DE KELTEN
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Kelten, een inleiding
Men heeft nooit echt geweten waar de term ‘Kelt’ of ‘Keltisch’ vandaan komt. De oudst
bekende vermelding van de naam van de Kelten – Κελτοί- als definitie van een etnische
groep was in 517 v. Chr. door Hecataeus van Milete. Het volk waarover hij als geograaf
schreef leefde in de buurt van Marseille. In de 5de eeuw v. Chr. schreef Herodotus over
Keltoi die in de buurt van de monding van de Donau en in Zuid-West Iberia leefden.
Eeuwen later vermeldde Caesar dat Gallia uit drie delen bestond, waarvan één Keltisch.
Volgens hem werd dit volk door de eigen mensen Kelten genoemd, maar Galliërs in het
Latijn. De geograaf Strabo schreef op het einde van de 1e eeuw v. Chr. over de inwoners
van Gallië als ‘het ras dat nu zowel Gallisch als Galatisch wordt genoemd’, hoewel hij
ook de naam Celtica gebruikte als synoniem voor Gallië. Ook gebruikte hij de etnische
namen Celtiberi en Celtici voor volkeren in Iberia. Er bestond in de oude geschreven
bronnen blijkbaar geen consistente betekenis van ‘Kelt’. Engeland en Ierland werden in
de klassieke bronnen nooit Keltisch genoemd, maar ‘Albion’ of ‘Hibernia’, enz.
Ondanks alle latere en zelfs recente onderzoekingen en vondsten blijft echter toch de
invloed van de oude bronnen bestaan. In de middeleeuwen werd het woord ‘Kelt’
helemaal niet meer gebruikt. Een eerste herontdekking vond in de renaissance plaats.
Allerlei theorieën ontstonden, waarbij de belangrijkste was dat de Kelten vanuit het
Middellands Zeegebied naar het westen zouden zijn getrokken. Vanaf het midden van
de 19de eeuw kwamen oude voorwerpen meer in beeld. Vanaf het einde van de 19de
eeuw werden linguïstische banden in talen in Europa bestudeerd. Archeologen
baseerden zich op de uitkomsten hiervan en probeerden alsmaar een coherente
geschiedenis (van de prehistorie) van Europa te schrijven. Allerlei soorten van bewijs
werden vermengd. Sinds de jaren ’80 van de 20e eeuw ontstond een fel debat tussen de
‘Celtomaniakken’ en de ‘Celtosceptici’. De eersten bleven de conventionele visie van
een verbonden Keltisch Europa verdedigen, de tweede groep stelde dat er veel meer
regionale diversiteit en complexe geschiedenissen bestaan in de Keltische wereld. De
laatste visie heeft tegenwoordig de overhand bij veel archeologen en specialisten. En
toch blijven wij het archeologische moeilijke woord ‘Keltisch’ gebruiken sinds het in
de 17de eeuw werd geïntroduceerd ……omdat het door iedereen wordt gedaan.

Keltische taalgroepen
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Elementen van oude talen die wij Keltisch noemen kunnen worden getraceerd van
Ierland tot Turkije. De oudste harde bewijzen komen van inscripties uit Zuid-west Iberia
en Noord-Italië uit de 8e tot de 6e eeuw v. Chr. Er zijn aanwijzingen dat deze oude
teksten details vertonen die relatie hebben met talen in de moderne tijd in Bretagne,
Cornwall, Wales, Ierland en Schotland. Lange tijd heeft men gemeend dat de Keltische
talen zich ontwikkelden in Centraal-Europa en met migrerende Kelten zich verspreidden
naar het westen en het oosten. Een moderne visie stipuleert echter dat een vroege
Keltische taal werd gesproken in Spanje en zich verspreidde naar West-Europa,
waarschijnlijk langs de Atlantische kust tijdens de Bronstijd in het 4de millenium v.
Chr. Het was een tak van de Indo-Europese taalgroep die werd gesproken van India tot
de Atlantische kust. Volgens een theorie is het Keltisch een Indo-Europese taal met een
Iberisch accent. In ieder geval staat vast dat in die tijd zeer intensieve contacten
bestonden aan de Atlantische kust van West-Europa. Het Keltisch kan oorspronkelijk
verspreid zijn als lingua franca langs de vaarwegen, met regionale versies. De Keltische
talen raakten zeer verbreid over Europa en wij noemen het Keltisch, maar dat verbindt
hen nog niet met één enkele groep, de Kelten. Een gemeenschappelijke linguïstische
erfenis is niet gelijk aan één enkele culturele erfenis. De vroege Keltische talen waren
waarschijnlijk een spectrum van dialecten: talen kunnen een gemeenschappelijke wortel
hebben, maar dat maakt de sprekers ervan nog niet tot één volk. Keltische culturen
schijnen zeer divers geweest te zijn, met het gebruik van een Keltische taal als
belangrijkste gemeenschappelijke factor. De Kelten kunnen veel gemeenschappelijk
gehad hebben voor wat betreft de sociale structuur, de religie en materiële cultuur, maar
er bestonden ook talloze verschillen. Zo bestonden politieke structuren in de laatste
eeuwen v. Chr. van kleine stamhoofden tot gecentraliseerde staten en zelfs regionale
supermachten zoals die van de Arverni in Gallië. Het druïdisme bijvoorbeeld was enkel
beperkt tot het noordwesten van de Keltische wereld.

