1992, 81). 

350 Men moet kortom het total cultural sytem in beschou

wing nemen. 

351 Zie paragraaf 5.5.1. 

352 Vergelijk een opmerking van Randsborg over 

Bornholm in de Viking-tijd: The rich ninth-century 

Bornholm burials cluster round a traditional chiefly centre of 

four to five hundred years on the north coast. The tenth cen

tury, however, witnesses a transformation of this society and a 

concomitant spreading out of prominent personages on farms 

all over the island; as a result the graves are poor (1980, 

126). 

353 Vergelijk Eggers 1951, 50-51 en paragraaf 7.3. 

354 Werner 1978, 11-13; Roymans 1990, 151. 

355 Eggers 1951, 40. Het betreft typen als de Eggers 

15/16 en 73/74 (zie paragraaf 3.3.1). Deze vormen 

zijn gedreven en geklonken, terwijl veel ander vaat

werk (deels) gegoten, gedraaid en gesoldeerd is. Ze 

zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de Alpen 

gevonden (Kunow 1983, 57-58). 

356 Kunow 1983,17. 

357 Opmerkelijk genoeg zijn veel zwaarden en lansen in 

Germaanse graven ritueel vernietigd door ze krom te 

buigen, zoals dat ook in Gallië gebeurde. Zie reeds 

Jahn 1916,16-21. 

358 Werner 1979; Schaaff 1984; Frey 1986, 49-52, n .30-

34, n.47, fig.3, 5. 

359 Verwers/Ypey 1975; Frey 1986, 54; n.48; fig.6. 

360 Ze zijn voorzien van één draagring aan de zijkant, 

249 



terwijl schedes uit de Late Ijzertijd meestal een beugel 

op de achterzijde hebben. Het type komt voor in een 

zone van Thüringen tot midden-Jutland. Zie Frey 

1986,46;n.20;fig.2. 

361 Peschel 1991, 143. 

362 Hedeager (1978) geeft een overzicht van opvattingen 

hieromtrent. 

363 Kunow 1983, 50, n.396. 

364 Volgens Caesar hadden de Suebi alleen contacten met 

mercalores om hun krijgsbuit te verkopen (BG 4,2). Met 

de Ubii bestond een intensievere uitwisseling (BG 

4,3). Dio vermeldt een Romeinse strafexpeditie naar 

aanleiding van het vermoorden van handelaren door 

Germanen (53,26,4). 

365 Vergelijk Roymans 1990, 162-164. 

366 Redlich 1980,339. 

367 Kunow 1983, 41; Frey 1986, 66. 

368 Redlich 1980,357-359. Overigens is het door Redlich 

gemaakte onderscheid in vier perioden van interactie 

en evenzovele "Imporlwellen" niet aannemelijk. Het is 

geheel gebaseerd op de historische bronnen en houdt 

een negeren van de archeologische contexten in. 

Vergelijk Kunow 1983, 50-51, n.396. 

Hier liegt die Annahme nahe, daß die germanischen Führer 

sich ihre Dienste mit den begehrten Bronzekesseln bezahlen 

ließen (Redlich 1980,336). 

Wel staat Ariovistus bij Caesar model voor het 

"Germaanse gevaar". Vandaar wordt meermalen aan de 

Cimbri en Teutoni gerefereerd (bijv. BG 1,31; 1,40). 

Het aantal Germanen in Ariovistus' gevolg en hun 

landhonger zal overdreven zijn, terwijl eventuele ande

re Germaanse leiders niet worden genoemd. 

371 Munera, zie BG 1,43. 

372 BG 1,53. 

373 Maar Leider haben wir von solchen - offenbar durchaus mög

lichen - Kreuz- und Querheiraten auch über längere Distanz 

unter den Fürstenfamilien der "barbarischen" Stämme 

Europas sonst so gut wie keine Ahnung (Voccios Schwester 

wird sicher nicht ein absoluter Sonderfall gewesen sein)... 

(Dobesch 1980, 453). In Germania bestaan huwelijksal-

lianties tussen Cherusci en Chatti (cf. Wenskus 1977, 

24). Rhamis, dochter van de Chattische leider 

Ucromirus, is getrouwd met Sesithacus (Strabo 7,1,4), 

en de Cherusk Flavus met de dochter van de 

Chattische koning Actumerus (ann. 11,16). 

374 De Belgae wilden de Germanen in 56 voor Chr. de 

Rijn laten oversteken (BG 3,11). Ambiorix zet in 54 

369 

370 

voor Chr. een magnum manum Germanen in (BG 

5,27). In datzelfde en het volgende jaar willen de 

Treveri onder Indutiomarus Germanen gebruiken, al 

lukt dit blijkbaar niet (BG 5,55; 6,2). Later vechten de 

Germanen wel met hen mee (51 voor Chr., BG 8,45). 

De Atrebaat Commius tracht hetzelfde te bewerkstelli

gen (BG 8,7). Verder zouden "bepaalde stammen" de 

Usipetes en Tencteri uitgenodigd hebben zich in Gallië 

te vestigen (BG 4,6). 

375 BG 7,65. 

376 Ze zouden vechten voor merces, soldij (BG 1,31) of 

pecunia, geld (BG 5,55). 

377 Frey 1986, 67. 

378 Zie Dio 51,20,5 en - waarschijnlijk - 51,21,4. Dit zal 

niet de enige opstand zijn geweest. 

379 Zie paragraaf 7.2.1. 

380 Vergelijk Redlich 1980,336. 

381 Zie paragraaf 4.3.2.4. 

382 Frey 1986, 45; 65. 

383 Regio's nog net in de contactzone tussen de Midden-

Rijn en het Elbgermaanse-gebied (zie paragraaf 3.2.2). 

384 Zie hierboven, paragraaf 3.3.2. 

385 Roymans/Van Rooijen 1993, 9. 

386 Roymans/Van Rooijen 1993, 10. 

387 BG 1,1 (Belgae) en 4,2 (Suebi). 

388 Thomas 1992,27-38. 

389 Vergelijk Roymans 1990, 267. 

390 In het uiterste noorden van Gallië speelde de veeteelt 

een belangrijker rol in de ideologie dan in het zuiden. 

Martialiteit blijft tot lang na de incorporatie door 

R o m e belangrijk en lijkt ook minder ontvankelijk 

voor de Romeinse levenswijze. Zie Roymans 1996. 

H O O F D S T U K \ 

391 In het kader van deze doelstelling is het onnodig hier 

alle socio-politieke organisatieniveau's en instituties 

uitgebreid te behandelen. Daarvoor kan verwezen wor

den naar bijvoorbeeld Wenskus (1977) en het overzicht 

van Roymans (1990, 17-47). 

392 Bazelmans 1991, 107-108. Dit artikel van Bazelmans is 

mijn belangrijkste leidraad bij het schrijven van deze 

paragraaf geweest. Ik conformeer mij dan ook aan zijn 

analyse van het binnen de Verfassungsgeschichte gevoerde 

discours over de socio-politieke organisatie van de 

Germanen. Mijn weergave wijkt echter op bepaalde 

punten af en bevat soms meer verwijzingen naar de 

klassieke teksten. De hier gebruikte Germania-editïe is 
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396 

397 

398 

399 

400 

401 

403 

404 

409 

410 

411 

412 

413 

die van Lund (1988), omdat deze recent is en verge- 406 

zeld gaat van een uitvoerig commentaar. 407 

393 Omdat reges of Fürsten net als principes gekozen wer- 408 

den, ontkenden velen het bestaan van echte koningen 

(Wenskus 1977, 306-307). Daarom is in Eggers' 

variant (zie paragraaf 3.3.4) van het democratisch 

model geen plaats voor koningen en Fürstengräber. Hij 

verbindt deze exclusief met de aristocratische samen

levingen in het oosten van Germania. 

394 Germ. 7 ,1: Reges ex nobilitate, duces ex virtule sumunt. 

Nec regibus infinita aut libera potestas, et duces exemplo 

potius quam imperia... Sumere staat ongeveer gelijk aan 

eligere, maar is iets minder specifiek (Lund 1988, 134; 

zie onder). De beperkte potestas ook in Germ. 11,2. 

395 Germ. 12,3: Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui 

iura per pagos vicosque reddant; centeni singulis ex plebe 

comités, consilium simul et auctoritas adsunt. Waitz leest 

hier, dat de Germanen principes kiezen, die dan ver

volgens recht spreken. Een alternatieve interpretatie is 

echter beter: uit de reeds bestaande groep van principes 

worden rechters gekozen (cf. Schlesinger 1953, 238). 

Overigens modelleert Tacitus' de princeps hier naar de 

Romeinse praetor. Deze liet zich bij de rechtspraak 

namelijk adviseren door comités, "begeleiders" (Lund 414 

1988,147-148). 415 

Zie Dannenbauer 1941, 3, n.2; 7, n.13. 416 

Dannenbauer 1941. 417 

Dannenbauer 1941, 1-2. 

Dannenbauer 1941, 2-5. 

Dannenbauer 1941, 5-11. 

Het is belangrijk de geschriften van Tacitus altijd in 

combinatie te bestuderen, daar tussen de Germania 

enerzijds en de annales en historiae anderzijds vaak 418 

opmerkelijke verschillen bestaan. Zie bijvoorbeeld 419 

paragraaf 3.1.2, waar het gaat over het Suebische 420 

Kultverband, en hieronder, paragraaf 4.2.2. 

402 In time of peace there is no general officer of state (commu

nis magistratus), but the chiefs (principes) of districts and 

cantons do justice among their followers and settle 

disputes.(BG 6,23) 

Germ. 13,2. De Gefolgschaft wordt in caput 13-15 421 

beschreven. 422 

Dannenbauer 1941, 11. In feite is de alternatieve 423 

interpretatie even goed mogelijk: een princeps verleent 424 

de jongeman zijn waardigheid (Lund 1988, 149; 425 

Schlesinger 1953, 236, n.2). 426 

405 Dannenbauer 1941,12. 

Dannenbauer 1941, 13. 

Dannenbauer 1941, 14-15. 

Dannenbauer 1941, 16. Dit werd volgens hem aange

toond door Tacitus' vergelijking van de Germaanse 

servi met de Romeinse coloni (Germ. 25,1) en de ver

wijzing naar de landerijen en villae van Iulius Civilis 

(tot. 5,23). 

Dannenbauer 1941, 19-22. Voor de problematiek van 

de burcht, zie Bazelmans 1991, 111, n.185. 

Dannenbauer 1941, 14. 

Schlesinger 1953. 

Schlesinger 1953, 231-235. 

Schlesinger 1953, 235-237; 246. De eed, trouw en 

eervol gedrag in de strijd worden genoemd in Germ. 

14,1 (de eed ook in hist. 4,15). Het schenken van een 

paard en wapens is te vinden in Germ. 14,2. Ringen 

worden veelvuldig genoemd in Beowulf (35, 80, 352, 

1195, en 1216). Waar Beowulf in dit hoofdstuk 

gebruikt wordt is primair uitgegaan van de editie van 

de Oudengelse tekst door Klaeber (1922) en die van 

Alexander (1995), waarin tevens een woord voor 

woord vertaling opgenomen is. Voor een meer toe

gankelijke vertaling zie bijvoorbeeld Alexander 1973. 

Schlesinger 1953, 229. Zie noot 408. 

Schlesinger 1953, 240. 

Schlesinger 1953, 238-239. 

Schlesinger 1953, 228; 241. Zie ook Bazelmans 1991, 

110;Roymans 1990, 34 en Wenskus 1977,311-315. 

De klassieke verhandeling over het Germaanse sacrale 

koningschap is van Höfler (onder meer 1963). De 

vele kritiek daarop geuit (Wood 1979, 27) is hier 

minder relevant. Zie verder paragraaf 4.2 hieronder. 

Schlesinger 1953, 240-246. 

Schlesinger 1953, gebaseerd op BG. 6,23. 

Schlesinger 1953, 241. Hij noemde als voorbeelden de 

bij Ammianus Marcellinus vermelde Alamannische 

reges, regales en reguli. Ariovistus en Maroboduus zou

den vroege Heerkönige zijn geweest, met dien verstan

de dat eerstgenoemde complete stammen leidde 

(Wenskus 1977, 409; 441). 

Schlesinger 1953, 246; ann. 2,45. 

Schlesinger 1953,245. 

Wenskus 1977, 2; 16. 

Wenskus 1977,17-63. 

Wenskus 1977,64-72. 

Wenskus 1977, 341-343. De auteur is het daarom niet 

eens met Dannenbauers opvatting dat macht in de 
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428 

429 

430 

431 

432 

Naturzustand berust op geweld. Bijzondere prestaties 

van de leiders, charisma en "sociale dwang" waren vol

doende. 

427 Wenskus 1977, 411-428. In Gallië gaat het om de 

Sequani (BG 1,3), Aquitani (BC 4,12), Carnutes (BC 

5,25) en Treveri (hist. 4,55). In Germania hadden in 

ieder geval de Cherusci (ann. 11,16) vroeger een 

koning. Ook de Chatti zouden een koning hebben 

gekend, daar de van deze stam afgesplitste Bataven een 

stirps regia hadden (hist. 4,13). Omdat van de Ubii, 

Usipetes en Tencteri alleen principes worden genoemd 

zouden ook zij geen koning hebben (BG 11; 13; 

Wenskus 1977,418). 

Wenskus 1977,415-416. 

Wenskus 1977,355-374. 

Die dan van de ...bäuerlichen Bevölkerung losgelöst... is, 

zie Redlich 1959,165. 

Blok 1979, l l f f . n . l l . 

Hij baseert zich niet direct op Dannenbauer cum suis, 

doch heeft kennis genomen van hun werk via Steuer 

(1980; 1982). Aan de Gefolgschaft wordt dezelfde bete

kenis toegekend. Zie Heidinga 1990, 18ff. en 

Heidinga/Offenberg 1992, 19-20. 

433 Zie bijvoorbeeld Bloemers 1983a, 16-20; 1983b, 183-

202; Willems 1984; Van Enckevort 1991a, 274-276; 

Bloemers 1991c, 323-326. In zijn standaardwerk over 

de Romeinse tijd in Nederland citeert Van Es Wenskus 

slechts éénmaal, en dan nog in een ander verband 

(1981, 255, n.563). 

Voor dit laatste, vergelijk paragraaf 2.2 en Bazelmans 

1991,110, n.177. 

Bazelmans 1991,115-119. 

Bijv. Wenskus 1977, 63; 246. 

Wenskus 1977,107; 110-111. 

Wenskus 1977, 3-112; 341ff. Zie ook Wenskus (1974), 

waar ook de problemen van het gebruik van de antro

pologie aan de orde komen. 

Bazelmans 1991,119. 

Wenskus 1977, 16. 

Hedeager 1992. Voor het onderstaande zie ook 

Bazelmans' bespreking van dit boek (1996, 251-258). 

Hedeager (1992, 2) verwijst slechts terloops naar het 

werk van Wenskus en haalt haar gegevens over de 

Gefolgschaft uit dat van Steuer (1982), en vooral 

Kristensen (1983). Zie Hedeager 1992, 229-230. Voor 

een kritiek op Kristensen, zie Bazelmans 1996, 254. 

443 Zie ook paragraaf 3.3.4. 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

Resp. Hedeager 1992, 91; 175. O p p. 229 spreekt zij 

nog van een ...static kinship society. Zie Bazelmans 

1996,256. 

Zie bijvoorbeeld Kloos 1981, 35. Economie classes bij 

Hedeager als de uitkomst van de transformatie van de 

samenleving in 1992, 237, figuur 5.5. 

Hedeager 1992, 226-238. 

Ui t de tijd kort voor 291 is een rex Gennobaudes 

bekend (De Boone 1954, 54). R o n d 306 worden de 

regibus Ascarius en Merogaisus gevangen genomen 

(Pan.Lat. 4(10),16,5; 6(7),10-13 [ER I, 373; 375-376; 

De Boone 1954, 64; 74-75]). In 355 na Chr. sluit 

Iulianus vrede met Francorum regibus (Amm. 16,3,2). In 

ca. 380 na Chr. is Mallobaudes II, die ook comes domes-

ticorum in Romeinse dienst was (geweest), rex 

Francorum (Amm. 30,3,7; 31,10,6; Waas 1971, 92). 

R o n d 388 na Chr. treden Marcomerus en Sunno op, 

die door Gregorius van Tours afwisselend als duces, rega

les en subreguli worden aangeduid (Greg.Tur. 2,9 [ER I, 

525-526]; De Boone 1954, 113-115). 

De "dubbelkoningen" Verritus en Malorix (ann. 

13,54). 

Schmidt 1970, 77ff.; Schlesinger 1963, 114. 

Schlesinger 1963, 114-115 en vooral Wenskus 1977, 

547-549. 

Wenskus 1977, 427; Dobesch 1980, 215; Roymans 

1990,36. 

hist. 4,70; 5,21. 

Resp. ann. 2,9-10 en 2,45. Ook Arminius' schoonvader 

Segestes is bij de conflicten betrokken (ann. 1,55-59). 

Dat Arminius tot de stirps regia van de Cherusci 

behoort, blijkt overigens pas in ann. 11,16. Italicus is 

namelijk de zoon van Flavus, en dus Arminius ' neef. 

Voor de discussie over de ouderdom van het koning

schap bij de Cherusci, zie Schlesinger 1963, 119 en 

Wenskus 1977, 423. 

te/. 4,18 

ann. 2,88. 

Dobesch 1980, 201-213; Roymans 1990, 36; 47, n.31. 

Bijvoorbeeld bij een Keltische groep in Oostenrijk en 

bij de Galaten in Klein-Azië, in beide gevallen in de 

2de eeuw voor Chr. p o b e s c h 1980, 182-236). 

Höfler 1963; zie ook noot 417. 

Voor de betreffende passage, zie noot 394. 

Hetgeen een overeenkomst tussen de Germaanse en de 

Romeinse samenleving suggereert: afkomst schept pri

vileges, maar verdiensten zijn minstens even belangrijk 
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(Lund 1988, 39). Overigens is dux een weinig speci

fieke aanduiding voor leiders en (legeraanvoerders. 

Tacitus zelf gebruikt het in de annales ook voor een 480 

koning, namelijk Vibilius (ann. 2,62; 12,29). 481 

461 Roymans 1990, 37-38. Zie ook Claessen 1988, 109-

113. Höfler zelf wijst er op dat het sacrale, politieke, 

juridische, militaire etc. niet tot isoleerbare "Sektoren" 

behoren (1963, 76). Zelfs Schlesinger geeft toe dat het 

Heerkönigtum nog sacrale elementen bevat (1963, 133), 

maar hij legt hier niet de nadruk op. 482 

462 Andere elitepersonen, zoals optimales, spelen slechts 483 

een ondergeschikte rol. 

463 Wel zijn de optimales Bitheridus en Hortarius bij 

naam bekend (Amm. 29,4,7). 

Amm. 17,12,21. 

Amm. 17,12,9; 11; 13,30. Onduidelijk is, of Zizais tot 

de stirps regia dan wel een andere aanzienlijke familie 484 

behoort. 

Amm. 16,12,26; 35. 

Livius gebruikt de term reguli wel, wanneer hij over 

de Galaten schrijft. Zie Dobesch 1980, 214 en verder 485 

195-197. 486 

Denk aan Verritus en Malorix bij de Friezen (noot 487 

448).Wenskus 1977,319-322. 

In Ierland kende men koningen op het niveau van 488 

ongeveer een Gallische pagus, meerdere pagi en de 

civitas (Roymans 1990, 37). Het kwam ook voor bij 

Keltische groepen in Noord-Italië en bij de Gakten 

(Dobesch, loc.cit.). Volgens Roymans kunnen achter 489 

sommige Germaanse principes uit de vroeg-Romeinse 490 

tijd kleinkoningen schuil gaan. 

470 Germ. 13,2-3; 14,1. 491 

471 Schlesinger 1953,235. 492 

472 Bazelmans 1991, 104. Wanneer hier over symmetri

sche relaties wordt gesproken, is dit natuurlijk betrek- 493 

keiijk, aangezien patroon-cliënt verhoudingen per 494 

definitie asymmetrisch zijn. 

473 Bazelmans 1991,103-105. 495 

474 Germ. 14,2. 

475 Germ. 14,3; 15,1-2. De wederdienst voor dit laatste 496 

kan het bieden van bescherming zijn geweest. 497 

476 Germ. 25 ,1 . Roymans gebruikt voor de betreffende 

groep de term base clients (1990, 39; 42-43). 

477 Germ. 14,2. 

478 Roymans 1990,40. 

479 In ann. 2,63 worden de comitates van Maroboduus en 

Catualda genoemd. In ann. 11,16 wordt van modo 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

comitatem gesproken, doch dit betekent "voorkomend

heid" (vergelijk Bazelmans 1991, 104, n.125). 

ann. 2,45. 

ann. 1,57. De clientes van Segestes worden uiteindelijk 

in Gallië gevestigd. Iets dergelijks gebeurt met de 

clientes van Vannius (ann. 12,30), die in Pannonië een 

nieuwe woonplaats vinden. Waarschijnlijk gaat het 

hier om een even heterogene groep (cf. Wenskus 

1984,25). 

ann. 1,58. 

Het gaat om corpus custodia, lijfwacht (Veil. 2,109,1); 

stipatores, escorte (ann. 2,9); manus, schare, menigte 

(ann. 2,62 en hierboven); robur, de kern (van het leger) 

(hist. 4,22); delecti, een lichting militairen (ann. 1,65; 

hisl. 3,21); sui, de "zijnen" (ann. 1,62; 2,11; 15) enpau-

ciores, volgelingen (ann. 11,17). 

Dannenbauer (1941, 18) maakt dit onderscheid al 

wel. Vooral Kuhn (1956) gaat uitgebreid in op de 

vraag, wat wel of niet tot de Gefolgschaft moet worden 

gerekend. 

Schlesinger 1953,246. 

Zie het begin van deze paragraaf. 

Vergelijk Roymans 1990, 22, paragraaf 3.2 en hieron

der. 

Zo zijn een onbekende groep en de Lentienses pagi 

van de Alamanni (Amm. 15,4,1), en wordt Fraomarius 

rex van de Bucinobantes, een gens Alamannorum 

(Amm. 29,4,7). 

Lijfwachters, dienaren. Amm. 16,12,58; 29,4,5. 

Begeleiders (vgl. noot 395). Amm. 16,12,60; 17,10,8; 

21,4,5. 

Vrienden. Amm. 16,12,60. 

Dienaren, volgelingen (letterlijk: "weinigen"). Amm. 

27,2,9. 

Dienaar. Amm. 27,10,4. 

...quattor comités eius, quorum ope et fide maxime 

nitebalur... Amm. 17,10,8. 

Amm. 16,12,60. Amicitia behoort tot de voor 

patroon-cliënt relaties karakteristieke terminologie. 

Wenskus 1977,341. 

Zie bijvoorbeeld het werk van Hedeager. Ook zij 

baseert zich (zie hieronder) op het werk van Bloch, 

maar kan hier moeilijk mee uit de voeten. Weliswaar 

wordt de verhulling door ideologie ontkend: ...indivi

dual members of primitive society cannot choose between 

being "believers" or "non-believers", maar vervolgens 

wordt gezegd dat The function of ideology is first and 
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498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

foremost to legitimize the political power of the dominant 

groups. (Hedeager 1992,28). 

Bloch 1978. 

Vergelijk paragraaf 3.3.6. 

Bloch 1978,306-315. 

Bloch 1978,318-321. 

Zoals in paragraaf 3.3.6 is gebleken dienen de endoga-

mie van de demes en de doodsrituelen tot het behoud 

van hasina voor de samenleving c.q. de demes. 

Bloch 1978,319. 

