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In de rand van het Leidse universiteitslogo wordt de Universiteit Leiden in
het Latijn aangeduid met Academia Lugduno Batava. Achter het laatste deel
van deze term, Lugduno Batava, blijkt een interessante geschiedenis en
symboliek schuil te gaan, waarvan bepaalde onderdelen al wel onderzocht
zijn, maar die in zijn geheel nog nauwelijks aan de orde is gesteld. Ik wil
hieronder een eerste aanzet te geven om die (pre)historische en symbolische
achtergrond in kaart te brengen.
Van de 16de tot de 20ste eeuw werd in brede kringen verondersteld dat
Leiden Romeinse wortels had en geïdentificeerd moest worden met het
oude Latijnse Lugduno Batava, ook wel aangeduid als Lugdunum
Batavorum.1 Volgens drie oude bronnen zou deze nederzetting in de
Romeinse tijd ergens bij de monding van de (Oude) Rijn gelegen moeten
hebben. Ten eerste toont een middeleeuwse kopie van een oude Romeinse
kaart – de Tabula Peuteringeriana of Peutingerkaart – de nederzetting
Lugduno vlakbij de monding van de Rijn. Ten tweede maakt de
Alexandrijnse astronoom en geograaf Ptolemeus in zijn Geographia (in de
2de eeuw na Chr.) melding van een nederzetting genaamd Lugdunum Batavorum, die indertijd ook ergens aan de Rijnmonding gelegen zou moeten
hebben. Ten derde localiseert een Romeins reisboek uit 333 na Chr., het
Itinerarium Antonini, een plaats genaamd Lugduno in onze streek.2 Men
heeft aangenomen dat deze vermeldingen naar dezelfde nederzetting
verwijzen.
Het waren deze drie bronnen die de Leidse humanist Janus Dousa (Jan
van der Does) inspireerden – overigens direct in verband met de stichting
van de Leidse Universiteit in 1575 – in Lugdunum Batavorum een
Romeinse voorganger van het toenmalige Leiden te herkennen.3 Het is niet
waar dat Dousa zelf, zoals wel beweerd is, de naam Lugdunum Batavorum
bedacht heeft, want deze was al aan Ptolemeus bekend.4 Het Hollandse
verzet tegen de Spanjaarden, dat met het bekende Leidens Ontzet op 3
oktober 1574 een hoogtepunt beleefde, heeft een handje mee geholpen aan
de geloofwaardigheid van de associatie tussen Lugdunum Batavorum en
Leiden, want dit verzet werd direct in verband gebracht met de Bataafse
opstand tegen de Romeinen zo’n 1500 jaar eerder. Op 16de- en 17de-eeuwse
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plattegronden van de stad, die ook tegenwoordig nog populair zijn en
regelmatig worden herdrukt, is de naam Lugdunum Batavorum dan ook
vaak terug te vinden. Het feit dat anno 2005 vrijwel niemand Leiden nog
identificeert met het oude Lugdunum Batavorum, neemt niet weg dat we
nog steeds een verklaring moeten vinden voor de aanwezigheid van deze
nederzetting ergens aan de monding van de oude Rijn.
