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Het imago van de Chauken  
Plunderende zeerovers of ondernemende terpbewoners? 

koloniale mogendheid die, net als recente koloniale mogend-

heden, graag benadrukte dat de volken waar zij macht over 

wilde uitoefenen primitiever waren dan zijzelf. Daarmee legiti-

meerden zij hun expansiedrift. In de schriftelijke bronnen war-

den de Kelten en Germanen dus vaak afgeschilderd als simpe-

le zielen en als twistzieke en oorlogszuchtige volken, die onder 

Romeins bewind veel beter af zijn. Wij als moderne archeolo-

gen en historici moeten natuurlijk bedacht zijn op dit koloniale 

perspectief in de schriftelijke bronnen. Het verhaal verandert 

wanneer het vanuit een tegenovergesteld gezichtspunt wordt 

verteld, vanuit liet perspectief van de inheemse bevolking zelf, 

de Chauken en hun buren. Over het leven van de Chauken we-

ten we wel het een en ander uit archeologische bronnen. Hun 

slechte naam is echter gebaseerd op schriftelijke bronnen; we 

moeten dus naar die bronnen om te kijken waar die reputatie 

eigenlijk op gebaseerd is. 

Velleius Paterculus, die als officier in het legervan keizer  Tibe-

rius  de gebeurtenissen van dichtbij meemaakte, schrijft in zijn 

Historiën dat de Chauken in het jaar 5  na Christus door de Ro-

meinen werden onderworpen. Hij noemt daarbij het indruk-

wekkende postuur van de Chauken, hun grote aantal en de 

onbereikbaarheid van hun nederzettingen, gegevens die hun 

onderwerping door de Romeinen nog extra glorieus laten lijken. 

De Chauken vochten niet mee aan Germaanse kant in g na Chris-

tus, toen Germanen onder leiding van de Cherusk Arminius 

drie Romeinse legioenen versloegen tijdens de befaamde VarLis-

slag. In is na Christus leverden de Chauken zelfs hulptroepen 

aan het legervan Germanicus tijdens diens tocht naar het slag-

veld van de Varusslag. Het doel van die tocht was het begraven 

van de gevallenen en het heroveren van de verloren gegane le-

gioensstandaarden. Tacitus beschrijft het allemaal in zijn Anno-

les. De inlijving in het leger ging wel gepaard met loyaliteits-

conflicten. Zo lieten de Chaukische soldaten die zich onder de 

hulptroepen bevonden Arminius, die door hen herkend werd, 

ontkomen tijdens een confrontatie met de Cherusken een jaar 

later, althans dat gerucht ging indertijd. Aan het einde van dat 

jaar verliet Germanicus Germanië via de Eems 'niet duizend 

schepen'. Op zee werden de schepen overvallen door een zware 

storm, waardoor de hele vloot uit elkaar werd geslagen en veel 

van de schepen vergingen. De overgebleven, zwaar gehavende 

schepen verzamelden zich op de Chaukische kust. Germanicus 

liet de schepen snel opknappen, om overlevenden op de eilan- 

Nederland in de eerste eeuw, een tekening van Giel de Reuver OP 

de website www.romeinen.info. We zien de Chauken als zeerovers 

afgebeeld. 

De Chauken hebben een slecht imago binnen de Nederlandse 

archeologie. Ze worden vaak omschreven als plunderende 

zeerovers. Hun invallen zouden de belangrijkste reden zijn 

voor het kustverdedigingsprogramma van de Romeinen. 
Op die manier spelen ze ook een rol in de tentoonstelling 

'Romeinse Kust' en in de publiciteit daaromheen. Maar klopt 

de manier waarop de Chauken worden gepresenteerd eigen-

lijk wel? Uit de archeologische gegevens komt een ander 

beeld naar voren.'  

Len  slechte reputatie 
Het beeld van de Chauken als plunderende piraten is gebaseerd 

op een klein aantal vermeldingen in schriftelijke bronnen. Deze 

worden algemeen gezien als liet topje van een ijsberg. Die bron-

tien zijn overigens niet eenduidig; soms spreken ze elkaar tegen, 

ook als het over de Chauken gaat. De Romeinen vormden een 
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PaLeogeografische kaart van het noordelijke kustgebied rond ioo voor Christus, met het woongebied van de Chauken. 