De heersende klasse was samengesteld uit een beperkt 

aantal leden van enkele van de demes. De andere leden 

van deze demes, alsmede de rest van de bevolking, 

waren de onderdanen. Bloch 1978,315-318. 

Bloch 1978,331-334. 

Bloch 1978,321-329. 

Bloch 1978,329-331. 

Vergelijk Roymans/Theuws s.a., 16;Bazelmans 1991, 

121 en Bazelmans 1990b (over cross-culturele vergelij

kingen in het algemeen). In feite wordt deze aanname 

ook gehanteerd in het werk van auteurs als Wenskus 

(1977) enDobesch(1980). 

Zie ook paragraaf 1.1.1. Hoewel ik refereer aan 

Bazelmans' analyse van Beowulf (1996, 109-248), is dit 

hoofdstuk 4 in hoofdzaak reeds in 1995 voltooid. Ik 

heb daarom voor mijn analyse alleen enkele papers van 

Bazelmans gebruikt (1992; 1994), zodat andere accen

ten worden gelegd. Voorts gebruik ik Beowulf om een 

beeld te krijgen van een andere samenleving dan waar 

het epos betrekking op heeft. Daartoe is het nodig pas

sages uit hun context te lichten en te vergelijken met 

teksten van klassieke auteurs en archeologische gege

vens, hoewel dit strijdig is met Bazelmans' stelling dat 

een tekst in zijn geheel en op zichzelf dient te worden 

beschouwd. Voor de gebruikte edities en vertalingen 

van het epos, zie noot 413. In dit hoofdstuk wordt 

voor de eigennamen uit Beowulf een moderne spelling 

gebruikt. 

Bazelmans 1996,109-139. 

Bazelmans 1996, 140-178. 

Bazelmans 1996, 179-248. 

"Beeld/eer" kan worden vergeleken met "reputatie" of 

"roem". Ik gebruik laatstgenoemd begrip. 

Bazelmans 1992,9-10. 

We zien hier dat de "rituele" functie van de koning in 

de voorstellingswereld van de participanten essentieel is 

voor het voortbestaan van de sociale orde. 

516 Onder meer: bleed 18; 1124; 1299; 1703; 1761, dom 954; 

1388; 1528; 1720; 2666; 2820; lof 1535; 3182, mœrdo 

(adjectief: meere), 270; 898; 1023; 1474; 2587; 2688; 

2996, rof 2538, weord, 1902; 2185. 

517 Iemand is god, een goede man (195; 205; 279; 1190; 

1861),god cyning, een goede koning (11; 863; 2563) of 

god gefrignan, staat goed bekend (1969). 

518 Dit verband tussen de centrale waarde en concreet 

handelen komt in de formuleringen in de Beowulf vaak 

duidelijk naar voren, bijvoorbeeld in dom gewyreen, 

roem bewerkstelligen (1491), dreogan after dom, hande

len "naar roem" (2179), dom-leasan deed, roem-loze daad 

(2890), lof-deed, "prijzenswaardige" daad (24), ellen-mœre 

en ellen-rof, "moed-roem" (1471; 340; 3063), heatho-rof 

"roem-in-strijd" (0381; 2191) en weordode weorcum, "eer 

door werken" (2096). 

519 Het woord geweald (vgl. het Duitse Gewalt) in Beowulf 

komt nog het dichtst bij ons woord macht. Tweemaal 

gaat het om Gods macht (1610, 1727), en evenzoveel 

keer om de "macht van de vijand" (808, 903). De 

macht over het volk wordt zelden direct uitgeoefend 

(79), maar via de macht over de hall (654, 1087) en de 

schat (950, 1684). 

520 Het woord voor moed is ellen, zie bijvoorbeeld Beowulf 

573; 893; 902; 1529; 2507; 2535; 2695; 2706; 2816. 

521 Beowulfbl 1-376. 

522 BeotW/"2425-2431. 

523 Beowulf 251-472. 

524 Zie paragraaf 4.2. 

525 ann.2,63. 

526 Zie paragraaf 3.3.7. 

527 Vergelijk Bazelmans 1996,194-197. 

528 Beowulf2379-2396; 2610-2619; 2922-2981. 

529 Voor het onderstaande, zie Jagers 1982. Ook Halsall 

(1989) geeft een beknopt overzicht van de antropolo

gische studie van oorlogvoering en past de verkregen 

inzichten toe op Angelsaksisch Engeland. 

530 Jagers 1982,211. 

531 Jagers 1982,212. 

532 Vergelijk Alkemade 1992, 62-65, voor wat betreft deze 

spelregels in de Frankische samenleving. 

533 Jagers 1982,212-218. 

534 In Beouw/fbegint Grendel een vete door Deense krij

gers te doden (122 ff.). Beowulf raakt persoonlijk in de 

vete betrokken doordat Grendel zijn gezel Handscio 

doodt (740ff.). De held hakt eerst Grendels hand af en 

doodt hem later. Grendels moeder neemt de afgehakte 
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536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

hand van haar zoon mee en vermoordt /Eschere 

(1292-1303). Men vindt het hoofd van äschere terug 

(1420-21) en neemt dat van Grendel mee nadat hij is 

gewroken (1614). 

535 Vriendschappelijke relaties, zoals die tussen heer en 

volgeling, worden immers als verwantschapsrelaties 

begrepen (zie hieronder). Over pogingen het doden 

van verwanten te vermijden, zie Jagers 1982, 217. 

Jagers 1982,216. 

Vergelijk de intra-tribale conflicten genoemd in para

graaf 3.1.2. 

Lucas 1989,159-166. 

Beowulf 1202-1214. Na Beowulfs dood bestaat het 

gevaar dat de Friezen met de andere "erfvijanden" het 

volk aan zullen vallen (291 Off.). 

Lucas 1989,149-150; 175-177. 

Lucas 1989, 146-148; Halsall 1989,170-171. 

Zo spelen zij een belangrijke rol in de comitalus als 

door Tacitus beschreven (Germ. 13,3 en 14,2). Voor 

het belang van de age-set van krijgers bij Keltische 

groepen, zie Dobesch 1980, 187-191 en Roymans 

1990,28-29. 

Vergelijk paragraaf 3.3.7, 6.2.3 en hoofdstuk 7. 

Zie bijvoorbeeld Blok 1969; Slofstra 1983, 89ff; 

Wallace-Hadrill 1990, m.n. 3. 

Wenskus 1977; 1984; Dobesch 1980, 417ff.; Roymans 

1990, 29; 39-40; Crumley 1987. 

Cf. Blok 1969,365-366. 

Beowulf 1169-1227. 

Beowulf 1384-1385. 

Beowulf 2148-2151; 2428-2431. 

Beowulf 2606-2608; 2634-2636. 

Beowulf 1486, 1723. Gum= rran;cyst= "uitgelezen, het 

best" (Klaeber 1922, 293; 323). 

...hine/hyne [=het zijnel wel brucan (Beowulf 1045; 

2812). 

Sinc(es)/beag(a)-gyfa/brytta, bijvoorbeeld Beowulf 607; 

1012; 1342; 1487. 

Beowulf 1025-1027; 2995-2996. 

Beowulf 499-594. 

BeouWfl455-1471. 

Beowulf 901-913; 1709-1723. 

"Vriend(schap)" onder meer in Beowulf 457; 1183; 

1704 en 2722 (wine) en 1707 Ifreod). Met de aandui

ding gold-wine, "goud-vriend" (1171; 1476) wordt 

vriendschap en vrijgevigheid zelfs direct gekoppeld. 

559 Onder andere Beowulf 350; 430; 2101 en 2429. 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

560 Sunu (Beowulf 947; 1175). De groep jonge gezellen 

rond koning Hrothgar in zijn krijgers-fase, wordt als 

wine-magas, "vrienden-verwanten" aangeduid (Beowulf 

65). 

561 Zie bijv. Blok 1969,372; Slofstra 1983, 89-90. 

562 Zie noot 547. 

563 Schatten c.q. wapens zijn est, legaat; laf, erfstuk; yrfe, 

erfenis, en eer, eald of gomel, oud. Zie onder meer 

Beowulf 454; 1053; 1093; 1381; 1458; 1488; 1679; 

1757; 1903; 2157; 2191; 2232; 2234; 2453; 2577; 2611; 

2628; 2731; 3051. 

564 Beowulf'455; 1558; 1679; 2774. 

565 Beowulf 1557-1698. 

566 Beoiw(/f2809-2812. 

567 Beowulf'2230-3168. 

568 Beowulf 452-455. 

569 Beowulf 2155-2162. 

570 Weiner 1992. Voor een kritiek op het werk van 

Weiner, zie Bazelmans 1994, 7-9; 1996, 71-74. 

571 Zie resp. Beowulf 75 en 2608; 2886. 

572 Bloch/Parry 1989, 1. 

573 De auteurs trachten af te komen van een reeks rigide 

en simplistische dichotomieën die betrekking hebben 

op het onderscheid tussen traditionele samenlevingen 

met een gift-economy enerzijds, en kapitalistische 

samenlevingen met een gemonetariseerde commodity-

economy anderzijds. 

574 Bloch/Parry 1989,23. 

575 Zie paragraaf 4.3.1. 

576 Bloch/Parry 1989, 24-25. 

577 Hiertoe behoort eveneens de in Beowulf onbesproken 

uitwisseling met de bovennatuurlijke wereld van 

goden en voorouders. Zo moeten offers worden 

gebracht voor vruchtbaarheid en voorspoed. De 

goden zijn de "patroons" van de elite en vaak wordt 

de relatie met hen middels metaforische verwantschap 

verwoord (zie paragraaf 3.1.2 en 4.1.1). 

578 BeoM/w#T050-1052. 

579 Beowulf 1035. Dit doet denken aan het strijdros dat 

samen met de fmmea door de Germaanse princeps aan 

de comitatus geschonken wordt. 

580 Hetgomban gyldan of nyd-bad, Beowulf 11 en 598. 

581 Beowulf'2198; 2493 

582 Hij wordt onder meer eodor, "beschermer", hyrde, 

"herder" en helm van het volk genoemd (bijv. 371; 

428; 610; 1321). Dezelfde kwaliteit bezit de koning 

overigens ook ten aanzien van zijn rijk, de krijgers en 
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583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

de thesaurus. 

Die zij, paradoxaal genoeg, door de onderlinge compe

titie ook bedreigt (Bazelmans 1992, 14). 

Lucas 1989. 

Het scala van goederen waar het hier om gaat, omvat 

sieradenZ/iMae, drinkgerei, ketels, versierd paardetuig, 

zwaarden, kleding, edelmetaal en ijzer. Zie Lucas 1989, 

223-229. 

Roymans 1996,46. 

Zie paragraaf 3.3.6. 

Zie hoofdstuk 3. De plaatsen waar de geschenkenuit

wisseling plaatsvond zijn meestal nauwelijks archeolo

gisch te traceren. Niet altijd zal sprake zijn van structu

ren als de hall in Beowulf, of men moet de Hallenhäuser 

van de Feddersen Wierde als zodanig interpreteren (zie 

paragraaf 5.4.4). De beschreven openbare definiëring 

van sociale relaties kan ook in andere contexten plaats

vinden, zoals de volksvergadering of concilium (Germ. 

11), op cultusplaatsen of grafvelden en laat op zich 

geen sporen na in de bodem. 

Zie hoofdstuk 7. 

Zie paragraaf 6.2.3. 

H O O F D S T U K 5 

591 Over het begrip "huishouden" zie paragraaf 5.3.1. 

592 Van den Broeke 1991, 251-256 en met name Van 

Enckevort 1991b, 278-279. In de onderstaande samen

vatting worden de relevante passages geparafraseerd en 

niet geciteerd! 

593 De Herrenhqfkomt niet ter sprake! 

594 Zie bijv. Hedeager 1988, 134-137 en 1992, 180-223; 

226-228. 

595 Donat 1985. 

596 Een aantal hier besproken sites van de zandgronden 

dateert uit de Midden Ijzertijd, maar wordt geacht 

representatief te zijn voor de bewoning uit de Late 

IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd. 

597 Steuer 1982, 276-277, fig. 80 /1 -2 . Auteurs als 

Hedeager en Donat maken van dezelfde elementen 

gebruik, zij het minder expliciet. 

598 Tot dat jaar bestond het onderzoek hier alleen uit het 

doen van waarnemingen bij de terpafgraving (De 

Langen/Waterbolk 1982-88, 82). Van Giffen was nog 

niet zeker van de interpretatie van de eerder in Noord-

Nederland aangetroffen huisfragmenten (Waterbolk 

1989,300-303). 

599 Fochteloo, Zeijen, Rhee. 

600 Zie bijv. Bänfer/Stieren 1936, 418 ff.; Haarnagel 1937, 

46-47. 

601 Voorbeelden van kleinschalige vooroorlogse opgravin

gen in Duitsland zijn Einswarden, Hodorf, Haldern, 

Böddeken, Bruckhausen, Oerlinghausen, en Rhade. 

Gezien de soms beperkte resultaten en /o f de ligging 

buiten het onderzoeksgebied worden deze vindplaatsen 

hier niet besproken. De opgraving van Westick had als 

een van de weinige vooroorlogse onderzoeken een wat 

grotere omvang. 

602 Over recent opgegraven nederzettingen is doorgaans 

nog niet zodanig gepubliceerd dat voldaan wordt aan 

de eerder genoemde criteria ze hier te bespreken. 

603 Dit is duidelijk af te lezen aan het werk van Trier 

(1969, 23-24); Müller-Wille (1977) en Steuer (1982, 

102-103). 

604 Ook deze laatste was aanvankelijk vooral een 

Stammesforschung; zie Trier 1969, 8-27, m.n. 12. In dit 

verband is het significant dat Van Giffen (1958) onder

zoek van complete nederzettingen publiceert onder de 

titel Prähistorische Hausformen..., en besluit met de 

bespreking van historische boerderijtypen. 

605 Aan deze problematiek werd in de volkskunde al eer

der aandacht besteed (Trier 1969, 12-14). 

606 Trier 1969, 158-161. Verder interpreteert hij bijvoor

beeld een plattegrond uit Böddeken als Elbgermaans 

(1969, 52, n.130; 134, n.148; 160; 1971, 226-227; ver

gelijk Jordan 1941). 

607 Tussen de verschillende typen, zoals Einzelhöfe, weilerar

tige Gehöftgruppen en Haufen-, Reihen- en Rundanger

dörfer werd soms een genetische relatie gepostuleerd. 

Zie Jankuhn 1969; Müller-Wille 1977,213-214,224; 

Kossack 1984, 14. 

608 Voor een geschiedenis van het onderzoek in het 

Noord-Duitse kustgebied, zie Kossack 1984. 

609 Haarnagel 1979, 23. 

610 Bovendien waren de middelen beperkt (Van der 

Leeuw 1987). 

611 Het laatste niveau is toegevoegd aan die uit Flannery's 

The Mesoamerican village (1976). Dit had te maken met 

het ontbreken van bepaalde landschappelijke zones van 

het Oer-IJ estuarium als geheel in het deelgebied van 

de polders, alsmede met een interessse in de accultura

tie- c.q. romanisatie-problematiek (Van der Leeuw 

1987,2-3,7). 

612 Zie onder meer Waterbolk 1982; Bazelmans/Kolen/ 

Waterbolk 1997, 87ff. 
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613 Bardet et al. 1983, 6. 

614 Voor de keuze gesteld om dat esgedeelte verder te onderzoe

ken of het 5de eeuwse gedeelte zo volledig mogelijk vrij te 

leggen, gaven we aan hel laatste de voorkeur. In Odoorn 

hadden we immers een nederzetting uit de 6de-9de eeuw 

uitvoerig kunnen bestuderen. (Bardet et al. 1983, 20-21). 

615 Voor de onderzoeksgeschiedenis van het terpengebied 

zie hierboven, paragraaf 2.3. 

616 Roeleveld 1974. 

617 De keuze van Miedema voor dit gebied berustte deels 

op de mogelijkheid genoemde onderzoeken in haar 

studie te kunnen incorporeren (Miedema 1983, 29). 

Inmiddels heeft zij Oost-Fivelingo op dezelfde wijze 

bewerkt (Miedema 1990). 

618 Het gaat hierbij vooral om zandgronden, alleen in het 

uiterste zuidwesten van het onderzoeksgebied is loss 

afgezet (fig. 5.1). 

619 Alleen de opgraving van Colmschate is minder dan 

10 jaar geleden afgesloten; de andere werden meer 

dan 20 of 30 jaar geleden uitgevoerd. De plattegrond 

van Velsen-Hoogovens is weliswaar wat gedetailleer

der, maar alleen toegankelijk via een ongepubliceerde 

doctoraalscriptie. De uitwerking van Ede-Veldhuizen 

is inmiddels opnieuw ter hand genomen (Taayke 

1998). 

620 In het 17de eeuwse Drenthe waren de huishoudens 

die geïsoleerde boerderijen bewoonden 2-3 keer gro

ter dan die in grotere dorpen (Harsema 1980, 17-19). 

Dit had te maken met het arbeidspotentieel dat bin

nen de nederzetting aanwezig was. 

621 Soms tracht men het aantal bewoners van een huis te 

berekenen op basis van het vloeroppervlak van het 

huis. Voor literatuur en de problemen daaromtrent, 

zie Bloemers 1978, 60; Renfrew/Bahn 1991, 399-

400. 

622 Deze formule is een variant van die om de omvang 

van de levende gemeenschap te berekenen op basis 

van grafveldgegevens (zie paragraaf 3.3.2). 

623 Zie Verwers 1972, 121. Dit getal was gebaseerd op 

Waterbolks oorspronkelijke visie op de ontwikkeling 

van Elp. Deze is inmiddels herzien, en impliceert een 

aanzienlijk kortere gebruiksduur (Waterbolk 1987, 

m.n. 197-198; 202-203). 

624 Bakels 1978, 82, tabel 6; IJzereef 1981, 178; 

Brinkkemper/Vermeeren 1992, tabel 3. 

625 Haarnagel 1979. Dit grote verschil in de duur van de 

fasen van de vlaknederzetting enerzijds en die van de 

terp(en) anderzijds wordt door de auteur niet ver

klaard. 

626 De Langen/Waterbolk 1982-88, 85-86 

627 Bloemers 1978, 37-45. 

628 Zie paragraaf 3.3.2. 

629 De huizen van laat-prehistorische "zwervende" erven 

binnen Celtic fields, of die behorend bij nederzettingen 

op veen, stonden misschien maar 15-25 jaar. Ook kon 

de levensduur van een huis in bepaalde gevallen sterk 

worden bekort bijvoorbeeld door brand, een vochtige 

ondergrond of doordat alleen slecht bouwhout voor

handen was. In de laatste twee gevallen waren fre

quente reparaties nodig om de levenduur van een 

huis te verlengen. 

630 Van Es 1967,370-71; Van Es et al. 1985, 572-573. 

631 Zie paragraaf 5.5.3. 

632 Waterbolk 1973. 

633 Onder meer Van Es 1967, 407; Haarnagel 1979, 184; 

Steuer 1982,109; Van Enckevort 1991b, 279. 

634 Steuer 1982, 109; Donat 1985. Zie boven, paragraaf 

5.2.1. 

635 De kennis van veldsystemen in de latere Romeinse 

tijd is trouwens minimaal, zoals in paragraaf 6.1.3 

wordt uiteengezet. 

636 Een uitgebreid overzicht van soorten spiekers en de 

bronnen betreffende hun functie is te vinden bij 

Zimmermann (1992, 228-261). 

637 Criteria voor "granary making" bij Van Es (1967, 87); 

Van Es et al. (1985, 573) en Zimmermann (1992, 

229). 

638 De relatief korte levensduur van kleine spiekers komt 

enigermate tot uiting in de relatieve aantallen 4-, 6-, 

en 12-palen spiekers in Wijster: resp. 100/110, ca. 25, 

en 3 (Van Es 1967,90-94.). 

639 Kooi 1991 /92,245, fig. 57. 

640 Of ook de grote zaunparallelle Pfostenroste van Flögeln 

(Zimmermann 1992, 247-261) en Peelo (Kooi 

1991/92, 205) voor de oogstopslag gebruikt zijn, is 

niet bekend. Misschien zijn het veeleer overkappin

gen. 

641 Haarnagel suggereerde voor Ezinge clusters buiten de 

opgraving (1979, 152). Ook in nederzettingen op het 

Pleistoceen worden niet altijd spiekers gevonden, bij

voorbeeld in Den Burg (Woltering 1975, 26) en 

Velsen-Hoogovens (paragraaf 5.4.1). Spiekers kunnen 

op enige afstand van de huizen in het akkerareaal 

gelegen hebben (Zimmermann 1992, 244; Kooi 
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646 

647 

1991/92,245). 

642 Zie paragraaf 5.3.3. Opslag kon eventueel ook plaats

vinden in kuilen (Zimmermann 1992, 262-277; Kooi 

1991/92, 260, fig.70-72) en hutkommen (zie onder). 

Ik wil tenslotte wijze op het ontbreken van spiekers en 

horrea in de agrarische nederzettingen van de 

Romeinse tijd op de Zuid-Nederlandse zandgronden. 

643 Zimmermann 1992, 212. Net als voor de spieker 

bespreekt deze auteur uitgebreid constructies en func

tie (1992, 156-217). De interpretatie als weefhut is al te 

vinden bij Von Uslar, naar aanleiding van vondsten in 

Haldern (1949,107, n . l l ; 139-140). 

644 Zimmermann 1992,215-216. 

645 Hutkommen met deze functie zijn o.m. aangetroffen in 

Flögein (Zimmermann 1992, 212-214) en Warburg-

Daseburg (Günther 1990). Op de laatste vindplaats lig

gen alleen de met metaalbewerking geassocieerde hut

kommen op enige aStand van de huizen. 

Bijvoorbeeld Noordbarge, Peelo, Engter, Vreden en 

Warburg-Daseburg. 

Deze oude etnische interpretatie was van Van Giffen 

(1936); voor argumenten hiertegen, zie Boersma 1970, 

51-53. De herinterpretatie van de opgravingsgegevens 

wordt in paragraaf 5.4.2 besproken. 

648 Deze constructie is dankzij fosfaatkarteringen bewezen 

voor huis 110 van Flögeln, en wordt verondersteld 

voor Loxstedt en Bremen-Grambke (Zimmermann 

1992, 146-147). Op laatstgenoemde vindplaats zijn 

slechts 2-3 huizen op 45 hutkommen aangetroffen. 

Het terrein is zeker niet zodanig verploegd dat dit het 

lage aantal huizen zou kunnen verklaren (Witte 

1990/91,463). 

649 Deze structuren zijn in ruime mate voorhanden in 

Wijster, Ede-Bennekom, Flögeln, Peelo. Suggesties over 

de functies bij Van Es 1967, 73-76; Van Es et al. 1985, 

554-559; Zimmermann 1992, m.n. 127-135. In Peelo 

is de plattegrond van een smidse aangetroffen (Kooi 

1991/92,205). 

650 Zie paragraaf 5.4.4. 

651 Zimmermann (1988) wees weliswaar op de verregaan

de "modularisering" van huisplattegronden langs de 

Noordzee, maar om de verklaring te zoeken in het 

bestaan van professionele timmerlieden lijkt mij weinig 

bevredigend. Therkorn (1987a) tracht details van huis-

constructies en -reparaties te koppelen aan de perceptie 

van specifieke families. 

652 Deze bouwtraditie is van invloed op de ontwikkelin-

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

gen in de Romeinse tijd; zie Roymans 1990, 170ff, 

fig. 8.1; 1995, 49-50, fig. 2-3; 1996, 51-58, fig. 17. 

Voor de ideologische implicaties hiervan, zie paragraaf 

6.2.3. 