Hallstattcultuur. Verspreidingskaaart
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Hallstattperiode
De late Bronstijd van Midden-Europa duurde van 1300 tot 950-920 v. Chr. en is bekend
geworden als de zog. urnenveldencultuur. Deze cultuur wordt gekenmerkt door
bijzettingen van urnen op een urnenveld, en werd opgevolgd door de eerste
ijzertijdcultuur, de Hallstattcultuur. De naam urnenveldencultuur is afgeleid van het
gebruik de doden te cremeren en de as in een urn te doen en bij te zetten in een
urnenveld. De terreinen konden enkele hectaren groot zijn en meerdere eeuwen in
gebruik zijn gebleven. Elke urn werd gemarkeerd door een klein heuveltje. Van een
etnische eenheid is geen sprake, veranderde begrafenisgewoonten waren het gevolg van
nieuwe religieuze voorstellingen. Het oostelijk deel van deze cultuur is wel
geïdentificeerd met de Veneti en met een verloren gegane taal die tussen het Germaans
en het Keltisch lag. In de Nederlanden zijn tientallen urnenvelden gevonden, vooral in
de Kempen.
De eerste ijzertijd in grote delen van Europa tussen ca. 800 en 450 v. Chr. staat bekend
als de Hallstattperiode in een gebied ten noorden van de Alpen, genoemd naar de
vondsten in deze plaats in Oostenrijk. In Salzberg bij Hallstatt werd in 1846 een
uitgebreid grafveld gevonden met meer dan 1000 graven, waarvan meer dan de helft
inhumatiegraven betrof. In graven van mannen werden wapens gevonden, in die van
vrouwen spelden, sieraden en gespen.

Hallstatt, bronzen vaatwerk met koe en kalf, ca. 600 v. Chr.

Tegen de 6de eeuw v. Chr. had de Hallstattcultuur zich verbreid over grote gebieden die
in twee zones verdeeld waren, oost en west, met grote delen van West- en CentraalEuropa tot aan de Alpen en zich uitbreidend in Noord-Italië. Delen van Engeland en
Iberia maakten deel uit van deze cultuur in de laatste fase. De cultuur was gebaseerd op
landbouw, maar het bewerken van metaal was zeer sterk ontwikkkeld en op het einde
van de periode bestond intensieve handel in de eigen regio van de eigen cultuur en het
Middellands Zeegebied. Sociale hiërarchie werd belangrijk, met een opkomende klasse
van stamhoofden en krijgers, maar ook een economische elite. Door de handel in ijzer
ontstond een nieuwe elite. De maatschappij was georganiseerd op basis van stammen.
Slechts enkele van de grootste nederzettingen, zoals Heuneburg in Zuid-Duitsland,
waren eerder steden dan dorpen. De gemeenschap in Hallstatt was atypisch in
economisch opzicht. Hier leidde de exploitatie van zoutmijnen tot een bloeiende
economie. In de mijnen zijn talrijke organische materialen zoals textiel en leer bewaard,
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veel achter gelaten voorwerpen zijn in goede staat. De activiteiten in de zoutmijnen
werden grotendeels gestaakt rond 500 v. Chr. Veel graven werden waarschijnlijk in deze
tijd geplunderd. De mijnbouw was verplaatst naar het naburige Hallein. Hier zijn te
Dürrnberg belangrijke grafvondsten gedaan uit de late Hallstattperiode.