De Chauken Leefden in het noordelijke kustgebied van huidig Duitsland en mogelijk ook in Noordoost-Nederland. 
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duinen en strandwallen wadden - huidige kustlijn Chaukisch gebied 

veen kwelders Nederlands-Duitse grens — — mogelijk Chaukisch gebied 

hoge pleistocene gronden kwelderwallen 

water 

den te gaan zoeken. Deze vermelding wordt soms geïnterpre-
teerd als een bewijs voor de expertise in de zeevaart van de 
Chauken.2  In de tekst wordt echter niet vermeld dat er Chauken 
bij betrokken waren. Het is waarschijnlijker dat het oplappen 
van de schepen door de overlevende zeelieden en soldaten zelf 
werd gedaan. 

In 41 na Christus worden de Chauken weer genoemd, zowel 
door  Cassius  Dio als door Suetonius; dan worden de Chauken, 
waarschijnlijk vanuit het zuiden, verslagen door Gabinius, die 
daarom later de erenaam Cauchius krijgt. Deze Gabinius maakte 
in dat jaar ook de laatste ontbrekende legioensadelaar buit; het 
moet dus om een campagne zijn gegaan in het Germaanse ge-
bied. Sommige moderne auteurs vermoeden dat het om een 
strafexpeditie ging vanwege piraterij, maar dat blijkt niet uit de 
teksten. 

In 47  na Christus werd Corbulo als gouverneur naar het Friese 
gebied gestuurd om er orde op zaken te stellen. Tacitus geeft in 

de Aniiales een levendige beschrijving van de gebeurtenissen. 
Na de dood van de vorige gouverneur was er een korte periode 
van zwakte in het Romeinse gezag, waar Chauken onderaan-
Voering van ene Gannascus gebruik van maakten om een inval 
te doen in Neder-Germanië. Deze Gannascus was zelf geen 
Chauk, maar een Canninefaat die in het Romeinse leger had 
gediend en zich daarna tegen de Romeinen had gekeerd. Met 
lichte vaartuigen bedreef hij piraterij, vooral op dat deel van de  

kust waar Galliërs woonden, want hij wist dat die rijk en weinig 
weerbaar waren. De tekst is niet helemaal duidelijk over het 
aantal invallen; misschien ging het niet om één inval maar Om 
een periode waarin Gannascus en een aantal Chauken actief 
waren. Toen Corbulo arriveerde, stelde hij orde op zaken. De 
vijandelijke schepen werden tot zinken gebracht en Gannascus 
werd verjaagd, naar de Chauken zoals later blijkt. Bovendien 
disciplineerde Corbulo de legioenen die zich bij afwezigheid 
van een sterk gezag te buiten waren gegaan aan plunderingen. 
De Friezen kregen een bestuur opgelegd en vervolgens werden 
de Chauken aangepakt. Corbulo liet om te beginnen Gannascus 
vermoorden, wat veel kwaad bloed zette bij de Chauken en 
waarmee ook niet iedereen binnen zijn eigen gelederen het 
eens was: waarom de vijand zo provoceren? Kennelijk hadden 
de troepen ontzag voor de Chauken. Voordat Corbulo hen onder 
Romeins gezag kon brengen, ontving hij tot ieders verrassing be-
richt van de keizer dat hij zich moest terugtrekken op de linker 
Rijnoever. Daarmee kwam een definitief einde aan de pogingen 
van de Romeinen om het gebied ten noorden van de Rijn in het 
Romeinse Rijk in te lijven. 

In 58 na Christus, hetzelfde jaar dat de Friese koningen Malo-
rix en Verritus tevergeefs naar Rome reisden om keizer Nero toe-
stemming te vragen om zich te mogen vestigen op de rechter-
oever van de Rijn, worden de Chauken door Tacitus vermeld als 
degenen die hun buurvolk de Amsivariërs verdrijven uit hun 



Maquette van een ruiterfort in de duinen van Den Haag-Ockenburg, uit de tweede helft van de tweede eeuw 

na Christus. Vermoed wordt dat het werd gebouwd ter bescherming tegen invallen van de Chauken. 