Donat 1985, 156-157. 

Hier wordt voornamelijk van het werk van Huijts 

(1992) gebruik gemaakt. Cf. verder de overzichten bij 

Trier (1969) en Haarnagel (1979, 72-159). 

Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1980; 1982, 104. 

Huijts 1992. 

Waterbolk 1995, fig. 19a-d. Het is alleen met behulp 

van de documentatie bij Van Es (m.n. 1967, plan III) te 

achterhalen welke huisnummers Waterbolk aan speci

fieke typen/fasen toewijst. Een aantal plattegronden is 

reeds door Huijts (1992) besproken. 

Waterbolk 1982, 125. 

Waterbolk 1982, 104. 

Zie tabel 5.1, met de dateringen van Waterbolk (1982, 

104), Huijts (1992) op basis van adviezen van 

Waterbolk, Kooi (1991/92, 203-204) en Waterbolk 

1995 (8-9, fig.7). 

Met "meerdelig" worden plattegronden aangeduid die 

uit meer dan een woon- en staldeel (incl. ingangspartij) 

bestaan. Deze extra delen worden gemarkeerd door 

extra zij-ingangen en/of een per deel afwijkende con

structie. Ik neem aan dat de afzonderlijke delen speci

fieke functies hadden. 

Harsema 1980,40-43. 

Kooi's (1991/92, 176; 203-205) definitie van het type 

Peelo B is mijns inziens gebaseerd op een marginaal 

punt: het wel (Wijster B) of niet (Peelo B) voorkomen 

van een ingang in de kopse wand van de stal. Het is 

daarom beter, de criteria van Huijts voor het type 

Peelo B te volgen. Tevens komt het type Peelo B wel 

degelijk in Wijster voor, anders dan Kooi beweert. 

Daarmee vervalt zijn suggestie dat het type Wijster C 

het Wijsterse equivalent is van het type Peelo B. Het 

type Wijster C vormt bovendien een minder logische 

overgang naar de vroeg-middeleeuwse huizen dan het 

type Wijster B. De driedeligheid is immers minder uit

gesproken, terwijl de 6-palen kern juist in het type 

Wijster B soms al herkenbaar is. 

Met name in Zimmermann 1976a en 1986. De hier 

gehanteerde oude nummering van plattegronden wijkt 

af van die in de eerste van de reeks eindpublicaties 

(Zimmermann 1992). 

Vergelijk Zimmermann 1986, 57. 
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667 Voorbeelden in Dalfsen (Van Beek/Van Es 1964; Van 

Es 1967,396), Ede-Bennekom (Van Es et al. 1985, 540-

567, ra.n. 565-566) en Ede-Veldhuizen (Van Es 1973). 

668 Zie paragraaf 5.5.5. 

669 Zie Zimmermann 1986, 79-81 en voor Denemarken 

Hvass 1982, 192ff.; 1988, 111-112; Hedeager 1992, 

190-199, fig. 4.7. 

670 De stallingscapaciteit komt in paragraaf 6.2.2 aan de 

orde. 

671 Haarnagel 1979, 119-124. 

672 Bij vergelijking van de huizen met een grote en kleine 

stal blijkt met name in de laatsten het woondeel met 

de ingangspartij relatief groot (Haarnagel 1979, 119-

120). 

673 Zie ook paragraaf 5.4.4. De enige aanwijzing in deze 

richting op de zandgronden is de eikenhouten trog van 

110 bij 75 cm in huis 14 van Flögeln. Helaas is de 

functie van de trog onbekend (Zimmermann 1992, 

149). 

674 Zelfs is niet altijd zeker, waar het woondeel zich 

bevond. Huijts ziet niet het voor- maar het middenhuis 

van de jongere Drentse gebouwen als de woonruimte 

(1992, 129). Bij de lengtereductie van een Wijster B 

naar -C huis, wordt het binnenstijlloze voorhuis name

lijk korter. Verdere aanwijzingen voor de onderbou

wing van deze hypothese ontbreken echter. 

675 Voorin huis 125 in de vorm van een kleine fosfaatcon

centratie, in huis 5, 112 en 131 als grondspoor 

(Zimmermann 1992, 147). 

676 Zoals bijvoorbeeld in West-Nederland is gebleken in 

de huizen Krommenie 3 en Assendelft 28 (zie de vol

gende paragraaf). 

677 Deze hypothese is met name gebaseerd op waarnemin

gen in Archsum op Sylt (Haarnagel/Schmid 1984, 

179-180; 233). Daar werden meerdere zelfstandige hui

zen opgevolgd door één groot gebouw met meerdere 

haarden. Genoemde auteurs meenden bovendien dat 

meerdere families in Flögeln onder één dak waren gaan 

wonen, nadat de 2de/3de eeuwse Mehrbetriebsgehöfle 

waren verdwenen (1984, 229). Volgens Haarnagel 

(1979, 133) tenslotte, waren ook in Wijster meerdere 

families per huis ondergebracht. Zimmerman twijfelt 

echter aan deze interpretaties (1986, 82-83 en 1992, 

136). 

678 Van Es el al. 1985, 558-559. 

679 Zie paragraaf 6.1.1 en 6.1.3. 

680 Zie bijvoorbeeld Zimmermann 1992, 137-138 en 

Kooi 1991/92,204. 

681 Vee kan in het huis of in veekralen zijn gestald; zowel 

zolders, middendelen van huizen en spiekers kunnen 

voor de opslag zijn gebruikt; en nijverheid kan in het 

woonstalhuis en in bijgebouwen zijn gesitueerd. 

682 Kooi 1987, 145; Bardet et al. 1983, 20. Daarnaast ziet 

Kooi (1991/92, 203) het voorkomen van Peelo B 

tegenover Wijster C huizen op de respectievelijke 

typesites als indicatie voor een meer op landbouw dan 

wel op veeteelt gerichte economie (vergelijk verder 

noot 664). 

683 Zie paragraaf 6.2.2. 

684 In het onderstaande kom ik regelmatig op dit punt 

terug. 

685 Bijvoorbeeld Feddersen Wierde periode 5 (fig. 5.19), 

maar vooral Flögeln (Zimmermann 1992, fig. 109). Dit 

ontkracht de indeling van Haarnagel (1979, 251-252) 

in Groß, Mitteire- en Kleinbetriebe. 

686 In het zgn. intergetijdegebied zijn geen opgravingen 

uitgevoerd. De nederzettingen in het Oer-IJ-estuarium 

zijn inmiddels ook geanalyseerd in het kader van een 

promotie-onderzoek door Martin Meffert (Meffert 

1998). Het overige nederzettingsonderzoek in Noord-

Holland voldoet niet aan de in paragraaf 5.2.1 

genoemde criteria om hier besproken te worden. 

Alleen de nederzetting van Den Burg op Texel komt 

later nog aan de orde. 

687 Overzichten over duinvorming en dergelijke: Jelgersma 

el al. 1970; Zagwijn 1986, 17-20; Verhagen 1985, 15-

22. 

688 Jelgersma et al. 1970, 131, 148. Pas met de grootschalige 

ontbossing in de Middeleeuwen veroorzaakt de mens 

duinvorming op boven-lokaal niveau. 

689 Waar in dit hoofdstuk over het aantal plattegronden 

van een nederzetting gesproken wordt, betreft dit 

steeds het opgegraven aantal. In bepaalde gevallen bestaat 

de mogelijkheid dat zich nog huizen buiten het opge

graven areaal bevinden, maar dat wordt niet altijd 

expliciet vermeld. 

690 Onder het zeker Romeinse niveau ligt een veenbandje, 

gedateerd op 2130 ± 60 BP (GrN 4481) = 170 voor 

Chr. (één sigma tussen 198-49 voor Chr.). De vind

plaats wordt afgedekt door een veenlaag met een date

ring van 1740 ± 60 BP (GrN 4482) = 238-398 na Chr 

(één sigma). Een met de oudere cultuurlaag geasso

cieerde akker blijkt bewerkt met een keerploeg 

(Jelgersma et al. 1970, 140, foto 11). 
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691 Zie paragraaf 5.4.1. 

692 Verhagen 1985, 77 ff. 711 

693 Verhagen (1985, 60-61) spreekt van kleinvee, maar als 

de enclosure een substituut is voor stalruimte in het huis 712 

zal er eerder rundvee in geplaatst zijn. Ook in het 

kweldergebied zijn enclosures aangetroffen (zie hieran- 713 

der). 

694 Cf. Jelgersma et al. 1970, 143. In een hoek van het 714 

opgravingsterrein zijn eergetouwsporen aangetroffen. 715 

Verhagen ontkent dat ploegsporen aanwezig zijn 

(1985, 22) en meent dat de greppels voor de drainage 716 

dienden. In dat geval zou men echter verwachten dat 

ze meer op het reliëf aansluiten. 

695 In de cultuurlaag ingeschakelde zandlaagjes, even bui

ten de opgraving, wijzen eveneens op verstuivingen 717 

(Jelgersma et al. 1970,143). 718 

696 Therkorn 1987a, 181-182. Deze vindplaatsen zijn 

14C-gedateerd. 

697 Therkorn 1987a, 182-184. Dateringen op basis van 

Romeinse importen: 40-60 na Chr. (Krommenie 3); 719 

IB-IIA (Assendelft 17) en IIA (Assendelft 28). 720 

698 Therkorn 1987a, 209-214. De haard in de stal is waar

schijnlijk alleen tijdens de zomermaanden gebruikt. 721 

699 Vos 1983, 67, fig. 8. 

700 Brandt /van der Leeuw 1987, 346. De oxydatie vindt 

plaats door drainage tijdens de bewoning. Mogelijke 722 

afwateringsgreppels zijn alleen op site J werkelijk aan

getroffen (Brandt/Van der Leeuw 1987, 343). 

701 De meeste palen zijn toegevoegd aan Assendelft 17, 

een huis dat bovendien zes verschillende vloerniveaus 723 

had, telkens met bijbehorende haard. 724 

702 Zie paragraaf 5.5.1. 

703 Vos 1983,67-73. 

704 Zoals site N (Van Gijn 1987, 99). 

705 Therkorn/Abbink 1987,132. 

706 Vos 1983,73. 

707 Brandt et al. (eds) 1987, ix-x. 

708 Vons/Bosman 1988. De jongere importen, gevonden 

in Velsen-Hoogovens en in het rietveen, zijn wel via 

de Romeins-Germaanse uitwisseling verkregen, en 

bieden dus meer houvast. 

709 Van site C, G en H is bijvoorbeeld weinig onderzocht. 

Van zeven sites op de kreekruggen is ca. 1.5 ha opge

graven, uiteenlopend van 461 m2 (site G) tot 5800 m2 

(site F). Zelfs in het laatste geval is slechts 20% van het 725 

nederzettingsareaal vrijgelegd. 726 

710 Het kan gaan om spiekers of round wooden storage plat- 727 

forms (Van Gijn 1987, 101). 

Voor verdere details, zie Therkorn 1987a, 201-209, en 

Van Gijn 1987, 107-108. 

Alleen in een zodenwandhuis op site D zouden runde

ren gestald kunnen zijn (Therkorn 1987a, 208). 

Voor een uitgebreide bespreking van het fenomeen 

platforms, zie Therkorn/Abbink 1987, 141-142. 

Van Gijn 1987,104. 

Op lokatie IV zijn bovendien eergetouwsporen aange

troffen. Zie Therkorn/Abbink 1987, 148, 153. 

Er bestaat enige twijfel: zie Therkorn/Abbink 1987, 

153-154 en Therkorn 1987a, 203. Het huis is wat 

groot, maar is wat dat betreft vergelijkbaar met bijvoor

beeld huis N2. 

Namelijk eerst F2, en dan F7, F8 en F l . 

Zodenwandhuizen hebben vermoedelijk een kortere 

levensduur (Therkorn/Abbink 1987, 159; Therkorn 

1987a, 219), en zijn op site F dan ook meer aanwezig 

(F9 en 10 zijn in fig. 5.10 niet afgebeeld). 

Therkorn/Abbink 1987,152; 154; 158. 

Van Gijn 1987,110; Therkorn/Abbink 1987, 163, 165; 

Brandt/Van der Leeuw 1987,346-347. 

Brandt/Van Gijn 1986; Van Gijn 1987, 109-110; 

Therkorn/Abbink 1987, m.n. 137-141; Brandt/Van 

der Leeuw 1987,339-340,345,349-350. 

Het is mijns inziens onterecht het woonstalhuis met 

name met akkerbouw in verband te brengen, zoals de 

opgravers doen (Brandt/Van Gijn 1986, 69; 

Therkorn/Abbink 1987, 159). 

Brandt/Van Gijn 1986, 67. Zie ook paragraaf 6.1.2. 

Andere vroege terpen zijn Dorkwerd, Wierum, 

Oostum, Joeswerd, Brillerij, Garnwerd, Feerwerd, 

Ezinge, Fransum, Saaksum en Englum (De 

Langen/Waterbolk 1982-88, 106). Terpen zijn vaak 

hoger dan voor bescherming tegen overstromingen 

nodig is (zie bijv. Waterbolk 1970a, 16; 1970b, 93). 

Vernatting van de omgeving was wél doorslaggevend. 

Zo moest de vlaknederzetting Middelstum-

Boerdamsterweg verlaten worden, hoewel deze opge

hoogd was (Miedema 1983, 321). Vanwege de veelheid 

aan oorzaken voor de aanleg van terpen pleit Taayke 

(1991, 113) voor het loslaten van het concept van ter

pengeneraties. Dit suggereert een eenzijdig verband 

met transgressiefasen. 

Roeleveld 1974,112. 

Roeleveld 1974,110. 

Tot deze groep behoren Antum, Feerwerd-Z, Wetsinge 
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II, Fytum, Niehove, de Spoorwegterpen, Niehuis, 

Roetsum en Paddepoel. Zie Roeleveld 1974, 111; 

Miedema 1983,322. 

728 200-0 voor Chr. Datering en periodisering naar De 

Langen/Waterbolk 1982-88. 

729 Per fase dus op de gehele terp ca. tien huizen, er van 

uitgaande dat ongeveer de helft van de omtrek van de 

terp is opgegraven. 

730 Huis 39 en 40 van periode 3d bieden plaats aan 40 

runderen (De Langen/Waterbolk 1982-88, fig. 9). 

731 Zie paragraaf 5.3.2. 

732 Voor elk van de fasen 5a-d (0-150 na Chr.) zijn twee 

gebouwen beschikbaar, maar slechts negen voor de 

vijf fasen van periode 6 (150-300 na Chr.). 

733 Voorbeelden van de geschatte (en afgeronde) maten 

van enkele huizen. Huis 69: 12 m; 71: 10 m; 72: 28 

m?; 73: 14 m en 77: 14 m (zie De Langen/Waterbolk 

1982-88, fig. 12). 

734 De Langen/Waterbolk 1982-88, 89; 104. Het zou dan 

om Handwerkerhäuser of iets dergelijks moeten gaan, 

want bijgebouwen zonder woonfunctie zijn zeldzaam-

op de terpen. 

735 Van Giffen 1936a, bijl. 2, fig. 1. De Langen/Waterbolk 

1982-88,104. 

736 Zo is huis 80 minstens 37 m lang (De 

Langen/Waterbolk 1982-88, fig. 13). 

737 Van Es 1968,271. 

738 Deze en de hieronder genoemde exemplaren zijn wel 

veel kleiner dan de 12-palen spiekers van bijvoor

beeld Wijster. 

739 Van Es 1968, 222. Uit het verslag van Van Zeist (in 

Van Es 1968, 282-283) blijkt echter een laag waarge

nomen te zijn, die men aanvankelijk als akkerlaag 

interpreteerde. De palynologische gegevens tonen 

evenmin het gebruik als weide aan. 

740 Van Es 1968, 227; 275. Dat eigenlijk een dorpsterp 

had moeten ontstaan, wordt ook gesuggereerd door 

het begrip frustrated terps. 

741 Dit gebeurt eveneens op Feddersen Wierde en waar

schijnlijk ook in de Assendelver Polders. 

742 Miedema 1983, 72-73. 

743 De Langen/Waterbolk 1982-88, 78. 

744 Miedema (1983, 349-362) rekent met drie bedrijven. 

745 Miedema 1983,361. 

746 Miedema 1983, 352. 

747 Voorbeelden onder meer bij Bruinsma 1968; 

Roeleveld 1974, 112, n. 311; Miedema 1983, 325; 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

Knol 1993, 19. 

The Late-Roman/Early-Medieval transgressions arrested 

the evolution of the settlements and prevented them from 

becoming real terps. (Van Es 1968, 275) Een uitgebreid, 

recent overzicht van de discussie is te vinden bij Knol 

1993,19-23. 

Roeleveld 1974,112. 

Misschien stond binnen het opgegraven areaal maar 

één boerderij tegelijk. 

Voor een algemeen overzicht, zie Brandt 1972, 145-

149; 161-163; 1977,1-12. 

Brandt 1972,150-161. 

Brandt 1977,4. 

Naast het opgravingsverslag (Brandt 1977), bestaan 

ook enkele voorlopige berichten (Brandt 1972, 149-

150; 1974). 

Dit huis ligt op een andere lokatie als een tot de eer

ste fase behorend huis. Vermeldenswaardig is een 

rituele depositie van vier stuks aardewerk die in de 

omgeving van de haard zijn ingegraven. 

Het verloop van de greppel is door middel van borin

gen vastgesteld. 

Brandt 1977,26. 

Vergelijk bijvoorbeeld de grootschalige slacht van kal

veren op de Feddersen Wierde (paragraaf 6.2.1). 

Zie paragraaf 5.5.2. 

Ulbert 1977. Zie ook paragraaf 7.1.1. 

Vergelijk de situatie in de Assendelver Polders (para

graaf 5.4.1). 

De omgreppelde percelen van 30-50 bij 30 m zijn als 

zodanig herkenbaar door sporen van een keerploeg 

(Haarnagel 1979, 262-66, fig. 55). 

Haarnagel 1979,184. 

Ook Van Es (1982, 223-224) relativeert de ingrij

pendheid van de veranderingen. 

Cf. Haarnagels veronderstelling dat het nieuwe huis 

bewoond wordt door een "tweede zoon", of een 

dochter, die gehuwd was met een man uit een ander 

huishouden of een andere nederzetting (1979, 210-

213). 

Haarnagel 1979, 184. De auteur schat de opbrengst 

van landbouw en veeteelt overigens steeds nogal laag 

in (zie paragraaf 6.2.2). 

Juist in genoemde periode vindt de meeste sedimen

tatie plaats: 2de-4de eeuw, 10-15 cm; 4de/5de eeuw, 

40 cm (sterk zandig materiaal); 5de-10de eeuw, 20-30 

cm. Zie Haarnagel 1979, 52-53; 61-62. 
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768 Haarnagel 1979,208. 

769 Ik volg Haarnagels bepalingen van de aantallen stal-

plaatsen per huis (1979, pl.7-10), hoewel deze op mij 

overnauwkeurig overkomen. 

770 Haarnagel 1979, 174; 320-321. 

771 Haarnagel 1979, 184. 

772 Dit probleem is reeds opgemerkt door Van Es (1982, 

225). 

773 Volgens hem is het dorpshoofd oorspronkelijk mis

schien niet eens van de terp zelf afkomstig (Van Es 

1982,225). 

774 Een voorbeeld van dergelijke vondsten zijn halffabrika

ten van gedraaide houten schalen uit een kuil bij huis 

5/36 (Haarnagel 1979, 292). 

775 Bijvoorbeeld 2/10a, 3/25a, 3/30a, 4/30a en 6/40a. De 

laatste twee gebouwen meten resp. 6.7 bij 4.9 m en 3.0 

bij 2.6 m, hetgeen de uiteenlopende grootte illustreert. 

Zie Haarnagel 1979, 137-139. 

Vergelijkbaar zijn 3 /30 , 5 /25 , 3/28 en 3 /29 . Bij de 

laatste twee ontbreken details door een matige conser

vering. 

Voorbeelden zijn huis 3/17, 4/17, 4/28, 5/30, en 6/30. 

Haarnagel 1979,179-306. 

Haarnagel 1979, 258. Haarnagel gaat vooral uit van de 

omvang van de veestapel. Deze zou al te klein zijn in 

het geval van 12 stalplaatsen. 

Verder zouden volgens Haarnagel nog professionele 

Schiffsbesatzungen bestaan, maar dit is onwaarschijnlijk 

(cf. Van Es 1982, 224) omdat de leden van de "boeren-

huishoudens" natuurlijk evengoed (part-time) zeelie

den kunnen zijn geweest. 

781 Tegelijkertijd blijkt dat de met nijverheid samenhan

gende vondsten niet geheel representatief zijn. Zo 

moet op de niet opgegraven zuidwest-flank van de 

terp ook een soort Werkstattgelände hebben gelegen 

(Haarnagel 1979, 298, pl.13-14). Verder stammen ver

uit de meeste smeltkroesjes uit periode 2 en 3, terwijl 

de bronsbewerking later zeker niet zal zijn afgenomen 

(Haarnagel 1979,302-303). 

782 Voor de wagens van Feddersen Wierde, zie Hayen 

1981. 

783 Bij huis 5/28. 

784 Bij huis 3/30 en 4/30. 

785 Hier zijn smeltkroesjes en een voorraad gewei aange

troffen. 

786 Dat geldt trouwens voor alle huishoudens uit fig. 5.20. 

787 De meeste voorbeelden van huizen uit Hijken zijn te 

788 

789 

776 

777 

778 

779 

780 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

vinden bij Huijts 1992, 36-53. 

Harsema 1974,167-168. 

Harsema 1980, 19. Een dergelijk aantal gebouwen 

impliceert een gebruiksduur van minstens 45-60 jaar, 

omdat het type Hijken bestaat van 400 tot 250 voor 

Chr. (Waterbolk 1982, 104; Huijts 1992, 36). Voor 

mijn berekening van het aantal huizen, zie paragraaf 

5.3.1. 

Een recent overzicht van de bewoning in de 

Nederlandse Celtic fields is te vinden bij Schinkel 

(1994,254-276). 

Het Hijkense akkercomplex heeft een oppervlakte van 

ca. 70 ha, exclusief het grafveld (Harsema 1980, 23). 

Brongers 1976, 94, 235/55, nr. 4; Kooi 1987, 142-144; 

Huijts 1992, 68. 

Kooi 1991/92, 173. 

Reichmann 1981, 51-64. Ik volg zijn dateringen en 

toewijzingen van bijgebouwen, hoewel zij minder 

betrouwbaar zijn dan wordt gesuggereerd. 

Reichmann 1981,61. 

Zoller 1977; Maschmeyer 1986. 

De vindplaatsen horen dus ongeveer in dezelfde perio

de als Hijken thuis. Ook Reichmann (1981, 64) dateert 

Meppen in de Midden-Ijzertijd. 

Fansa 1986. 

De plaatsing van midden- en wandstijlen geeft aan, dat 

de stal 13 m lang was. 

Haarnagel 1964. 

Zie paragraaf 5.5.3. 

Ik heb hierbij het overzichtsartikel van Waterbolk 

(1977b) als uitgangspunt genomen. 

Waterbolk (1977b, 136; 168) wijst op de "tempels" in 

de Viereckschanze van Holzhausen (Waterbolk 1977b, 

136, 168). De enige overeenkomst is het voorkomen 

van rijen van vijf palen in de structuren van 

Holzhausen (Schwarz 1975, 338, fig.l3), doch deze zijn 

veel groter (10 bij 10 m). Bovendien staat de interpre

tatie van deze gebouwtjes als uitvoeringen in hout van 

een Gallo-Romeinse tempel ter discussie (Derks 1998, 

179-181). 

Dat was precies de oplossing die Van Giffen koos. 

