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\ilOORD VOORAF

Oorspronkelijk verscheen Kelten in Nederland?, met nog een vraagteken in de titel,

als gids bij een kleine gelijknamige tentoonstelling in het Allard Pierson Museum in

Amsterdam. Die tentoonstelling maakte deel uit van de grotere manifestatie Celtica

Nederland, waarrnee de Nederlandse keltologie zich van 22 april tot en met I I juni

1993 aan het grote publiek presenteerde. Ondanks de uitermate bescheiden omvang

van Kelten in Nederland? bleek deze archeologische presentatie toch voor veel men-

sen een grote attractie le zljn.

De gids bij die tentoonstelling bleek dan ook bijzonder populair. Blijkbaar was

een vraag opgeworpen die velen bezighoudt. Toen dan ook nog bleek dat deze ten-

toonstellingsgids al binnen een jaar was uitverkocht, besloot het bestuur van de

Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies tot een tweede editie. Het resultaat

daarvan ligt nu voor u.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tentoonstellingsgids zijn de toe-

voeging van hoofdstukken door Peter Schrijver en R.S.P. Beekes, de vervanging van

de catalogus van tentoongestelde voorwerpen door een literatuurlijst, en de wegla-

ting van het vraagteken in de titel. Verder werd de bestaande tekst grondig herzien,

herschikt, en waar nodig verbeterd of aangevuld met nieuw materiaal. Het feit dat het

boekje niet langer een expositie begeleidt, maakt natuurlijk ook een wat grotere

vrijheid in de inhoud mogelijk.

Het zal duidelijk zljn dat ook deze tweede editie van Kelten in Nederland niet de-

finitief is. De speurtocht naar mogelijk Keltische elementen in de voorgeschiedenis

van Nederland kent geen grote traditie, en in dat licht kunnen conclusies niet anders

dan voorlopigzljn. Gezien de brede belangstelling voor het onderwerp achten de au-

teurs het toch zinvol dit overzicht van de stand van zaken in deze voorlopige vorm te

publiceren. Met dat doel voor ogen is getracht een samenvatting te geven die vooral

ook leesbaar is voor wie niet archeologisch of taalkundig is geschoold (en bijna nie-

mand is volledig deskundig in beide vakgebieden). Voor wie de details zoekt, is aan

deze editie een literatuurlijst toegevoegd, die als leidraad brj verder speurwerk kan

dienen.
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KELTISCH IN NEDERLAND

Inteidingr
De beste aanwijzing voor Keltisch in Nederland is de añvezigheid van de p-. Een

oude, Indo-europese p is namelijk in het Keltisch verloren gegaan, en dit levert een

duidelijk criterium voor Keltische woorden. Als U dit tot U door laat dringen' zult U

begrijpen hoe weinig houvast wij hebben bij het zoeken naar Kelten in Nederland'

Als U verder weet dat een stam die een Keltische naam heeft en leiders heeft met

Keltische namen, best een Germaanse stam kan z1n, en dat het zuiver Keltische

Noviomagus volgens verschillende deskundigen niet bewijst dat daar Kelten woon-

den, dan is het duidelijk hoe lastig ons probleem is'

Wat ik wil doen is het volgende. In de eerste plaats een indruk geven van de ge-

schiedenis van het probleem. En in de tweede plaats wil ik proberen een systema-

tisch overzicht te geven van de relevante aspecten: welke mogelijkheden zijn er en

welke problemen komen we daarbij tegen.

De Vries en Weijnen

Ik wil U een korte schets van de geschiedenis geven aan de hand van een artikel van

De Vries uit 1931, en een boekje van Weijnen uit 1958, dat in zekere zin een ant-

woord op De Vries is. Verder is er een artikel van Okken van 1982.2

De Vries betoogt dat er nauwelijks Kelten in Nederland geweest zijn. Daarbij

moet men bedenken dat tot in zijn tijd werd aangenomen dat de Kelten geheel Ne-

derland en het Westen van Duitsland bewoonden tot aan de Weser of zelfs de Elbe.

Tegenwoordig neemt vrijwel niemand meer aan dat er Kelten ten noorden van de

grote rivieren woonden.

Klassieke bronnen - De Vries begint met een analyse van de klassieke bronnen.

Caesar vertelt (De Betto Gallico, hierna: BG 2.4,2) dat de Belgen voor een belang-

rijk deel uit Germanen bestonden: "de meeste Belgen stammen af van Germanen, die

lang geleden de Rijn waren overgestoken en zich daar gevestigd hadden omdat het

land vruchtbaar \ryas, en zij hadden de Galliërs, die in die streken woonden, verdre-

' Deze bijdrage is in essentie een ongewijzigde versie van het in 1995 gereedgekomen ma-

nuscript. Aanvullingen zijn onder vermelding van het siglum'Add.' in voetnoten toegevoegd.
2 Ik dank de heer W.J.J. Pijnenburg voor zijn hulp bij het vinden van literatuur.
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ven". De Vries dateert dit in 250 v.Chr. (lk wijs er alvast op dat deze datering niet
zeker is.) Kort voor Caesars komst zouden nieuwe Germaanse stammen over de Rijn
gekomen zijn, de Germani cisrhenani (ook deze interpretatie is niet zeker). De Vries

denkt dat deze rond 100 v.Chr. over de Rijn kwamen. Hij legt er de nadruk op dat er

dus al vroeg veel Germaanse stammen over de Rijn waren gekomen.

Archeologische gegevens - Ik denk niet dat hetzin heeft De Vries'archeologi-
sche beschouwingen in detail te volgen, aangezien we tegenwoordig zoveel meer we-

ten. Ik vermeld alleen dat hij meent dat de Hallstatt-cultuur in België zeer armelijk
was en dat er "dan ook geen enkele dwingende reden is voor deze vroege periode

aan te nemen, dat hier toen reeds een Keltische bevolking is geweest" (193 I, 190).

In zijn resumé (1931, 193) zegthlj dat de Kelten in de 7e tot 5e eeuw in Noordoost-

Frankrijk komen, maar dat Zuid-Nederland daarvan slechts een verarnde uitloper is.

"Het is mogelijk, dat de Kelten zich in den loop der volgende eeuwen steeds verder

naar het Noorden uitbreiden of althans de bevolking aan zich onderwerpen." Daama

noemt hij dan de komst van de Germanen in 250, die de Belgae vormden, en de

komst van de Germani cisrhenani in 100. De Vries bespreekt één en ander verschil-

lende malen, en het is niet steeds duidelijk hoe het zich tot elkaar verhoudt. Zo zegt

hij in ander verband (1931,219) opeens dat "het Keltisch substraat ... van 400 tot

250 'zuiver', sedert 250 zeer gedund" was. Dat is dus een positiever formulering.

Ik teken daarbij aan dat De Vries (1931,192) stelt dat de eerstgekomen Germa-

nen "zich haastten gelijk te worden aan de Keltische bevolking. Eén der wegen was

het ovememen van de taal, hetgeen zich het eerst hierin openbaarde, dat personen-

en stamnamen een Keltischaanzien krijgen". De vraag die natuurlijk rijst is hoever

de overname van de taal ging. Voor ons is dit belangrijk, omdat wij immers in de

vraag geihteresseerd zijn of er Keltisch gesproken werd in Nederland. Want nu zou-

den we moeten onderscheiden tussen:

a. binnengekomen 'Kelten', wier voorouders sinds lang ook al Keltisch spraken, de

'brengers' van het Keltisch;

b. de oorspronkelijke bevolking, die mogelijk het Keltisch ovemam maar één of
meer andere talen sprak (wat men substraat noemt);

c. na de komst van de 'Kelten' binnengekomen Germanen, die de Keltische taal

overnamen (dus een superstraat).
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Namen - De Vries'behandeling van de namen (1931, 198-21 1) is nogal teleur-

stellend. Hij zegt dat het er weinig zijn en dat zij niets bewijzen. Noviomagus is een

soort naam die door de Romeinen gegeven werd en daarom niets bewijst over een

oorspronkelij ke Keltische bevolking.

Keltische survivals - De Vries vermeldt kort dingen als de vorm van boerenhoe-

ven, die ik hier buiten beschouwing laat. Bij mijn weten is er niets van dien aard dat

als Keltische nalatenschap wordt beschouwd.

Wel wil ik vermelden de vermoede invloeden op het Nederlands. Te Winkel

(1904-1905) schreef tal van ontwikkelingen in het Nederlands aan het Keltische sub-

straat (dat wil zeggen oudere bewoners die Keltisch spraken) foe: fl > chî, chs ) ss, ¿7

7 ü, en å die verdwijnt, de verwarring van nominatief- en accusatiefvormen. De

Vries noemt ook de ongeaspireerde uitspraak der tenues (de stemloze stops p, /, À).