Maquette voor de tentoonstelling 'Romeinse Kust' door Karin van den Berg, Kobalt Museale Diensten. 

4 dag 
gebeurde. Om de Chauken te begrijpen, moeten we hun op-

treden in de eerste en tweede eeuw niet interpreteren als de 

voorbode van wat nog komen zou in de derde en vierde eeuw, 

maar in het licht van wat eraan voorafging. Ze behoorden tot de 

vele groepen die Noordwest-Europa bevolkten voor de komst 

van de Romeinen. Die bewoners zagen hun leefwereld ingrij-

pend veranderen door de Romeinen. 
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woongebied aan de Eems. Het ging waarschijnlijk om een deel 

van de Amsivariërs, want ze worden nog genoemd in latere ge-

schriften. De reden van liet verdrijven wordt niet vermeld. Het 

kan expansiedrift van de Chauken zijn, zoals hen vaak wordt 

toegeschreven. Tacitus vertelt wel dat de leider van de Amsiva-

riërs door Arminius tijdens de opstand van de Cherusken ge-

vangen was genomen en dat hij gediend had in liet Romeinse 

leger onder  Tiberius  en Germanicus. Misschien waren de ban-

den tussen deze Amsivariërs en de Romeinen vriendschappe-

lijker dan hun buren wenselijk vonden. 

In 69 na Christus namen de Chauken liet als de Friezen deel 

aan de Bataafse Opstand. Daarna is het lange tijd stil rond de 

Chauken. Tussen 170  en 175  moeten ze een poging hebben ge-

daan om de provincie Belgica binnen te komen, maar die aan-

val werd afgeslagen met hulp van inderhaast opgetrommelde 

hulptroepen. Volgens Scriptores Historiae Augustae werd de pre-

fect Didius julianus, de latere keizer, vanwege dat wapenfeit 

tot consul verheven. Het is deze gebeurtenis die vaak wordt 

genoemd als de aanleiding voor de uitbreiding van de kustver-

dediging van  Germania Inferior  en  Gallia  Belgica. 

In de derde eeuw gingen de Chauken waarschijnlijk deel uit-

maken van liet grotere verband van de Saksen. Tegen hen wer-

den in de derde eeuw de kustversterkingen van de litus Saxo-

nicum gebouwd lang het Kanaal. In de derde en vierde eeuw 

raakten echter niet alleen de Saksen, maar ookvele andere 

volken ten noorden van de Romeinse Rijksgrens op drift. Het 

Noord-Nederlandse kustgebied raakte in die periode ontvolkt 

en in elk geval een deel van de emigranten richtte zich op liet 

zuiden, zoals aardewerkvondsten in Vlaanderen aantonen.3  

Het lukte velen door de verdediging van de Romeinse rijks-

grens heen te breken en zich te vestigen in liet Romeinse Rijk. 

Wat er zich in die periode afspeelde, laat zich echter niet zon-

der meer vergelijken met wat er in de eerste en tweede eeuw 

Een ontmoeting tussen Friezen en Romeinen. 

Impressie van Rob van Eerden. 

Het woongebied van de Chauken bevond zich volgens de antie-

ke auteurs tussen de Friezen en de Elbe.  Hull  gebied strekte zich 

uit langs de kust van het huidige Nedersaksen, tot ver in het bin-

nenland; hoe ver is niet helemaal duidelijk. De Chauken die van 

piraterij worden beschuldigd moeten kustbewoners zijn ge-

weest. Over de Chauken (en niet over de Friezen) schreef Plinius 

de Oudere in Natura!is Historici zijn beroemde paragraaf over 

het in zijn ogen marginale bestaan dat ze leidden op terpen in 

een guur getijdengebied. Plinius maakt als jong officier onder 

Corbulo de voortijdig afgebroken expeditie naar de Chauken 

mee. Hoewel hij dus een ooggetuige was, had hij toch niet in 

de gaten dat de Chauken wel degelijk vee hielden, en dat hun 

terpen niet dagelijks met hoog water te maken hadden. Plinius 

eindigt die veel geciteerde beschrijving aldus: 'En dat zijn nu 

de mensen die, wanneer ze worden overwonnen door liet Ro-

meinse volk, uitroepen dat ze worden verlaagd tot slavernij!' 