Hallstatt, zoutmijnen

Waarschijnlijk vond de verbreiding van deze Hallstattcultuur plaats in een context van
Keltische talen. In Noord-Italië ontwikkelde zich de Golasecca-cultuur organisch uit de
Canegrate-cultuur die een totaal nieuwe culturele dynamiek kende, zichtbaar in
aardewerk en brons, en die het tot een typisch voorbeeld van westelijke Hallstattcultuur
maakte. De taal blijkt hier overduidelijk Keltisch geweest te zijn, gelet op de gevonden
inscripties.
Handel met Griekenland is bewezen door de vondst van Attische zwartfigurig
aardewerk in de graven van de elite in de late Hallstattperiode. Waarschijnlijk werd het
geïmporteerd uit Massalia. Andere geïmporteerde goederen waren barnsteen, ivoor en
waarschijnlijk wijn.
De nederzettingen waren meestal versterkt, gelegen op heuvels, en bezaten vaak ateliers
van brons-, zilver en goudsmeden. Typische plaatsen zijn de Heuneburg aan de
bovenloop van de Donau, omringd door negen grote graftumuli, Mont Lassois in OostFrankrijk bij Châtillon-sur-Seine met het indrukwekkende graf van Vix, en het
heuvelfort te Molpir in Slowakije. Tumuli-graven beschikten over een grafkamer, vaak
vol rijke bijgaven. Wagens werden meegegeven, maar ook wapens, juwelen, bronzen
vaatwerk en een enkele keer een stenen stèlè (‘krijger van Hirschlanden’). Dolken die
in het westen werden meegegeven waren waarschijnlijk geen echte wapens, maar statussymbolen.
De materiële cultuur van de westelijke Hallstatt was blijkbaar voldoende om een stabiele
sociale en economische balans te verschaffen. De stichting van Marseille en de invloed
van Griekse en Etruskische cultuur vanaf ca. 600 v. Chr. leidde tot langdurige
handelsrelaties via het Rhône-dal, waardoor Hallstatt nederzettingen in sociaal en
economisch opzicht veranderden. Machtige lokale vorstendommen ontstonden die de
verdeling van luxe goederen van de Middellandse Zeegebieden organiseerden. Dit werd
karakteristiek voor de La Tène cultuur. Ijzeren zwaarden verschenen in de latere periode
vanaf de 8e eeuw, het pottenbakkerswiel op het einde van de periode.
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De blijkbaar vreedzame en welvarende Hallstatcultuur werd verstoord, stortte mogelijk
zelfs ineen op het einde van de periode. De oorzaken blijven nog altijd onbekend. Grote
nederzettingen als de Heuneburg werden verwoest of verlaten, de aanleg van rijke
tumuligraven stopte en oude graven werden geplunderd. Waarschijnlijk trokken veel
mensen naar het westen en de nieuwe La Tène cultuur ontwikkelde nieuwe centra in het
westen en noorden.

Krijger van Hirschlanden

Vorstengraf van Hochdorf

De latere Hallstattperiode in de westelijke zone wordt over het algemeen beschouwd als
de vroege periode van de Keltische kunst. Decoratie is meestal geometrisch en lineair en
wordt vaak aangetroffen in grafvondsten. Er is een verschil in stijl tussen oost en west,
met meer menselijke figuren en vertellende voorstellingen in het oosten. Dierfiguren
vormen vaak onderdeel van andere voorwerpen. In rijke graven van de elite in later tijd
worden soms luxe geïmporteerde kunstvoorwerpen aangetroffen. Unieke gevonden
objecten zijn bijvoorbeeld de Strettweg Cultuswagen, de Krijger van Hirschlanden of
voorwerpen uit het vorstengraf van Hochdorf. De oorsprong van de vertellende scènes in
de oostelijke streken is mogelijk afkomstig van de zog. Situla-kunst uit Noord-Italië en
de noordelijke streek van de Adriatische kust. Daar werden bronzen emmers voor het
eerst versierd met figuratieve friezen in provinciale Etruskische centra. Deze mode van
versierde situlae verspreidde zich naar het noorden en kwam zo in de oostelijke
Hallstattcultuur terecht. Wellicht ligt de oorsprong van situlafriezen met
diervoorstellingen in het Midden-Oosten en de regio van de Middellandse Zeeculturen.

Vače, detail situla met fries
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De Hallstattcultuur kent twee verschillende gebieden, een oostelijke en een westelijke. Er
bestonden verschillen in grafrituelen, artistieke stijl en het type van grafgoederen. In de
westelijke zone werden leden van de elite begraven met zwaard of dolk, in de oostelijke
met een bijl. In de westelijke zone werden karren in het graf meegegeven, in de oostelijke
zone werden krijgers vaak begraven met helm en borstharnas. Artistieke voorwerpen met
vertellende voorstellingen worden enkel in het oosten gevonden. In het oosten waren de
nederzettingen en begraafplaatsen vaak groter. De grootste grafheuvel in Centraal-Europa
is gevonden in Magdalenenberg bij Villingen (Baden-Würtemberg). De scheidslijn tussen
de twee subculturen liep ongeveer door Centraal Bohemen en Beneden Oostenrijk. De
westelijke zone van de Hallstattcultuur omvatte het noordoosten van Frankrijk, het
noorden van Zwitserland, het zuiden van Duitsland, Bohemen en het westen van
Oostenrijk. Perifere gebieden waren het noorden van Italië, het noorden en centrale deel
van Spanje en het noorden en centrale deel van Portugal.