De argumenten werden al door Kern (191l) weerlegd: sommige verschijnselen zijn

veel te laat om ze îog aan Kelten toe te schrijven, de meeste hebben parallellen in

andere talen, zodaf substraat-invloed niet hoeft te worden aangenomen. Bovendien is

het natuurlijk niet waarschijnlijk dat deze invloed zich tot ver boven de grote rivie-

ren zou hebben doorgezet (omdat niemand meer Kelten ver boven de grote rivieren

zoekt). Het handboek van de historische grammatica van het Nederlands, Schönfeld

(1970, XLIII), vermeldt het in zes regels en neemt "liever een afivachtende houding

aan". Van der Wal & Van Bree (1992,51) noemen substraatinvloed helemaal niet

meer.

Ik ga nu over naar Weijnens studie. Als antwoord op De Vries merkt Weijnen op

dat deze Brabant en Limburg vergeet en zich vooral concentreert op het gebied tus-

sen Rijn en Weser (waar nu niemand meer Kelten zoekt; dat kan men overigens De

Vries natuurlijk niet verwijten). Tegen De Vries' mening dat de Kelten hier te kort

geweest zouden zijn om invloed op de taal te hebben verwijst hij naar een werk van

Kloeke, waaruit blijkt dat het niet altijd om kwantiteit gaaf. Zelf verbaas ik mij bij-

voorbeeld over het feit dat de Maltezers een Arabisch dialect spreken, hoewel de

Arabieren er slechts twee eeuwen (870-1090) geweest zijn; maar op een klein eiland

met een zeer geringe bevolking kunnen de dingen wat anders liggen.

De historische gegevens. Weijnen (1958, 8) wijst er op dat voor de Romeinen de

Riin de grens was tussen Kelten en Germanen, en dat Caesar meedeelt dat "de Mena-

¡rii. dic Kclten waren, zelf'.s ten noorden van de Riin hebben gewoond ... Deze t-eiten

rvorclcn zcllìs niet gcloochend cloor.l. dc Vries (l8lv.. l9-5)".
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Ook Weijnen behandelt de archeologische gegevens (1958, 6-8). Hij concludeert

dat er wel degelijk vondsten zijn die als Keltisch beschouwd worden. Ik ga er niet op

in. Terecht wijst hij er op dat archeologische aanwijzingen van belang worden wan-

neer zij samengaan met taalkundige aanwijzingen. Zijns inziens is dat dus het geval.

De rest van Weijnens (1958, 9-3 l) studie bestaat uit een behandeling van namen.

Ik kom daarop beneden terug. Wel wil ik alvast op een principieel probleem wijzen.

Zo wordt op p. 4 de etymologie van Heusden besproken. Er is geen etymologie ge-

vonden. "Men zou dus misschien kunnen denken aan het woord hus 'een bepaald

soort eik', dat ons als Galatisch [versta: Keltisch] woord door de Grieken is overgele-

verd." Dan volgen enkele overwegingen over deze etymologie met de conclusie: "Er
pleit dus wel één en ander voor om de Heusden-groep niet als Keltisch maar als

voor-Indo-gerrnaans te beschouwen". Maar deze ovewegingen berusten op de ge-

noemde etymologie, waarvan natuurlijk in het geheel niet zeker is of die correct is.

Men dient zich wel te bedenken dat een voorstel dat juist kan zijn daarom nog niet
juist r. Het belangrijkste probleem is wel dat bij namen de betekenis (bijna altijd)

onbekend is.

Van I 982 dateert een lang artikel van Okken over de voorgeschiedenis van de ta-

len in de Nederlanden. Het levert voor ons onderwerp weinig op. Zijn we op p. 24

nog in het neolithicum in Overijssel, op p.26 zijn we al in de Romeinse tijd, met

voor ons relevante opmerkingen.

De naam van moedergodinnen, Mopates,leeft voort in Moffet, later De Moft, bij
Nijmegen. Def zou hier op germanisering wijzen, maar de / op onvolledige germani-

sering. Hij leidt daaruit af dat deze Germanen bereid waren hun taal op te geven, wat

wel een erg vergaande conclusie is. Okken verwijst hier naar Birkhan (1970,239),

waar echter juist gesteld wordt dat een geografische naam niet op aanwezigheid van

Germanen hoeft te wijzen. Op p. 3lv. worden de Bataven besproken. Zoals bekend

zijn er archeologische aanwijzingen voor verbindingen met Kelten, maar Okkens

conclusie is dat het "nach wie vor ungewiss ist, ob die Bataver ... als ein keltisches

oder als ein germanisches oder als sonst ein Volk zu gelten haben".

Historische bronnen
Als ik nu naar een systematische behandeling overga van wat er mijns inziens op het

moment fe zeggerl valt, begin ik met de historische bronnen, want die hebben we al

genoemd.
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Als Caesar zegt dat de Belgae deels van de Germanen afstammen en dat deze de

Galliërs verdreven hebben, moeten er dus Galliërs gewoond hebben' Daarbij doen

zich twee problemen voor. We weten niet wanneer de komst van deze Germanen ge-

dateerd moet worden (zie hiervoor verder pp. 50-5 l). Het tweede punt is dat deze

mededeling van Caesar zeer globaal is, en dat we niet weten of het impliceert dat er

Galliërs woonden in het huidige Nederlandse gebied.

Onder de stammen die in Nederland woonden is er maar één die Keltisch was,

die der Menapii.zo zegt De Vries (193l, 195) terecht: "De eigenlijke "Keltische"

bevolking van Nederland zijn de Menapif'. Bij Caesar vinden we hen enerzijds dicht

bij het gebied vanwaaruit hij naar Engeland wil oversteken, als buren van de Morini,

anderzijds hebben zij ook aan de overzijde van de Rijn gewoond, vanwaar zij door

de (Germaan se) Usipetes eî Tencteri werden verdreven in 56155 . Zij moeten dus een

zeer groot, althans eeî zeeÍ langgerekt gebied bewoond hebben. Dit is des te vreem-

der omdat zij volgens Caesar slechts een van de kleinste contingenten van het Belgi-

sche leger vormden, nl. 9000 man. Van Doorselaer (1981,31) schat het totale aantal

der Menapiërs dan ook op 28.000, wat dus erg weinig is. Later vinden we hen uit-

sluitend in Vlaanderen, tussen de Schelde en de Aa, in de Romeinse provincie Gallia

belgica, die in 90 n.Chr. werd ingericht.

Birkhan (1970, 185) vtaagtzich af of de Menapii niet tot de Germani cisrhenani

behoorden, hoewel Caesar dat niet zeg|.Het is mij niet duidelijk waarom Birkhan dat

overweegt. Ik heb alle plaatsen waar zij bij Caesar genoemd worden (in vertaling in

de appendix opgenomen), nagezien, maar z1j worden op drie plaatsen duidelijk on-

derscheiden van de Germani cisrhenani, en op een andere van (de) Germanen (in het

algemeen): 8G,2.4,9;6.2,3;6.5,4-6;4.4,2-7. De naam heeft geen etymologie (Birk-

han 1970, 195; de vergelijking met Paeonisch mónapos'wisent' lijkt mij zeer fantas-

tisch; bovendien is dit woord vrijwel zeker niet-Indo-europees). Daar er geen etymo-

logie voor de naam is, is die misschien van niet-Indo-europese oorsprong. Overigens

vinden we hen, als Manapioi, ook in lerland, zoals de Griekse geograaf Ptolemaeus

(2e eeuw n.Chr.) vermeldt.

Ten zuiden en oosten van de Menapií, dat is in Brabant, woonden de Eburonen'

Zij behoren tot de Germani cisrhenani. dat wil zeggen tot de stammen die de Galli-

ers / Kelten uit Nederland hebben verdreven.

Wat de Bataven betreft, zoals bekend ztjn er recente vondsten die op een relatie

met de Kelten zouden wijzen. Neumann (1983, 1067) wijst er echter op dat hun
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naam een Germaanse etymologie heeft, en dat de persoonsnamen overwegend Ger-

maans zijn, zodat er niet aan getwijfeld moet worden dat het Germanen zijn. De Can-

nenefaten zrjn "in oorsprong, taal en moed gelijk aan de Bataven" (origine, lingua,

virtute par Batavís), zegt Tacitus (Hrsl.4. l5,l). Ook zij zullen dus Germanen ge-

weest zijn.

Tot de historische gegevens moet ook gerekend worden dat zuidelijk Nederland

met een groot deel van België in 90 n.Chr. tot provincia Germania inferior (later:

secunda) wordt ingericht. Daar deze gebieden eerder onder de naam Gallia werden

begrepen, zal dit er toch op wijzen dat het Germaanse element niet langer kon wor-

den genegeerd.

Archeologische gegevens

Ik vermeld hier alleen dat Bloemers e.a. (1981, 72v.) zegt dat Keltische invloed in

Zuid-Nederland van de 5e tot de le eeuw v.Chr. aanwijsbaar is. Op een bijgaand,

maaÍ zeer klein kaartje staat de La Tène-cultuur aangeduid als reikend tot de grote

rivieren van de 4e tot de 1e eeuw. Overigens wordt ook gesteld dat Nederland "een

zwakke weerschijn van de Keltische cultuur vertoont in enkele vondsten".