Over het karakter van de Chauken schrijft Tacitus in  Germanic  

een passage die verrassend genoemd mag worden in het licht 

van hun huidige slechte reputatie. Tacitus kende de gebeurte-

nissen, want hij is zelf een van de verslaggevers. Toch schrijft hij 

over hen, met enige bewondering, dat ze geen hebzucht en geen 

heerszucht kennen. Ze leven rustig en bij voorkeur op zichzelf. 

Ze houden niet van oorlog en trekken er niet op uit om te roven 

en te plunderen. Hun superioriteit berust op moed en recht-

vaardigheid en niet op gewelddaden; daardoor kunnen ze zich 

handhaven en genieten ze veel aanzien onder de Germanen. 

Als het nodig is kunnen ze zich heel goed verdedigen, maar hun 

aanzien is even  groat  in vrede als in oorlog. 

1 
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Verschillende bewoningsfasen van een Chaukisch dorp, de terpnederzetting Feddersen Wierde in Nedersaksen. Rechts-

onder de 'Herrenhof', de residentie van de plaatselijke Leider in de midden-Romeinse tijd. Over het algemeen nam de hoe-

veelheid inwoners per dorp toe in de eerste en tweede eeuw. Dit is ook te zien aan de toename van vondsten uit deze tijd. 

k  

Fasela Fase ld 
100-50 v.Chr. 50-100 n.Chr,  

0 - SOm / - 50m / 

Deze karakterschets door Tacitusis alleen maar begrijpelijka Is  
we ervan uitgaan dat de meldingen van invallen en piraterij niet 
meer dan incidenten beschrijven, en dat ze een reactie waren 
op Romeins beleid of Romeinse acties die door hen als onrecht-
vaardig werden ervaren. 

De materiële cultuur van de Friezen en die van de Chauken ver-
tonen grote overeenkomsten. De Chauken leefden aan de kust 
en waren terpbewoners, die voornamelijk in hun onderhoud 

voorzagen door veeteelt en vermoedelijk ook akkerbouw. Hun 
terpen waren minder ver van de hogere zandgronden in het 
binnenland verwijderd dan de terpen en wierden in Noord-
Nederland. Dat had praktische voordelen. Zij hadden daardoor 
gemakkelijker toegang tot zaken die alleen in het binnenland 
verkrijgbaar waren, zoals hout. De beroemdste van hun terpen 
is wel de Feddersen Wierde, die in de jaren vijftig van de twin-
tigste eeuw compleet is opgegraven door het Niedersächsisches 
Institut für historische Küstenforschung (NlhK) te  Wilhelms-
haven.  Dat was een groot dorp met in de midden-Romeinse tijd 
een Herrenhof': de residentie van de plaatselijke leider met bij-
behorende vergaderruimte. 

Waarde grens tussen de Friezen en de Chauken precies lag, 
is niet zeker. Waarschijnlijk vormde de Eems de grens, maar 
er gaan ook stemmen op voor de Lauwers, tussen Friesland en 
Groningen. Dat zou betekenen dat onze provincie Groningen 
deel uitmaakte van het gebied van de Chauken, althans in de 
Romeinse tijd. Rond het begin van de jaartelling veranderde 
daar namelijk liet een en ander, om te beginnen in de stijl van 
het aardewerk. In de late ijzertijd werd er in Noord-Nederland 
nog overal aardewerk in een en dezelfde stijl gebruikt, vaak niet 
streepbandversiering. In liet begin van de eerste eeuw na Chris-
tus werd dat in Groningen en Noord-Drenthe vervangen door 
aardewerk met korte uitstaande randen, dat overeenkomt niet 
het gelijktijdige aardewerk in aangrenzend Duitsland. Ernst 

11. vo 
. 

AA  

Fase  
150-200 n.Chr. 

- SOm / 
-- 

250-275 n.Chr. 