Waterbolk wijst hier nota bene zelf op (1977b, 113). 

Dit betekent dat tevens een wal aanwezig zal zijn 

geweest. 

Minstens zes stuks, en mogelijk nog een zevende (huis 

24 uit fase 4). Vanwege de vervanging van pallisades is 

periode 3 in twee fasen opgesplitst. Voor de toewijzing 
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van structuren aan de in fig. 5.27 afgebeelde fase 3a 

volg ik een voorstel van Waterbolk. 

807 Waterbolk 1977b, 116. 

808 Voor wat betreft het laatste, cf. Waterbolk 1977b, 116. 

809 Overigens kan ook een schuur ingangen in de lange 

zijden hebben. 

810 Waterbolk 1977b, 145. 

811 Wederom op basis van overeenkomsten met het 

Fochteloo-type. Voor zover stijlen aanwezig zijn, blij

ken de middenstijlintervallen niet al te groot. Het 

middenschip is relatief breed en de wandpalen staan 

dicht opeen. 

812 Genoemde typen maken de "meerderheid" van het 

materiaal uit, doch ook de typen Paddepoel IVC en 

D komen "frequent" voor (Waterbolk 1977b, 115). 

De laatste dateert Waterbolk (1977b, 103) vanaf 50 na 

Chr. Taayke plaatst een aantal van de betreffende pot

ten in de periode IB-IIIA (1992, 175, n.195; 188). 

Overigens is de datering van Vries van die van Zeijen 

I afgeleid. 

813 Waterbolk 1977b, 145. Het in jongere sporen voorko

mende materiaal kan "opspit" betreffen. Zeker onte

recht is het toeschrijven van laat-Romeinse terra nigra 

aan de 2de eeuw. Van Es (1990,186) acht Waterbolks 

reconstructie van Rhee weinig overtuigend en denkt 

dat de enclosure bij de midden- en laat-Romeinse 

bewoning op de vindplaats hoort (zie paragraaf 

5.5.4). 

814 Waterbolk 1977b, 163. 

815 Haarnagel 1965,177-178; 1979, 322. 

816 Waterbolk 1977b, 166. 

817 Afstanden tot Zeijen I: Zeijen II ca 500 m; Vries ca 

2800 m; Rhee ca 3000 m. Zie ook Waterbolk 1977b, 

166, 169. Vergelijk voor wat betreft het onderstaande 

de opvattingen van Van Es (1990, 185-186). 

818 Vergelijk Waterbolk 1977b, 170. 

819 Ook Waterbolk (1977b, 169) vergeleek Rhee met 

Noordbarge en concludeerde dat /( warns us that the 

settlement of Rhee might, after all, be of normal character. 

820 Zie paragraaf 6.2.3. 

821 Waterbolk 1977b, 107; 166. Vergelijk de ligging van 

de Heidenschanze en Bentumersiel. 

822 Zimmermann 1976a, 48. 

823 Zimmermann 1976a, 48. 

824 Haarnagel en Schmid (1984, 74) beeiden 11 huizen 

af. Huis 61, op dezelfde lokatie als huis 60, komt daar 

nog bij. 

825 Tot deze periode horen minstens 43 huizen, en hier

aan moet nog een aantal niet gedateerde exemplaren 

worden toegevoegd (Zimmermann 1976a, fig. 35). 

Zimmermann zegt weinig over de fasering, maar het 

beeld van drie (eventueel vier) fasen is ook te vinden 

bij Haarnagel/Schmid (1984, 226; fig. 77 en 82,1). Dit 

impliceert een gebruiksduur van 50-67 jaar per huis! 

826 Huis 19 en 32, erf C en D. Zimmermann 1976a, 50. 

Vergelijk fig. 34 en Haarnagel/Schmid 1984, fig. 74 

met fig. 36. 

827 Zimmermann 1976a, 7-10. 

828 Zimmermann 1976a, 55-56. Vergelijk 

Haarnagel/Schmid 1984, 226. 

829 Verder bestaat de mogelijkheid, dat de desbetreffende 

arealen oudtijds nog waren onderverdeeld. Vergelijk 

dit met de situatie in Wijster, waar aanwijzingen hier

voor bestaan (zie onder). 

830 Dat is goed te zien, zelfs zonder dat de erfomheinin-

gen zijn gepubliceerd. 

831 De kleine huizen als 105,108 en 109 zouden bijvoor

beeld bij de woonstalhuizen 70, 106 en 110-112 kun

nen horen. 

832 In feite zou de gehele opgraving opnieuw moeten 

worden uitgewerkt. Overigens zal ook dan de toewij

zing van bijgebouwen aan erven problematisch blij

ven (vergelijk paragraaf 5.3.1-2). 

833 Van Es (1967, 380) merkte overigens zelf al de 

...interruption in the evolution of the bipartite house by the 

tripartite house Allb op. 

834 Waterbolk 1995, fig. 19a. 

835 Waterbolk 1995, fig. 19b. 

836 Waterbolk projecteert deze latere omheiningen zelfs 

terug op deze periode. 

837 Fase Illb bijvoorbeeld zou bestaan uit twintig huizen, 

met nog minstens acht niet opgegraven of verdwenen 

exemplaren (Van Es 1967, 407-408, n.4). 

838 Schmid 1976, 70; Müller-Wille 1977, 199; Steuer 

1982, 279; Bloemers 1983b, 191; Haarnagel/Schmid 

1984, 230; Kooi et al. 1987, 137; Waterbolk 1989, 299; 

1995, 17; Knol 1993, 211. Deze opvatting is ook 

terug te vinden in publicaties voor een breder 

publiek, zoals bijvoorbeeld Bloemers/Louwe 

Kooijmans/Sarfatij 1981, 114-115, Van Enckevort 

1991b, 279 en Heidinga/Offenberg 1992, 31 . Van Es 

zelf suggereerde weliswaar het bestaan van een 

Herrenhof (1967, 407-408), maar noemt ook argumen

ten tégen deze interpretatie. Ook recentelijk heeft hij 
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839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

865 

866 

zich nog even voorzichtig uitgelaten (1990, 189). 859 

In fig. 5.34 aangegeven met een streeplijn. 860 

Dit laatste doet Waterbolk (1995, fig. 19c) ook! 861 

Vergelijk Meesters et al. 1977, fig. 3-6, 10. 862 

Bloemers/Louwe Kooijmans/Sarfatij 1981, 114-115. 

De schat (paragraaf 7.3.6) is ca. 3 km noordelijk van 

Wijster gevonden in het dal van de Beiier Stroom (Van 

Es 1967,fig.l) 

Waterbolk 1995, 17. Zie hierboven, paragraaf 3.3.2. 

Van Es et al. 1985, 535-536. De conservering van de 863 

grondsporen is niet optimaal. Illustratief is het lage aan- 864 

tal hutkommen, resp. vier zekere en zeven onzekere, en 

hun geringe diepte (1985, 568, fig.20). Van de 29 

gebouwen zijn er 21 incompleet en /o f moeilijk te 

interpreteren! 

Depressies in het zuiden (en noorden?) worden door 

de opgravers eveneens als begrenzing opgevat (1985, 

622-25), maar misschien is hun omvang beperkt, en 

liggen zij tussen de huizen. 

En zelfs dat zijn niet de enige mogelijkheden (Van Es 

el al. 1985,623-628). 

Huis 14 en 16. Naar mijn mening rekenen Van Es et al. 

(1985, 570-571, tab.l) te veel staanderintervallen tot de 

stalruimte. 

Maar zie noot 844. 

Verlinde et al. 1995; Groenewoudt/Van Nie 1995; 

Verlinde/Erdrich 1998; Lauwerier et al. in prep. 

Eventueel is sprake van een kleinere nederzetting, die 867 

geleidelijk over een dekzandrug verplaatst is (zoals 

Peelo, zie paragraaf 5.5.5). 868 

Bij mijn weten zijn dit de eerste dendrochronologische 

dateringen voor een nederzetting in Germania. Vier 869 

waterputten zijn aangelegd kort na 281 en 287 na Chr. 

en in 316 en 335/336 na Chr. (Verlinde et al. 1995, 

194). 

Groenewoudt/Van Nie 1995. 

Groenewoudt/Van Nie 1995, 201-205. 

Groenewoudt/Van Nie 1995, 206-208. 

Zoals het aangetroffen botmateriaal en het aanzienlijke 870 

aantal begravingen van dieren; zie het volgende hoofd

stuk. 871 

Het nederzettingspatroon komt enigszins overeen met 872 

dan op de oude duinen, al is hier sprake van glaciale 

afzettingen. 

Brongers 1976, 94, foto 11, nr. 215 /550-1 ; Waterbolk 873 

1982,127-129. 

Hier bevinden zich verschillende waterputten. 

Van Giffen 1958,71. 

Waterbolk 1982,104; 1995, 8-9, fig.7. 

Kooi 1991/92,203-205. 

Harsema sprak in het eerste geval van een "maalderij" 

(1980, 37; zie ook Van Giffen 1958, 66). Hierdoor is 

het als handwerklich genutzt in de literatuur terecht 

gekomen (Haarnagel/Schmid 1984, 225, fig.76). Mijns 

inziens mag een set maalstenen niet als indicatie voor 

een Handwerkerhaus opgevat worden. 

Harsema, loc.cit. 

Van Giffen 1958, 57-58: ...dürfen wir m.E. an ... eine 

Art Herrensitz denken, wie die von Tacitus [ann. 4,73] 

erwähnte Villa des Cruptorix irgendwo in der Nähe des 

Baduhennawaldes in den friesischen Wäldern. 

Jankuhn 1976, 116-117; Müller-Wille 1977, 207; 

Steuer 1982, 280-281; Capelle 1985, 71; Todd 1992, 

65. 

Van Giffen gaat nauwelijks op de argumenten in op 

basis waarvan hij een Herrenhof verondersteld. Hij 

verklaart een palenconfiguratie bij de haard als sporen 

van een Hochsitz, zoals die door Priscus voor het ver

blijf van Atilla de Hun beschreven is (Van Giffen 1958, 

57). Een ooit als Hochsitz geïnterpreteerde structuur in 

Westick (noot 866) wordt inmiddels als scheidingswand 

gezien en op de Feddersen Wierde zijn aan palen naast 

de haard vuurvangen o.i.d. bevestigd (Haarnagel 1979, 

121-124). 

Waterbolk 1982, 127; Huijts 1992, 131; Kooi et al. 

1987,135; Kooi 1991/92,203f. 

Deze aanduiding is reeds overgenomen door Todd 

(1992,66). 

Volgens Kooi c.s. is het huis, dat op dat van Fochteloo I 

lijkt, een voorloper van het type Peelo A, dus jonger 

dan 200 na Chr. Huijts ziet eerder overeenkomsten 

met de typen Wijster B en C uit de 3de/4de eeuw 

(voor referenties, zie noot 867). Het is verder onbekend 

in welke fase de enige scherf terra sigillata (160-190 na 

Chr.) hoort. 

Deze "schaapskooi" is echter 1ste eeuws en het aantal 

hutkommen in de nederzetting is niet bijster groot. 

Zie noot 813. 

Waterbolk (1977b) gaat uit van twee perioden, waar

van de eerste twee huizen omvat. De resten zijn echter 

zo vaag dat allerlei alternatieven mogelijk zijn. 

Hoewel de betreffende nederzettingen niet voldoen 

aan het criterium dat complete plattegronden opgegra

ven moeten zijn. 
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874 Van Es/Verlinde 1977, 9-11. 

875 A.D. Verlinde, mond.med. 

876 Type Wijster A-C of Peelo A. 

877 Deze gedachte ook bij Kooi 1994, 143. 

878 Harsema 1987, 110, fig. 3-6; Kooi 1994. 

879 Na twee decennia grootschalig nederzettingsonder-

zoek op de zandgronden in het Maas-Demer-

Schelde-gebied kan men vaststellen dat de laatste situ

atie daar niet ongewoon is. 

880 Van Giffen 1924-26; Waterbolk 1989, 297-299. De 

door Van Giffen niet herkende ingangskuilen, beho

ren volgens mij bij het Wijster A-huis nr. 14. 

881 Kooi 1991/92, 268. De eerder beschreven Ijzertijd 

bewoning wordt als periode 1 aangeduid. 

882 Aardewerktypen die "met enige zekerheid" in de 

eeuwen voor en na de jaartelling te plaatsen zijn ont

breken in Peelo (Kooi 1991/92, 283). 

883 Fase 2c zou bijvoorbeeld opgesplitst kunnen worden, 

want in de huidige vorm omvat deze maar liefst vier 

huizen. 

884 Huis 20, 21a/b. 

Waaronder exemplaren met 5 palen! 

Zie paragraaf 5.3.2. 

Kooi 1991/92,270. 

888 Kooi 1991/92, 205; 259-260. 

889 Vijf Peelo B-huizen, en verder vijf (?) "Fochteloo-

achtige" plattegronden, Wijster A(?) en Peelo A hui

zen. Zie Waterbolk 1982, 119; Huijts 1992, 102-103; 

115. 

890 Zoller 1964, fig. 4. 

891 Schlüter (in Häßler (ed.) 1991, 545) geeft een aantal 

van drie tot vijf erven. Dit wordt alleen - en dan nog 

met moeite -bereikt wanneer alle ongedateerde plat

tegronden jong zouden zijn. 

892 Almgren 153, midden 2de eeuw. 

893 Doms 1990,276. 

894 Vooral "huis 2" is nauwelijks uit de palenconfiguratie 

te halen. 

895 FMRD 6 /5 , 5093. Vergelijk de Hochsitz van 

Fochteloo I (noot 866). 

896 Zie Steuer 1982, 280-281. Zimmermann (1986, 57) 

volgt diens opvatting dat de palen van de Hochsitz 

behoren tot een scheidingswand. De talrijke laat-

Romeinse importen op de vindplaats zijn niet speci

aal met huis 3 geassocieerd. 

897 Met name een gebruik van de extra ruimtes voor de 

opslag van hooi of ander veevoer sluit goed bij het 

885 

887 

laatste aan. Zie het volgende hoofdstuk. 

898 In principe moeten hierbij eveneens grafveldgevens in 

beschouwing worden genomen, maar de kennis daar

omtrent is voor wat betreft het onderzoeksgebied te 

beperkt (zie hoofdstuk 3). 

899 De nederzettingen onder de es en op het Haverland 

worden hierbij als één geheel gezien. 

900 De gemiddelde groei van het aantal huishoudens ligt 

in dezelfde orde van grootte als die van Rijswijk-De 

Bult, een inheemse nederzetting binnen de limes 

(Bloemers 1978). 

901 Dit kenmerkte echter eveneens het onderzoek in 

andere gebieden. 

902 In de nederzettingsarcheologie is de laatste jaren daar

naast grotere aandacht voor zogenaamde ojf-site ver

schijnselen. Naar sommige is binnen het Ri jn-

Wesergebied al wel onderzoek verricht, met name 

naar veldsystemen, zoals de Celtic fields. Een ander 

voorbeeld op dit terrein is de fosfaatkartering - geïn

tegreerd met bodemkundig onderzoek - rond 

Flögeln, met het doel de plaats van de akkers te loka

liseren. Ojf-site fenomenen kunnen eveneens betrek

king hebben op of de winning en verwerking van 

grondstoffen. Een voorbeeld is het onderzoek naar de 

ijzerproductie in Heeten (zie paragraaf 5.5.3). Hier 

kon een indruk worden verkregen van de schaal van 

de ijzerproductie door het opboren en zeven van 

slakken uit de bouwvoor rond de opgravingsputten. 

Had men zich louter op de opgravingsgegevens geba

seerd, dan waren enkele oventjes en kuilen met houts

kool de enige getuigen van de productie geweest 

(vergelijk Ede-Bennekom). 

903 Of hebben nog meer nederzettingen bestaan? 

904 Zimmermann 1976a, 2-4. 

905 Dit geldt zowel voor de opgraving Tritsum uit 1958-

1961 (Waterbolk 1961) als Wijnaldum (Besteman et 

al. 1991), resp. gericht op de bewoning uit de 

Midden-Ijzertijd en de Vroege Middeleeuwen. 

906 Taayke 1991,113-114. 

907 Te verkrijgen door booronderzoek, zoals als dat van 

Miedema in Groningen. 

H O O F D S T U K 6 

908 De opgravers van Wijnanldum pleitten aanvankelijk 

voor continuïteit (Besteman et al. 1991, 145), maar 

schijnen daar langzamerhand op terug te komen 

(Gerrets et al. 1996). Andere onderzoekers laten zich 
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909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

voorzichtig uit en houden rekening met bewonings-

continuïteit op de hoge kwelderruggen van Friesland 

(Taayke 1991, 116; Knol 1991, 121; Knol 1993, 109-

110). Een overzicht van meest uiteenlopende argumen

ten vóór en tegen bewoningscontinuïteit in Friesland 

(waarbij de laatsten in de meerderheid zijn) is te vin

den in Bazelmans, in prep., paragraaf 7. 

In zowel tabel 6.1 als 6.2 is alle gerst tot de bedekte 

gerst (Hordeum vulgare) gerekend. De naakte gerst 

(Hordeum vulgare var. nudum), in de vroegere prehistorie 

de belangrijkste variant, komt later slechts sporadisch 

voor. 

Het hoeft niet altijd de gecultivieerde Avena sativa te 

zijn, doch kan ook het moeilijk daarvan te onderschei

den "onkruid" A.Jatua betreffen. Gezien de geringe 

hoeveelheden is hier geen onderscheid tussen beide 

soorten gemaakt. 

Behre 1992, 141-143. 

Behre 1992, 143-145. 

Van Zeist 1976. 

GrN 7270, 1830 ± 50 BP, één sigma= cal 128-249 na 

Chr. 

GrN 7251, 1930 ± 35 BP, één sigma= cal 61-123 na 

Chr. 

Toch besprak Van Zeist dit ook onlangs nog als een 

serieus te nemen optie (Van Zeist/Palfenier-Vegter 

1991/92,288). 

Behre 1992,145. 

Op andere vindplaatsen binnen de limes, die niet in de 

tabel zijn opgenomen, komt rogge wel wat meer voor, 

maar nergens wordt het percentage van de Germaanse 

sites bereikt (Körber-Grohne 1979, (Anhang) Taf. 3). 

Voor tabel 6.2 zijn ook geen gegevens gebruikt met 

betrekking tot inheems-Romeinse nederzettingen van 

de Zuid-Nederlandse en Noord-Belgische zandgron

den, omdat nauwelijks goede data-sets voorhanden 

zijn. In grote lijnen blijkt het gewassenspectrum hier in 

de Romeinse tijd dezelfde karakteristieken te vertonen 

als gedurende de Ijzertijd; het blijft een relatief groot 

aantal soorten omvatten en de nieuwe soorten worden 

weinig belangrijk (Roymans 1996, 79). 

Eén 14C-datering is iets jonger: OxA 3669 geeft 1840 

± 65= cal 210 na Chr . /één sigma= cal 89-93/116-

251/306-313 na Chr. (Behre 1992, 147). 

Behre 1992,146. 

Het graan heeft bijvoorbeeld vorst nodig om te ont

kiemen, zodat het in het Mediterrane gebied nauwe-

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

lijks gevonden wordt (Behre 1992, 145; 149). 

Behre 1992, 149-150. Volgens deze auteur is de 

besproken oogstmethode effectiever bij grotere akkers. 

Körber-Grohne 1967, 209-231; Van Zeist et al. 1976; 

Bottema et al. 1980; Behre 1990; Brinkkemper 1991, 

125. Overstromingen tijdens de groeiperiode hebben 

echter wel een negatief effect. 

Deze granen komen in tabel 6.2 wél voor onder 

"IJzertijd/Holoceen" en "Romeins/Holoceen/ten zui

den Rijn", doordat in de desbetreffende steekproeven 

(bijna) geen terpen zijn opgenomen. 

In de Middeleeuwen bijvoorbeeld, werd rogge samen 

met gerst in veengebieden gecultiveerd (Brinkkemper 

1991,125). 

Behre 1992, 150. 

Zie bijv. Roymans 1990, tab. 5.1. 

Hoewel hierover geen zekerheid bestaat, zou ook het 

"onkruid" Brassica campestris (wilde raap) als oliehou

dende plant verbouwd kunnen zijn. Daarnaast kunnen 

de knollen genuttigd zijn (Körber-Grohne 1967, 183-

189; Van Zeist 1974, 364-365). 

Zij gedijen bovendien uitstekend onder de condities 

die in het terpengebied heersten; voor referenties, zie 

noot 923. 

Bakels/Van der Ham 1980, 58; Van Zeist/Palfenier-

Vegter 1991/92, 292. 

Bakels/Van der Ham 1980, 85. Voor Vicia spec, (wikke), 

zie Van Zeist/Palfenier-Vegter 1991/92, 292; voor 

Daucus carota (wilde peen) Van Zeist 1974, 364 en 

Artiplex spec, (melde) Körber-Grohne 1967, 189; Van 

Zeist 1968,166. 

Waterbolk 1970c, 2; Van der Poel 1960/61, 177. De 

laatste auteur wijst er nog eens op dat de beschrijving 

zoals die voorligt in nat.hist. 16,2-4 niet kan slaan op 

de bewoners van de terpen. Zie ook Byvanck 1943, 

166 en Van Es 1965/66,51. 

Van der Poel 1960/61, 177-178. Deze vergelijking bij

voorbeeld bij Boeles (1951,194). 

Boeles 1951,190-191. 

Van der Poel 1960/61, 177. Overigens achtte Boeles de 

verbouw van vlas wel mogelijk (1951,192-193). 

De nederzetting zou zo ver van het Pleistoceen liggen 

dat de Cerea/i'a-pollen niet van daar afkomstig konden 

zijn (Grohne 1955, 103). Er werden echter slechts 

enkele gerstkorrels aangetroffen (Scheer 1955, 109). 

Körber-Grohne 1967. 

Voor referenties, zie noot 923. 
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939 Van den Broeke 1991, 255. Ofschoon ook Brandt en 

Van Gijn (1986) positieve aanwijzingen voor akker

bouw op de oeverwallen van de Assendelver Polders 

noemen, gaan zij toch uit van een gering belang 

ervan. 

940 Zoals voorgesteld voor Ezinge (paragraaf 5.3.2). In 

het nabijgelegen Paddepoel zijn in ieder geval wel 

spiekers aangetroffen. 

941 Zie Haarnagel (1979, 262), die ook enkele hier niet 

behandelde voorbeelden van veldsystemen bespreekt. 

De akkers waren bewerkt met een keerploeg. 

942 Van Es 1968, 219-227. De opgraver interpreteert de 

percelen als weidegrond, omdat geen ploegkrassen 

aangetroffen zijn, en het pollenbeeld geen positieve 

aanwijzingen voor akkerbouw levert. Beide argumen

ten zijn mijns inziens allerminst overtuigend. 

Evengoed kan men wijzen op de vondsten van graan

korrels en de aanwezigheid van spiekers. 

943 Van Gijn 1987, 101; Therkorn/Abbink 1987, 117. 

944 Brandt/Van Gijn 1986, 61-62. 

945 De berekeningen van Miedema voor Noordwest-

Groningen geven een positieve indruk. In de Ijzertijd 

en de Romeinse tijd zou repectievelijk ruim en net 

voldoende landbouwgrond beschikbaar zijn geweest. 

Miedema 1983, 345-352. Voor kritische kanttekenin

gen op berekeningen van de voedselsituatie, zie para

graaf 6.2.2. Daar wordt verder betoogd dat met dier

lijk voedsel in principe aan een groot deel van de 

voedselbehoefte plantaardig voedsel kon worden vol

daan. 