De inheemse oorsprong van Lugdunum
Ondanks het feit dat de toevoeging Batavorum een lokale oorsprong van
Lugdunum suggereert, wordt dit Lugdunum wel als een Romeinse
nederzetting beschouwd. Als achterliggende reden wordt wel aangevoerd
dat keizer Augustus deze nederzetting zou hebben willen stichten om zijn
overwinning in onze streken te markeren, waarvoor hij de naam kopieerde
van het Lugdunum in Frankrijk – het huidige Lyon – waar hij zijn residentie
had.5
Deze laatste redenering is nogal onwaarschijnlijk, want Lugdunum is –
in tegenstelling tot andere door de Romeinen gestichte nederzettingen, zoals
Praetorium Aggripinae (Valkenburg) of Colonia Ulpia Traiana (Xanten),
die een Romeinse naam hebben meegekregen – duidelijk een
geromaniseerde Keltische plaatsnaam.6 Lugdunum betekent ‘nederzetting
van Lug’, en Lug was een Keltische god, die op veel plaatsen in de
Keltische gebieden – waar Nederland in ieder geval gedeeltelijk toe heeft
behoord – in de pre-Romeinse tijd vereerd moet zijn.7 Wat Ierland betreft, is
de verering van Lug bekend uit de overgeleverde Keltische geschriften.8
Wat het Europese continent betreft, kunnen we het belang van zijn verering
indirect afleiden uit de opmerking van Caesar dat bij de Kelten de verering
van Mercurius centraal stond – een Romeinse god waarachter via het proces
van de interpretatio romana waarschijnlijk de Keltische god Lug schuil
gaat.9 In Nederland wordt weliswaar de inheemse Mercurius nog vaak
gelijk gesteld aan de Germaanse god Wodan, maar gezien het feit dat de
Wodan-verering zich vermoedelijk pas in de 2 en 3e eeuw (na Christus) in
West-Europa heeft gevestigd en in de 5e eeuw goed tot onze kuststreken is
doorgedrongen, ligt een Keltische god veel meer voor de hand als
voorganger van Mercurius.10
Deze achtergrond maakt de keuze van de naam Lugdunum voor een
nieuw te stichten nederzetting door een Romeinse keizer, of door Romeinen
in het algemeen, niet erg waarschijnlijk. De naam van een religieuze cultusplaats, die ook nog eens het culturele erfgoed van de vijand benadrukte, kan
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toch zeker geen goede kandidaat geweest zijn voor een dergelijke Romeinse
leger- of handelsplaats?11 Het is bekend dat de Romeinen tolerant waren
jegens de inheemse religies, maar ze hebben zich niet ingezet voor de
actieve verbreiding ervan. De identificatie van Lugdunum met het bij
Katwijk in de Noordzee verzonken kasteel de Brittenburg, lijkt mij daarom
alleen plausibel als op deze plaats naast de Romeinse vondsten ook sporen
gevonden zouden worden van een oudere inheemse nederzetting.12
Niet alleen van Lyon, maar ook van tal van andere plaatsen die met
Lugdunum werden aangeduid, staat vast dat de naam een gelatiniseerde
voortzetting is geweest van een pre-Romeinse voorganger.13 Dit voortleven
van het pre-Romeinse erfgoed wijst op de invloed die het plaatselijke,
inheemse cultuurgoed had op de Romeinen. De plaatsnaam kon in een
aangepaste gelatiniseerde vorm voortleven, omdat het grootste deel van de
inwoners gewoon uit Galliërs bleef bestaan, die geen enkele prijs stelden op
een totale naamsverandering. Ook bij het Rijnlandse Lugdunum moet zich
zo’n continueringsproces hebben afgespeeld.14 ‘Harde bewijzen’, waarmee
een dergelijk proces onomstotelijk kan worden aangetoond, hebben we
natuurlijk niet, maar we weten wel dat tot op de dag van vandaag de
naamsverandering van een stad een zeer gevoelig onderwerp blijkt te zijn,
nauw samenhangend met de identiteitsbeleving van de inwoners.15 Van
bijna alle (Gallo-) Romeinse tempels die in Nederland terug gevonden zijn,
kan worden aangetoond dat op dezelfde plek een pre-Romeins heiligdom
heeft gestaan.16 Waarom zou eigenlijk voor Lugdunum Batavorum niet een
continuering – analoog aan die van de andere Lugdunum’s in west Europa –
kunnen worden verondersteld, totdat het tegendeel daarvan is aangetoond?