Fase2 
/

SOm / 
(C) Dirk Meier 

Taayke heeft deze stijl genoemd naar Wierum in Groningen. 
Behalve een nieuwe aardewerkstijl was er nog een opvallende 
verandering in die tijd: het aantal vondsten per vindplaats uit 
deze periode is veel groter dan uit vroegere periodes en boven-
dien zijn er veel meer nederzettingen in het Groninger wierden-
gebied. In het westelijke deel van Groningen zijn dat er twee-
maal zoveel, in het oostelijke deel steeg liet aantal van acht naar 
43.4 Als mogelijke verklaring voor deze opvallende verandering 
heeft Ernst Taayke een sterke oostelijke, dus Chaukische invloed 
geopperd, gepaard gaande met immigratie, vanaf het midden 
van de eerste eeuw na Christus. De Chauken moeten in zijn visie 
hun blik niet alleen hebben laten vallen op het gebied van de 
Amsivariërs, maar ook op Groningen. Het is een verklaring die 
veel aangehaald wordt om de agressie van de Chauken aan te 
tonen. 

Sinds het onderzoek van Taayke is echter duidelijk geworden 
dat in Groninger vindplaatsen oude en nieuwe aardewerkvor-
men nog een tijdlang samen in gebruik waren en dat potten in 

Verspreidingskaart van aardewerkstijLen 

Fries' aardewerk 

aardewerk in Wierumstijl en verwante vormen 

Rijn-Wezer Germeans aardewerk 
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de nieuwe Wierumstijl soms versierd werden met het oudere 
streepbandmotief.5  De overgang lijkt dus eerder geleidelijk dan 
plotseling. In een terpnederzetting als Ezinge was wel een zeer 
sterke toename van aardewerkvorrnen, maar het aantal huizen 
steeg niet evenredig. Er waren dus nog andere factoren in het 
spel: er woonden waarschijnlijk meer mensen in een huis dan 
voorheen en de aardewerkconsumptie per huishouden steeg, 
mede door een grotere rol voor aardewerk in rituelen die op 
haar beurt weer samenhing met de toegenomen bevolkings-
druk.6  

Vermoedelijk weerspiegelt de grote hoeveelheid aardewerk 
van de eerste eeuw een piek in de bewoning die het gevolg was 
van het succesvolle leven in het terpen- en wierdengebied, want  

een toename van aardewerkvondsten is ook in het Friese ter-
pengebied herkenbaar, zij het in mindere mate.7  Evengoed ves-
tigden zich misschien ook wel Chauken in het oostelijke deel 
van het dunbevolkte Groninger kustgebied. We weten nu dat 
de Wierumstijl en de sterke toename van aardewerk al eerder 
begon, rond het begin van de jaartelling. Daarmee is het ver-
schil in de begindatering van de Wierumstijl in Groningen en 
aangrenzend Duitsland verdwenen. Aan de Duitse kant van de 
grens wordt dan ook niet uitgegaan van Chaukische migratie 
naar Groningen, maar worden de overeenkomsten in de stijl 
van het aardewerk aan weerszijden van de grens gezien als een 
teken dat het tot dezelfde 'Formenkreis' behoorde.8  Tussen 
die gebieden bestonden zoveel wederzijdse contacten dat het 
aardewerk dezelfde ontwikkeling doormaakte. De Wierumstijl 
is dus eerder een teken van intensieve maar vreedzame con-
tacten over en weer, dan van agressie van de Chauken jegens 
hun buren. De Chauken die zich misschien in deze periode in 
Groningen vestigden, werden waarschijnlijk helemaal niet als 
vreemdelingen gezien. 

Aardewerk in Wierumstijl is verrassend genoeg ook in het 
Leidsche Rijngebied gevonden, in een aantal nederzettingen 
waarvan het inheemse aardewerk door Ernst Taayke is geana-
lyseerd. Dat zijn Hogeweide in Utrecht (LR 41-42; maar liefst 
60 procent aardewerk in Wierumstijl), de inheemse nederzet-
ting bij het castellum op Hoge Woerd (LR46; minimaal 10 pro-
cent), en Oudenrijnseweg (LR35; 10 tot 20 procent). Daar moe-
ten dus in elk geval pottenbakkers, waarschijnlijk pottenbak-
kende vrouwen, actief zijn geweest die in Wierumstijl werkten. 
Caroline den Hartog vermoedt dat er in de nederzetting met 

I  

Aardewerk in WierumstijL uit Ezinge. Het aardewerktype is te herkennen aan de korte uitstaande randen. 