946 Deze gedachte bij Boeles 1951, 192; Van Es 1965/66, 

53; Boersma 1970, 49; Van Enckevort 1991c, 300. 

947 Zie paragraaf 7.3. 

948 Zie bijvoorbeeld Haarnagel 1979, 313-314. 

949 Waterbolk 1962, 43-45; Van Gijn/Waterbolk 1984. 

950 Zie paragraaf 5.4.1. 

951 Brandt/Van Gijn 1986, 67. 

952 Op het rietveen heeft misschien inderdaad geen 

akkerbouw plaatsgevonden, ofschoon dit idee berust 

op het archeobotanisch materiaal van slechts één site 

(Q) uit de Vroege Ijzertijd (Brandt/Van Gijn 1986, 

62). Elders in West-Nederland vond akkerbouw op 

veen wel degelijk plaats (zie hierboven, noot 925). 

953 Zie paragraaf 6.2.3 hieronder. 

954 Overzichten bij Müller-Wille 1965; 1979; Brongers 

1976; Bradley 1978; Myhre 1978; Kossack et al. (eds) 

1984,246ff. 

955 Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1962, 45; Roymans 1991, 

66-72. 

956 Lindquist 1974, 29; Brongers 1976, 60; Myhre 1978, 

245-246. 

957 Becker 1971,99-104. 

958 Brongers 1976, 64-68; Kooi 1979, 167-175. 

959 Bijvoorbeeld ca. 2500 m2 in Engeland, 1600 m2 op 

het continent en 600 m2 op Gotland (Müller-Wille 

1979,238). Zie ook Bradley 1978,270-272. 

960 Brongers 1976, 59-60; Muller-Wille 1979, 221-223. 

961 Becker 1971, 99-104. 

962 Zie paragraaf 5.5.1. 

963 Gebhardt 1982. 

964 Brongers 1976,60-62. 

965 Gebhardt 1976. In de fosfaatkartering was een plek te 

herkennen waar dit materiaal gewonnen moet zijn 

(Gebhardt 1986). 

966 Gebhardt 1976; Zimmermann 1976b, 88-89. Zie ook 

Brongers 1976, 26 

967 Het is in feite onmogelijk een areaal van vele tiental

len hectares met dergelijke middelen op peil te hou

den. Zie ook Zimmermann, loc. cit. 

968 Lindquist 1974, 19-21 ; Myhre 1978, 227; 230. 

969 Brongers 1976,104. Deze datering is terug te vinden 

bij onder meer Zimmermann (1976b, 79) en Myhre 

(1978,227). 

970 GrN 5495 geeft gecalibreerd een datum van 240 na 

Chr., maar valt met één sigma binnen de periode van 

142-262/283-327 cal na Chr. 

971 Brongers 1976, 64. De betreffende schatvondsthori-

zont komt in paragraaf 7.3 ter sprake. 

972 De 14C-datering van Vaassen heeft misschien te 

maken met een akker uit de Romeinse tijd, die een 

andere percelering had, doch wel lag op de lokatie 

van het Celtic field (vergelijk Flögeln hieronder). 

973 Voor Nederland, zie bijvoorbeeld Muller-Wille 1965, 

68-74. 

974 Zimmermann 1976a, 48-51 ; Zie paragraaf 5.5.3. 

975 Zimmermann 1976b, 86. Echter, terwijl het aantal 

huizen uit de 1ste eeuw laag is, dateert het meeste 

aardewerk uit deze periode. Dan neemt de hoeveel

heid vondsten af en uit de 5de/6de eeuwse nederzet

ting is nauwelijks nog aardewerk afkomstig 

(Zimmermann 1992, 30). 

976 Merk op dat de datering van het materiaal uit de 

Scherbenschleier ook niet helemaal synchroon loopt 

met de verplaatsing van de bewoning. 
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982 

983 

977 Zie Kossack et al. (eds) 1984, 256-258. 

978 Myhre 1978; Hedeager 1987,133-134. 

979 Zimmermann 1976b, 87; Waterbolk 1973, 430; 

Brongers 1976,70-72. 

980 Zimmermann 1976b, 88. Wanneer de laatste twee aan

wijzingen zouden ontbreken, zou men kunnen denken 

dat het gaat om een gewoon Celtic field, waarin de 

dwarswallen nog niet zijn aangelegd of door latere 

grondbewerking zijn verdwenen (vgl. Brongers 1976, 

60). Misschien wijst de perceelsvorm hier op het 

gebruik van de keerploeg. 

981 Myhre zag in de vierkante hofnahen Parzellen van 

Wijster fase 2 (volgens Van Es) aanwijzingen voor een 

in/ïeW-systeem (1978, 228-229; 232-235). De datering 

en betekenis van deze percelen is echter met de her

nieuwde inzichten over de chronologie geheel ondui

delijk geworden. 

Feddersen Wierde is de enige nederzetting waar de 

samenstelling van de veestapel per fase onderzocht kon 

worden en van veranderingen lijkt geen sprake. 

Niet aan dit getalscriterium voldeon bijvoorbeeld site 

D (Seeman 1987), G, H, J, K, L, P en R (Laarman 

1983) uit de Assendelver Polders. Het botmateriaal van 

Wijster is eveneens buiten beschouwing gelaten. Het 

was dermate slecht bewaard dat alleen rund, paard, var

ken (2x) en bever (lx) werden aangetoond (Clason 

1967). 

Enige vertekening is mogelijk. De afwezigheid van var

ken in Sneek en Assendelft C bijvoorbeeld kan het 

gevolg zijn van de geringe grootte van de steekproef. 

Reichstein 1991,13-17. 

Het gaat om Seinstedt, Kissenbrück en Gielde. Het 

botmateriaal van de terp Tofting is eveneens opgeno

men, omdat de vindplaats maar net buiten het onder

zoeksgebied ligt. Eerst na afsluiting van het manuscript 

voor dit hoofdstuk kwamen gegevens over het botma

teriaal van Heeten (Overijssel) beschikbaar (Lauwerier 

et al. in prep.). Deze vindplaats op zandgrond leverde 

meer dan 2000 op soort determineerbare dierenbotten 

op, met een verdeling van 81% rund, 0.5% 

schaap (/geit), 16% varken en 2% paard. 

987 Vogels kunnen een rituele betekenis gehad hebben, 

zoals wordt vermoed voor zeearend en raaf op 

Feddersen Wierde (Reichstein 1991, 284; 291) en aan

getoond lijkt voor kraanvogel en velduil in Schagen 

(Therkorn 1988,191). 

988 Dit geldt voor resten van hamster, woelmuis en -rat 

989 

984 

985 

986 

990 

991 

(Boessneck/Ciliga 1966, 176;Enderle 1975, 240), en 

waarschijnlijk ook voor walvissen en dolfijnen 

(Reichstein 1991,267-268). 

Ten oosten van de Elbe enerzijds en ten westen van de 

Rijn - met name op de villae - anderzijds is het aan

deel jachtwild daarentegen groter (Benecke 1994,147-

150). 

Zeven leverde in Assendelft F 1186 botten van 12 vis

soorten op (Laarman 1983,53). 

Laarman 1983, 60; Benecke 1994, 149. 

992 Vogelbotten zijn fragiel en verdwijnen makkelijk door 

verwering en vraat van honden en varkens (Laarman 

1983,18; 49-50). 

993 Ganzen zijn onder de categorie "vogels" opgenomen, 

enerzijds vanwege hun geringe aantal, anderzijds door 

problemen wilde en gedomesticeerde exemplaren te 

onderscheiden. 

994 Van het totale aantal botten van de negen vindplaatsen 

binnen het onderzoeksgebied in tabel 6.3. De percen

tages liggen bier tussen de 60 en 77%. 

995 Nobis 1955,123. 

996 Reichstein 1991, 50, tabel 15. Voor zover beschikbaar, 

zijn de gegevens van andere vindplaatsen in het onder

zoeksgebied hiermee in overeenstemming. 

997 Nobis (1955, 118; 123) en Reichstein (1991, 49-50). 

Contra onder meer Teichert (1974, 48; 106-107) en 

Benecke (1994, 167-168). 

998 Reichstem 1991,253-254. 

999 Nobis 1955, 117-123. 

1000 Met 1926 waarnemingen (Reichstein 1991,71-77). 

1001 Benecke 1994, 156, fig. 4. De geslachtsverhouding op 

de Feddersen Wierde, 1 stier (of os) op 4.7 koeien 

(Reichstein 1991, 77-80), is representatief voor het 

"Germaanse" patroon. 

1002 Zie Reichstem 1991,22, fig. 6; 75-77. 

1003 Zawatka/Reichstein 1977, 99. 

1004 Knol 1983,152-156. 

1005 Seeman 1983, 14-15; Laarman 1983,26-29. 

1006 Zawatka/Reichstein 1977,99. 

1007 Zawatka/Reichstein 1977, 100; 111. Zie paragraaf 

5.4.3. 

1008 Van het totale aantal botten van de negen vindplaatsen 

binnen het onderzoeksgebied in tabel 6.3. De percen

tages liggen tussen de 7 en 23%. 

1009 0.13% in Feddersen Wierde, Bentumersiel, Jemgum-

kloster en Paddepoel. 

1010 Bij schapenteelt voor vlees is - idealiter - reeds 50% 
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1014 

1015 

van de dieren bij twee jaar geslacht. Een populatie 

wolschapen bestaat voor een belangrijk deel uit oude- 1023 

re dieren. Zie Seeman 1983, 27-31; Knol 1983, 164-

165; Reichstein 114-120. 

1011 Op slechts zeven van de negen vindplaatsen in het 

onderzoeksgebied komt varken voor (tabel 6.3). De 

percentages varkensbot op deze lokaties liggen tussen 

de 1 en 11%. 

1012 Alleen in Jemgumkloster is het percentage varken 

opmerkelijk hoog. Wanneer dit niet door "toeval" 

veroorzaakt is, ligt de verklaring misschien in het feit 

dat zich op de oeverwallen een loofbos kon ontwik

kelen. Overigens is het aandeel van het varken in 

Jemgumkloster laag in vergelijking met vindplaatsen 

op de Pleistocene gronden. Zawatka/Reichstein 

1977,98. 

1013 Ook de nederzetting Heeten blijkt te passen in het 

"binnenland-patroon". Deze vindplaats is niet opge

nomen in tabel 6.3, maar wel in tabel 6.5 en fig. 6.3. 

Zie hierboven, noot 986. 

Percentages berekend op basis van het totale aantal 

botfragmenten per vindplaats van tabel 6.3. 

Benecke 1994, 150-151. Een aantal uitzonderingen 

voor wat betreft laatstgenoemde gebieden komt in het 

onderstaande ter sprake; het gangbare percentage 

paardebotten is aanwezig in onder meer vroeg- en 

midden-Romeins Nijmegen, Meinerswijk en 

Kesteren, namelijk gemiddeld 3% (Lauwerier 1988). 

Van de overige vindplaatsen in tabel 6.3 heeft alleen 

Gielde 11% paardenbot opgeleverd. 

Reichstein 1991, 179-183. Vergelijk de leeftijdsop

bouw van de runderpopulatie. 

In Paddepoel zou ook de hoge fragmentatie van het 

botmateriaal op consumptie wijzen. 

Bijvoorbeeld in Houten-Doornkade, Heteren, Ewijk 

en Rijswijk steeds boven de 10% (afzonderlijke fasen), 

met een gemiddelde van 18% (Clason 1978; 

Lauwerier 1988;Roymans 1996, tabel 5). 

1020 Roymans 1996, 82. Qua schofthoogte vallen paarden 

uit het rivierengebied (Lauwerier 1988, 171-173, 

tabel 80) voornamelijk in de grootte-klassen 5 en 6 

volgens Vitt. Deze omvang is algemeen voor het 

Imperium Romanum, en ligt hoger dan die in Germania 

(zie Reichstein 1991, fig. 44). 

1021 Lauwerier 1988, tabel 76. 1032 

1022 Zowel op basis van het aantal bij het MAI verwachtte 

skeletelementen als het bijbehorende gewicht aan bot 

1016 

1017 

1018 

1019 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

(Reichstein 1991, 16-17). 

Onderkomens buiten woonstalhuizen voor runderen 

alsook andere dieren zijn zelden aangetoond. Boxen 

aan het uiteinde van stallen op Feddersen Wierde 

boden waarschijnlijk plaats aan paarden, hetgeen 

wordt gesuggereerd door de afwijkende afmetingen 

en samenstelling van de mest (Haarnagel 1979, 115). 

Een enclosure in Wijster diende misschien voor het 

onderbrengen van schapen. Mogelijk was nog een 

tweede exemplaar aanwezig (Van Es 1967, 95). Een 

tweeschepige schuur met verdiepte vloer in Peelo is 

als schaapskooi geïnterpreteerd, een ander gebouw als 

losse stal. Een ovale palenconfiguratie wordt als vee-

kraal aangeduid. Voorts worden verdubbelde erfom-

heiningen met nachtonderkomens van vee in verband 

gebracht (Kooi et al. 1987, 137; Kooi 1991/92, 205-

206; 260-261). De platforms van de Assendelver 

Polders zijn reeds in paragraaf 5.4.1 uitgebreid 

besproken. 

Zie Steuer 1982, 110. 

Zimmermann 1986, 81-82. 

Let echter op het soms lage aantal waarnemingen. 

Illustratief is een vergelijking met de aantallen runde

ren op gemengde bijdrijven uit de periode 1500-

1950 (Bieleman 1992, 83; 186; 314). 

Volgens Kooi (1991/92,203) bleef de veehouderij in 

Wijster relatief belangrijk, terwijl men zich in Peelo 

met name op de landbouw richtte. De veronderstelde 

specialisatie is mijns inziens niet te bewijzen op grond 

van de stallingscapaciteit alleen en is op zich al 

onwaarschijnlijk. 

Zie Reichstein 1991, 245. De hoeveelheid kleinvee is 

groter dan die waar Haarnagel (1979, 257) meer 

rekende. 

Haarnagel 1979,258. 

Reichstein (1991, 245-246) parafraseert Haarnagel 

slechts en levert geen enkele methodische kritiek. Dit 

is opmerkelijk, daar men van een zoöarcheoloog 

enige visie op de voedseleconomie zou mogen ver

wachten. Bovendien zou bij Reichstein enige arg

waan moeten ontstaan op grond van zijn eigen con

statering dat Haarnagels terpbewoners meer vlees 

consumeerden dan de bewoners van de (toenmalige) 

B R D ! 

In de archeologie wordt meestal uitgegaan van een 

dagelijkse energiebehoefte van 2000-3000 kcal per 

persoon; zie bijvoorbeeld IJzereef 1981, 179 en 

269 



Prummel 1983,252. 

1033 Voor een nederzetting als Feddersen Wierde kan onder 

meer de visvangst belangrijker zijn geweest dan men 

denkt. 

1034 Zowel uit historische bronnen als etnografieën is op te 

maken dat het minimum van 2000 kcal/dag vaak niet 

gehaald wordt, zonder dat de betreffende groepen 

direct uitsterven (Wolf 1966, 4-5; Kloos 1985, 40). 

1035 Het heeft mijns inziens geen zin eveneens een schat

ting te maken voor de energieopbrengst van de land

bouw. Over bijvoorbeeld de opbrengstcijfers van de 

graanverbouw heerst te veel onzekerheid. De cijfers in 

de literatuur variëren van 1 : 3 in bepaalde middel

eeuwse bronnen tot wel 1 : 59 in experimenten 

(IJzereef 1981,181-182.). 

1036 Vergelijk met het zojuist gegeven citaat: Sie erzielten 

nicht nur ausreichende Erträge für die Ernährung ihrer 

Bewohner, sondern hatten darüber hinaus... Middelen tot 

voortzetting van de productie in volgende jaren, zoals 

zaaigoed, fokvee en dergelijke, behoren overigens niet 

tot het surplus. Wolf (1966, 6) spreekt van het replace

ment fund. Zie ook Kloos 1985, 40. 

1037 Voor het surplus-begrip in het algemeen, zie Kloos 

1985 en Wolf 1966,4-10. 

1038 Roymans 1996, 44-46. 

1039 De Nuer herkennen hun vee temidden van een groot 

aantal dieren middels een verfijnde terminologie 

betreffende kleuren en eigenschappen. Mannen benoe

men zich zelfs met de naam van hun favoriete stier 

(Evans-Pritchard 1940, 50). Ook in vroeg-middel-

eeuws Ierland gold dat runderen ...almost had a status 

as members of society. (Lucas 1989, 3). 

1040 En in hogere mate dan kleinvee, zoals varkens, schapen 

en geiten. 

1041 Zoals Beowulf naast schatten ook paarden ontvangt 

(zie paragraaf 4.3.2.4). 

1042 Lucas 1989. 

1043 Lucas 1989,123-199. 

1044 Lucas 1989, 223-238. Overigens spelen in deze trans

acties ook andere goederen, inclusief kostbaarheden, 

een rol; ze lijken echter minder belangrijk. 

1045 Lincoln 1981. 

1046 Zie paragraaf 3.1.2 en Lincoln 1981, 84; 94-95. 

1047 Zie Much 1967, 118, geciteerd door Zimmermann 

(1986, 82) en Roymans (1996, 47, n.103). 

1048 Lincoln 1981, 65, n.98. De oudere Germaanse vorm 

kan alleen maar *fehu zijn geweest, maar is in geen 

enkele bron overgeleverd. 

1049 BC 4,1; 6,22. 

1050 Strabo 7,1,3 (C.291). 

1051 Numero gaudent, eaeque solae et gratissimae opes sum. 

(Germ. 5,1) 

1052 De gebruikte formulering komt overeen met die in 

passages bij andere klassieke auteurs (Lund 1988, 126). 

1053 Germ. 21,1. 

1054 Germ. 18,2. 

1055 Germ. 15,2; 25,1. 

1056 ann. 4,72. De Quadi dragen tijdens de Marcomannen-

oorlogen in het kader van een vredesverdrag met de 

Romeinen een eenmalig tribuut af van paarden en 

runderen (Dio 71,11,2; 169-170 na Chr.). Een goede 

eeuw later moesten de Alamanni graan, koeien en 

schapen aan Probus afdragen (SHA, Prob. 14,3). 

1057 lul.epist.Ath. 280C. 

1058 BG 6,35. 

1059 Florus, 2,24-25 en ann. 13,57. In het laatste geval wor

den ze aan de goden geofferd, tesamen met gevange

nen en de rest van de buit. 

1060 Amm. 27,8,7; 29,6,8. 

1061 Ook burgers werden als gevangenen afgevoerd, zoals 

ook blijkt uit een in tabel 6.7 niet opgenomen inscrip

tie uit Augsburg (Bakker 1993). In deze inscriptie 

wordt gerefereerd aan een slag in ca. 260 na Chr. tegen 

de Juthungen ter hoogte van de provincie Raetia. Bij 

de slag werden "vele duizenden Italiërs" bevrijd. 

Germaanse groepen gebruikten gevangenen - ook die 

uit Germania zelf - om te verkopen aan Romeinse sla

venhandelaars of voor het innen van losgeld 

(Cosack/Kehne 1999). 

1062 Roymans 1995, 48-50; 1996, 52-53. Voor de in de 

huizen gestalde dieren, vergelijk noot 1023. 

1063 Roymans 1995, 55; vergelijk 1996,47-48. 

1064 Haarnagel 1979,223. 

1065 Reichstein 1991, 84-86; 123-125; 149-151; 189-193; 

235-238. Haarnagel (1979, 223-227) noemt tien depo

sities van paard, zes van rund, vijf van hond en één van 

varken. 

1066 Het principe dat kleinere botten eerder vergaan was 

bijvoorbeeld waar te nemen aan een runderskelet in 

Heeten (eigen waarneming). De fragiele botten als 

wervels en ribben waren slechts als vaag grondspoor 

aanwezig. De botten van schedel en extremiteiten 

waren weliswaar ook zeer zacht, maar nog geheel in 

vorm door een keiharde korst van ijzer en/of mangaan 
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die ze omringde. In Heeten omvat de groep van 

zekere diergraven één edelhert, zes runderen (waarvan 

een met kalf) en vijf paarden (Lauwerier et al. in 

prep.). Ook in Wijster werden alleen botten van grote 

huisdieren gevonden: voornamelijk paarden en een 

paar koeien (Van Es 1967,114-117). 

1067 Van Es 1967, 114; Haarnagel 1979, 228. 

1068 Buiten de genoemde voorbeelden van rituele deposi

ties van dieren uit Feddersen Wierde, Heeten en 

Wijster, ken ik in het onderzoeksgebied dergelijke 

vondsten uit Ezinge (Midden Ijzertijd, Van Giffen 

1963) en Assendelft (Therkorn 1987, 215-216). Er 

zullen bij een systhematische inventarisatie ongetwij

feld meer worden gevonden. 

1069 "Offers" van vaatwerk - soms nog met voedselresten 

- zijn aangetroffen in nederzettingen in de 

Assendelver Polders (Therkorn, loc.cit.), Bentumersiel 

(Brandt 1977, 20) en Wijster (Van Es 1967, 177). 

Direct buiten het onderzoeksgebied zijn in Tofting 

twee "bouwoffers" van jonge kinderen gevonden 

(Bantelmann 1955, 33; 37; 97). Voor de deposities van 

aardewerk, botmateriaal en verschillende andere soor

ten voorwerpen, zie paragraaf 3.3.3. 

1070 Roymans 1996, 48. 

1071 Nobis 1955,123. 

1072 In het vroeg-middeleeuwse Ierland kende men ook 

speciale plaatsen met deze functie, meestal gelegen in 

ontoegankelijke bossen of valleien (Lucas 1989, 179-

188). 

1073 Tol 1995, 9-14. 

1074 Lucas 1989,164-165. 

1075 Lucas 1989,193. 

1076 De export van vee, niet louter veeteeltproducten als 

huiden, wordt onder meer genoemd door Van Es 

1965/66, 52; 1981, 266; Haarnagel 1979, 312; Wolters 

1991, 98-99; Van Enckevort 1991c, 300. 

1077 Therkorn 1987b, 109-110; Therkorn/Abbink 1987, 

141. 

1078 Namelijk als patroon-cliënt relaties, zie het volgende 

hoofdstuk. 

1079 Bijvoorbeeld Velsen, Valkenburg, Neuss, en Xanten. 

Zie Brandt 1983, 137;Benecke 1994, 165; Reichstem 

1991,50. 

1080 Finke 1927, nr.372; Vollgraff 1917; ER I, 223-226. 

Bos (1995, 189-190) lijkt te betwijfelen of m Tolsum 

een koe verkocht is. Byvancks woorden (1943, 459) 

suggereren dat hij de lezing van de tekst door 

Vollgraff helemaal niet gelooft. 

1081 Een overzicht van de discussie bij Klose 1934, 36-38. 

Volgens Vollgraff zijn de getuigen militairen van legio 

\Vl\ V(iclrix) en [XXI/ R(apax). Verschillende auteurs 

lezen echter legio V (Alaudae) en I (Germanica). 

Inderdaad is de aanduiding van onderdelen door mid

del van nummers waarschijnlijker dan het noemen 

van uitsluitend de bijnamen. De laatstgenoemde 

legioenen waren beide vóór 70 na Chr. in Germania 

inferior gestationeerd (Klose 1934, 37; Will 1987,27, 

n . l97; Kunow 1987b, fig. 31). Van de in de tekst 

genoemde consuls identificeert Vollgraff Gnaeus 

Minicius met een consul uit 116 na Chr. (Vollgraff 

1917, 92). Het is echter mogelijk dat een ander met 

deze naam tussen 15-28 na Chr. of 47-58 na Chr. het 

ambt bekleed heeft. De naam van Vollgraffs tweede 

consul, Caius Fufius, kon door andere epigrafen niet 

gelezen worden (Klose 1934, 38). 