De talen
Indo-europees

De oude visie dat de Indo-europeanen met de standvoetbeker-cultuur in ons land ko-

men, wordt door recent onderzoek naar de herkomst van de Indo-europeanen ge-

steund, en moet als zeer waarschijnlijk worden beschouwd. Ik denk aan Mallory's

overzicht van 1989. Deze cultuur bereikt Nederland al voor 3000 v.Chr. Hoe het

deze Indo-europeanen verging, is niet te zeggeî. Het is niet bekend of zij hun taal

voor langere tijd behielden. Het lijkt mlj zeer wel mogelijk dat zij hun taal verloren

en die van de eerdere bewoners overnamen. Over de mogelijkheid dat er een andere

Indo-europese taal in deze landen werd gesproken, zie hierna sub 'Noordwestblok'.

Niet-Indo-europees

Toen de eerste Indo-europeanen hier arriveerden troffen zij mensen die natuurlijk

een niet-Indo-europese taal spraken. Zoals boven gezegd lijkt het mij zeer wel mo-

gelijk dat deze faal of talen na 3000 nog lang hebben voortbestaan. Hoewel men kan

zeggen dat we niets van dezetaal weten, is het zeker dat die bestaan heeft. Voorzo-
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ver ik weet zljn de vele Nederlandse woorden die geen Indo-europese etymologie

hebben nooit bij elkaar gezet. Er kan mijns inziens nauwelijks aan getwijfeld worden

dat er onder deze woorden niet-Indo-europese zitten, die van de hier wonende bevol-

king zijn overgenomen. Ook bij de plaatsnamen is er veel dat geen efymologie heeft

en niet-Indo-europees zou kunnen zijn.3 Van Berkel & Samplonius (1995, vl) noemt

onder deze categorie (als ik hen goed begrijp: ze worden 'prehistorisch' genoemd, en

gegeven vóór de Keltische namen) niet-samengestelde watemamen zoals Aar, Maas,

Roer, Rijn, IJssel, Zwalm en plaatsnamen als Ansen, Best, Houten, Lith, Zeist.

'Noordwestblok'
Zoals gezegd is het mogelijk dat er in Noordwest-Europa een (of meer dan één)

Indo-europese taal werd gesproken vóór de komst van Kelten of Germanen. Dat er

sporen van zo'Ít taal aanwijsbaar zijn is de hypothese van het 'Noordwestblok' van

Kuhn (1959, 1962); Kuhn meende in het gebied tussen de Somme en de Weser een

samenhangend systeem van namen te vinden die noch Keltisch noch Germaans wa-

ren, maar wel Indo-europees. (Dat laatste wordt er vaak niet bij gezegd, maar is

uiteraard essentieel en geenszins vanzelfsprekend.) Dat het om Indo-europees mate-

riaal gaa't is bijvoorbeeld de overtuiging van De Vries (1963,'71): "aber bestimmt

indogermanisch, denn diesesp ftnden wir in gleichartigen Namen als/(vgl. Feder-

werd neben Paderborn)". Het ontgaat mij waarom dit zou bewijzen dat het woord

Indo-europees is. Het gaat dan om vorrnen die niet de Germaanse klankverschuiving

vertonen (o.a. *p, *t, *k wordt f th, h)a en ook niet Keltisch kunnen zijn, bijvoor-

beeld doordat ztj een p- hebben.s De Vries ( 1963) reageerde hier dus enthousiast op;

3 Zie over deze substraatwoorden nu Beekes ( I 999).
a Een asterisk (*) voor een woord geeft aan dat het een gereconstrueerd, dus hypothetisch,

woord is. Niettemin pretenderen we dat zo'n gereconstrueerde vorm ooit echt heeft bestaan.
5 Een voorbeeld geeft Birkhan (1970, l86vv.). De naam van een cisrijnse volksstam, de

Paemani, heeft eenp- en kan dus noch Keltisch noch Germaans geweest zijn. Als het woord
verwant is met Gr. notpriv'herder', is het Indo-europees. Birkhan noemt als waarschijnlijke
verwant de *Poemaní (dit berust op de familienaam Poemanae [gen.]) en mogelijk ook de

volksnaam Poemaneni in Galatië. Moet men dan niet in de eerste plaats aan een Keltische
naam denken? Essentieel is natuurlijk dat er geen enkele zekerheid is dat de naam iets met het
woord voor 'herder' te maken heeft. Meid (1987 ,94) meent dat de naam niet-lndo-europees
is. Add. Mijn indruk is nu dat deze woorden en namen tot een niet-lndo-europees substraat

behoren (zie pp. 48-49).
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Meid (laatst 1987) en Birkhan (1970, llOvv.) zijn voorzichtig positief. Neumann
(1983, 1065v.) is beleefd voorzichtig, maar zijn oordeel is vernietigend als hij een

bepaald probleem (de namen van de Ubii) behandelt (1983, 1076: "blosse Anklänge

ohne jeden Beweiswert"). Beck (1986, 127) noemt het idee "voreilig und unvorsich-

tig". Ik sluit me daar bij aan, en denk dat de hypothese voorlopig nog hypothese

blijft, en noteer tevens dat Van Berkel & Samplonius (1995) er geen woord aan

besteedt.

Over de gedachte dat we in deze streken Illyriërs of Veneti tegenkomen zegt

Birkhan (1970, 230vv.) terecht dat het een kwestie van naamgeving is: men meent

Indo-europees materiaal te vinden en wil dat per se met de naam van een uit de

oudheid bekend volk verbinden. (Maar het gebruik van deze termen moet uiteraard

worden beëindigd.)

Ik merk tenslotte op, om vooral duidelijk te zijn, dat de aanwezigheid van een

niet-Indo-europese laag als zeker moet worden beschouwd, terwijl een Indo-euro-

pees substraat (dat niet Keltisch en niet Germaans is) weliswaar goed mogelijk is,

maar eerst bewezen moet worden.

Germaans

Vy'e kunnen ons niet geheel onttrekken aan de vraag wanneer het Germaans in ons

land kwam. Gysseling (1981, l0lv.) meent dat de Germanen voor het eerst in de 3e

of 2e eeuw v.Chr. in ons land kwamen. Deze datering berust hierop "dat de Atuatuci,

het laatst aangekomen volk, afstamden van de Cimbri en Teutoni, wier zwerftocht

door Gallië in 113-101 v.Chr. plaatsvond, anderzijds uit de vervanging in Noord-

Frankrijk in de 2e eeuw v.Chr. van Keltische lijkbegraving door uit het noorden

geïmporteerde lijkverbranding". Of het laatste een beslissend argument is, weet ik
niet; de eerste mededeling is mij niet geheel duidelijk. Ik herinner aan Caesars

mededeling dat de Belgae deels van Germaanse herkomst zijn. De komst van deze

Germaanse stammen is weliswaar niet te dateren, maar voor Caesar "lang geleden"

(antiquirus).

Zeer onwaarschijnlijk vind ik Birkhans opvatting hierover. Hij concludeert uit
een analyse van namen van de Germani cisrhenani dat zij een Noordwestblok-taal

spraken, en dus geen Germanen waren. Op grond van de identificatie van de komst

van de Germanen met "das Vordringen der Doppelkonusse" dateert hij de komst van

de Germani cisrhenani dan in 650 of 600 v.Chr. (1970,234-238).Ik merk alleen op
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dat Caesar zegt dat deze Germanen de Galliërs verdreven, en mijns inziens is het on-

waarschijnlijk dat er al vóór 650 in deze streken Galliërs woonden. Ook betwijfel ik

ofCaesar berichten kan hebben gekregen over gebeurtenissen die zo ver terug lagen

(600 jaar) in een gebied zonder geschiedschrijving. Ik zie geen dwingende reden te

betwijfelen dat de Germanen die over de Rijn kwamen Germanen (in de gangbare,

taalkundige betekenis) waren. De continuileit in het gebruik van de term Germanen

door Caesar en door het Romeinse bestuur in later tijd wijst er toch op dat het om

dezelfde bevolkingsgroepen gaat.

Overigens is ook betoogd dat de Germani cisrhenani Kelten waren. Van Doorse-

laer (1981, 32) is daar zeker van. Birkhan (1970, l8lv.) is terecht van mening dat

dan niet duidelijk is waarom Caesar ze zo nadrukkelijk van de Kelten onderscheidde.

De theorie wordt op het ogenblik geloof ik niet meer verdedigd'

De Germani cisrhenani zijn voor ons van direct belang. Volgens Caesar zijnhet

de Condrusi, Eburones, Caeroesi en Paemani (BG 2.4,10 en 6'2,3) en de Segni

(6.32,1). De Eburonen woonden in Brabant, ten zuiden en oosten van de Menapii,

dus - deels - in ons land.