In aangrenzende gebieden in Duitsland komt vergelijkbaar aardewerk voor, wat erop wijst dat er contact 

was tussen dit gebied en noordoostelijk Nederland. 
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Goot in het castelLumin Valken burg, waarschijnlijk gemaakt tijdens een van de vroegste fasen, circa 40 na Christus. 
De goot is gemaakt van de middenstukken van één of meer boomstamkano's. Op de kano lagen dwarspLankjes, waarop 

Lange planken waren gelegd om de goot af te dekken. De goot is in 1941 opgegraven doord e archeoloog Van Giffen. 
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Met behulp van spanten verbrede  boo  mstamkano uit Va  ate  (Kreis Stein burg), uit de tweede of 

derde eeuw na Christus. De Chauken gebruikten waarschijnlijk vergelijkbare boten als vervoer-

middel. 

het hoogste percentage aardewerk in Wierumstijl (Hogeweide) 
een of meer Chaukische families woonden waarvan de man-
nen dienstdeden in het Romeinse leger.9  Dat kunnen dus heel 
goed van oorsprong Groninger kustbewoners zijn geweest. Of 
die zichzelf als Friezen of als Chauken beschouwden, kunnen 
we niet achterhalen. 

"De brede verspreiding van aardewerk in de 
Wierumstijl wijst op intensieve, vreedzame 
contacten tussen de Chauken en hun buren" 

Uit het ontstaan en de verspreiding van de Wierumstijl in het 
aardewerk blijkt dat er intensieve contacten bestonden tussen 
de Chauken en hun buren. Deze vondsten doen vermoeden dat 
die contacten overwegend vreedzaam waren. Daar zijn ook 
nog andere aanwijzingen voor. Al in de ijzertijd hadden de kust-
bewoners van het gehele Nederlandse en Noordwest-Duitse 
kustgebied contact met elkaar. Waarschijnlijk wisselden zij 
geschenken uit en ook huwelijkspartners. Zo ontstonden er 
familiebanden tussen kustbewoners, en niet alleen binnen de 
eigen regio. Die huwelijkspartners waren waarschijnlijk vaak 
vrouwen, die hun eigen aardewerk bleven maken in hun nieuwe 
woonplaatsen. Op die manier konden stijlelementen in het aar-
dewerk zich snel verspreiden. In het aardewerk van een plaats  

als Ezinge zijn er uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aanwijzin-
gen voor banden met West-Nederland, met Friesland, met zui-
delijk Drenthe en andere gebieden met Rijn-Wezer-Germaans 
aardewerk, en met het Noordwest-Duitse kustgebied. Het van 
oorsprong waarschijnlijk Friese streepbandaardewerk uit de 
late ijzertijd, althans daardoor geïnspireerd aardewerk met 
streepbandversiering, is ook in vrij grote aantallen op de Fedder-
sen Wierde gevonden.10  Niet alleen aardewerk en huwelijks-
partners, maar ook technologie en kennis werden uitgewisseld. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit sterk op elkaar lijkende constructies 
met duikers van uitgeholde boomstammen, en uit dammen uit 
de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd, die zowel in Vlaar-
dingen als in Jemgum aan de Eems zijn gevonden.11  Bij die con-
tacten ging het duidelijk om uitwisseling langs het gehele kust-
gebied en niet om eenrichtingsverkeer, al breidde de aarde-
werkstijl van de bewoners van Groningen zich in de Romeinse 
tijd ook naar Friesland en Noord-Holland uit. Het is echter hele-
maal niet gezegd dat dit was omdat de Chauken hun buren do-
mineerden. 