Kelten in het Rijnland
Wanneer het Rijnlandse Lugdunum is terug te voeren op een pre-Romeinse
oorsprong, dan ligt het voor de hand te onderzoeken of de Nederlandse
Rijnmonding ooit bewoond is geweest door Galliërs, oftewel Kelten. Recent
onderzoek op taalkundig en archeologisch gebied lijkt steeds meer in die
richting te wijzen. Volgens Lauran Toorians zijn er aanwijzingen dat de
bewoners van de Nederlandse kust ooit ‘Noordzeekeltisch’ hebben
gesproken, hetgeen suggereert dat er aan deze kust Kelten gewoond moeten
hebben.17 Ook zijn er onderzoekers die het steeds waarschijnlijker achten
dat de Bataven geen Germanen maar Kelten zijn geweest, of dat zij in ieder
geval gedeeltelijk Keltische roots hebben gehad.18 Bij de naburige stam de
Cananefaten – die volgens Tacitus wat hun oorsprong, taal en krijgsgeest
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nauw met de Bataven verwant waren en woonden in het gebied waar
Lugdunum Batavorum gelegen moet hebben – treffen we een Keltisch
taalelement aan in hun naam.19 Ook het feit dat men tegenwoordig anders is
gaan denken over de migratie van de Bataven en Cananefaten vanuit het
gebied van de Chatten naar het Nederlandse kustgebied kan hier van belang
zijn. De meeste deskundigen zijn
van mening dat deze migratie
waarschijnlijk slechts uit kleine groepen heeft bestaan, die zich in
Nederland vermengden met de plaatselijke bevolking.20 Als de
samenstelling van de Bataven- en Cananefaten-gemeenschap voor het
grotere deel uit lokale bevolkingsgroepen heeft bestaan, dan moet daardoor
van een eventuele meegebrachte Germaanse invloedsfeer nog maar weinig
zijn over gebleven.
Zelfs die Germaanse invloedsfeer lijkt minder zeker dan deze soms
wordt voorgesteld. De wijze waarop Ceasar indertijd de Kelten ten westen
en de Germanen ten oosten van de Rijn plaatste, lijkt eerder ingegeven te
zijn geweest door het strategisch denken van een militaire bevelhebber dan
door historische accuratesse. En het is de vraag of een belangrijk boek dat
heel vaak aangehaald als gesproken wordt over de Germanen, Tacitus’
‘Germania’, wel handelt over de levenswijzen van Germaanse stammen.
Robert Graves heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat het Duitsland waarover
Tacitus sprak nog het Keltische Duitsland betrof, de periode voor de
invallen van de Germaanse stammen.21
Van de Menapii – Kelten die tijdens de regeerperiode van keizer
Augustus in Noord-Brabant en aan de kust van Vlaanderen hebben
gewoond – is bekend dat zij in de tijd van Ceasar noordelijker gewoond
moeten hebben, volgens sommigen zelfs tot in de buurt van Leiden.22
Herman Clerinx, die recentelijk een heel boek gewijd heeft aan de relatie
tussen de Kelten en de Lage Landen, geeft ook aan dat de Kelten
noordelijker hebben gewoond dan meestal wordt aangenomen. Volgens
hem zijn er tot in Friesland Keltische taalelementen aangetroffen. In dit
verband benadrukt hij dat de Frisii – een volk dat door Ceasar en Tacitus
wordt vermeld en ooit ook aan de Zuid-Hollandse kust heeft gewoond –
goed onderscheiden moeten worden van de later Friezen en wellicht niet zo
Germaans zijn geweest als wel gedacht wordt.23 Er zijn overigens wat
spaarzame archeologische vondsten bekend die kunnen helpen om Keltische
bewoning van de Rijnstreek aannemelijk te maken. Eind vijftiger jaren zijn
in Vlaardingen resten gevonden van een boerderij, die indertijd geplaatst
werd binnen een Keltische context.24 Men dacht toen dat deze vondst
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wellicht geaccocieerd zou kunnen worden met de Morini, in de Romeinse
tijd de zuidelijke buren van de Menapii. Maar omdat er volgens mij geen
enkele aanwijzing is dat deze stam ooit op het Nederlandse grondgebied
heeft gewoond, ligt het meer voor de hand in dit verband aan de Menapii te
denken.