Voor ons doel is dus de vraag relevant welke taal zrj spraken. De Vries meende

dat zij hun taal geheel opgaven. Birkhan (1970, 238) stelt echter dat zij dit nooit

geheel gedaan hebben, want Caesar benadrukt dat het Belgisch verschilde van het

Gallisch. Birkhan denkt dus kennelijk dat een Germaans superstraat het Belgisch van

het Gallisch onderscheidde. Dat is mogelijk, maar dat hoeft niet de reden van het

verschil te zrjn; het kan gewoon om dialectverschil gaan. In elk geval was het ver-

schil gering. Datzegt strabo uitdrukkelijk (4,176c): "niet dezelfde taal sprekend ...

weinig in taal verschillend" (oú ôpóyÀ<'rooot ... ¡.rrrcpòv nupú.),ú.ttovteç t¡
ylóoo¡). In de conclusies komen wij op de situatie terug.

Keltisch

Over de vroegste verspreiding van de Kelten naar het Westen zijn we slecht geïnfor-

meerd. Mallory (1989, 105v.), die als Iers archeoloog van deze problemen zeer goed

op de hoogte is, is zeer voorzichtig in wat hij hierover zegt. De vroegste attestatie is

op het Iberisch schiereiland, in de 5e eeuw v.Chr. Daar er vrijwel geen La Tène-in-

vloed in Spanje is, zou hun komst van voor die tijd moeten dateren' dus tussen 1000

en 500. Voor de komst van Kelten naar de Britse eilanden is hij nog voorzichtiger:

ergens in het 1e millennium. We kunnen hier dus geen houvast vinden voor de komst
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van de eerste Kelten naar de kust van de Noordzee. Overigens is het niet gezegd dat

de Kelten in de tijd dat zij naar Brittannië overstaken, al tot aan de Rijn in ons land

waren gekomen. Hier biedt de archeologie mij dunkt toch wel houvast. De Hall-
statt-cultuur reikte niet tot in Nederland, La Tène wel, en wel, zoals we zagen, al in
de 5e eeuw. Daar culturele invloeden wel vóór de Kelten uit gegaan kunnen zijn,
maar Kelten zonder hun cultuur minder goed denkbaar zijn, is de 5e eeuw een termi-
nus post quem voor de komst van Kelten in Nederland. We komen dus toch tot een

vrij exacte datering: de eerste Kelten zijn niet voor de 5e eeuw in Nederland geko-

men, maar zeker al in de 3e of 2e eeuw worden zij steeds meer door de Germanen

verdrongen. Wel nemen de Germanen snel hun cultuur over, maar of zij, zoals wel

beweerd wordt, althans aanvankelijk, ook hun taal overnamen - ik bedoel geheel, niet

alleen in de vorm van namen en leenwoorden - is zeer onzeker.

De aanwijzingen voor Keltisch in Nederland
De vraag wanneer we met Keltisch te maken hebben, behoeft mijns inziens geen be-

spreking. Criteria zijn 1) typisch Keltische klankontwikkelingen, en 2) woorden die

typerend zijn voor het Keltisch. Over l) moet gezegd worden dat wij weinig weten

over de taal van de Kelten op het vasteland, waarbij problemen zich met name voor-

doen wanneer het om details gaat. Het probleem bij (geografrsche) namen is vooral

de algemene waarschijnlijkheid van bepaalde voorstellen, waarover we boven al

spraken. Wat 2) betreft vond ik de opmerking van Weijnen interessant, namelijk dat

een woord dat alleen in het Keltisch of alleen in West-Europa voorkomt en niet el-

ders in het Indo-europees, best wel eens van niet-Indo-europese oorsprong zou kun-

nen zijn. Zo wijst hij er op dat *magos'veld' (Oudiers mag) geen verwanten heeft en

dus van niet-Indo-europese oorsprong zou kunnen zrjn. Dat neemt natuurlijk niet

weg dat het woord zijn verbreiding aan de Kelten te danken gehad kan hebben. De

overweging is echter in het achterhoofd te houden.

Ik onderscheid nu de volgende bronnen: substraatwerking, leenwoorden, inscrip-

ties en namen.

Substraatwerking

Dit punt is al ter sprake geweest bij de behandeling van De Vries' artikel. De conclu-

sie was dat er geen overtuigend bewijs is voor een Keltisch substraat.



Keltisch in Nederland 53

Leenwoorden
Ik ken geen ander overzicht van (mogelijke) leenwoorden uit het Keltisch die voor

ons van belang zouden kunnen zijn, dan dat in het etymologische woordenboek van

Vercoullie. Dit woordenboek, van 1925, is intussen geheel verouderd, maar het

lijstje met leenwoorden is toch bruikbaar. Hij noemt (p.4a2; de ordening is van mij):

I woorden die zeer vroeg, misschien al in het Proto-Germaans, uit het Keltisch

ontleend zijn
l. ambacht (ambt, ømmelaken)

2. tjzer

3. rijk
4. (lijk)laken (?)

II woorden uit het Gallo-Romeins

5. briel
III latere ontleningen

6. klok

IV woorden waarvan de herkomst onzeker is

7. pelser

L ploeg

9. kombaars

10. kombof

ll. kombuis

Enkele opmerkingen bij deze woorden. Ik begin met de laatste groep:

7. pelser is een visje. Het conespondeert met Eng. pilchard en Iers pilséar. De

herkomst is onbekend. Het is niet waarschijnlijk dat het Ierse woord de oorsprong is,

omdat men dan zou verwachten dat de p- was verdwenen.

8. De herkomst van ploeg is onduidelijk. Gallische herkomst wordt overwogen,

maar dit berust op een vorrn die de Romeinse geleerde Plinius overlevert en waarvan

de interpretatie heel moeilijk en onzeker is.

9. kombaars is een wollen deken van mafÍozen. Men denkt aan Portugese her-

komst (coberta). Ook Vercoullie noemde geen Keltische verwant.

10. kombof ís een schuurtje waarin gekookt wordt. Vercoullie dacht aan Welsh

caban (er is ook Iers caban)'hut', maar dit komt uit Latijn capanna, vgl. Fr. cabane.

Zie voor dit woord in de Nederlandse etymologische woordenboeken onder cabine

(kabinet heeft een geheel andere oorsprong). Zie ook Kluge onder Kabuff.
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ll. kombuis, kabuis, MNl. caó¡rçe, is ook onduidelijk. Van Dale vergelijkt Lat.

caccabus (dat zelf weer uit het Grieks komt, en dat misschien ten grondslag ligt aan

kachel), maar het woord lijkt eer uit het Nederduits (: Noord-Duits) te komen. Vgl.

nog komfoor.

Deze woorden zijn dus niet van Keltische herkomst, of hun oorsprong is te
onzeker. De eerste vier woorden zijn te vroeg:

l. ambacht, dat oorspronkelijk 'dienaar' betekent, bijvoorbeeld in het Oudhoog-

duits, komt uit het Keltisch. Het Gallisch heeft ambaktos, en het woord bestaat uit

ambi- 'rondom' en ag-tos 'gevoerd' dus degeen die 'rond (de heer) meegevoerd

wordt'. De vorm ambï is typisch Keltisch; de Germaanse vorrn zott umb- zijn, vgl.

Ned. om.

2. ijzer gaat terug op *ßarno-, evenals de Keltische woorden, bijvoorbeeld Oud-

iers iarn. Het ligt voor de hand te denken dat de Germanen het woord van de Kelten

kregen, maar anderen menen dat beide het uit een derde taal hebben.

3 rijk, uit *r*.-, is verwant met een woord voor 'machtig, koning' dat we ook vin-

den in Lat. rer 'koning'. Alleen in het Keltisch werd de e tot r, vgl. Oudiers ri, en de

Gallische namen op -rix zoals Vercingetorix.

4. (lijk)laken is een bloedzuiger (lijk is hier 'lichaam'), vgl. Eng. leech. Dit
woord werd in verband gebracht met woorden voor 'arts' en 'genezen', omdat artsen

zo vaak bloedzuigers gebruikten voor het aderlaten. Van deze woorden, bijvoorbeeld

Gotisch lekeis 'arts', lekinon 'genezen', wordt wel verondersteld dat ze uit het Kel-

tisch zijn overgenomen, vgl. Oudiers liaig 'ar|s'. Zo'n ontlening is zeer wel moge-

lijk, maar de vorm van het Ierse woord lijkt ontlening te verbieden (het kan niet op
*legi- leruggaan). De verbinding van het Germaanse woord met de wortel van Lat.

legere'verzamelen, lezen' is overigens ook niet erg waarschijnlijk. Tenslotte is niet

zeker dat het woord voor'bloedzuiger' dezelfde oorsprong heeft als de andere ge-

noemde woorden.

Deze woorden zijn voor ons niet relevant omdat ze in alle Germaanse talen voor-

komen en dus waarschijnlijk al in de tijd van de Germaanse eenheid ontleend zijn.