Hochdorf, wagen met kostbare voorwerpen uit elitegraf

Hallstatt vorstendommen
Tussen 800 en 600 begonnen de vroege Kelten met de bouw van versterkte nederzettingen
op heuvels. Vooral ten noorden van de Alpen gebeurde dat vaak. Groepen van grafheuvels
markeerden de graven de opkomende elite. De toenemende groei van de handel –ijzer,
zout- schijnt de hoofdfactor geweest te zijn in de opkomst van deze elite. In de laatste
fase van de Halstattcultuur tussen ca. 600 en 475 v. Chr. zijn de meeste rijke graven in
het westen geconcentreerd. Zij zijn geconcentreerd rondom een handvol forten op
heuvels. De oorzaak van deze verschuiving naar het westen lijkt verband te houden met
de stichting van de Griekse kolonie Massalia rond 600 v. Chr. De nieuwe vorstendommen
liggen dichtbij de belangrijke routes die de Rijn, Seine, Loire en Boven-Donau met de
Rhône verbinden. De Keltische vorsten in het westen konden zo niet alleen geweldige
winsten maken met de handel, maar kregen ook toegang tot luxe goederen uit Griekenland
en het Middellandse Zeegebied. De zetels van deze vorstendommen waren een klein
aantal zeer rijke nederzettingen op heuvels. De belangrijkste lagen in Mont Lassois bij de
bovenloop van de Seine, Asperg bij Stuttgart, de Britzgyberg in de Bourgondische Poort
en de Heuneburg aan de Boven-Donau. Enkele van deze graven vertonen nieuwe niveau’s
van welvaart, zoals in Vix en Hochdorf. Importen uit de klassieke wereld worden over
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het algemeen alleen in de graven bij deze forten op heuvels gevonden. Dat betekent echter
niet, zoals wel wordt beweerd, dat de import van goederen uit de klassieke wereld de
‘barbaarse’ Kelten snel veranderde. De vorstendommen waren veel meer de climax van
langdurige interne veranderingen. De import van goederen uit de klassieke wereld
representeert veel meer het feit dat enkele samenlevingen in het noorden voldoende
ontwikkeld waren zodat zij dit soort exotische producten gingen gebruiken. De relatie
met het Griekse Massalia was niet de enige oorzaak voor de opkomst van vorstendommen
in het westen van de Hallstattcultuur, maar het hielp deze eerste bloeitijd van de Keltische
beschaving wél vormgeven.

Basse –Yutz, detail kan uit elitegraf

De late Hallstattperiode is beroemd om de rijke elitegraven, vroeger onterecht
vorstengraven genoemd. Vaak liggen deze graven bij een nederzetting met een
‚vorstelijke residentie‘. Dit betekent echter niet dat het graf voor een heerser of vorst
gemaakt hoeft te zijn. Tegenwoordig wordt vooral gedacht aan een maatschappelijke
elite, vooral economisch, die dit soort rijke graven liet aanleggen. In ieder geval blijkt uit
de opvallende grafvorm en inventaris een hiëarchisering van de maatschappij. Beroemde
voorbeelden zijn het elitegraf van Glauberg, dat van Hochberg an der Enz, het graf van
Vix (graf voor een vrouw), het graf van Reinheim in Saarland (ook voor een vrouw), of
de grafheuvel Sonnenbühl. In het oosten van de Hallstattcultuur, van Beieren tot Slovenië,
zijn tal van elitegraven gevonden voor mannen met vole wapenrusting.

Vix, detail bronzen krater uit graf ‚dame de Vix‘
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La Tène cultuur
De La Tène cultuur is een term die wordt gebruikt voor de latere periode van de oude Keltische
beschaving. De naam is afkomstig van een vindplaats bij het Meer van Neuchâtel in
Zwitserland. Hier zijn meer dan 2500 objecten gevonden. De cultuur raakte zeer verspreid en
kent een groot aantal lokale verschillen. Verspreidingsgebieden zijn België, het oosten van
Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, het zuiden van Duitsland, Tsjechië, Polen, Slowakije,
Slovenië, Kroatië, delen van Hongarije, Ukraïne en Roemenië. De Celto-Iberiërs hadden veel
zaken gemeen met deze La Tène cultuur, maar niet de artistieke stijl.
De La Tène cultuur ontwikkelde zich uit de Hallstatt cultuur zonder een culturele breuk. Rond
500 v. Chr. hielden de intensieve handelscontacten met Massalia in Zuid-Frankrijk op. In
dezelfde tijd breidde de Etruskische en Golasecca cultuur zich uit tot in Noord-Italië en de
Keltische regio. De handel via de Alpen verdrong die met de Grieken in Zuid-Frankrijk. Er
ontstonden twee gebieden van opkomende macht en innovatie: het Marne-Moezelgebied met
handelsbetrekkingen met de Povlakte en de Golasecca cultuur, en een Boheemse regio met
aparte contacten met het Adriatische gebied via de oostelijke Alpen en de Veneti.