Interessant is het feit dat Ptolemeus de Menapii ook in Ierland heeft
gelokaliseerd, waaruit men – aangevuld met andere feiten zoals de
identificatie van de Menapii met de Fir Manach en de voortleving van deze
naam in vele plaatsnamen aan de oostkust van Ierland en zelfs in die van
County Fermanagh en County Armagh – heef afgeleid dat de Menapii ooit
zich vanuit de Lage Landen in Ierland gevestigd hebben.25 De naam van de
Keltische zeegod Mannanan mac Lir zou direct verwijzen naar het erfgoed
van de Menapii.26 In de mythologische verhalen wordt over Lug verteld dat
hij magische giften ontving uit handen van Manannan mac Lir.27 Omdat
Lug bij uitstek een god was van handelaars en reizigers,28 is het denkbaar
dat deze god een plaats heeft gehad binnen de Menapische religie, en ooit
door Menapische handelaars en/of emigranten vanuit de Lage Landen is
geïntroduceerd in Ierland. In Xanten is ooit een Gallo-Romeinse inscriptie
gevonden waarop de woorden MERCVRIO SAC CIVI ME te lezen zijn,
die volledig uitgeschreven zouden kunnen luiden als: MERCURIO
SACRUM CIVITAS MENAPORIUM.29 Als we in plaats van Mercurius
Lug lezen, dan wordt Lug hier heel direct geplaatst binnen het culturele
erfgoed van de Menapii.
Culturele contacten over zee
Een mogelijke reden waarom men tot nu toe is voorbijgegaan aan de
aanwezigheid van Keltische erfgoed in Nederland, zou gelegen kunnen zijn
in de vooronderstelling dat culturele verspreiding over het algemeen over
land heeft plaatsgehad, en dat deze verspreiding ruwweg van oost naar west
is verlopen. Er zijn tegenwoordig archeologen en historici, die overtuigd
zijn geraakt dat de zee altijd een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
culturele contacten en de onderlinge beïnvloeding. Peter Marshall laat zien
dat deze contacten en beïnvloeding al hebben bestaan in het megalithische
tijdperk.30 Bob Quinn betoogt dat Ierland niet alleen cultureel beïnvloed
vanuit het Europese vasteland, maar ook vanuit allerlei landen die
weliswaar verder weg lagen (tot in de Middellandse zeen en Noord- Afrika),
maar over zee gemakkelijk te bereiken waren.31 Voor Nederlanders zou het
bestaan van culturele contacten eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, want
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het hoeft nauwelijks betoog dat de cultuur van Nederland door de eeuwen
altijd verbonden is geweest en is gebleven met de zee. En er was hierbij
natuurlijk altijd sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen culturen.
Daarom alleen al zou de aanwezigheid van een Keltisch erfgoed in
Nederland serieus genomen moeten worden.
Er zijn buiten de aanwezigheid van Lugdunum Batavorum ook wel een
aantal andere duidelijke voorbeelden van deze culturele beïnvloeding aan te
wijzen. Lang nadat op het Europese vasteland de zichtbare sporen van de
Keltische cultuur verdwenen waren, werd in de middeleeuwen het van
oorsprong Ierse St. Brendan verhaal een grote inspiratiebron voor eigen
Nederlandse versies. St. Brendan is overigens een katholieke heilige wiens
naamsorigine indirect zelfs in verband gebracht kan worden met Manannan
mac Lir.32 Er is ook nog een directie connectie: Bran, een oud-Ierse held die
als voorganger van St. Brendan’s wordt beschouwd, ontmoet deze zeegod
tijdens zijn mythische reis langs vele ‘otherworld islands’.33 Het feit dat de
zee bij deze magische zeereisverhalen een centrale rol speelt, zou nog
kunnen terugverwijzen naar de overtochten die de Keltische stammen ooit
vanuit het vasteland van Europa naar Ierland hebben gemaakt.