Zlj zeggen dus niets over de situatie in Nederland. Het woord t/oÆ daarentegen is

weer te laat:

6. klok is uit het lers(cloc) afkomstig, maar men neemt aan dat het eerst met de

Ierse christelijke missionarissen naar Europa is gekomen. Dat betekent dus dat het

voor ons niet van belang is: het is niet van hier wonende Kelten overgenomen.
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5. briet is een oud woord dat alleen nog in plaatsnamen voorkomt. Het betekent

'(omheind) stuk nat, met struikgewas begroeid land'. Varianten zijn bril, brol, brul,

bruil, breul, bruel, bruul, broel en breugel. Al deze verschillende vofrnen zullen wel

te wijten zijn aan het feit dat het om een - vreemd - leenwoord gaaf.Het Middelne-

derlands heeft brüel, het Duits Brùhl, het Frans breuil, het Italiaans broglio. Het

komt van een woord brogilo-, afgeleid van Gallisch broga. In de andere Keltische

talen kennen we het als Oudiers mruig (uit *mrog-i-), Welsh, Comisch en Bretons

bro'land'. Verder duikt het op in namen van volkeren, zoals de Allobroges,letterlijk

'Buitenlanders'. Het is een oud Indo-europees woord, dat verwant is met mark (vgl.

Gotisch marka), Latljn margo en Avestisch (Oudiraans) mar&a-, Nieuwperzisch

marz. Het betekent steeds 'rand, grens, grensstrook, grensgebied'. Keltisch *mrog-

tegenover *morg- in de andere talen is niet goed verklaard.

Het woord briel lijkt dus het meest op wat we zoeken. Hier hebben we dus een

Keltisch woord dat in het Nederlands is terechtgekomen. Maar voor ons doel is het

nog niet bewijskrachtig, want het heeft ons land waarschijnlijk via het Gallo-Ro-

meins, dus een vofrn van Latijn met Keltische leenwoorden, bereikt. De grote ver-

spreiding in Nederland, tot in Groningen en Friesland, is waarschijnlijk aan de Fran-

ken te danken. Het bewijst dus niet dat het in Zuid-Nederland van daar wonende

Galliërs is overgenomen. Daarmee komen we op een principieel probleem, Het lijkt
haast onmogelijk aan te tonen dat een woord van Galliërs in Nederland, en niet in

België, ontleend is. Toch is het geringe aantal ontleningen in het Nederlands, of
liever het ontbreken daarvan, opvallend.

Inscripties

Zoals bekend zljn er geen inscripties in het Keltisch gevonden in Nederland. Wel wil

ik hier op een woord wijzen. Op een Romeinse mijlpaal van 250 n.Chr. wordt het

woord leugavoor 'mijl'gebruikt (zie Bloemers e.a. (1981, 103)). Dit is een Keltisch

woord (vgl. Bret. lev),zoals ons door Latrjnse auteurs wordt bericht (in de literatuur

vinden we ook leuca; zie het Latijnse woordenboek van Lewis-Short, en het etymo-

logische woordenboek van Walde-Hofmann). Typerend is misschien dat het woord

in het Frans werd ontleend (lieue; ook Engels league gaat er op terug, maar via het

Frans; een ouder Eng. leuge gaat op leuga terug), terwijl het Nederlands miil ont-

leende aan het Latijn. Het is waarschijnlijk weer een woord uit de Gallo-Romeinse

bestuurstaal, en heeft als zodanig weinig waarde.
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Namen

We kunnen de volgende categorieën onderscheiden:

A stamnamen

B persoonsnamen

l namen van mensen

2. namen van goden

C geografische namen

l. namen van landstreken

2. waternamen

3. plaatsnamen

(Namen van heuvels, bergen etc. zijn voor Nederland nauwelijks van belang.)

In elk van de gevallen zou men moeten onderscheiden naar onze bron: een in-

scriptie, een vermelding bij klassieke auteurs, huidige namen. Natuurlijk zijn de eer-

ste het meest betrouwbaar, de laatste het minst. Kortheidshalve zal ik dit onderscheid

in het volgende niet systematisch hanteren, maar in de meeste gevallen is de situatie

evident. Ik behandel zekort.

A Stamnamen

Deze helpen ons weinig verder, niet alleen omdat de namen van stammen niet altijd
met zekerheid van de leden van die stam zelf afkomstigzijn,maar in ons geval ook

omdat Germaanse stammen naar men veronderstelt Keltische namen hebben aange-

nomen. Een duidelijk geval zijn de Eburonen. Hun naam wordt afgeleid van Kelt.
*eburos 'taxus', Oudiers ibar (Birkhan 1970,202). Hun leider Ambiorix draagt een

Keltische naam (205vv.). Birkhan merkt op dat de vorm met *a- in het Germaans

niet voor schijnt te komen. We weten nu dat dit woord slechts één vorm had, *hrm-

bhi, waarop alle vormen teruggaan; in het Germaans gaf dit *umbi-, zodat Germaan-

se oorsprong van Ambi- inderdaad uitgesloten is. (Maar wat betekent Ambiorix?)
Daar Caesar de Eburonen tot de Germani cisrhenani rekent, zullen het in oorsprong

geen Kelten geweest zijn, ondanks het feit dat de naam van de stam en van hun leider

Keltisch was.
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B Persoonsnamen

l. Namen van mensen. Zojuist zagen we dat Keltische namen niet met zekerheid op

Kelten wijzen. Ik verwijs naar het zojuist genoemde geval van Ambiorix. Meestal

beperkt men zich bij de bespreking van persoonsnamen, voorzover ik zie, tot de bij

klassieke auteurs overgeleverde namen. Verdere bronnen ziin er nauwelijks. Op de

monumenten voor Nehalennia hebben de namen van degenen die ze lieten oprichten

vaak een Gallische oorsprong. Helaas zijn ze voor ons niet bruikbaar, want het is

"heel duidelijk" dat uit deze namen "geen conclusies mogen worden getrokken aan-

gaande de inheemse bewoners", omdat het om handelaars gaat die uit een groot

gebied komen, van Rijnland tot Engeland en Frankrijk (Bogaers 1971,35).

2. Namen van goden. Ik ben er niet toe gekomen hier uitgebreider naar te kijken. Ik

noem twee gevallen.

Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden heeft een stele, gevonden in Vechten,

met de naam Viradegdis (vlnlenEco[l) (bijvoorbeeld Bechert 1988' 229); overigens

vinden we ook de vorm Viradesthi. Dit is een prachtig Keltisch woord, want het le-

vert probleemloos Olr. ferdacht 'mannelijkheid, moed'. Maar deze naam "muss man

nicht ... als Beweis für alte ethnische Zusammenhänge werten; auch hier können jün-

gere ûbertragungen im Spiele zein" (Birkhan 7970,227v.). (Men vergelijke de Dea

Virtus die rond Keulen vereerd werd, zie Bechert 1988,225.)

Als Lauran Toorians (in druk) gelijk heeft, is Magusanu.s, dat nu ook in de vorm

Magusenus bekend is (gevonden te Empel bij 's-Hertogenbosch in 1990), van Kelti-

sche oorsprong. Hrj verbindt het met Oudwelsh mavohefni (genitivus), dat 'Old Lad'

betekent. (Of hü gelijk heeft met zijn veronderstelling dat de geaccentueerde e langer

werd uitgesproken en daarom door de Germanen werd geïdentificeerd met hun lange

e die ãwerd, weet ik niet. In het Germaans werd alleen de oude Indo-europese lange

e, die zeer open was, tot a-.)

C Geografische namen

l. Namen van landstreken. Ik ben geen namen van landstreken tegengekomen.

2. Watemamen. V/ij zullen enkele waternamen analyseren onder de plaatsnamen; zie

bij Doeveren, Aardenburg, en Diessen.

3. Plaatsnamen

Hier is het materiaal omvangrijk, omdat alle - huidige - plaatsnamen ten zuiden van

de grote rivieren mogelijk van belang zijn.
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Er zijn, krijg ik de indruk, betrekkelijk weinig plaatsnamen uit de oudheid be-

kend, hetzij via klassieke auteurs, hetzij uit inscripties. Overigens kan dit natuurlijk
betekenen dat er maar weinig vaste woonplaatsen waren. Ik noem hier het Novioma-
gøs-probleem, dan het Coriovallum-probleem, om tenslotte die namen uit het door

Weijnen (1958) als Keltisch geihterpreteerde materiaal die mij het waarschijnlijkst
leken, kort te bespreken.

3a. Het is bekend dat de Romeinen steden namen gaven die er Keltisch uitzien.

Daaruit heeft men de conclusie getrokken dat zij dus geen bewijs voor de aanwezig-

heid van Kelten vorrnen. Daardoor zou een zo eenduidig Keltische naam als Novio-

magus, Nijmegen, lett. 'Nieuw-veld', zijn belang verliezen.