Verspreiding Hallstatt en La Tène-cultuur

Handelsrelaties speelden een grote rol bij het ontstaan van de La Tène stijl. In een enorm gebied
worden verwante vormen aangetrofffen, inclusief Ierland en Engeland. Export-artikelen van de
La Tène gebieden naar de mediterrane landen betroffen voornamelijk zout, koper, tin,
barnsteen, wol, leer, huiden en goud. Het rijke metaalwerk van de Kelten zélf toont imitaties
van klassieke motieven van geïmporteerde voorwerpen. Langzaam veranderden de vormen
echter in een eigen stijl.
Rond 400 v. Chr. nam de handel met de mediterrane landen af. Waarschijnlijk was dit
veroorzaakt door enorme Keltische migraties naar het zuiden over de Alpen. Veroveringen en
plunderingen waren het gevolg, de Povlakte kwam in Keltische handen. In 387 v. Chr.
versloegen de Kelten onder Brennus de Romeinen en plunderden Rome. Tegelijkertijd trokken
andere Keltische groepen naar het Donau-bassin in het oosten wat een eeuw later culmineerde
in de aanvallen op Griekenland en Klein-Azië. De migraties kunnen een rol gespeeld hebben in
het gehele gebied van de vroege La Tène cultuur. Mogelijk was overbevolking de belangrijkste
oorzaak voor de migraties.
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In de 3de eeuw v. Chr. had de Keltische wereld zijn grootste territoriale omvang bereikt en was
op het hoogtepunt van haar macht. De Keltische wereld was niet één rijk, maar een mozaïek
aan stammen, een rijke schakering aan vorstendommen. Sommige werden geleid door
roofbaronnen, andere waren gemengde gemeenschappen zoals in Spanje en Italië. Maar de
meeste waren verbonden door de la Tène materiële cultuur in zijn talrijke stijlen en lokale
varianten, en alle waren verbonden door de gemeenschappelijke familie van talen en dialecten.
Galliërs in Italië. Alpen, Zuid-Duitsland en Bohemen
Spoedig na 400 v. Chr. trokken Keltisch sprekende stammen over de Alpen en vielen NoordItalië binnen. De Povlakte en naburige streken kwamen onder Keltisch gezag en werden bekend
als Gallia Cisalpina. De jonge Romeinse republiek kwam de Etrusken te hulp tegen de Keltische
opmars, maar het eindigde in 387 v. Chr. in de plundering van Rome door de Galliërs. Deze
terror gallicus zou nog lange tijd de Romeinse houding jegens de Galliërs beïnvloeden.
Overigens woonden in het noorden al vanaf de 6e eeuw v. Chr. Keltisch sprekende stammen,
de Insubres van de zog. Golasecca cultuur. Door de invasies aan het begin van de 4de eeuw v.
Chr. werd in ieder geval het noorden van Italië Keltisch-sprekend. Door Romeinse bronnen
kennen wij de locatie van belangrijke stammen, zoals Insubres te Milaan, de Cenomani te
Brescia of de Boii te Felsina (Bologna). Later in de 3de eeuw zouden de Romeinen langzaam
aan het gebied terug veroveren; in 232 v. Chr. werd het gebied van de Senones ingenomen, in
225 v. Chr. werd een Keltisch leger in de Slag van Telamon compleet in de pan gehakt.
Waarschijnlijk vonden ook interne migraties vanuit Zuid-Duitsland en Zwitserland naar
Bohemen plaats. Tegelijkertijd blijken daar ook tekens van continuïteit van de Hallstatt cultuur.
Op het einde van de 4de eeuw werd in Bohemen een eigen variant van La Tène metaalwerk
gemaakt. Op het einde van de 2de eeuw c. Chr. noemden de stammen hier zich Boii (Bohemen).
Er blijken contacten te bestaan tussen de Boii in Italië en Bohemen. Door de oprukkende
Germanen trokken op het einde van de 2de eeuw v. Chr. Keltische stammen uit CentraalDuitsland naar het zuiden.

Stervende Galliër, 2e eeuw v. Chr.