Een ander voorbeeld betreft het Lied van Heer Halewyn, een
middeleeuws lied dat na eeuwenlang oraal te zijn overgeleverd in de 19e
eeuw op schrift is vastgelegd. Frits van Oostrom wijst er op dat de naam
Halewyn etymologisch verwant is met het woord Halloween, het Keltische
festival dat de winterperiode inluidde, en dat verder de specifieke
kenmerken van de Halewynfiguur ook van Keltische afkomst zijn.34 Voor
ons verhaal is het interessant dat de overlevering van dit verhaal er op zou
kunnen duiden dat het Keltische festival van Halloween, oorspronkelijk
Samhain geheten, ooit in Nederland gevierd werd. Als dit het geval geweest
is, dan moeten we er van uitgaan dat de andere Keltische festivals,
waaronder Lughnasadh, het oogstfeest begin augustus ter ere van de god
Lug, ook in Nederland gevierd is. Er bestaat wellicht zelfs een directe band
tussen Halloween en Lug, want Jean Markale betoogt dat ook bij dit festival
begin november waarschijnlijk de god Lug centraal stond.35
Mercurius en zijn partner
Alhoewel er geen directe aanwijzingen zijn dat de Keltische god Lug ooit in
Nederland werd vereerd, zijn er wel archeologische vondsten gedaan die
indirect op zo’n verering zouden kunnen wijzen. In ons land zijn namelijk
op verscheidene plaatsen stenen altaarbeelden en bronzen beeldjes
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gevonden van de Romeinse god Mercurius, die heel goed zouden kunnen
verwijzen naar een geromaniseerde Lug-verering.36 Hij was in ieder geval
bijzonder populair in het gebied tussen de Rijn en Maas.37 Niet zelden werd
aan Mercurius een tweede naam toegevoegd, die verwees naar zijn
inheemse voorganger.38 Alhoewel deze inheemse namen onderling nogal
verschillen en in geen enkele daarvan direct de naam van Lug te herkennen
valt, wijst de Ier Proinsias Mac Cana er op dat in de Keltische religieuze
traditie de veelheid aan namen niet noodzakelijkerwijs een veelheid aan
goden impliceerde en dat sommige belangrijke godheden bekend stonden
onder verschillende namen.39
Wat de aanwezigheid van inheemse religies in onze streken betreft, is
het ook nog vermeldenswaardig dat er in de Rijndelta belangrijke vondsten
gedaan zijn van altaarbeelden van andere mogelijke Keltische godheden. Ik
denk dan met name aan de meer dan 200 altaarbeelden van de godin
Nehalennia, die in Zeeland bij Domburg en Colijnsplaat gevonden zijn en
door sommige onderzoekers in een Keltische context geplaatst worden.40
Inheemse godinnen – de zogenaamde Matres en Matronae –, die door
sommige onderzoekers ook van Keltische origine worden beschouwd,
waren trouwens zeer populair in het hele Rijnland van de Nederlandse kust
tot in Duitsland. Deze godinnen werden soms alleen vereerd – zoals bij
Nehalennia het geval was – maar heel vaak ook in drievoud, en zijn aan ons
overgeleverd onder een veelheid aan namen.41 Het is opmerkelijk dat deze
inheemse godinnenvereringen pas in de Romeinse tijd hun volle wasdom
bereikt hebben, hetgeen laat zien hoe diep de inheemse religiebeleving in de
toenmalige bevolking verankerd was.42 De diepgewortelde aard van deze
vorm van religiebeleving en het feit dat deze vrijwel zeker ook onder de
Keltische bevolking in onze streken verbreid moet zijn geweest, maakt het
aannemelijker dat een verering van andere Keltische godheden zoals Lug
hier ook bestaan kan hebben.
Voor ons verhaal is het nog belangrijk te wijzen op de mogelijke link
tussen deze godin(nen)verering en Lug, want de inheemse Mercurius
verering werd regelmatig verbonden met die van een Keltische godin,
Rosmerta.43 Dit goddelijke paar, dat op veel altaren in west Europa tezamen
is afgebeeld, vertegenwoordigde een specifieke Keltische cultus en was
vreemd aan de Romeinse religiebeleving.44 Mercurius werd dus niet alleen
door toevoeging van een tweede, inheemse naam, maar ook door de
koppeling aan Rosmerta met het Keltische erfgoed verbonden.

7

Obstakels
Er zijn dus genoeg redenen om Lugdunum Batavorum te plaatsen in een
Keltische context en om een Keltisch erfgoed in de Rijnstreek serieus te
nemen. En zoals hierboven is aangegeven, gebeurt dat ook steeds meer.
Maar er zijn een aantal obstakels, die de acceptatie van een dergelijke
context in de weg hebben gestaan.