Iat 
Het kan zijn dat kustbewoners meer contact met elkaar hadden, 
en over grotere afstanden, dan bewoners van binnenlandse 
streken. Vervoer over water was praktisch en snel, zeker in een 
tijd waarin de kwaliteit van de wegen in het binnenland nog 
veel te wensen overliet. Toch zijn er nauwelijks vondsten van 
boten of scheepshout uit de ijzertijd of de Romeinse tijd in het 
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kustgebied. Boten werden misschien verbrand wanneer ze on-
bruikbaar waren geworden, of ze werden afgezonken op plek-
ken waar nog niet is opgegraven, bijvoorbeeld in prielen. Dat 
laatste is niet onwaarschijnlijk, want het archeologisch onder-
zoek, althans in het noordelijke kustgebied, richt zich vrijwel 
uitsluitend op terpen en wierden. Als daarbuiten wordt gegra-
ven, neemt de kans op dat soort vondsten toe, zoals blijkt uit 
de vondst van deal genoemde dam en duiker en van een vroeg-
middeleeuwse boomstamkano bij jemgum aan de Eems. 

Het vroegste bericht over de vaartuigen van de noordelijke 
kustbewoners is opgetekend door Velleius Paterculus. Hij be-
schrijft hoe  Tiberius  in 5  na Christus tot aan de Elbe is doorge-
drongen en daar bezoek krijgt van een van de barbaren, die 
de Elbe was overgestoken in een boomstamkano, het daar ge-
bruikelijke vaartuig zoals hij schrijft. In datzelfde gebied, in het 
Vaaler Moor (Kreis Steinburg) is een met behulp van spanten 
verbrede boomstamkano opgegraven, uit de tweede of derde 
eeuw na Christus.12  Waarschijnlijk waren al dan niet verbrede 
boomstamkano's gangbaar in het gehele kustgebied geduren-
de de Romeinse tijd en daarvoor. In Romeinse castella in West- 

Nederland, bijvoorbeeld in Valkenburg, zijn (afgedankte ofont-
eigende?) boomstamkano's gebruikt om waterputten en goten 
te construeren. Boomstamkano's zijn geschikt voor binnenwa-
ter, maar ze lijken niet erg zeewaardig. Toch schrijft Plinius in 
Naturu!is !-iistorio XVI dat Germaanse plunderaars reisden in bo-
ten die gemaakt waren van uitgeholde bomen en dat sommige 
plaats boden aan wel dertig mensen. Dat moeten dan wel ver-
brede en misschien opgeboeide (dat wil zeggen aan de zijkant 
met planken verhoogde) boomstamkano's zijn geweest, waar-
mee je bij mooi weer wel langs de kust kon varen. Dat klopt met 
de beschrijving van de schepen van de Chauken uit 47  na Chris-
tus: dat waren ranke, lichte boten. De overgang van boten die 
door peddels werden voorbewogen, dus kano's, naar geroeide 
boten vond in Noord-Europa in elk geval vermoedelijk pas in de 
loop van de Romeinse tijd plaats.13  Dan ontstaan de overnaadse, 
geklonken schepen zoals de Nydam-schepen van rond 300 na 
Christus, die zijn gevonden in een veen aan de oostkant van 
Zuid-Jutland  (Denemarken). Daarmee kon ook op open zee 
worden gevaren. Maar ook daarna bleven boomstamkano's 
nog eeuwenlang in gebruik. 

Ai 

VoLgens historische bronnen vochten de Chauken tegen de Romeinen tijdens de Bataafse opstand in 69-70 na Chris-

tus. Nadat de opstand was neergeslagen door de Romeinen werd er Lange tijd niets meer geschreven over de Chau-

ken. Pas een eeuw Later duiken ze op in een tekst over een aanval op de provincie Belgica. 
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Helft van een verbrede boomstamkano uit 600 tot 640 na Christus, gevonden bij Jemgum aan de westoever van de Eems bij Weener 

(Oost-Friesland). Hoewel de kano jonger is, lijkt hij qua vorm op de verbrede kano's die in de Romeinse tijd gebruikt moeten zijn. 