Van de Donaugebieden naar Griekenland en Klein-Azië
In de tijd van Alexander de Grote was het Donau bassin al een belangrijke uitbreiding van de
La Tène cultuur geworden. Het is echter niet duidelijk of de Keltische stammen daar vanuit de
Povlakte of het noorden gekomen waren. In het begin van de 3de eeuw v. Chr. ontstond een
grote migratie naar het zuiden, Macedonië en Griekenland. Wellicht vanwege de naam van de
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geweldige rijkdommen, maar ook de zoektocht naar nieuw land. In 323 v. Chr hadden de Kelten
een delegatie naar Alexander de Grote in Babylon gestuurd. De verhalen van de terugkeerders
over de geweldige Griekse steden zullen latere generaties gestimuleerd hebben om naar de
Griekse gebieden te trekken, zeker na het uiteenvallen van het rijk na de dood van Alexander
de Grote. Na de eerste aanvallen op Macedonië vielen in 279 v. Chr. de Keltische stammen
(hier Galatae genoemd) het land binnen. Door interne strijd trok een deel van het
binnenvallende leger naar Klein-Azië en stichtte daar een Galatische staat. Een ander deel onder
leiding van Acichorios en Brennus trok richting Griekenland met de intensie het heiligdom van
Delphi te plunderen. Bij de aanval op Delphi verloren de Galaten duizenden manschappen,
Brennus stierf, en de overlevenden trokken zich onder leiding van Acichorios terug in Thracië.
In 278 v. Chr. nodigde Nicomedes van Bithynië drie Keltische stammen uit om de Hellespont
over te steken en mee te helpen in oorlogshandelingen. Hoewel de Keltische troepen onder
leiding van Leonorius en Lutarius in 275 v. Chr. door Antiochus I van Seleucia werden
verslagen, wisten zij zich toch als een belangrijke krijgsmacht in Klein-Azië te vestigen. Het
lijkt erop dat zij een verbond met Mithridates van Pontus wisten te smeden die hen in het gebied
van Seleucia vestigde. Koning Antiochus II kon de Galaten niet verhuizen en werd zelfs door
een Kelt vermoord in 261 v. Chr. Attalos van Pergamon zou de Galaten rond 240 v.
Chr.verslaan. De overwinning werd ‚gevierd‘ op het Pergamon-altaar, nu in Berlijn.Vanwege
hun afschrikwekkend imago –plunderaars, doders van gevangenen- werden de Galaten door
Hellenistische vorsten gebruikt als huursoldaten. Als bondgenoten van Antiochus III van
Seleucia vochten zij tegen Rome in de slag van Magnesia in 190 v. Chr. De Romeinen
versloegen in een strafcampagne de Kelten en maakten 40.000 krijgsgevangenen. Later zouden
de Romeinen de Galaten gebruiken voor hun militaire politiek in het Hellenistische oosten.
Spanje en Portugal: Celtiberiërs
Spanje en Portugal zijn betrekkelijk verwaarloosde delen van de Keltisch sprekende wereld.
Het is echter het enige gebied, naast Gallië, waar de term `Kelt` in de oudheid is aangetoond.
Kelten op het Iberisch schiereiland waren slechts één groep tussen vele andere volkeren in. In
de 2e eeuw v. Chr. was het Keltisch gebied beperkt tot het het centrale noordelijke deel. Volgens
Herodotus leefden Kelten sinds de 5e eeuw v. Chr. op het Iberisch schiereiland. Opmerkelijk is
dat Iberia geen onderdeel werd van de La Tène wereld. De Keltisch sprekende stammen zijn
niet door migraties in de 5e eeuw v. Chr. hier terecht gekomen. Misschien was er al migratie in
de late Bronstijd, misschien is er nooit sprake geweest van verhuizingen en ontwikkelden taal
en cultuur zich lokaal met contacten over de Pyreneeën. Celtiberiërs waren populair als
huursoldaten, met name in dienst van Carthago. Vanaf de 2e eeuw v. Chr. waren zij de beste
hulptroepen van de Romeinen, vooral als cavalerie.

Speld van Branganza, detail. 250-200 v. Chr.
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Gallia Celtica
Toen de Romeinen in de 2e eeuw v. Chr. in het Rhône-dal arriveerden, was het voor hen
duidelijk dat de gebieden van het huidige Frankrijk, Rijnland en het Alpine-gebied bewoond
werd door verwante, Keltisch-sprekende volkeren. Het oosten van Frankrijk is lange tijd
beschouwd als deel van het traditionele Keltische vaderland in de Hallstatt periode en de vroege
La Tène. Het vormde de westelijke regio van de la Tène cultuur die zich vanaf de 5de eeuw v.
Chr. naar het westen en noorden verpreidde, tot in Engeland en Ierland. De verandering van de
materiële cultuur tijdens de 5de eeuw v. Chr. was waarschijnlijk het gevolg van de beweging
van een stylistische mode tussen Keltisch sprekende volkeren aan de Atlantische zijde van
Europa.