Het eerste obstakel is gelegen in de Nederlandse
identiteitsbeleving. Alhoewel de Kelten altijd wel een plaats
toegewezen hebben gekregen in de Nederlandse prehistorie, is die
plaats altijd ondergeschikt gebleven aan die van de Germanen. In
het uiterste zuiden van Nederland en zeker in België hebben veel
prehistorici en historici nog wel de aanwezigheid van Kelten
willen aannemen, maar zo ver noordelijk als de Oude Rijn toch
liever niet.45 Daarachter houdt zich, volgens mij, een eeuwenoude
associatie van de Nederlandse identiteit met het Germaanse
erfgoed schuil. Zoals in het begin al is vermeld, identificeerden de
Nederlanders zich in de 16e eeuw in hun verzet tegen de
Spanjaarden met de Bataven, een stam die ook toen al een
Germaanse oorsprong werd toegeschreven. In de 19e eeuw, toen
vanwege de opkomst van het archeologische bodemonderzoek de
geschiedenis van de Bataven ophield tot de verbeelding van de
Nederlanders te spreken, werd de nieuwe tak van archeologie
veelzeggend ‘Germaanse oudheidkunde’ genoemd.46 Auke van der
Woud wijst er op dat in deze 19e eeuwse oudheidkunde de
Germanen centraal stonden en ‘niet de Romeinen en hun Bataafse
handlangers’.47 Ik zou daaraan willen toevoegen: en ook niet de
Kelten. Herman Clerinx betoogt dat er politieke redenen gelegen
hebben achter de Nederlandse voorkeur voor het Germaanse
verleden: sinds België zich van Nederland heeft afgesplitst,
associeerde Nederland zich met het Germaanse erfgoed en België
met het Gallische erfgoed. De ‘Keltische’ term België, die
terugverwees naar de volkstam de Belgae waar Caesar al over
geschreven had, bood een tegenwicht voor het ‘Germaanse’
Nederland.48 Joep Leersen sluit zich bij deze opvatting aan en
plaats het begin van dit nationale identificatieproces in Nederland
al in de 16e eeuw – de periode dat Lugdunum Batavorum voor het
eerst met Leiden geassocieerd werd. Hij benadrukt in dit verband
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dat hier niet gaat om ‘echte, objectieve identiteiten, maar om
subjectieve identificaties, om louter beeldvorming zonder veel
grondslag in de historische werkelijkheid, maar des te meer
politiek-ideologische
bijbedoelingen’.49
Deze
subjectieve
identificaties kunnen er ook toe hebben bijgedragen dat werd
voorbij gegaan aan de inheemse oorsprong van Lugdunum
Batavorum en dat direct gedacht werd aan de stichting ervan door
de Romeinen.


De veronderstelling dat het Rijnlandse Lugdunum door de
Romeinen gesticht zou zijn wordt nog versterkt door de identificatie
met het Romeinse erfgoed, die ook als een wezenlijk obstakel is aan
te merken. Betreft de identificatie met de Germanen slechts het
Nederlandse grondgebied, de identificatie met de Romeinen geldt
algemeen voor de gehele Westerse wereld. Deze paradoxale,
dubbele identificatie – met zowel het Germaanse als het Romeinse
erfgoed – zien we later in de tijd van de ontdekkingsreizen en de
confrontatie van Europeanen met inheemse stammen in de ‘Nieuwe
Wereld’ wederom tot opleving komen. Uitspraken over de
verschillende bevolkingsgroepen in de ‘Nieuwe Wereld’ zijn wat dit
betreft heel goed toepasbaar op de paradoxale houding jegens de
inheemse volkeren van het prehistorische Noord-Europa. Hugh
Brody zegt over die ‘Nieuwe Wereld’- stammen: ‘In one context,
these newly discovered tribes were savages whose conditions gave
them no rights to life, liberty, or property. In another, they became
symbols for the human potential for goodness, equality, and
freedom.’50 Analoog hieraan hebben wij altijd een nogal dubbel
houding gehad over de inheemse stammen in ons land, vooral waar
het de Bataven betreft. Ook die werden aan de ene kant beschouwd
als de ‘wilden’ die geconfronteerd werden met de beschaving van
de Romeinen, terwijl deze ‘wilden’ tegelijkertijd werden
opgehemeld tot degenen die ons vrijheid hebben gegeven. (Zowel
de Romeinen als later de Europeanen vertegenwoordigden
imperiale machten die van buiten kwamen, met dat verschil dat wij
onze identiteit direct koppelden aan het Bataafse erfgoed terwijl een
brede identificatie met de Amerikaanse erfgoed van de ‘Indianen’
nooit echt van de grond is gekomen.) Volgens mij kan de voorkeur
voor het Romeinse erfgoed helpen verklaren waarom de Bataven –
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en niet de Menapii of de Frisii – altijd naar voren zijn geschoven als
onze voorouders: zij werkten er direct aan mee om de Romeinse
overheersing te laten slagen.