3b. Het Coriovallum-probleem. Het probleem is dat Heerlen teruggaat op xHa-

riawøl-. Dat lijkt de Germaanse versie van een Keltische vorrn, waar de Germaanse

klankverschuiving werd doorgevoerd. Sommigen nemen echter aan dat juist de Ger-

maanse vorm de oudste is.

3c. In Weijnens artikel noteerde ik de volgende namen als de waarschijnlijkste

kandidaten voor een Keltische etymologie:

p. 12 Doeverer (NB), l3e eeuw Dover(en), aan de Oude Maas. Weijnen verbindt

het met Eng. Dover, oud Dubris (ablativus), dat afgeleid wordt van *dubro-'water'

(<' zw arf' ), W elsh dwfr. Van Berkel & Samplonius ( 1 995 ) zegtl. " meî leidt de naam

af van een prehist. waternaam, die gevormd zou zijn met de Ind -europese *dhubho-

'zwaÍt"'. Weijnens voorstel blijft mijns inziens echter aantrekkelijk, vgl. Gall. Uer-

nodubrum, riviernaam 'Erlenwasser' (Erle 'elzeboom'). (Moeilijk wordt de verbin-

ding met Deuverden, dat wellicht het eerdere Dubridunum is. De moeilijkheid is dat

dit bij Nijkerk ligt.)
p. 13 Amby (L) van Keltisch ambi'omheining'. "Ik denk ook aan Gall. ambe 'ri-

vo' (Dottin 1920, 226)" (voor 'rivo' lees 'rivus' : 'stroom'?). Het is jammer dat

Weijnen een soort algemeen Keltische vorm geeft, nooit bekende talen, zodat de

vorm moeilijk te identificeren is. Dottin 226 geeft "*ambio-, Ir. imbe 'clôture"',
maar het Ierse woord heeft een geheel andere oorsprong. Van Berkel & Samplonius

(1995) zegt: "ontstaan uit Gallo-Rom. *Ambiacum : 'toebehorend aan de Kelt.
persoon Ambius' met een aanvankelijk Romaanse klankontwikkeling. Overigens kan

men ipv. Ambius ook uitgaan van een Germ. persoon Ambo". Al met al nogal onze-

ker.
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p. 14 Aardenburg (Z), aanv. Rodenburg, sterkfe aan de *Rodena, te vergelijken

met de Rhône (Lat. Rhodanus; de rh- zal wel op overname uit het Grieks wijzen).

Van Berkel & Samplonius (1995) reconstrueert "*Rodana, mogelijk een Kelt. water-

naam".6

p. 14 Chaam (NB), l3e eeuw de Cambe. Weijnen overweegt *kamb- 'krom',

maar verwerpt dit omdat dan geen rekking zou optreden. Maar we hebben nu een-

maal die oude vorm. Hij stelt daarom voor het van *kam-'dorp' (vgl. Grieks rcajpry)

af te leiden, maar dat is in het Keltisch niet bekend.

p. 24 Oss (NB) zou van *oukso-'hoog' komeî, vg,l. Ouessant < *Uxantos en een

Oudiers toponiem *Uas, genitivus Uari. Eén en ander wordt echter zeer twijfelachtig

wanneer Uxalia, de oude naam voor Terschelling, wordt vergeleken. Van Berkel &

Samplonius (1995) zegt: "herkomst volledig duister", en geeft twee suggesties (niet

uit het Keltisch).

p.26 Breugel (NB), l2e eeuw Brogeele, van Gallisch brogilos'bos'' Hiermee

stemmen Van Berkel & Samplonius (1995) in. We bespraken het woord bij de

leenwoorden . ook Den Briel en bijvoorbeeld De Bruil (G1, Gr) gaan op het zelfde

woord terug.

p.26 Blerick (L), oud Blariaco. Afgeleid van een PN ,B/aros, dat 'grijs' betekent.

Yoor Blaricum wordt ook een andere etymologie gegeven. Misschien zijn ook ande-

re namen op -ik afgeleid van Gallische persoonsnamen, bijvoorbeeld Lopik, Maurik,

maar er is ook een niet-Keltisch -¿å-.

3d. Dat zijn de woorden die ik in Weijnen aanstreepte. Van Berkel & Samplonius

(1995, Vr) noemt in het voorwoord drie Keltische namen "(alle onzeke¡t)": Chaam,

Diessen, Neer.De eerste hebben we al gezien'

Dresser(NB) is genoemd naar het water de Dieze.Dit komt misschien reeds voor

in het 3e-eeuwse Herculi Deusoniensi. Dit zou teruggaan op *deusm, en dat op

"Indo-europees *dheus, dat vaak in religieus verband voorkomt".

Neer (L). Hier wordt alleen vermeld dat het van een watemaam Neer koml., die

afgeleid is van Indo-europees *ner- l*nor- 'binnendringen, onderduiken, holte'. Hier

u Add. De verbinding met Sanskrit ardati'zersfieben, sich schütteln' (Pokorny 334) is

echter zeer onzeker, vooral wegens *rodtegenover ard-.Er is dan geen reden de naam als

lndo-europees te beschouwen. Als de Rednítz verwant is al¡s *Rodantla, met het typische

suf{tx -ant-, is het eer een pre-lndo-europese riviernaam van het type dat Krahe over heel

Europa vond.
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wordt dus in de tekst zelf opnieuw niets over Keltisch gezegd.Ik vraag me af hoe we

zo zeker weten dat een Ned. woord Neer rechtstreeks uit het Proto-Indo-europees

komt. Pokorny (1959,766) vermeldt dat de wortel alleen in het Balto-Slavisch
voorkomt. Er zouden ook riviemamen bijhoren, bijvoorbeeld Oudpruisisch Narus,
Litouws Nar-upe, waar opeens naast staat "lllyr. Nârõn 'Narenta' : schott.-gael.

Abhaínn Narunn". Misschien komt hier het Keltisch vandaan. Uiteraard is dit te
onzeker om er verder over te praten.

3e. Verder wil ik hier de namen noemen die Van der Wal & C. van Bree (1992,

52) als mogelijk Keltisch noemen, namelijk Lugdunum, Albiobola, Loosduinen,

Doornik en Kamerik. Het Plaatsnamenboek noemt de beide laatste migratienamen,

dus vernoemingen van de Belgische steden. Loosduinen interpreteren de auteurs als

'lege duinen'of met Middelnederlands /oos 'waterloop'. Zij zien er dus geen Kel-
tisch in. Albiobola blijkt helemaal niet te bestaan. Het berust op een onverantwoorde
lezing van een inscriptie (zie Toorians 1994). Zoals Van der Wal zelf aangeeft is

Lugdunum van de Noviomagus-klasse: het is wellicht pas door de Romeinen inge-
voerd.

3f. Tenslotte noem ik nog een naam die ik toevallig vond,: Dorestad, de oude

naam van WUk bU Duurstede, wordt in Van Berkel & Samplonius (1995) afgeleid
van "Kelt. *dworest- 'deur, poort, vesting"' (vgl. Oudiers dorus). Of deze afleiding
ook juist is, is mijns inziens nauwelijks te zeggen.

Ik beoordeel de besproken namen als volgt:

*? Doeveren

? Amby
+ Aardenburg

? Chaam

? Oss

- Breugel

Blerick

Diessen

Neer

Doornik, Kamerik

Dorestad

?

+?

+?

Er blijft dus mijns inziens heel weinig over. Men bedenke dat de lijst van Weijnen
tientallen namen omvatte. Ik heb alle namen die Weijnen noemt vergeleken met Van
Berkel & Samplonius (1995). (Daar komt bij dat Weijnen niet altijd bedoelt dat deze

namen Keltisch zijn, maar dat ze Pregerrnaans zijn, zoals de titel van zijn studie

aangeeft. Toch geeft hij meestal een Keltische verwant, ook wanneer het gaat om
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plaatsen in Gelderland of Drenthe.) Van de 58 namen die ook in Van Berkel &

Samplonius (1995) te vinden zijn wordt voor 2 een Keltische etymologie voor

waarschijnlijk gehouden; in 8 gevallen wordt een Keltische etymologie als mogelijk

vermeld, in de overige 48 wordt geen Keltisch (29 anders, 19 geheel onbekend)

genoemd.

Conclusies - Algemene overwegingen

Ik geefeerst nog een aantal algemene overwegingen.

Men heeft de mededelingen van de Romeinen, Caesar en Tacitus, over Kelten en

Germanen wel in twijfel getrokken. Dit leidde zelfs tot extreme kitiek: alles was on-

betrouwbaar, of zelfs bewust verdraaid uit politieke overwegingen. Daar is men nu

geheel van teruggekomen (Neumann in Beck (1968, 107v.)). Caesar of zijn officie-

ren onderhandelden voortdurend met vriend en vijand, met behulp van tolken die

wisten of zij Gallisch of Germaans spraken (Petrikovits in Beck (1968,90 en97);

Mildenberger, ibid.,3l9). Ik zie ook geen reden waarom Caesar in dit opzicht de

zaken verdraaid zou hebben. Het feit dat de Belgen grotendeels van Germaanse oor-

sprong zijn, en de aanwezigheid van Germani cisrhenani, worden terloops vermeld

als iets wat verder in het geheel geen rol speelt, zodat er geen enkele reden is aan te

nemen dat Caesar hier niet betrouwbaar zou zijn. Daar komt bij dat Caesar uitdruk-

kelijk ook met de taal rekening houdt. Al in de eerste patagtaaf noemt hij de taal

(tingua) als eerste punt van overweging. Belangrijk is ook de continuiteit van de

Romeinse aanwezigheid: de Romeinen bleven vanaf Caesars optreden in contact met

alle betrokken volkeren. Ik ga dan ook van de mededelingen van Caesar uit.