Entremont, stenen koppen

Eén van de hoofdkenmerken van deze periode is de afwezigheid van bewijzen van handel met
het Middellands Zeegebied na ca. 400 v. Chr. Handel langs de Alpenroutes naar Italië was
waarschijnlijk onderbroken door de Keltische invallen in de Povlakte rond 400 v. Chr. Na deze
tijd werden Noord-Italië en de Balkan regio’s met directe contacten met de klassieke Keltische
gebieden. Zo zouden klassieke ideeën Gallia kunnen zijn binnengekomen. Waarom de handel
vanuit Massalia zo plots stokte, blijft nog een vraagteken. Misschien was Gallië voor enige tijd
dunner bevolkt met kleinschaliger politiek en minder competitie om locale macht te verwerven.
Mogelijk was er een reactie op buitenlandse modes. In ieder geval bestond tussen de 4de en 2de
eeuw een relatief isolationisme.
Rome werd in de 2de eeuw v. Chr. Gallië ingetrokken door de wens veilige verbindingen te
hebben met de provincies in Iberia en vanwege de verzoeken om hulp door haar voormalige
bondgenoot Massalia. Toen Rome reeds actief was in het gebied van de Rhône-monding tot de
Pyreneeën, vroeg de stam van de Massiliotes hulp tegen de Saluvii, een machtige Gallische
stam met een belangrijk werk in Entremont (bij Aix-en-Provence). De Romeinse interventie in
dit conflict veroorzaakte een kettingreactie met enorme consequenties. De belegering en
vernietiging van Entremont in 124-123 v. Chr. werd gevolgd door de bouw van een Romeinse
versterking in Aquae Sextiae (Aix). De verzoeken tot overgave van de voortvluchtige leider
van de Saluvii leidde direct tot een oorlog met de Gallische Allobroges in 122 v. Chr. Daarbij
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raakten de Romeinen in het gebied van de Arverni ten westen van de Rhône. Onderhandelingen
van de zijde van de Arverni hielpen niet en hun legers werden door de Romeinen verslagen.
Met de stichting van een strategische kolonie te Narbo (Narbonne) in 118 v. Chr. en de aanleg
van een weg van Italië naar Spanje werden de fundamenten gelegd voor de stichting van de
provincie Gallia Cisalpina. Vanaf nu had Rome direct politiek contact met het centrum van
Gallia. Vanaf 122 v. Chr. ontstond een bondgenoodschap met de stam van de Aedui, de
tegenstander van de Averni.

Pijlers voor schedels en beelden van krijgers, Roquepertuse

De tweede eeuw v. Chr. was een periode van belangrijke veranderingen voor Gallia. Er ontstond
weer een meer intensieve handel met de mediterrane landen, uiteindelijk volgde de vestiging
van de Romeinse provincie Gallia. Delen van Gallia zouden veranderen in een beschaving van
steden. Op het einde van de 2de eeuw v. Chr. werd Gallia binnengevallen door de Kimbren en
Teutonen, de eerst vermelde invallen van Germaanse stammen.
Britannia
De Britse contacten met de landen aan de Middellandse Zee waren gedurende de ijzertijd
intensief. Zo kwam bijvoorbeeld koraal naar de Britse eilanden. Na de stichting van de
Romeinse provincie Gallia Cisalpina namen de economische betrekkingen zelfs toe, via
Bretagne, Biscaye, de rivier de Garonne en tot slot via Narbo en Massalia. De handelaren van
het vasteland waren vooral geïnteresseerd in tin van de Britse eilanden. Hengistbury Head aan
de kust van Dorset was een belangrijk commercieel centrum. Over het algemeen kan men echter
stellen dat Britannia grotendeels self-supporting was en zich op eigen wijze ontwikkelde. De
oude visie dat de ontwikkelingen in de ijzertijd het gevolg waren van grootscheepse invasies
van Keltische sprekende volkeren lijkt niet echter het geval. Britannia kende een continuïteit
van gebruiken en levensaspecten sinds de bronstijd. Bekend is dat de Keltische stam van de
Belgae zich in het zuiden van Britannia had gevestigd, maar de impact daarvan lijkt niet zeer
groot geweest te zijn. De absorptie van continentale ideeën en praktijken –het duidelijkst
zichtbaar in de artistieke vormen in La Tène stijl- kan veroorzaakt zijn door banden van
politieke aard of bloedverwantschap met Bretagne en Belgica. In Britannia ontwikkelden zich
ook eigen ‚trends‘ zoals de decoratieve versiering van spiegels en schildvormen. Een typisch
Britse ‚export‘ was het druïdisme dat blijkbaar hier ontstond. Wellicht werd het door Britse
huursoldaten meegenomen naar Gallië.
14
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Ierland
Voor Strabo was Ierland nog meer een mysterie dan Engeland. Hij twijfelde aan wat hem over
het land was verteld. Het archeologisch materiaal is ook bescheiden en raadselachtig. Versterkte
nederzettingen op heuvels zijn bekend, maar moeilijk precies te dateren. In Ierland zijn maar
weinig goed dateerbare voorwerpen uit de klassieke wereld bekend. Toch moeten er centra van
macht geweest zijn sinds de midden ijzertijd, getuige de vondsten van de koninklijke site van
Navan in het graafschap Armagh. De vele suggesties die gedaan zijn met betrekking tot invallen
van stammen als de Gaels en de Fir Bolg zijn niet op echte bewijzen gebaseerd. Er lijkt eerder
sprake van een lange traditie sinds de Bronstijd, gevolgd door een late introductie van de
artistieke traditie van de La Tène cultuur. Metalen voorwerpen van de La Tène cultuur
verschijnen pas ongeveer 250 v. Chr.in Ierland. Het is wel mogelijk dat Ierland deelnam in de
ontwikkeling van de Keltische identiteit, door middel van handel, diplomatieke contacten en
wellicht zelfs een beperkte immigratie. Pas in de eerste eeuwen na Chr. maakte Ierland volop
deel uit van de Keltische wereld.