H O O F D S T U K 7 

1082 Timpe (1975, 134-139) veronderstelt eveneens ver

dragen met de Chatti en Sugambri rechts van de 

Rijn. Voor wat betreft de laatsten kan een verdrag 

hooguit hebben bestaan tot de clades Lolliana in 16 

voor Chr. Een algemeen overzicht van de bronnen 

over de periode vlak na Caesar bij Wightman 1974. 

1083 BC 4,16; 6,9. 

1084 ann. 12,27; Strabo 4,3,4. Rüger 1968, 5-6. 

1085 Germ. 29; hist. 4,12. Zij hoefden slechts troepen te 

leveren en waren vrijgesteld van tribuutbetaling. 

1086 Bellen 1981, 34-39. 

1087 Het betreft de zogenaamde zilveren triquetrum mun

ten van de Lith-groep. Zij vertonen nauwe verwant

schap met staters uit Hessen, het veronderstelde her-

komstgebied van de Batavi/Chatti (Roymans/Van der 

Sanden 1980, 205-215). 

1088 Zie tabel 7.1 en paragraaf 7.2.1. 

1089 Timpe 1975,133-134. 

1090 D10 54,32,1-3; Strabo 7,1,3 (C 290-291); 7,1,4 (C 

291); Lïv.per. 139-140. 

1091 Liv.per. 140; 142; Floras 2,30,23; Dio 54,33,1-5; 36,3-

4; 55,1,4-5; Strabo 7,1,3 (C 291); Veil. 2,97,4. 

1092 Timpe 1975,145. 

1093 In Oberaden steken de troepen de gebouwen in 

brand en maken de waterputten onbruikbaar met 

kadavers en uitwerpselen. Kühlborn 1989, 13; 1990, 

175. 
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1094 Sact.Aug.21,1; Tib.9,2- Volgens Dio (55,6,1-3) betrof 

de deportatie slechts gezanten. Van de Sugambri wordt 

in verband met latere campagnes echter niets meer 

gehoord en alleen hun roemruchte naam leeft nog 

eeuwen voort. 

1095 Voor de discussie hierover, zie Christ 1977. De Elbe-

grens is een moderne, op Mommsen teruggaande con

structie. Zij is uit militair-strategisch oogpunt helemaal 

niet gunstig (Wells 1972, 6; 24). 

1096 De werkelijke ernst van de immensum bellum gevoerd 

vanaf 1 na Chr. (Veil. 2,104,2) is moeilijk in te schat

ten. Velleius' boek is namelijk opgedragen aan de 

kleinzoon van de veldheer tijdens deze oorlog (Wells 

1972, 159). Kühlborn (1989, 13) ziet de oorlog wel als 

de aanleiding voor Tiberius' campagnes. 

1097 Veil. 2,105,1; 106,1-3; 109,5; 110,1-3; Dio 55,28,5; 

ann.2,46. 

1098 Dio 56,18,1-2. 

1099 ann. 1,57. 

1100 Literatuur over deze discussie bij Christ 1977, 189-191. 

1101 Timpe 1970, 86. Een archeologisch aanwijzing voor de 

aanwezigheid van een militair bestuursapparaat wordt 

wellicht gevormd door het grote aantal Tribunenhäuser 

in Haltern (Kühlborn 1989,14) en het enorme praeto

rium van Anreppen (Kühlborn 1990, 178). 

1102 Germania inferior en -superior blijven tot Domitianus 

buiten de civîto-organisatie. Alleen de belastingen wer

den door de proconsul van Gallia Belgica geïnd (Rüger 

1968, 20-21; 50). De centrale plaatsen - Nijmegen, 

Xanten en Keulen - hebben een "oppirfum-naam" en 

kenmerken zich door een geringe participatie van de 

autochtone bevolking in het urbaniseringsproces 

(Bloemers 1990; Slofstra 1991, 135-137). 

1103 Over de archeologische vondsten bij het slagveld, een 

smalle doorgang tussen de Kalkrieser Berg en het 

Venner Moor, zie Schlüter et al. 1991; 1992. Vergelijk 

Dio's beschrijving van het terrein (56,20,1-5). 

1104 Voor deze theorie, zie Timpe 1970, 2Iff. 

1105 Dio 56,18,3-4. Klose 1934,137-138; Timpe 1970,88. 

1106 Voor deze discussie, zie Christ 1956, 76-77; Timpe 

1968,32-35; Telschow 1975,166ff. Lehmann 1989, 85. 

De raad van Augustus aan zijn opvolger, binnen de 

grenzen van het Imperium te blijven (ann. 1,11), heeft 

niet specifiek betrekking op Germania, doch op het rijk 

als geheel. In de opsomming van verdiensten van 

Augustus wordt alleen de pacificatie van het gebied tot 

aan de Elbe vermeld (RG 26). 

1107 Dio 56,25,2-3; Veil. 2,120,1 -2; 121,1. 

1108 Deze campagnes worden beschreven in ann. 1,49-51; 

55-69; 2,5-9; 11-12; 15-22; 25-27; 41. 

1109 Het betreft de Marsi (?), Bructeri, Tubantes en 

Usipetes. 

1110 Arminius krijgt bovendien steun van zijn oom 

Inguiomerus, die lang aan Romeinse zijde had gestaan 

(zie hieronder, paragraaf 7.2.2). 

1111 Zie Timpe 1968, 43ff. 

1112 ann. 1,55; 2,26-27. Tacitus had een antipatie tegen 

Tiberius en hanteert daarnaast de stijlfiguur van de 

antithetischer Personendarstellung. Het karakter van een 

personage wordt steeds gespiegeld aan dat van een 

ander (Telschow 1975, 154-159; Timpe 1968, 77). 

1113 .. .plura consilio quam vi... (ann. 2,26). 

1114 Op dat moment waren Arminius en Maroboduus met 

elkaar in strijd om een overmacht in Germania te ver

krijgen, ann. 2,44-46; 62; 88; Veil. 2,129,3. 

1115 Groenman-van Waateringe 1980. Zie ook Kunow 

(1987a, 73-75; 1990, 90-93) en Willems (1984, 223). 

1116 De gebeurtenissen van deze periode zijn redelijk over

geleverd via de werken van Tacitus. Wel lijken in de 

annales vaak berichten uit langere perioden in het ver

slag over één enkel jaar te worden samengevat. 

1117 Het castellum Velsen II was rond het midden van de 

lste eeuw nog in gebruik (Bogaers/Rüger 1974, 30). 

1118 ann. 11,18-20. 

1119 ann. 11,16-17. 

1120 Deze interpretatie is in grote lijnen conform die van 

Schmidt (1970,122-123) en Will (1987, 54-55). 

1121 Zie bijvoorbeeld Willems 1984, 240-242 en de aldaar 

gegeven literatuur; en verder natuurlijk Tacitus' 

historiae. 

1122 Dit is met name op te maken uit Germ. 29,1. Vergelijk 

hierboven, noot 1085. 

1123 Alföldy 1968, m.n. 101-103; Willems 1984, 243; 

Kunow 1987b, 64-65. 

1124 feirt. 4,61'; 65. 

1125 hist. 5,24. 

1126 Vermeld in Statius' silvae 1,4,89-90 [Will 1987,43], 

1127 Plinius minor, epistulae 2,7,1-2 [Will 1987, 44]. De 

gebeurtenis wordt doorgaans in de laatste jaren van 

Domitianus' keizerschap geplaatst, maar die datering is 

allerminst zeker. 

1128 Alföldy 1968, 148ff.,m.n. 150-151; Kunow 1987b, 66-

68. 

1129 Daarbij worden twee van de vier castra (Neuss en 
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1148 

1149 

1150 

1151 

1152 

Nijmegen) verlaten. Zie Alföldy, loc.cit.; Kunow 1146 

1987b, 72, fig.32. 1147 

1130 Zoals bij campagnes in Dacië, Arabie en tegen de 

Parthen. Alföldy 1968, 150; 152; Kunow 1987b, 72. 

1131 De strijd begint in 166/167 en kan pas in 180 na 

Chr. door Commodus tot een einde worden 

gebracht. Voor een uitvoerige beschrijving van de 

gebeurtenissen zij verwezen naar de overzichten van 

Zwikker (1941) en Böhme (1975). 

1132 Zie bijvoorbeeld de bijdragen in King/Henig (eds) 

1981 en Drinkwater 1983, 212-226. Laatstgenoemde 

auteur geeft aan dat het belangrijk is de "crisis" vanuit 

een regionaal perspectief te zien (zie onder). 

1133 Zie Reece (1981), die er op wijst dat de talloze ver

anderingen van het muntstel tegelijk het begrip van 

de gebeurtenissen in de weg staan. 

1134 Literatuur bij Frere 1987, 154-180; Willems 1984, 

247; Schönberger 1985, 408-413. 1153 

1135 Frere 1987, 158-162. 1154 

1136 Lang is gedacht dat een actie van Clodius Albinus -

tijdens de regering van Commodus - vanuit Gallië 1155 

gericht was tegen transrhenani uit het noorden (SHA, 

Alb. 6,3; Kunow 1987b, 75). Dit is echter onzeker 1156 

geworden omdat Albinus geen stadhouder van 

Germania inferior blijkt te zijn geweest (Eek 1985, 

243). 

1137 CIL 13,8810-11. Alföldy 1967, 54-55, nr.67-68. 1157 

Alleen de tweede inscriptie is gedateerd (regeringspe

riode Elagabalus), de andere heeft een overeenkomsti- 1158 

ge formulering. Kunow (1987b, 78) ziet in de vermei- 1159 

ding van Rhenus een extra indicatie voor invallen, 

omdat deze godheid mede stond voor de bescher- 1160 

ming van de grens. Schönberger (1985, 413) twijfelt 

of de inscripties op invallen wijzen. 

1138 Schmidt 1970, 416. 

1139 Dio 77,14,3-4. 

1140 Klose 1934,147. 

1141 Zie hieronder, noot 1230. 

1142 Een positief punt is de precieze datering van deze 1161 

geschriften. 

1143 De laatste decennia van de 3de eeuw worden uitvoe- 1162 

rig behandeld door Drinkwater (1987, 45-108). De 

bronnen voor de late 3de tot en met de 5de eeuw 1163 

zijn vertaald en becommentarieerd door De Boone 

(1954). 1164 

1144 Eek 1985,222-224; Drinkwater 1987,25. 1165 

1145 Drinkwater 1987, 89. 

Drinkwater 1987. 

De opschriften op munten wijzen op rechtsrijnse 

campagnes rond 262/263 na Chr. en onder Tetricus. 

Zie Drinkwater 1987, 30; 34; 40; 143; 170; 174; 185, 

n.245 en 248. 

SHA, Prob. 13,5-8; Zos. 1,67-68; De Boone 1954, 47. 

SHA, Prob. 11,5-12,3; Zos. 1,71,2; Pan.Lat. 8(5),18,3 

[ER 1, 378]; De Boone 1954, 47-48. 

SHA, Prob. 18,5; Firm. 13,4-5; De Boone 1954,17; 49. 

Proculus had zelf ook geprobeerd de Franci als bond

genoten te winnen. 

De Boone 1954,51-54. 

Carausius en zijn opvolger Allectus handhaven zich 

tot 296 in Engeland, alwaar de Frankische hulptroe

pen zich bij het neerslaan van de "opstand" nog steeds 

bevinden. De Boone 1954, 51-60;Wightman 1985, 

200-201. 

Wightman 1985,221-228; 246-250. 

Hoffmann 1969, l-3;Luttwak 1979, 185-186; Kunow 

1987b, 82. 

Dit laatste geldt voor Aurelianus, Claudius en Probus. 

ZieGechter 1987, 116. 

Over de wijze en het moment waarop de tweedeling 

tot stand kwam bestaat de nodige discussie. Zie 

Luttwak 1979, 172; Von Petrikovits 1974, 20; 

Wightman 1985,206. Gechter 1987, 116-117. 

Met, zoals de namen al aangeven, het commando over 

de cavalerie en infanterie. 

Luttwak 1979, 127-194. 

Misschien heeft het "oude positie" betrekking op een 

oudere verdragsrelatie. 

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

1954, 14; 57-58]; 7(6),4,2 [ER 1, 376; De Boone 

1954, 15]; 8(5),8-9 [ER 1, 376-377; De Boone 1954, 

15; 58]; 8(5),21,1 [ER 1, 378; De Boone 1954, 57; 

61]. Plaatsnamen in de betreffende regio's in 

Frankrijk verwijzen inderdaad naar de namen van 

Germaanse groepen. 

Het kon eventueel plaats bieden aan ca. 900 man. Zie 

Bogaers/Rüger 1974,163-165. 

De Boone 1954, 80. Dezelfde opvatting bij Von 

Petrikovits 1974, 22; Kunow 1987b, 89. 

Bovendien breekt de reeks lofredes in 320 na Chr. af 

(KP 4,456). 

Von Petrikovits 1974, 22; Kunow 1987b, 93. 

Amm. 16,3,2. Overzichten over deze periode, waar

van de chronologie van de gebeurtenissen niet altijd 
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duidelijk is, bij De Boone 1954, 85-100; Byvanck 

1943,643-658 en in KP 2,1515-1517. 

1166 lulepist.Ath. 279D-280D. 

1167 Zos.3,6. 

1168 Het KotJCXÖOl/Kouadoi bij Zosimos moet een ver-

schijving zijn van Xocuoeßoi/Chamavi. Dit blijkt onder 

meer uit de formulering dat Iulianus optrekt tegen de 

Kouadoi en de Salii spaart. Deze woorden komen 

overeen met die van Iulianus zelf (zie boven). 

1169 De Salii zouden eerder door de Saxones uit hun terri

torium zijn verdreven. 

1170 Het ontbreken van vermeldingen is niet (alleen) te wij

ten aan het ontbreken van bronnen, want Ammianus' 

verslag loopt tot 378 na Chr. 

1171 Zie hieronder, paragraaf 7.2.2. 

1172 Zie hieronder, paragraaf 7.3.6. 

1173 Amm. 18,2,3-6. Het betreft Castra Herculis (Arnhem-

Meinerswijk), Quadriburgium (Qualburg), Tricensimae 

(bij Xanten), Neuss, Bonn, Andernach en Bingen. 

1174 Amm. 28,2,1. In Germania II lijken hooguit de burgi 

van Asperden en Moers-Asberg en een tweede fase van 

het caslellum in Cuijk aan deze periode te kunnen wor

den toegeschreven (Von Petrikovits 1974, 23; Kunow 

1987b, 98). 

1175 Deze opvatting al bij Byvanck (1943, m.n. 668, 676); 

zie ook Mertens 1996. 

1176 Dat het uiterste noorden gezien vanuit het centrum 

van de Romeinse macht weinig relevant was, wordt 

ook wel afgeleid uit het ontbreken van een dux 

Germaniae Secundae in de Notitia Dignitatum. Zie 

Byvanck 1943, 665ff; De Boone 1954, 115. In de 

Notitia Galliarum (8; [ER 1, 561]), een lijst met steden 

uit ca. 400 na Chr., worden alleen Keulen en Tongeren 

nog genoemd. Von Petrikovits 1974, 24-25. 

1177 Ammianus geeft een uitvoerig verslag van de inval, 

maar noemt de plaats niet. Het wordt echter algemeen 

aangenomen dat de vermelding van de slag bij 

Deusone door Hieronymus op dezelfde gebeurtenis 

betrekking heeft. 

1178 Overzichten van de discussie bij De Boone 1954, 19-

20;Stolte 1957. 

1179 Vaak is gedacht dat Deuson bij Diessen lag. Nu slaat de 

naam Deuson eerder op het riviertje de Dieze zelf. 

Niet alleen de klankverwantschap tussen Deuson en 

Dieze is een argument hiervoor. In de Romeinse tijd 

werd in het mondingsgebied van de Dieze de Bataafse 

god Hercules Magusanus vereerd, met name op de cul

tusplaats bij Empel. Er zijn goede gronden te veronder

stellen dat de godheid Hercules Deusoniensis -

genoemd op munten van Postumus - een lokale 

variant van Magusanus is (Roymans/Derks 1994, 33; 

Drinkwater 1987, 162-163). 

1180 Een overzicht van de betreffende vindplaatsen is te vin

den bij Theuws/Hiddink 1996. Daar wordt betoogd 

dat de nederzettingen niet zonder meer als 

"Germaans" kunnen worden gekwalificeerd, doch zijn 

toe te schrijven aan een gemengde bevolking, deels 

afkomstig van over de Rijn, deels uit Gallië. 

1181 Greg.Tur.2,9 [De Boone 1954, 115]. 

1182 Afgaande op lofredes van Claudianus, die echter ver

warrend zijn vanwege het opvoeren van een reeks 

stamnamen uit een grijs verleden (Sugambri, Suebi en 

Chauci). Zie bijvoorbeeld Claud. \&,Eutr, 1,377-83 [De 

Boone 1954, 117-118]; Claud. 21,Stil, 1,236-243 [De 

Boone 1954,118], 

1183 Von Petrikovits 1974,24; Kunow 1987b, 100-102. 

1184 Hieronymus epistula 123,15-16 [ER 1, 444;De Boone 

1954,119; 121]. 

1185 De Boone 1954,122. 

1186 Voor het optreden van deze tegenkeizers, zie Byvanck 

1943, 686-687; De Boone 1954, 122-129; Werner 

1958, m.n. 399-405. 

1187 Kunow 1987b, 102-105. 

1188 Zie paragraaf 6.2.3. 

1189 De overgeleverde invallen van na de Gallische oorlogen 

bijvoorbeeld, hebben te maken met het optreden van 

Agrippa, het vermoorden van Romeinen, de reden van 

een triomf en het verlies van een legioensadelaar. In 

werkelijkheid zal het aantal invallen aanzienlijk hoger 

hebben gelegen (vgl. Rüger 1984, 9-10). Ook ten aan

zien van de Germaanse invallen van 170-174 na Chr. 

wordt vaak gedacht dat zij slechts zijn overgeleverd 

omdat zij werden bestreden door M. Didius Severus 

Iulianus, die later keizer werd. Hier lijkt echter wel 

degelijk sprake van een serieuze bedreiging, omdat ad 

hoc extra hulptroepen moeten worden gelicht. 

1190 Zie paragraaf 3.3.7. 

1191 Voorbeelden zijn de strijd van Arminius en 

Maroboduus (zie hierboven, noot 1114), een oorlog 

tussen de Hermundur i en Chatti (ann. 13,57) en de 

nederlaag van de Alamannische koning Macrianus 

tegen de rex Francorum Mallobaudes (II) rond 380 na 

Chr. (Amm. 30,3,7). 

1192 Timpe 1970, 50ff. Omdat de Frisii lang een verdragsre-
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latie met R o m e hadden en een Militärverwaltung 

gekend zullen hebben, is het mogelijk dat zij ook lan

ger troepen hebben geleverd. De Chauci lijken daar

entegen slechts twee jaar als hulptroepen te hebben 

gefunctioneerd. 

1193 Veil. 2,118,2. Over de precieze implicaties van deze 

passage bestaat veel discussie: zie Timpe 1970, 21-34. 

Ook Boiocalus met zijn Ampsivarii was gedurende 

enkele jaren in Romeinse dienst, daar hij zegt zowel 

onder Tiberius als Germanicus te hebben gediend. 

1194 Timpe 1970,2Iff. 

1195 Timpe 1970,90-98. 

1196 Arminius was lid van de stirps regia en Boiocalus 

behoort tot de "gerespecteerden" van zijn stam. De 

Fries Cruptorix, tijdens de opstand in 28 na Chr. niet 

meer in Romeinse dienst, was blijkens het n'x-suffix 

in zijn naam eveneens van voorname afkomst. 

1197 Caracalla is de enige officiële keizer waarvan de histo

rische bronnen vermelden dat hij Germanen in het 

leger opnam. 

1198 Voor overzichten over de numeri en aanverwante een

heden en de talloze problemen betreffende hun ver

anderende aard en functie, zie Stein 1932, 233-273 en 

Callies 1964. 

1199 Cuneus is een in de 3de eeuw gangbare aanduiding 

voor een bereden numerus (Stein 1932, 238). De aan

wezigheid van Friezen in Noord-Engeland valt ook 

op te maken uit vondsten van "Fries" aardewerk 

aldaar (Bloemers 1983b, fig. 8.6). 

1200 Twee Tencteri dienden in een numerus (Stein 1932, 

m.n. 237, n.17); in een Hadriaans diploma uit Raetia 

wordt een Friese ruiter genoemd (CIL III, p.879; 

Stein 1932, 283-284; Roxan 1981, tabel 3). Tenslotte 

zijn in Zwammerdam grafitti van Asuarius en Hahucus 

gevonden, soldaten die mogelijk afkomstig zijn uit het 

gebied van de Chasuarii/Chattuarii en de Chauci 

(Haalebos 1977,187-188; Bloemers 1983b, 166). 

1201 Deze zijn niet in tabel 7.2 opgenomen. 

1202 Byvanck 1943, 675; Waas 1971, Iff Van grootschalige 

lichtingen getuigt alleen de Zosimos-passage. 

1203 Hoffmann 1969, 132ff 

1204 Hoffmann 1969,117-130. 

1205 Hoffmann 1969, 156. 

1206 Hoffmann 1969,1-5. 

1207 Van de 57 personen waarvan Waas de levensloop 

beschrijft (1971, 68-113) zijn maar liefst 44 vrijwel 

uitsluitend via het werk van Ammianus bekend. 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

1221 

1222 

1223 

Typisch "Germaanse" naamsuitgangen zijn bijvoor

beeld -baudes, -faudes, -gastus, -meres, -aifus, -bichus, 

-gildus, -ric(h)us en -ridus. 

Waas 1971, 9; Bloemers 1983b, fig. 8,23. Wel kunnen 

achter het label Franci lieden schuilgaan die al sinds 

het begin van de 4de eeuw links van de Rijn verble

ven. 

Waas 1971,9; 50, n.72. 

Zos.4,25. 

Amm. 29,4,7. 

Amm. 26,8,2; 29,1,2. 

...indicia dignitatis el natalium... (Amm. 31,12,15). 

Arbogastes is een neef van Richomerus en komt der

halve ook uit een elitefamilie. 

Amm. 31,10,6. 

BG 1,43. Op de relatie van Caesar met de Ubii zijn 

de begrippen amicilia en fides van toepassing (resp. BG 

4,16 en 6,9). 

ann. 13,56; 2,63. In verband met Boiocalus wordt 

eveneens gesproken van de fides die tussen patroon en 

cliënt bestaat (ann. 13,55). In ann. 11,19 wordt Jides 

eveneens gebruikt, maar dan bij de beschrijving van 

een verbroken vertrouwensband met de Frisii. 

...olim ab Augusto [Constantius II] in clientelam rei 

Romanae susceptus. (Amm. 18,2,16). 

BG 1,33. Fratres nogmaals in 1,36; 1,44. Zie ook 

Derks 1998,111. 

Zie bijvoorbeeld Drinkwater 1978. 

Timpe 1970, 14-17; Callies 1973, 417. 

Daarom is het minder gelukkig dat Klose de notie 

van clientèle-verhoudingen toepast op het niveau van 

complete stammen, de Klientelrandstaaten (Klose 

1934). Geheel in lijn met het denken van zijn tijd zag 

Klose de verdragen als een staatsrechtelijk probleem. 

De Germaanse groepen zouden in een specifieke 

rechtliche Stellung tot Rome staan. In het zoeken naar 

aanwijzingen voor die specifieke positie doet hij de 

dynamiek van de historische "werkelijkheid" teniet. 

