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Jagers en Boeren

De Germanen
Jos en Mirthe doen met hun ouders een dagje Friesland. Ze bezoeken
het terpdorpje Hegebeintum. De auto staat beneden bij het
bezoekerscentrum. ‘Wie is het eerste boven?’ roept Jos. Even later staan
ze uit te hijgen op de hoogste terp van Nederland. 2500 jaar geleden
hebben de Friezen deze heuvel van bijna 9 meter opgeworpen. Zo
waren ze veilig voor de woeste zee. Vanachter het hek kijkt Mirthe
omlaag. ‘Hier is de terp afgegraven’, vertelt vader. ‘Ja’, zegt moeder,’ er is
toen een gouden mantelspeld gevonden. Zou die nog te zien zijn?’
De gouden mantelspeld van Hegebeintum

Het leven van de Germanen

Terp Hegebeintum in Friesland

Wonen op terpen
Uit het oosten kwamen Germaanse
stammen ons land binnen, waaronder
de Friezen. Zij trokken naar het noorden
van de lage landen. Daar groeide op
vruchtbare kleigronden gras voor hun
koeien en schapen. Tweemaal per dag
kwam de vloed opzetten. Dan stroomden
de weilanden en soms de huizen onder water. Daarom wierpen de Friezen heuvels van
aarde op. Hierop bouwden ze hun boerderijen. Ook hun vee was op deze terpen veilig.
De koeien- en schapenmest lieten de Friezen gewoon liggen. Daaroverheen gooiden
Een Germaanse nederzetting
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de boeren weer graszoden. Zo werd de terp steeds
hoger. Langzamerhand werden de terpen kleine
dorpjes. Er zijn bijna 1200 terpen in ons land. In de
provincie Groningen worden deze heuvels wierden
genoemd. Door afgravingen van de terpen weten
wij bijvoorbeeld welke voorwerpen de Friezen
gebruikten.
Germaanse
stammen

Friezen

moesten groenten verbouwen, brood bakken en
gerstebier brouwen.
De mannen gingen liever jagen en vissen. Na de
jachtpartij werd er feest gevierd met vlees en bier.
De dobbelstenen rolden over de ruwhouten tafels.
De dronken Germanen verdobbelden alles. Zelfs
hun vrouwen en kinderen kwamen zo bij de winnaar
terecht. Vechten deden de Germanen graag. Als er
een oorlog uitbrak, kozen ze een aanvoerder om de
strijd te leiden. Met pijl en boog, strijdbijl en zwaard
gingen ze hun tegenstanders te lijf. Hun lichamen
beschermden ze met een schild.

Tubanten

Cananefaten
Bataven

Nagebouwde boerderijen laten ons zien hoe de mensen woonden
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Het dagelijks leven
Bij de Germanen woonden mensen en beesten
in dezelfde ruimte. In het woongedeelte lag de
haardplaats. Daaromheen stonden houten banken
met dierenvellen. ’s Nachts sliep het gezin met
honden en varkens in een kring rond het vuur.
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Aan de randen van de terpen lagen kleine akkertjes.
De mannen ploegden de grond. De rest van het
werk lieten ze over aan hun vrouwen en slaven. Die

Hut met oven om brood te bakken

Germaanse goden
Wodan
Germanen offerden bij maanlicht in het bos

De voornaamste god van de Germanen.
Hij reed op zijn achtvoetige paard Sleipnir door
de lucht.

Het geloof van de Germanen

Donar

Veel goden
De Germanen kenden de Heere niet. Het waren
heidenen. Zij geloofden in meerdere goden. Die
waren net als de mannen: sterk en dapper. Maar hun
goden waren ook hebzuchtig, onberekenbaar en
wreed. Daarnaast geloofden de Germanen in geesten.
Die waren in de lucht, het water en het bos. De
Germanen waren bang voor hun goden en geesten.
Overal waar je was, moest je voor hen oppassen.
Germanen hoopten in een strijd te sneuvelen. Ze
geloofden dat je dan naar het Walhalla ging. Daar
woonden de goden. Er was altijd feest, met wildbraad
en bier. Zwakken en slaven werden na hun dood door
de goden gestraft. Vrouwen telden helemaal niet
mee. Wanneer zij stierven, bestonden ze niet meer.

Hij was de god van het onweer. Hij kon met zijn
hamer de oogst vernielen.

Freya
Vrouw van Wodan. Zij was de godin van de
vruchtbaarheid.

Afgodendienst
De Germanen probeerden hun goden met offers
gunstig te stemmen. Dat was nodig om een goede
oogst te krijgen. Ook wilden ze geholpen worden
in een strijd. De offerdienst gebeurde bij maanlicht
op een heilige plaats diep in het bos. Priesters en
priesteressen brachten daar dierenoffers. Ze meenden
ook de toekomst te kunnen voorspellen. Na het offer
volgde een groot feest voor de vrije Germanen.
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Germanen en Romeinen
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De Romeinen in de lage landen
Voordat de Heere Jezus in Bethlehem
geboren werd, was Rome al de hoofdstad
van een machtig rijk. De Romeinse legers
veroverden vele volken. Julius Caesar overwon
Gallië, dat nu Frankrijk heet. De Romeinen
trokken steeds verder naar het noorden tot in
onze lage landen.
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Deze Romeinse villa heeft stevige torens

verwarming. De Romeinse
kooplieden brachten allerlei
nieuwe dingen mee, zoals glas
en rood aardewerk.
Romeinse munt met het
De Romeinen onderwierpen
hoofd van keizer Vespasianus
ook de Friezen. Ze moesten
koeienhuiden leveren aan hun
overwinnaars. De Romeinen wilden steeds grotere
koeienhuiden hebben. Dat was onmogelijk voor de
In de provincie Limburg hebben veel Romeinen
Friezen, daarom kwamen ze in het jaar 28 in opstand.
gewoond. Er zijn fundamenten van prachtige
De Romeinen bedwongen het oproer. Toch trokken
landhuizen gevonden. Deze villa’s hadden al centrale
zij zich terug achter de Rijn.

Castellum
Legerkamp van de Romeinen.

Heerwegen
Brede wegen tussen de castella. Legertroepen
konden zich hierop snel verplaatsen.

Limes
Grens van het Romeinse
rijk. In de lage landen
was de Rijn de limes. De
Romeinen bouwden langs
de Rijn wachttorens en
legerkampen om deze
limes te bewaken.
Grenssteen

Romeinse soldaat

Romeinen en Bataven
Tussen de Rijn en de Maas woonden de Bataven. Ze
hadden een verbond gesloten met de Romeinen. Hun
jonge mannen moesten als soldaat in het leger dienen.
Ze mochten in groepen bij elkaar blijven onder hun
eigen officieren. In het jaar 69 kwamen de Bataven in
opstand tegen de Romeinen. Julius Civilis leidde de
opstand. Samen met de Cananefaten en de Friezen
versloeg hij de Romeinse legioenen. Toen Vespasianus
keizer werd, stuurde hij een groot Romeins leger. Julius
Civilis moest zich nu terugtrekken in de Betuwe. Daar
werd vrede gesloten. Dat gebeurde ’s winters op een
halfafgebroken brug over de rivier. De Bataven werden
weer de trouwe bondgenoten van de Romeinen.

Tacitus (58-120 na Christus)
Romeins geschiedschrijver. Hij heeft over het
leven van de Germanen geschreven. Met de
komst van de Romeinen eindigt daarom de
prehistorie in onze lage landen.
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