\fiaren de Chauken nu inderdaad van huis uit zeerovers en plun-

cieraars, zoals ze vaak worden voorgesteld? De archeologische 

gegevens en de karakterschets van Tacitus roepen een iets an-

der beeld op. Chauken moeten ondernemend, reislustig en vrij-

heidslievend zijn geweest. Ze hadden net als iedereen ongetwij-

feld wel eens conflicten, onderling en met hun buren, maar de 

normale contacten die ze met andere kustbewoners hadden, 

waren overwegend vreedzaam. Die contacten werden geken-

merkt door het uitwisselen van huwelijkspartners en geschen-

ken, en van kennis en ervaring. De zee bood de mogelijkheid 

om vrij eenvoudig bij andere kustbewoners op bezoek te gaan, 

en de vondsten tonen aan dat dit over en weer ook inderdaad 

regelmatig gebeurde. Er zijn geen aanwijzingen dat de samen-

levingen van de Chauken dreven op plundertochten, ten koste 

van hun buren. De komst van de Romeinen moet dat patroon 

van intensieve omgang hebben verstoord. Delen van de kust 

die tot het uitgestrekte sociale netwerk van de kustbewoners 

behoorden, werden verboden gebied. De mogelijkheden voor 

het onderhouden van contacten werden ernstig beperkt. 

Het is heel goed mogelijk dat de plundertochten van de Chau-

ken alleen tegen de Romeinen waren gericht en voortkwamen 

uit verzet, in plaats van uit een eigen culturele traditie zoals vaak 

wordt gedacht. De Chauken en hun buren in het vrije Germanië  

zagen zich geplaatst tegenover een koloniale mogendheid die 

hen probeerde in te lijven. Aanvankelijk ontzag en fascinatie 

maakten al snel plaats voor verzet, bij Chauken, Friezen, en 

andere groepen in het gebied dat de Romeinen bij hun rijk wil-

den trekken. Hoewel ze op deze manier uiteindelijk buiten het 

Romeinse Rijk wisten te blijven, werden hun samenlevingen 

door de contacten met en het optreden van de Romeinen wel 

sterk beïnvloed. Zo ontstond er waarschijnlijk een sterkere so-

ciale gelaagdheid in de loop van de Romeinse tijd. Op de Fedder-

sen Wierde is dat bijvoorbeeld te zien aan de Herrenhof' uit de 

midden-Romeinse tijd. 

"Het is heel goed mogelijk dat de plunder-
tochten van de Chauken alleen tegen de 
Romeinen waren gericht" 

Als we willen weten wie de Chauken en hun buren eigenlijk 

waren en wat voor relaties ze onderhielden met de Romeinen, 

dan moeten we niet alleen schriftelijke bronnen als leidraad 

nemen en archeologische gegevens uit het door de Romeinen 

gecontroleerde gebied, maar vooral ook archeologische gege-

vens uit het gebied van de Chauken en hun buren zelf. 
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In NieuwLand worden in de tentoonsteLLing 'Gezonken Schatten' vondsten getoond 

uit de Nederlandse maritieme geschiedenis. 

Xel kfl ~k),  

plaats Nieuw Land, Lelystad 

datum 17 februari 2017 tIm 8 januari 2018 

info www.rueuwlanderfgoed.nl  

0320 225 900  

'Gezonken Schatten' toont vondsten die ge-

tuigen van de trotse maritieme geschiede-

nis van Nederland. Deze Ligt aLs verborgen 

schat in NederLandse waterbodems, zoals 

de Waddenzee, Noordzee en Zeeuwse del-

ta. Flevoland is daarbij uniek en een ware 

archeologische schatkist, met 430  vind- 

plaatsen van wrakken. De expositie omvat 

vondsten uit verschillende scheepswrakken 

in speciale thema's: Lading, navigatie en 

verblijf aan boord. Er worden verrassende 

voorwerpen getoond, zoals een suikerriet-

stengel die diende als ontluchtingsventiel 

in een ton met koffiebonen, een Lading 

koLfstokken (golfclubs), drie rapieren met 

wolfskoppen en een selectie van navigatie-

apparatuur. ook zijn er vondsten die erop 

wijzen datschippers hun gezinnen mee 

aan boord namen.  
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