Kritische opmerkingen over de ideeën van Klose en 

zijn bronneninterpretaties bij Timpe (1970, m.n. 52-

53, n. 5; 9) en Will (1987). Voor een meer algemeen 

overzicht van de discussie omtrent patronage in 

Rome's buitenlandse betrekkingen, zie Rich 1990. 

De pro- en anti-Romeinse facties binnen stammen 

waren allerminst statische eenheden. De scheiding 

kwam ook niet alleen voort uit de contacten met 

Rome, maar had te maken met de reeds bestaande 
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segmentatie binnen de groep. Vergelijk Timpe 1970, 

72. 

1224 ann. 1,55 (vgl. Veil. 2,118,4). 

1225 arm. 1,57. 

1226 arm. 2,9. 

1227 arm. 1,60. Na enkele jaren keert hij zich tegen 

Arminius en vecht met de alliantie van Maroboduus 

(ann. 2,45). 

1228 De Alamanni vervoegen zich in 365 aan het hof in 

Milaan o m daar ex more munera, de gebruikelijke 

geschenken, te ontvangen (Amm. 26,5,7). Mogelijk 

hangt dit samen met het aantreden van Valentianianus 

I (vergelijk Byvanck 1943, 660-661). Eugenius gaat na 

zijn aantreden in 392 na Chr. met de Alamannische en 

Frankische koningen ex more verdragen aan (Greg.Tur. 

2,9 [DeBoone 1954,115]). 

1229 In de Republiek en de vroegste Keizertijd werd een 

deel van de buit onder de troepen verdeeld. Daarna 

kwam dit minder voor en kwam de buit doorgaans 

geheel ten goede aan de staatskas. De soldaten kregen 

alleen nog hun soldij en incidentele premies (Maxfield 

1981, 56ff.). In de laat-Romeinse tijd bestond de soldij 

op een bepaald moment uit goud en was sprake van 

frequente betalingen van extra premies (zie hieronder, 

paragraaf 7.3.6). 

1230 Deze geschenken worden in de teksten betrekkelijk 

weinig genoemd. Een bekend voorbeelden betreft de 

munera die Ariovistus ontving (BG 1,43; andere vroege 

gevallen bij Dobesch 1980, 306ff.). Volgens Tacitus 

waren geld en geschenken (pecunia ac dona) het enige 

waarmee de Germanen gewonnen konden worden 

(hist. 4,76). Wellicht kunnen de geldbetalingen aan de 

Germaanse elite ook worden opgevat als geschenken 

voor de bekrachtiging van verdragen. De betalingen 

door Caracalla zijn reeds genoemd. Van buiten het 

onderzoeksgebied zijn voorbeelden uit de 2de eeuw 

bekend. Zo klaagt de koning van de Roxolani ten tijde 

van Hadrianus dat zijn stipendium wordt verminderd 

(SHA, Hadr. 6,8) en geeft Marcus Aurelius geld aan de 

Astingi (Dio 71,12,2). In de laat-Romeinse tijd geeft 

Iulianus munera aan Salische gezanten (Amm. 17,8,3) 

en houdt 2000 pond zilver achter de hand voor even

tuele vredesverdragen (lul.epist.Ath. 280A). 

1231 Waas 1971,31-33; 88. 

1232 Amm. 15,5,1-38; 6,1-3; Iul.or. 2.100B. Voor de levens

loop van Silvanus en andere genoemde personen, zie 

Waas 1971, 25-26; 87-88; 90-91; 93; 106-107. Vergelijk 

Byvanck 1943,640-641. 

1233 (jnAoi en OTj-yyeVElC (Iul.or. II,100A-B) en ...amices 

agentes intrapalatium, vel privatos... (Amm. 15,5,4). 

1234 Amm. 15,5,11. Tot deze Franci behoren de hoge offi

cieren Malarichus en Maüobaudes (I). 

1235 Amm. 15,5,8; 28. 

1236 Hij wordt al binnen een maand vermoord! 

1237 Timpe noemt bronnen en literatuur over gijzelaars 

(1970, 70), maar zegt dat weinig bekend is over hun 

lot. In laat-Romeinse bronnen is sprake van gijzelaars 

die na enige tijd in hun vaderland terugkeren: 

Vithicabius, de zoon van de Alamannische koning 

Vadomarius (Waas 1971, 109) en de Alamannische lei

der Mederichus (Amm. 16,12,25). Keizer Constantius 

II spaart de als gijzelaar onder zijn hoede verkerende 

zoon van de Frank Silvanus, ondanks de usurpatie van 

laatstgenoemde (Iul.or. 1,49; 2,110,A-B). De hoge sta

tus van de gijzelaars is ook een aanwijzing dat de lei

ders bij een verdragssluiting persoonlijke verplichtin

gen aangingen; zij stelden immers hun verwanten als 

gijzelaars. 

1238 De hoogte van het tribuut werd van geval tot geval 

bepaald. Daarbij werd rekening gehouden met hetgeen 

een groep kon opbrengen. De Frisii moesten een hoe

veelheid huiden leveren (ann. 4,72), de Batavi alleen 

manschappen (zie hierboven, noot 1085). 

1239 ann. 11,16; Dio 67,5,11. 

1240 Een voorbeeld betreft de eerder genoemde Frankische 

rex Mallobaudes (II), die na zijn dienst terugkeerde. 

Ammianus noemt verschillende voorbeelden van 

Alamanni die blijkbaar contacten met rechtsrijnse 

groepen onderhielden. De komst van de tribuun 

Hariobaudes naar het hof van koning Hortarius wekte 

blijkbaar geen enkel wantrouwen, hoewel hij een spion 

was (Amm. 18,2,2; 7). De officieren Latinus, Agilo en 

Scudilo zouden een Romeinse inval hebben verraden 

(Amm. 14,10,8). In 372 zou Hortarius, een 

Alamannische primatus in Romeinse dienst, "gevoelige 

informatie" hebben doorgespeeld aan Macrianus en 

andere optimales van de Alamanni (Amm. 29,4,7). 

1241 Heidinga/Offenberg 1992, 11. 

1242 In deze trant onder meer: Hedeager 1978, 132; 1988, 

137; 1992, 235; Van Es 1981, 267; Bloemers 1983b, 

201; Todd 1992,46. 

1243 Zie paragraaf 1.1.2. 

1244 Voor dit door de R G K en DFG gefinancierde project, 

zie Von Schnurbein/Erdrich 1992. 
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1245 Erdrich 1996. Van deze ongepubliceerde dissertatie 

zijn verschillende aspecten in diverse artikelen behan

deld. Zie onder meer Erdrich 1990; 1994; 1995a; 

1995b; 1995c; Von Schnurbein/Erdrich 1992. 

1246 Ook een aanzienlijk deel van de regio waarin zich 

vondsten bevinden die samenhangen met de 

(Varus)slag bij Kalkriese valt binnen de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen. Natuurlijk mag men niet ver

langen dat Erdrich de Westfaalse vondsten eveneens 

uitputtend had geïnventariseerd. Het materiaal is ech

ter betrekkelijk goed toegankelijk, onder meer door 

studies van Albrecht (1936), Schoppa (1936), 

Stupperich (1980),Kunow (1983) en Berke (1990) en 

de inventarisaties van munten in FMRD 6/4-6 en bij 

Berger (1992). De onvolledigheid van bestaande 

inventarisaties voor Noord-Holland (Baart 1990), 

Utrecht en Gelderland is mijns inziens een onvol

doende argument deze muntvondsten niet te karteren 

(vgl. Erdrich 1996, 93, n.424). 

1247 Zie met name Erdrich 1996, kaart 3, 6 en 8. 

1248 Het gaat meestal om zogenaamde Hemmoorer Eimer 

uit grafvelden in een strook langs de Weser en de 

Lippe. 

1249 Onder meer Erdrich 1996, 9; 51-52. 

1250 Vervolgens komen in de laat-Romeinse tijd enige 

horizonten voor (zie paragraaf 7.3.6). 

1251 Uit de periode tussen beide horizonten stamt nog een 

reeks aurei van Nero en Vespasianus (Erdrich 1996, 

125, n.576). Hoewel het vaak losse vondsten betreft, 

kunnen zij gezien hun waarde als schatvondsten wor

den gezien. 

1252 Uit Germania als geheel zijn honderden schatvondsten 

van deze groep bekend. De schatten uit het onder

zoeksgebied zijn geanalyseerd door Berger in diens 

boek over de Keltische en Romeinse munten uit 

Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Oost-Duitsland 

links van de Elbe. Samen met de hernieuwde inventa

risatie van de Noord-Nederlandse munten door Van 

der Vin (FMRN 1-2) vormt dit werk de basis voor de 

numismatische component van Erdrichs interpreta

ties. 

1253 Berger 1992,133-150. Het betreft de volgende vond

sten van figuur 7.6/bijlage 11: 6 Delmenhorst-

Dwoberg; 8 Fickmühlen; 10 Fröndenberg; 11 Gräpel; 

12 Jever; 13 Middels-Osterloog; 14 Neuhaus-Oste; 16 

Ostfriesland; 18 Rinteln; 18 Rütenbrock; 25 

Vardingholt; 40 Laatzen; 41 Lashorst en 42 Lengerich 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

1266 

1267 

1268 

I .De schatten FMRD 7,5027; D D R 7-09-1 en 7-14-

2 vallen buiten mijn onderzoeksgebied. 

Zie paragraaf 7.3.6. 

Erdrich 1996, 69-81. 

Bovendien kan 80% van het 3de-eeuwse materiaal in 

principe pas in de periode van het Imperium Galliamm 

zijn ingevoerd. 

Zie Erdrich 1996, 54-62. Voor het vaatwerk uit de 

Late Ijzertijd, zie ook hoofdstuk 3. 

Overigens ging men er reeds langere tijd van uit dat 

de veronderstelde handel niet gemonetariseerd was. 

Dit is gebaseerd op de - ten opzichte van de denarii — 

lage aantallen bronsgeld. Zie bijv. Berger 1992, 154-

156 en hieronder. 

Ik omschrijf de hoeveelheid importen per periode, 

omdat het kwantificeren ervan op basis van Erdrichs 

dissertatie niet mogelijk is. Het werk bevat geen cata

logus en alleen het aantal vindplaatsen per periode 

wordt opgegeven (Erdrich 1996, 97). 

Erdrich 1996, 62-66. 

Erdrich 1996, 64. 

Erdrich 1996,134. 

De paar nederzettingen met een duidelijke verticale 

of horizontale stratigrafie hebben alleen geïmporteerd 

aardewerk of kleine metalen voorwerpen opgeleverd. 

Bovendien moet men hier altijd rekening houden 

met "opspit" uit oudere lagen. 

Erdrich 1996, 106ff. Een uitzondering zijn bijvoor

beeld de vondsten uit het graf van Bargeroosterveld 

(paragraaf 3.3.2). 

Berger 1992,120. 

Zie paragraaf 3.3.2. 

Zie paragraaf 5.4.3. Los van de vraag door wie zij zijn 

gedeponeerd, wil ik wijzen op een reeks andere bron

zen munten van figuur 7.4/bijlage 8 gevonden in of 

bij watery contexts: 8 Brägel onder een veenweg, 9 

Brake in baggerspecie uit de Weser, 14 Diepholz in 

het veen, 20 Hameln langs de oever van de Weser, 30 

Lobach in een bron en 39 Paderborn-Senne in de 

Senne (zie verder noot 1276). 

Van bepaalde schatten zijn slechts 1-3 munten 

bewaard en/of gedetermineerd, maar uit vondstbe-

richten is bekend dat oorspronkelijk - veel - meer 

exemplaren voorhanden waren. Het is opmerkelijk 

dat schatten met een Tiberische sluitmunt alleen in 

het Nederlandse deel van het onderzoeksgebied zijn 

gevonden. 
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1269 Hier niet opgenomen, maar sterk vergelijkbaar zijn 

twee schatten van resp. 14 en 186 denarii uit het 

Hauptlager van Haltern (FMRD 6,4054/1-14; 4056 /1 -

186). Berger (1992, 64) ziet met name in de grootste 

schat het niet meer opgegraven kapitaal van een offi

cier, die sneuvelde of niet meer naar Haltern kon 

terugkeren. 

1270 Erdrich 1996, 114, n.521. 

1271 Vondst nr.l is aangetroffen toen met een metaaldetec

tor werd gezocht op de plaats waar in 1963 een losse 

denarius was aangetroffen. Vondst nr.2 betreft de denarii 

uit de verzameling van de adellijke familie Von Bar, die 

weliswaar als losse munten werden ingeleverd en tesa-

men met exotische en jongere exemplaren werden 

bewaard, maar op grond van tal van argumenten toch 

als de resten van een of meerdere typische denarii-

schatten kunnen worden aangesproken. 

1272 Bijvoorbeeld ter ere van de op Varus behaalde over

winning. Ook Berger noemt, na de munten en hun 

depositie eerst voortdurend in Romeinse context te 

plaatsen, de mogelijkheid dat het Germaanse buit 

betreft, die misschien als offergaven is begraven (1992, 

103-104). Hij suggereert dat de aanwezigheid van het 

Große Moor hier iets mee te maken heeft, maar toont 

tegelijk overtuigend aan dat de munten uit de omge

ving van Kalkriese niet uit het veen komen (Berger 

1992,81,n.l86). 

1273 Het gaat om de vondsten nr.22 Bramsche-Kalkriese 

(van verschillende lokaties), 31 Venne en 32 Vörden. 

De 3 munten van Venne zijn in het veen aangetroffen. 

Met bijvoorbeeld Berger (1992, 108-109) ben ik van 

mening dat ook een enkele aureus - alleen al op grond 

van de intrinsieke waarde - als schatvondst mag wor

den beschouwd. 

1274 De losse denarii daarentegen zijn vooral in Noordrijn-

Westfalen geconcentreerd (Berger 1992, fig. 42). 

1275 Bedoelde schatten zijn op Nederlands grondgebied 

aangetroffen in Valkenburg, Rossum en Nijmegen 

(Bult/Vons 1990, 69-70, fig. 35). In Duitsland zijn zij 

bekend uit Haltern (FMRD 6,4055/1-78) en 

Oberaden (FMRD 6,5080/1-10). 

1276 Van Es (1990, 188) was een van de eersten die op de 

natte contexten van een reeks schatvondsten wees. 

Helaas zijn de vondstomstandigheden van veel, met 

name lang geleden gevonden schatten, slecht bekend. 

Voorbeelden van schatten in mogelijke associatie met 

natte contexten zijn 3 Bijlandse Waard, gevonden bij 

baggerwerkzaamheden; 9 Goldenstedt, H 

Kreienhöltermoor en 12 Niederlangen uit het veen en 

16 Oude Horne, uit het dal van de Tjonger. 

1277 Vergelijk Berger 1992, 104; Erdrich 1996, 114. 

1278 De formulering van Bult/Vons (1990, 70) dat de mun

ten dienden om de Germaanse bondgenoten "te paai

en" is wat mij betreft wat te populair. 

1279 Erdrich 1996, 115-116. 

1280 Erdrich 1996, 118-122. Erdrichs periode 3 is in essen

tie gelijk aan de Stufe BI van de conventionele chro

nologie. 

1281 Vergelijk paragraaf 7.1.2. 

1282 Bronzen vaatwerk en (imitatie) gladii uit de eerste helft 

van de 1ste eeuw na Chr. zijn wel aangetroffen in de 

grafvelden van Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg en 

Denemarken! Erdrich 1996, 119-120. 

1283 Voor literatuur met betrekking tot deze graven, zie 

Erdrich 1996, 123, n.561ff. Overigens wordt een drie

tal van deze graven vaak in de eerste helft van de 1ste 

eeuw gedateerd; zie Erdrich 1996,123-124. De graven 

Apensen 1927 en Marwedel I—II werden door Eggers 

(1949/50) tot zijn "vorstengraven" van het Lübsow-

type gerekend. 

1284 Erdrich 1996, 84-85; 126-127. 

1285 Van der Heide 1957/58; Weidemann 1965, 91, fig. 4. 

1286 Erdrich 1996, 122. De bronzen ketel zou eventueel 

enkele decennia ouder kunnen zijn. Erdrich (1996, 55; 

123) meent hem vanaf de enige beschikbare afbeelding 

als een ketel van het type Eggers 8 te kunnen determi

neren. Deze ketels lijken over het algemeen jonger 

(Augusteisch en later) dan de ketels Eggers 4 /5 , die in 

hoofdstuk 3 aan de orde zijn gekomen. 

1287 Erdrich 1996, 125, n.576; 129-130; Berger 1992, 150-

152. 

1288 Erdrich (1996, 137) noemt een getal van 80% van het 

totale aantal importen. 

1289 De enige uitzondering is de vondst met 8 sestertiën 

van Groningen-Boterdiep, met een sluitmunt van 

Commodus (Van Es 1960, 101). 

1290 Zie hierboven, paragraaf 7.1.2 en Erdrich 1996, 160. 

1291 Ook Erdrich lijkt hiermee rekening te houden, blij

kens enkele terloopse opmerkingen (bijv. 1996, 175). 

1292 Erdrich 1996, 150. 

1293 Voorbeelden van rond het begin van de jaartelling zijn 

genoemd in hoofdstuk 3. Uit Denemarken, het 

Elbgermaanse gebied en Midden-Europa zijn kostbare 

vroeg-Romeinse zilveren drinkbekers bekend, die pas 
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1306 

1307 

1308 

na geruime tijd in graven werden gedeponeerd 1302 

(Künzl 1997). Erdrich (1996, 122) bespreekt enkele 1303 

jongere voorbeelden van bronzen vaatwerk dat lang 

circuleerde. Ook de Hemmoorer Eimer uit de graven 1304 

van de Haßleben-Leuna groep zijn misschien tot 

enkele decennia na hun productie in gebruik geble- 1305 

ven (Erdrich 1996,64). 

1294 De stempelkoppeling is eveneens mogelijk met mun

ten uit de schatten van Gierlóz (Polen) met 1000 en 

Kecel II (Hongarije) met 2816 denarii (Zedelius 1974, 

35-44). Het is niet objectief vast te stellen of de bar

baarse imitaties betrekkelijk kort na 200, dan wel rond 

de 4de eeuw zijn geslagen (Zedelius 1974, 38-39; 49; 

Berger 1992, 150). Uit Kecel is echter een andere 

schatvondst (I) bekend, die net als de schat van 

Laatzen 4de-eeuwse siliquae én 2de-eeuwse denarii 

bevat (Berger 1992,147.). 

1295 Zedelius 1974, 28-32; Stuppench 1980, 75-76. Of 

een munt van Severus Alexander nog tot de schat 

behoort, is onzeker. Voor korte overzichten over de 

vondsten van Lengerich en verdere literatuur, zie 

Jacob-Friesen 1974, 585-588 en Stupperich 1980, 75-

76. 

1296 Zie FMRD 7 ,1034/1-10. Voor de genoemde fibula, 

zie Zedelius 1987. 

1297 R I C 258 uit 350 na Chr, zie FMRD 7,1035/l-7fT. 

1298 De denarii-schat van Uddel wordt door Byvanck 

(1943, 1947, 161) in één adem genoemd met vijf soli-

di uit dezelfde plaats (jongste Valentinianus II uit 375-

382). Van Gelder/Boersma (1967, nr.168; 178) heb

ben blijkbaar aanwijzingen van twee schatten te spre

ken; mogelijk de uiteenlopende jaren van ontdekking, 

die als resp. 1862 en 1864 worden vermeld. 

1299 Naast de eerder genoemde vondsten van Gierlóz en 

Kecel zijn dat schatten uit Havdhem (Gotland) en 1317 

Frombork (Polen). Zie Berger 1992, 147. 

1300 Zedehus 1974, 23-26; Eggers 1961,fig.l6. 

1301 Van figuur 7.6/bijlage 11 komen nr.4 

Bargercompascuum, 27 Bargeroosterveen, 19 

Rütenbrock, 21 Thüle, 29 Emmererfscheidenveen en 

32 Langwedel(ermoor) uit het veen. 3 Balloo komt 

uit het dal van het Duurzerdiep en 24 Uitgeest is aan

getroffen in een kreek(rest). Een aantal andere vond

sten is aangetroffen aan de oevers van rivieren of op 

vindplaatsen die in de directe nabijheid van rivierda

len liggen: 5 Bremerhaven, 10 Fröndenberg, 40 

Laatzen, 28 Bentwisch en 39 Weisede. 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

Erdrich 1996, 141. 

Het gaat hier om periode 6 bij Erdrich (1996, 161-

167). 

Het is goed mogelijk dat ook vondsten met een vroe

gere sluitmunt pas na 360 zijn gedeponeerd. 

Berger 1992, 159. Wel suggereert de aanwezigheid 

van denarii in de vondsten van Aschen en Hude dat 

ook de antoniniani als zilveren munten werden 

beschouwd. 

Nr. l Aschen, 2 Diepholz en 9 Meckelstedt zijn veen-

vondsten, 13 Schinna komt uit het dal van de Weser. 

Voor deze categorie muntvondsten, zie Berger 1992, 

163-170; Erdrich 1996,192. 

Erdrich 1996, tabel 11. Deze sigillata wordt in 

Erdrichs studie minder uitvoerig besproken, daar de 

inventarisatie van dit materiaal reeds door anderen ter 

hand was genomen. 

Daarentegen is 40% van de 3de-eeuwse sigillata zeker 

niet tijdens het bestaan van het Imperium Galliarum 

vervaardigd. 

Werner 1973. 

Erdrich 1996, 165-166. 

Erdrich 1996, 166. 

Zie Berger 1992, 56. 

Ter vergelijking: uit de tweede helft van de 4de eeuw 

zijn slechts vier schatten bekend. 

Vanwege hun grote aantal zijn deze munten hier niet 

geïnventariseerd. Zie echter Korzus 1970, fig. 1 en 

Berger 1992, fig. 61-62. 

Met uitzondering van het derde kwart van de 3de 

eeuw. Het grote aantal munten in de 4de eeuw hangt 

weliswaar samen met hun geringe waarde, maar juist 

het voorkomen van lage denominaties is een belang

rijk gegeven voor de interpretatie (zie onder). 

Bij deze vondsten, zoals ook het geval is bij een aantal 

andere goudschatten, gaan de munten steeds vergezeld 

van andere edelmetalen voorwerpen; ik kom daar in 

het onderstaande op terug. De schat(ten) van 

Lengerich zijn reeds aan de orde gekomen. Van de 

vondsten Belke-Steinbeck en Wanne-Eickel is bijna 

niets bekend; zie de gegevens in het FMRD en bij 

Berger (1992, 172-173). Het is mogeijk dat in een 

aantal jongere vondsten ook schatten van Magnentius 

schuilgaan. De vondsten van Westerkappeln en 

Ellerbeck bijvoorbeeld, bestaan voor maar liefst 50% 

uit munten van Magnentius/Decentius (Berger 1992, 

174). 
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1318 Mijns inziens is het denkbaar dat de munten van 

Gratianus, Valentinianus II en Theodosius I pas in het 

laatste decennium van de 4de eeuw over de Rijn zijn 

gekomen. 

1319 Zie het slot van paragraaf 7.3.1 hierboven. 

1320 Voor een overzicht van dit tijdvak en de ermee geasso

cieerde archeologische vondsten, zie De Boone 1954, 

122-129 en Werner 1958, m.n. 399-405. De enige niet 

tot deze horizont behorende schat is die van Velp uit 

ca. 430 na Chr. 

1321 Honorius moet hem zelfs gedurende enkele jaren 

erkennen in de periode dat Gothische invallen in Italië 

plaatsvinden. 

1322 Werner 1958, fig. 21. 

1323 Werner 1958,401-402. 

1324 Voorbeelden van stempelfrisse sluitmunten zijn de sili-

qua van Lengerich III (zie boven) en vier Honor ius-

munten van Beilen (Zadoks Josephus-Jitta 1955,108). 