Een ander obstakel die de acceptatie van een Keltisch erfgoed in de
Rijnstreek in de weg staat, is gelegen in de wijze waarop dit erfgoed
door de eeuwen heen tot de verbeelding is blijven spreken,
waardoor het een nogal zweverige reputatie heeft gekregen. Vanaf
de middeleeuwen vormde dit erfgoed de inspiratie voor de vele
romans rondom de figuur van Koning Arthur en tegenwoordig is het
een belangrijke inspiratiebron (geweest) voor de New Age
Beweging, voor de stripverhalen van Asterix en Obelix en voor een
grote stroom aan Fantasy-romans.51 Daarnaast worden de Kelten,
net als de Germanen indertijd in het Derde Rijk, ook nogal eens op
een negatieve wijze geïdentificeerd met een foute vorm van
primitiviteit.

Zoals voorheen het Germaanse cultuurgoed kwam te lijden onder
subjectieve identificaties – in positieve en negatieve zin –, wordt nu het
Keltische erfgoed gepolitiseerd.52 Daarom durven, volgens Nico Roymans,
nog maar weinig archeologen het woord ‘Kelten’ zelfs maar in de mond te
nemen.53 Anderen wijzen er op, dat zij tegenwoordig liever helemaal niet
meer over ‘etnische groepen’ willen spreken, niet over stammen als
‘onveranderlijke eenheden’, dus ook niet over Kelten of Germanen.54 In een
recente omvangrijke archeologische studie, die de hele Nederlandse
prehistorie omvat, zijn de Keltische of Germaanse verwijzingen dan ook
zeer spaarzaam.55 Dit neemt niet weg dat de subjectieve identificaties nog
wel voortleven en er helaas toe hebben bijgedragen dat het Keltische
cultuurgoed – als objectieve identiteit – in de Nederlandse prehistorie en
geschiedenis niet de plaats heeft gekregen dat dit verdient.
Tot besluit
Het verkrijgen van die plaats kan van grote betekenis zijn. De erkenning
van Keltische cultuurelementen in de Rijnstreek kan een aanzienlijke
bijdrage leveren aan de verruiming van het inzicht in het prehistorische
verleden van Nederland. We hoeven ons dan namelijk niet meer te beperken
tot het raadplegen van de Romeinse auteurs en van de Germaanse
mythologie – zoals tot nu toe het geval is –, maar kunnen dan bijvoorbeeld
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ook te rade gaan bij de overgeleverde Keltische geschriften uit Ierland en
Groot-Brittannië.
Hiermee is niet gezegd dat de prehistorie van Nederland in het
algemeen, en van de Rijnstreek in het bijzonder, exclusief in een Keltische
context gezet zou moeten worden. Het is natuurlijk een feit dat de
Germanen en de Romeinen ook een flinke stempel op onze cultuur hebben
gedrukt. Maar die hoeven op hun beurt de aanwezigheid van Keltische
cultuurelementen niet uit te sluiten. De Keltische cultuur is een cultuur die
aan beiden is voorafgegaan en die zeker door de komst van de Germanen en
de Romeinen niet werd weggevaagd. Lugdunum Batavorum is een goed
voorbeeld van de wijze waarop het Keltisch erfgoed in een nieuw Romeins
jasje kon overleven.
Leiden, januari 2008
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