Het is misschien goed op te merken dat Gallisch en Germaans geheel verschillen-

de talen, of groepen van talen, waren: zij hadden in Caesars tijd, vanaf het uiteenval-

len van het Proto-Indo-europees, een 2000 à 3000-jarige afzonderlijke ontwikkeling

gekend.

Misschien is het ook goed te zeggen dat er niets bekend is over mengtalen. Het

bestaan van 'mengtalen' is in het algemeen al een omstreden begrip, maar in dit ge-

val is er geen enkel spoor van sterke wederzijdse beihvloeding. Een familie sprak

thuis dus òf Gallisch, òf Germaans.

Een volgend punt is echter de mogelijkheid van tweetaligheid. Tweetaligheid is

een over de gehele wereld zeer veelvoorkomend verschijnsel. Misschien komt het

wel vaker voor dat een mens twee of zelfs meer talen (dat men drie of vier talen
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spreekt is niet zeldzaam) spreekt dan dat hij maar één taal spreekt. In ons geval is het

zeer goed denkbaar dat grote groepen zowel Gallisch als Germaans spraken. En later

zal daar Latijn bij gekomen zijn. Daarbij zijn twee dingen te overwegen. Aanvank-

elijk zal het vooral zo geweest zijn dat Germanen, die zich in eerder Gallisch gebied

vestigden, het Gallisch als tweede taal gebruikten, want zlj waren in Keltisch gebied,

en de Keltische cultuur was de meer ontwikkelde. Later werd de aanwezigheid en de

macht van de Germanen zoveel sterker dat de Galliërs wellicht het Germaans als

tweede taal gingen gebruiken.

Op den duur kan dit er natuurlijk toe leiden dat men de eerste taal verliest. Dat

proces zien we voortdurend. De grootouders spreken Bretons, de kinderen Bretons

en Frans, de kleinkinderen enkel nog Frans. In ons geval heeft men wel aangenomen

dat de eerste Germanen aan deze kant van de Rijn al spoedig het Gallisch als enige

taal hadden. Dat is zeer wel mogelijk, maar we weten het niet.

Het is tenslotte heel goed mogelijk dat de twee talen heel lang naast elkaar zijn
blijven bestaan. Zo bestaan in Ierland het Iers en het Engels al honderdenjaren naast

elkaar. Voor het Bretons en het Frans geldt dat natuurlijk ook.

Wat is de relevantie van het door ons besproken Keltische materiaal in Neder-

land? Het lijkt nuttig te onderscheiden tussen namen van 'levende wezens' en geo-

grafische namen. Onder de eerste categorie vallen namen van goden, mensen en vol-

keren. Namen van goden worden gemakkelijk, met de goden zelf, overgenomen. In

het oude Griekenland bijvoorbeeld zijn veruit de meeste, zo niet alle namen behalve

die van Zeus, van niet-lndo-europese oorsprong (Athene, Apollo, Dionysos). Op

zich zeggen die dus niet veel. Ook dient men in ons geval rekening te houden met

oudere, niet-Germaanse en niet-Keltische 'goden'. Zo lijkt het mij waarschijnlijk dat

Nehalennia, waarvoor geen overtuigende etymologie is gevonden, een niet-lndo-eu-

ropese naam heeft, en dus dateert van voor de komst van Indo-europees sprekende

volkeren. Ook persoonsnamen zijn 'mobiel'. Je kunt Nederlander zijn, en Johnny

heten, en van Chinese afkomst zijn. Een naam uit de taal van de 'hogere' cultuur is

natuurlijk mooi. Persoonsnamen zijn dus niet doorslaggevend. De namen van volke-

ren zijn al even moeilijk. Vaak neemt men de naam over van een oudere bevolking,

vaak krijgt men een naam door een ander volk. Duidelijk is dat bij de Allobrogen,

wat 'Buitenlanders' betekent (in het Oudnoors heb 1e AljamarkiR, waf hetzelfde be-

tekent). In Griekenland zijn alle namen van volkeren niet-Indo-europees (inclusief

Grieken en Hellenen). Al deze namen bewijzen dus niet veel.
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Bij geografische namen moet onderscheiden worden tussen natuurlijke, die van

rivieren, bergen, etc.o en cultuur-namen, zoals die van steden. De eerste zljntaaier,

en kunnen dus oud zijn. In ons geval betekent dat echter dat het mogelijk is dat veel

riviernamen niet-Indo-europees zijn. Steden zijn, soms, recente vestigingen en heb-

ben dan de naam die hun stichters er aan geven. Andere steden zijn ontzaglljk oud en

behouden hun oude naam. Zo hebben in Griekenland vele beroemde steden niet-In-

do-europese, dus vóór-Griekse namen: Athene, Korinthe, Mycene, Tiryns, enz' ln

ons geval is te overwegen dat er nauwelijks een traditie van Germaanse stedennamen

was, terwijl die er wel was voor het Gallische gebied. In Nederland zijn geen Kelti-

sche oppida gevonden. Gallische stedennamen hoeven dus, zoals al heel lang gele-

den is opgemerkt naar aanleiding van namen als NoviomagLzs, niet op een Gallische

bevolking te wijzen.

Nederland
Nu de toepassing op de situatie in Nederland. Voor de Menapiërs is er geen pro-

bleem. Caesar vermeldt dat zij Galliërs zijn en dat wordt niet bestreden. Misschien

bevestigt hun aanwezigheid in Ierland het feit dat zij Kelten waren. Hun naam heeft

geen etymologie en lijkt eer niet-Keltisch (en niet-lndo-europees), maar dat is geen

probleem.

De enige andere volksstam die in aanmerking komt zijn de Eburonen. Caesar

noemt ze uitdrukkelijk Germanen, en ik zie geen reden daat aan te twijfelen. Dat de

naam van hun stam Keltisch is, bewijst niet dat Caesar ongelijk heeft, evenmin als de

Keltische namen van één of twee stamhoofden. Men heeft wel verondersteld, op

grond van deze namen, dat zij het Gallisch ovemamen en dat hun eigen taal verloren

ging. Dat is mogelijk, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit in Caesars tijd al

gebeurd was, omdat hij hen Germanen noemt. De Eburonen zijnin 5l v.Chr. door

Caesar uitgeroeid, dus de vraag of zlj na Caesar Gallisch gingen spreken, wat mij bij

de steeds groter wordende druk van de Germanen onwaarschijnlijk zou hjken, is niet

meer relevant. Dat er een zekere of grote mate van tweetaligheid was, is wel aanne-

melijk, en dat lijkt mij de waarschijnlijkste conclusie.

Zoals gezegd neem ik aan dat de Bataven en de Cannenefaten Germanen waren.

Noch hun materiële cultuur, noch een enkele Keltische naam is voldoende om de

pertinente mededeling van de Romeinse auteurs te weerleggen.
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Het resultaat is dus dat de aanwezigheid van Kelten in Zuid-Nederland als bewe-

zenkan worden beschouwd, maar dat deze wel zeer beperkt was. Eerder dan onge-

veer 500 v.Chr. zullen zij Nederland niet bereikt hebben. In Caesars tijd waren de

Menapiërs nog hier, maar de Germaanse Eburonen hadden een oudere Gallische

bevolking al verdrongen. Wel zullen de Eburonen de Gallische cultuur hebben

overgenomen, en het is zeer wel mogelijk dat zij tot op zekere hoogte tweetalig

waren. Over de vraag hoelang het Gallisch heeft voortbestaan kan ik niets zeggen.

Ik vat één en ander puntsgewijze samen.

l. De Hallstatt-cultuur bereikte Nederland niet, La Tène wel, vanaf 450 v.Chr.

2. Historische bronnen berichten dat de Germanen in deze gebieden de Galliërs ver-

drongen; er waren toen dus Galliërs. Helaas weten we niet wanneer we deze eerste

ontwikkelingen moeten dateren. In 90 n.Chr. wordt de provincie Germania Inferior
ingericht. Dan zal dus de meerderheid van de bevolking Germaans geweest zijn.