1325 Dit geldt voor Westerkappeln en Ellerbeck, met veel 

munten uit Trier (Berghaus 1956, 37-39), en 

Dortmund, met in het "middendeel" veel munten uit 

het Oosten en in het jongste deel vooral Gallische 

munten (Berger 1992, 180). 

1326 Amm. 20,4,18. Een terloopse referentie aan de donativa 

is te vinden in Amm. 26,2,10. 

1327 Zie bijv. Salomonson 1961, 72. 

1328 De tribuun Claudius krijgt van Valerianus in ruime 

mate goederen voor zijn levensonderhoud toebedeeld, 

alsmede als nieuwjaars-giften een geldbedrag, zilveren 

vaatwerk, militaire tunica's en mantels, twee vergulde 

zilveren fibulae, een gouden fibula, een zwaardriem met 

verguld zilveren beslag, een zware ring met twee gem-

men, een zware armring en idem halsring, een vergul

de helm, twee met goud ingelegde schilden en een 

harnas (SHA, Claud. 14,2-15, m.n. 3-5). 

1329 Zilveren schalen: Salomonson 1961, 7'4; fibulae: Noll 

1974. Voor klassieke afbeeldingen van hoogwaardig

heidsbekleders met drieknoppen-^H/ae, zie Haffner 

1989, fig. 5-6. 

1330 Zo ook Haalebos 1984/85, 69. Wel zijn uit Westick 

twee exemplaren van brons bekend en uit Castrop-

Rauxel één (Schoppa 1970, 31 , Taf. 7,11; 17; Werner 

1970, 76, Taf. 20,17. 

1331 Waterbolk/Glasbergen 1955,93-96. 

1332 Zie hierboven, noot 1328. 

1333 Zos. 4,40,8. 

1334 Roes 1947,179-182. 

1335 Zie hierboven, noot 1317. 

1336 Zadoks-Josephus Jitta 1955, 107-108. 

1337 Berger 1992,182. 

1338 Martin 1980. Op grond van het bovenstaande lijkt het 

dus misplaatst de laat-Romeinse schatvondsten in te 

delen aan bepaalde depositiehorizonten, die dan zou

den samenhangen met specifieke historische gebeurte

nissen, zoals de zuidwaartse expansie van de Saksen 

(De Boone 1954, 109; Berghaus 1956, 37; 

Waterbolk/Glasbergen 1955,99). 

1339 De schatvondsten van Beilen (figuur 7.10; bijlage 

14/16, n r . l l ) en Olst (84) zijn afkomstig uit de nabij

heid van resp. het dal van de Beiier Stroom en de IJssel 

Bij de losse gouden munten is die van Ahden (15) 

dicht bij de Aime, en die van Westheim (48) dicht bij 

de Diemei gevonden. De munt van Herstelle (66) is 

aangetroffen bij het baggeren van de Weser. Van de 

koperschatten zijn die van Amsterdam (figuur 7.9/bij-

lage 13, nr.13 en 19) afkomstig uit het veengebied op 

de oostoever van de Amstel; de schat van Bremen-

Lesumbrok (20) is op een diepte van 8 m bij het bag

geren van de Weser gevonden. De enorme koperschat 

van Huigsloot (21) wordt algemeen gezien als een 

smokkellading voor Engeland, waar een groot tekort 

aan kleingeld bestond. De schat lijkt opgedeeld te zijn 

geweest over stoffen zakjes in een houten kist. Het is 

echter de vraag hoe het vervoerende schip op het 

veenriviertje de Ade vergaan zou moeten zijn. Een 

rituele depositie is mijns inziens niet uitgesloten. 

1340 Een mooi voorbeeld is natuurlijk Lengerich (1), ver

borgen onder drie stenen. De schat van Ellerbeck (4) 

was verpakt in een bronzen spaarpotje in een nederzet

ting, die van Krietenstein (7) werd aangetroffen op de 

heide, en was in een pot van aardewerk verpakt. 

Verschillende gouden munten komen uit terpen, zoals 

de vondsten Friesland (42, 52, 73), Scharnegoutum 

(45), Hatsum (56) en Dronrijp (79); hetzelfde geldt 

voor de koperschat van Hauen (figuur 7.9/bijlage 13, 

nr .9) .De koperschat van Westick (14) is uit het grote 

huis 3 afkomstig (paragraaf 5.5.5). De gouden munten 

van Osterholz (17), Salzbergen (24) en Daverden (78) 

tenslotte, komen (mogelijk) uit graven. 

1341 Vergelijk Berger 1992, 193; 226-227. 

1342 Berger 1992, 192, fig. 62. 

1343 Vergelijk Berger 1992, 155, fig. 54. In het betreffende 

gebied is misschien sprake van een hogere bewonings-

dichtheid, gunstige conserveringsomstandigheden of 
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een grotere ontdekkingskans van munten. Het zou 1373 

interessant zijn deze kwestie nader te onderzoeken. 

1344 Berger 1992, 176-193. 

1345 Voor een overzicht van het betreffende materiaal, zie 

verschillend bijdragen in Beck (ed.) 1970. 

1346 Voor de verspreiding van Argonnen-sigillata zie onder 

meer Hübener 1968. 1374 

1347 Zie Mildenberger 1972; Willems 1981, 164-165; 1375 

Halpaap 1982. 1376 

1348 Willems 1981, 165, n. 106. 

H O O F D S T U K 8 

1349 Zie paragraaf 1.1.2. 

1350 Zie paragraaf 4.1.1. 

1351 Zie paragraaf 2.2. 

1352 Paragraaf 3.1.1. 

1353 Heidinga 1987b, 178. 

1354 Maar zie bijvoorbeeld hieronder, paragraaf 8.1.3. 1377 

1355 Dio 54,32,2-3. 1378 

1356 Germ. 34. Het is gebruikelijk de scheiding tussen 1379 

beide groepen bij het Vlie te leggen. 1380 

1357 Ptol. 2,11,7. 1381 

1358 Schmidt 1970, 86; Wenskus 1977, 61. 

1359 Strabo 7,1,3 C.290. 1382 

1360 Strabo 7,1,3 C.290. 1383 

1361 Zie bijv. ann. 2,9; 2,12. 

1362 ann. 2,19. 

1363 ann. 2,8. 

1364 BG 4,16-4,19 en 6,35. 

1365 Dat blijkt uit Strabo 7,1,3 C.290; zie verder Dio 

55,6,3 en Suet.Aug. 21. 

1366 In de laat-Romeinse tijd worden de Franci als 

Sugambri aangeduid. Bijvoorbeeld Claud. 18, Eutr. 

1,383 [ER 1, 455]; 21, Stil. 1,222 [ER 1,456]. Zelfs bij 

de doop van Clovis zou bisschop Remigius hem nog 

hebben toegevoegd "buig de nek, Sicamber" 

(Greg.Tur.2,31). 

1367 Dio 54,32,1-2. 

1368 Zie hieronder, noot 1370. 

1369 ann. 1,51. 

1370 De gebeurtenissen rond de agrosque vacuos et militum 

usui worden in ann. 13,53-55 verhaald. 1389 

1371 ann. 13,55. Schmidt (1970, 426, n.l) leest X a u ß o i in 

Strabo 7,1,3 C.291 als X a ^ a ß o i , hetgeen goed 

mogelijk is, omdat de Chauci/KofUKOl nog in de 

zelfde zin apart worden vermeld. 

1372 Strabo 7,1,3 C.290. 

1384 

1385 

1386 

1387 

1388 

De aanleiding voor de gezamelijke actie van Bructeri, 

Tubantes en Usipetes wordt wel gezocht in de vernie

tiging van het Tanfana-heiligdom bij de Marsi. 

Daarom zouden de Marsi de kernstam van een 

Kultverband rond dit heiligdom zijn. Mogelijk werd 

het eerder door de Sugambri beheerd. 

Strabo 7,1,4 C.292. 

Amm. 20,10,1. 

Hatteron is een derde naamval meervoud en betekent 

"bij de (C)hattuarii" (Blok 1979, 11). Ook de plaats

namen Hattingen en Attern zouden van de stamnaam 

zijn afgeleid (Ewig 1954, 16-17). Voor wat betreft het 

rechtsrijnse deel, moet de pagus ten zuiden van de 

Ruhr gezocht worden, in het westen zou deze zich 

langs de Niers uitstrekken. Ik ga hier voorbij aan de 

problematiek van de relatie tussen middeleeuwse pagi 

en stammen uit de Romeinse tijd. 

Dio 54,36,3. 

Zie ook Dio 54,33,1-2. 

ann. 1,56. 

ann. 13,57. 

Dit blijkt uit de naam van het caput van de Chatti: 

Mattium {ann. 1,56). 

SHA, Did.Iul. 1,7-8. 

Zie paragraaf 7.1.2. Niet voor niets duikt de naam bij 

de laat-Romeinse dichter Claudianus weer op, samen 

met die van de Sugambri en Cherusci (zie noot 

1366). Het voorkomen van (c)HA(u)CI op de Tabula 

Peutingeriana kan een reminiscentie aan een vroegere 

situatie zijn (De Boone 1954, 21-22; Lammers 1957, 

43). 

Zie paragraaf 8.2.2. 

Germ. 40. 

Germ. 33. 

Schmidt (1970, 35, n.8) leidt deze af uit het terug

plaatsen van een koning in zijn oude positie door de 

Romeinse commandant Vestricius Spurinna. 

In deze pagus preekt Suidbert eind 7de eeuw onder 

de Boructuarii, als de Saxones het gebied veroveren 

(Ewig 1954, 15-16; Schmidt 1970, 51; Wenskus 1977, 

523). 

De naam van de middeleeuwse pagus Angeron zou 

van de naam Angrivarii zijn afgeleid, maar over de 

lokatie van deze pagus bestaat geen overeenstemming. 

Schmidt (1970, 92) en Leube (1986, 452) plaatsen 

deze in het Münsterland, Ewig (1954, 16) noemt het 

gebied rond Soest. 
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1390 Ut. Ver. 13,13; Not.dign.or. 5,59. Zie ook Schmidt 

1970, 92. Over de Laterculus Veronensis in het algemeen, 

zie bijv. Bury 1923; Jones 1954. 

1391 Respectievelijk hist. 4,64 en Germ. 32. 

1392 hist. 4,37. 

1393 Schmidt 1970,415. 

1394 Lat. Ver. 15,2-7: Nomina civitatum trans renum fluvium 

quae sunt: Usiphorum (Usipiorum)/ Tuvanium 

(Tubantum)/Nictrensium (Tender-)/ Novarii (-uariorum). 

... Istae civitates sub Callieno imperatore a barbaris occupatae 

sunt. 

1395 Ptol. 2,11,11 plaatst de XaxTCa/Chatti en 

TccußoeVTOl/Tubanti onder de K.a\iaü5ova/Chamavi. De 

rest van de passage suggereert echter een lokatie veel te ver 

naar hel oosten. Dat is tevens het geval in 2,11,10. Daar 

zijn de Chamavi bij het Meliobocus-gebergte (de Harz) 

geplaatst. 

1396 Zoals bijv. Schmidt (1970, 426) veronderstelt. De dis

cussie over de plaats van de middeleeuwse pagus 

Hamalant, in de lOde/ l lde eeuw in het IJsselgebied en 

aan de beneden-Rijn, is in dit kader minder relevant 

(zie hiervoor Heidinga 1987a, 67-69). 

1397 Greg.Tur. 2,9 [ER 1, 525-526; De Boone 1954, 113-

115], 

1398 ann. 13,55. 

1399 ann. 13,56. 

1400 Schmidt (1970, 360) prefereert de laatste lezing, De 

Boone (1954, 114) twijfelt of toch niet Chatti is 

bedoeld. 

1401 Schmidt 1970, 87 lokaliseert de groep relatief dicht bij 

de Rijn. Helaas is de naam van de Ampsivarii niet in 

een vroeg-middeleeuwse pagus-nazm bewaard 

(Wenskus 1977, 522, n.617). 

1402 Germ. 36. 

1403 Pan.Lat. 4(10), 18,1 [ER 1, 374]; Claud. S,pan.,452 [ER 

1, 454]; 26,ie//.,420 [ER 1, 458]; Vibius Sequester, de 

fluminibus2 [ER 1,559], 

1404 Lat. Ver. 13,16. 

1405 Claud. 26,6e//., 420 [ER 1, 458]; Sidonius Apollinaris, 

carmen 7,390 [ER 1, 490]. Vergelijk Schmidt 1970, 360. 

1406 Wenskus 1977,570-571. 

1407 Strabo 7.1.3 C.291. 

1408 Strabo 7.1.3 C.291; 7.1.4 C.292. 

1409 Strabo 7.1.4 C.292. 

1410 Germ. 36,2. Deze zouden in de nabijheid van de 

Cherusci hebben verbleven en met hen ten onder 

gegaan zijn. 

1411 Germ. 34,1. De Chasuarii worden eveneens vermeld in 

Ptol. 2,11,11 en Lat. Ver. 15,6. Over de stam is verder 

echter niets bekend. 

1412 Zie tabel 7.2 en Gysseling 1960, s.v. Twente. Ofschoon 

de stamnaam lijkt op die van de Tubantes, die in de 

vroeg-Romeinse tijd in dezelfde omgeving verbleven, 

wordt algemeen aangenomen dat het om verschillende 

groepen gaat. 

1413 Not.dign. or. 6,59; Hoffinann 1969, 165-167. 

1414 Schmidt 1970,37. 

1415 Dit beeld bijvoorbeeld bij De Boone (1954, 50) en 

Van Es (1981, 43), zich beide baserend op Zwikker 

(1941,35-37). 

1416 Ik ben het dus niet eens met De Boone's stelling 

(1954, 50) dat de Germaanse acties aan de grenzen de 

toestand in Germania "weerspiegelen". 

1417 Hier kan worden gewezen op de continue ontwikke

ling van verschillende nederzettingen, zoals Wijster, 

Peelo en Flögeln, van de 4de tot in de 5de en 6de 

eeuw (hoofdstuk 5). Met enige voorzichtigheid mag 

misschien ook het voortbestaan van vele oude namen 

in het Noordwestblok als argument worden gebruikt. 

Zie met name het slot van paragraaf 3.2.1. 

1418 Zie noot 1411. 

1419 Germ. 35,1-36,1. 

1420 Zie hierboven, paragraaf 8.1.1. 

1421 Zie ook Bazelmans, in prep. 

1422 In Lat. Ver. 13,11 is sprake van Crinsiani. Dit is het 

enige woord in de opsomming dat in aanmerking 

komt als "Frisi(avi)" gelezen te worden. De verhaspe

ling Frixagorum in de Notitia dignitum (occ. 40,36) lijkt 

eerder op Frisiavones betrekking te hebben. 

1423 De Boone (1954, 21-22; 156, n.49) maakt het aanne

melijk, dat (f)RESII uit (ch)RE(p)S(t)I(n)I gedestilleerd 

mag worden, daar soortgelijke constructies ook elders 

op de kaart voorkomen. Voor de vermelding van de 

Chauci, zie hierboven, noot 1383. 

1424 Schmidt 1970, 76ff.; De Boone 1954, 16. 

1425 Zoals bij Krüger 1986, fig. 1. 

1426 Voor de meest recente bijdrage met betrekking tot dit 

probleem, zie Gerrets et al. 1996. Indien geen sprake is 

van continuïteit, zou de stamnaam als gebiedsnaam 

gehandhaafd zijn en vervolgens door de nieuwe bewo

ners zijn overgenomen (Wenskus 1977, 550). 

1427 Naar analogie met de situatie in Noordwest-

Groningen en het Land Wursten (zie paragraaf 5.4.2 

en 5.4.4). 
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1428 De Boone 1954, 14-17. 

1429 Vanzelfsprekend betekent dit allerminst dat de Frisii 

zichzelf als Franci beschouwden. 

1430 ...ultimis barbariae litoribus... Pan.Lal. 6(7),6,2 [ER 1, 

374; De Boone 1954, 60] Wel speelt hierbij het stre

ven van de lofredenaars de reikwijdte van de keizerlij

ke daden zo ruim mogelijk voor te stellen (De Boone 

1954,14). 

1431 Lat. Ver. 13,7. 

1432 Vergelijk Lammers 1957, 39. Het artikel van Lammers 

geeft een helder overzicht van de Romeinse en 

vroeg-middeleeuwse geschreven bronnen over de 

Saxones. 

1433 Genrich 1970, 69; 90. In een dergelijke opvatting 

wordt echter voorbij gegaan aan het ontbreken van de 

Saxones bij Tacitus! 

1434 De enige passage die als aanwijzing voor het voortbe

staan is uitgelegd, betreft die over de Kouadoi die de 

Salii uit Batavia verdrijven (Zos. 3,6). Schmidt (1970, 

41, n.2) stelde een tweedeling voor: bij de Kouadoi 

die een deel van de Saxones vormden moest het om 

een verschrijving van "Kauchioi" gaan, verder betrof 

het "Chamaboi" . Volgens De Boone (1954, 93-95) 

daarentegen, is steeds Chamavi bedoeld. Uit zijn 

woorden valt te proeven, dat hij het Chamaafse 

gebied inderdaad tot de invloedssfeer van de Saxones 

rekent. 

1435 Naast De Boone (vorige noot) bijvoorbeeld Lammers 

1957, 39; Genrich 1970, 69; Krüger 1986, fig. 1; 

Leube 1986,444. 

1436 Vermeld als Salahom (? 814), Salalant (960), in pago 

Salon (973). De laatste naam betekent zoiets als "bij de 

Salii", een met "Hatteron" (zie noot 1376) vergelijk

bare constructie (Blok 1979, 11). 

1437 Vergelijk Lammers 1957, 36-38; 56. 

1438 Literatuur bij Lammers 1957, 25-27; Leube 1986, 

447. 

1439 Lammers 1957,57. 

1440 De Vries 1958; Wenskus 1977, 544; 549; Genrich 

1970,79. 

1441 Greg.Tur.2,9 [ER 1, 525-526; De Boone 1954,113-

115]. 

1442 Zos. 3,6; De Boone 1954, 93. 

1443 ... Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appelavit... 

Amm. 17,8,3. 

1444 ...regionem...Francorum quos Atthuarios vocanl... Amm. 

20,10,1. 

1445 Zie noot 1441. 

1446 Zie Wenskus 1977,110; 502; 516. 

1447 Wenskus 1977, 513-514. Deze etymologie wint aan 

waarschijnlijkheid door de analogie met veel andere 

emic ascriptive labels. De betekenis "de vrijen" kan vol

gens Wenskus eerst in Gallië zijn ontstaan, terwijl de 

afleiding van de naam van een soort speer [franca) 

onwaarschijnlijk is. 

1448 Pan.Lat. 4(10),18. [ER 1, 374; De Boone 1954, 75]. 

Quid memorem Bructeros? quid Chamavos? quid 

Cheruscos, Lanciones, Halamannos,Tubantes? ... Hi omnes 

singillatim dein pariter armati conspiratione foederatae societ-

as exarserant. 

1449 Zie paragraaf 7.2.2. Vergelijk De Boone 1954, 78; 

Wenskus 1977, 514-515. 

1450 Zie paragraaf 3.1.2; Wenskus 1977,516-517. 

1451 Vergelijk Wenskus 1977,518. 

1452 TO xe^akaiOV Libanios, oratio 69 [Wenskus 1977, 

518,n.585]. 

1453 Wenskus (1977, 519) lijkt voor deze lezing te kiezen 

en geeft nog enige andere — minder overtuigende — 

argumenten. 

1454 De Boone 1954, 21-22. Misschien heeft de toevoe

ging zelfs niet specifiek betrekking op de Chamavi. 

1455 Denk aan de behandelde vermeldingen van de Frisii 

en Chauci. 

1456 Byvanck 1943,638; Blok 1979,16. 

1457 Blok loc.cit. 

1458 Wenskus 1977, 526-531. Blok verkondigt dezelfde 

opvattingen en baseert zich geheel op Wenskus (1979, 

15-17; 139, n . l l ) . De bewijsvoering berust op een 

kaartenhuis van aannames. Ten eerste zou Salland 

voor de Salii slechts een tussenstation op weg naar het 

zuiden zijn geweest. Zij zouden van de Fries-

Chaukische Noordzeekust komen en hun naam zou 

afgeleid zijn uit *sala= zout[zee] (vgl. echter Blok 

1979, 11).Ten tweede moet men uitgaan van de ver

onderstelling dat begrippen als Hugas, Huga en Hugo 

(zie bijv. Beowulf 2502, 2914) uit de herkomstmythen 

van de Merovingers inderdaad op de 

Chauci/*Hauhos slaan. 

1459 Wenskus 1977,512. 

1460 Wenskus 1977, 531; 536. 

1461 Ook hij wijst erop dat dat idee berust op het terug-

projecteren van de vroeg-middeleeuwse situatie. 

1462 Blok 1979,16-17. 

1463 Overigens hoeft dit niet te betekenen dat op ieder 
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willekeurig moment dezelfde groepen zich als Franci 

beschouwden. 

1464 Vergelijk Heidinga/Offenberg 1992, 24: Het Frank-zijn 

uitte zich waarschijnlijk vooral in acties tegen of met de 

Romeinen, het stamlidmaatschap was meer iets voor thuis. 

1495 Zie paragraaf 7.3. 

1496 He t is interessant dat laat-Romeinse solidi soms zijn 

"opgewaardeerd" door ze om te smelten tot hals- en 

armringen. 

1497 Zie paragraaf 7.1.3 en 7.3.6. 

H O O F D S T U K Ç 

1465 Zie paragraaf 3.3.1 en 3.4.5. 

1466 Zie paragraaf 3.3.2. 

1467 Zie paragraaf 3.3.4-5. 

1468 Tenminste, op het moment van bijzetting; de post-

depositionele processen zorgen voor een vertekening 

van het beeld. 

1469 Zie paragraaf 3.3.6. 

1470 Zie paragraaf 4.1-2. 

1471 Zie paragraaf 4.3. 

1472 Zie paragraaf 4.2.1. Sommige groepen kenden wellicht 

een dubbelkoningschap en/of onderkoningen. 

1473 Bijvoorbeeld door de redistributie van voedsel in tijden 

van schaarste, ondersteuning bij rechtszaken of de 

organisatie van de verdediging van het territorium. 

1474 Zie paragraaf 4.2.2. 

1475 Zie paragraaf 7.2.2. 

1476 Zie paragraaf 4.4. 

1477 Zie hierboven, paragraaf 2.1. 

1478 Zie paragraaf 3.3.4 en 4.1. 

1479 arm. 2,45. 

1480 Zie paragraaf 4.2.1. 

1481 Zie paragraaf 4.2.2. 

1482 Zie hoofdstuk 8. 

1483 Zie paragraaf 3.1.2. 

1484 Bazelmans 1996,230. 

1485 Bazelmans 1996, 258. 

1486 Zie paragraaf 6.1.3. 

1487 Zie paragraaf 6.1.1. 

1488 Zie paragraaf 5.5. 

1489 Zie paragraaf 6.1.1-2. 

1490 Zie paragraaf 5.4. 

1491 Zie paragraaf 5.3.2. 

1492 Zie resp. paragraaf 6.2.1. en 6.1.1. 

1493 Voor een beknopte inleiding op het kern-periferie 

model en toepassing op de verhouding tussen R o m e 

en de tribale samenlevingen van Gallië, zie Bloemers 

1983a; Cunliffe 1988;Roymans 1990, 265-266. 

1494 Zie Hedeager 1978 en 1987. De zonering van 

Hedeager is overgenomen door Cunliffe (1988, 184ff), 

hoewel hij een iets afwijkende interpretatie geeft. 
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