3. De Menapii waren Kelten. Zij zijn de enige Keltische stam waarvan we weten dat

die in Nederland verbleef. Later maken zlj, aan de Vlaamse kust, deel uit van Gallia

Belgica, niet van Germania Inferior. Denkbaar is dus dat zij naar het zuiden zijn
getrokken en Nederland hebben verlaten, of daar in andere bevolkingsgroepen zijn
opgegaan. De Eburonen, Bataven en Cannenefaten waren Germanen. Voor de Ebu-

ronen met name is het mogelijk dat zij tot op zekere hoogte tweetalig waren.

4. Er zijn onvoldoende aanwijzingen om Kelten ten noorden van de Rijn aan te

nemen, hoewel de Menapii wel ten noorden van de Rijn geweest moeten zijn.

5. Er zijn geen sporen van Keltische tradities in Nederland aangetoond (zie pp. 43-

45).

6. Er is geen aanwijzing voor invloed van een Keltisch substraat op het Nederlands.

7. Er zijn geen leenwoorden die uitsluitend in het Nederlands zijn opgenomen van

een Keltische bevolking in Nederland. Er zijn wel algemeen Germaanse leenwoor-

den uit het Keltisch. Het woord breugel is ontleend uit het Gallo-Romeins/Laat-

Latijn, niet direct uit het Keltisch in Nederland. Het woord leuc/ga is ook Gallo-

Romeins/Laat-Latijn, maar is niet in het Nederlands terechtgekomen.

8. Er zijn geen Keltische inscripties.

9. Stamnamen.De Menapii, die Kelten waren, hebben geen etymologiseerbare naam.

De Eburonen hebben wellicht een Keltische naam, maar zij waren Germanen.

10. Persoonsnamen. Ambiorix, het stamhoofd der Eburonen, had waarschijnlijk een
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Keltische naam, maar hij was een Germaan.

I 1. Godennamen. Er zijn Keltische godennamen gevonden, zoals Viradegdis en

waarschijnlijk Maguse/anus. Het is echter denkbaar dat hun cultus zich buiten

Keltisch gebied uitstrekte.

12. Waternamen. In de plaatsnamen Aardenburg en Doeveren vinden we misschien

Keltische riviemamen.

13. Plaatsnamen. Het belang van het Noviomagus-fype is omstreden, zo ook dat van

het Coriovallum-type. Wat de overige n¿ìmen betreft, zie ik er geen die een echt

overtuigende Keltische oorsprong hebben; mogelijk Chaam, Oss, en Dorestad.

Misschien is het geen toeval dat één van de twee waarschijnlijke Keltische

plaatsnamen Aardenburg is, in het uiterste zuiden en westen van het land. Want daar

woonden waarschijnlijk Menapii.

De Menapiërs hebben dus een plaats in de Nederlandse geschiedenis. Zij verdie-

nen een monument, in Aardenburg natuurlijk. De tekst zou Caesar, De Bello Gallico,

6.5,4 kunnen zljn: Erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus

silvisque muniti, qui uni ex Gallia de pace ad Caesarem legatos numquam miserant

(voor de vertaling zie de appendix).

R.S.P. Beekes (1995)
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Appendix - De teksten in Caesars De Bello Gallico over de Menapiërs

2.4,9-10 dat zij ... duizenden gewapenden hadden toegezegd...; de Morini vijfen-
twintigduizend, de Menapiërs negenduizend; ... dat de Condrusi, de Eburonen, de

Caerosi en de Paemani, die met één naam Germanen genoemd worden, geschat

worden op veertig duizend.

3.9,10 (de Veneti ...) Als bondgenoten voor die oorlog vinden zij de Osismi, de Le-

xovii, de Namneten, de Ambiliati, de Morini, de Diablintes en de Menapiërs.

3.28,1 Ongeveer in diezelfde tijd, hoewel de zomer al bijna voorbij was, bracht hij

toch, omdat geheel Gallië bedwongen was maar de Morini en de Menapiërs er nog

waren die onder de wapenen waren en hem nooit gezanten hadden gestuurd om over

vrede te spreken, het leger daarheen in de gedachte dat die oorlog snel afgemaakt

zou kunnen worden. Maar z1j begonnen op een geheel andere wijze oorlog te voeren

dan de overige Galliërs. Want toen zij begrepen dat de grootste volkeren, die de

strijd aangegaan waren, verdreven en overwonnen waren, en omdat zij zelf aan el-

kaar grenzende bossen en moerassen hadden, trokken zij zich met al hun goed daarin

terug. Enz.

4.4,2-7 (De Usipetes en de Tenctert ...) Zij hadden verschillende jaren de druk van

de Suebi weerstand geboden, maar waren tenslotte toch van hun land verdreven en

hadden drie jaar door vele gebieden van Germanië gezworven en waren bij de Rijn
aangekomen in de streken die de Menapiërs bewoonden. Deze hadden aan beide oe-

vers akkers, gebouwen en dorpen. Maar uit angst voor de komst van zo een grote

massa mensen verhuisden zij uit de gebouwen aan de overzijde van de rivier en

trachtten door wachtposten uit te zetten aan deze kant van de Rijn de Germanen te

beletten over te steken. Toen zij alles geprobeerd hadden maar noch met geweld iets

konden bereiken door gebrek aan schepen noch ongemerkt konden oversteken van-

wege de wachtposten van de Menapiërs, veinsden z:r1 naar hun eigen woonplaatsen

terug te keren maar keerden, na een mars van drie dagen terug en legden die gehele

tocht in één nacht af met hun ruiterij en overvielen de nietsvermoedende Menapiërs

die, door verkenners op de hoogte van de aftocht van de Germanen, zonder vrees
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naar hun dorpen aan de andere kant van de Rijn waren teruggegaan. Toen zij hen

gedood hadden en hun schepen genomen hadden staken zij de rivier over voordat dat

deel van de Menapiërs dat aan deze zijde van de Rijn zat er erg in had, en namen hun

woningen in bezit en leefden de rest van die winter van hun voorraden.

4.22,5 [Bij de voorbereidingen voor de tocht naar Brittannië.] De rest van het leger

gaf hij aan de legaten Q. Titurius Sabinus en L. Aurunculus Cotta om op te trekken

tegen de Menapiërs en die gebieden van de Morini vanwaar geen gezanten gekomen

waren [om vrede te vragen];

4.38,3 Maar de legaten Q. Titurius en L. cotta, die hun legioenen naar het gebied

van de Menapiërs gevoerd hadden, keerden terug naar Caesar nadatzij al hun akkers

verwoest, hun gewas afgesneden en hun gebouwen verbrand hadden, omdat de Me-

napiërs zich in zeer dichte bossen hadden teruggetrokken.

6.2,3 Toen Caesar dat hoorde en zag dat men ztch aan alle kanten op strijd voorbe-

reidde en dat de Nerviërs, de Atuatuci, de Menapiërs samen met alle Germanen die

aan deze zijde van de Rijn wonen onder de wapenen waren, ... en dat door de Treveri

met herhaalde gezantschappen de Germanen [aan de overzijde van de Rijn] gevraagd

werden mee te doen, meende hij sneller tot de strijd te moeten overgaan.

6.5,4-6.6,4 De Menapiërs waren de buren van de Eburonen, en zij hadden als enigen

uit Gallië, beschermd door aaneensluitende moerassen en bossen, nooit gezanten

naar Caesar gestuurd om vrede te vragen. Caesar wist dat Ambiorix [de koning der

Eburonen] een verbond met hen had; evenzo had hij vemomen dat hij [Ambiorix]
met hulp van de Treveri vriendschappelijke betrekkingen met de Germanen had

aangeknoopt. Caesar meende dat hij hem van deze hulp moest beroven voordat hij

met hem de strijd aanbond om te voorkomen dat hij, als hij aan zijn veiligheid zou

wanhopen, of zich bij de Menapiërs zou schuilhouden of gedwongen werd zich met

de Germanen aan de andere kant van de Rijn te verenigen. Met dit plan ... vertrekt

hij zelf met vijf legioenen die snel konden oprukken naar de Menapiërs. Die brach-

ten geen troepen bijeen maar vertrouwden op de bescherming van het terrein en

vluchtten de bossen en moerassen in met hun bezit. (6.6,1) Caesar... steekt de ge-

bouwen en dorpen in brand en maakt zich meester van grote aantallen vee en men-
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sen. Daardoor werden de Menapiërs gedwongen gezanten naar Caesar te sturen om

vrede te vragen. Hij nam gijzelaars en verklaarde dat hij hen als vijanden zou be-

schouwen als zij hetztj Ambiorix hetzij diens gezanteî in hun gebied zouden toela-

ten. Nadat dit geregeld was liet hij de Atrebaat Commius met ruiterij bij de Menapi-

ers achter om de wacht te houden en vertrekt naar de Treveri.

6.9,1 Toen Caesar van de Menapiërs bij de Treveri gekomen was, besloot hij om

twee redenen de Rijn over te steken.

a

6.33,1 Caesar verdeelde het leger en gaf Labienus opdracht met drie legioenen in de

richting van de Oceaan naar die gebieden te vertrekken die aan de Menapiërs gren-

zen...
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