Materiële cultuur van La Tène
Uit buitenlandse voorwerpen in elitegraven blijken uitgebreide contacten door middel van
handel. Etruskische, Italische, Griekse, Dacische en Scytische artistieke stijlen zijn herkenbaar
in de materiële cultuur van La Tène. De La Tène stijl ontwikkelde zich niet in een vacuum. De
wortels ervan liggen in de oudere Hallstatt cultuur, maar ook in de Etruskische en Griekse en
zelfs die van Voor-Azië en Mesopotamië. Veel klassieke motieven, zoals lotusbloemen en
dierenfiguren, kunnen worden herleid tot Assyrische en Perzische prototypes. Veel van de
vroegste La Tène kunstwerken zijn in graven gevonden waar ook Etruskische en Griekse
geïmporteerde voorwerpen werden gevonden. De Keltische kunstenaars imiteerden echter deze
voorwerpen niet, maar ontwikkelden een nieuwe vorm en decoratie, zoals blijkt uit de vazen
die in Basse-Yutz (Moezelstreek) zijn gevonden. Er was sprake van een selectief gebruik:
plantaardige motieven werden overgenomen, zoals de palmet, acanthus of lotusbloem, maar
van mensenfiguren werden enkel hoofden populair en dan nog sterk gestileerd voorgesteld.
De La Tène kunst ontstond in een groot gebied, in een aantal experimentele en regionale stijlen.
Veel van de beste objecten uit de vroege La Tène zijn afkomstig uit de rijke elitegraven in de
streek van Rijn-Moezel. Eén van de fraaiste voorbeelden is de zog. Schwarzenberg kom, 475450 v. Chr., met in de opengewerkte gouden decoratie een patroon dat gebaseerd is op klassieke
palmettes en lotusknoppen. De vroegste voorbeelden uit de Champagnestreek zijn uiterst
geometrisch gedecoreerd. Vroege voorwerpen uit Oostenrijk en Bohemen zijn ook geometrisch
gedecoreerd. Hier zijn echter wel minder planten en meer dieren als motief gebruikt. Op het
einde van de 5de eeuw v. Chr. werden ideeën en vormen over tal van centra uitgewisseld
damkzij politieke en handelsrelaties en misschien zelfs de mobiliteit van edelsmeden. Veel
voorwerpen, zoals broches, werden gestandaardiseerd in de La Tène wereld gedurende de 4de
en 3de eeuw v. Chr. In Noord-Italië ontstonden nieuwe artistieke vormen. Het was ook de
belangrijkste streek met contacten met de klassieke wereld. Deze kruisbestuivingen zorgden
voor de uitgebreide verspreiding van de zog. Vegetatieve stijl. Metaalwerk werd gekenmerkt
door heldere kleuren, van goud, brons, koraal en glas inleg tot later kleurrijk email in Engeland.
Diversiteit was echter karakteristieker dan standaardisering. Was op het einde van de 4de eeuw
v. Chr. de vegetatieve stijl nog overheersend in de Keltische artistieke wereld, aan het begin
van de 3de eeuw v. Chr. ontstonden er tal van regionale stijlen inclusief in Engeland en Ierland.
In de twee eeuwen daarna verdween de invloed van de klassieke culturen en ontwikkelde de
Keltische artistieke cultuur zich op eigen kracht. Zo zijn de voorwerpen uit het elitegraf van
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Waldalgesheim, ca. 350-325 v. Chr., gedecoreerd in een nieuwe gestileerde vegetatieve stijl,
een vorm die waarschijnlijk in Noord-Italië ontstond en vandaar naar andere delen van de
Keltische wereld werd doorgegeven. Van deze Vegetatieve stijl lijken twee belangrijke nieuwe
vormen afgeleid: de geciseleerde decoratieve zwaardstijl en de driedimensionale versieringen
op torcs, armbanden, e.d. in de zog. plastische stijl.
La Tène kunst werd in Engeland en Ierland geïntroduceerd in de 3de eeuw v. Chr., maar in
Spanje ontbreekt het hoegenaamd. Objecten in vegetatieve stijl ontbreken grotendeels op de
eilanden, maar zorgden wel voor inspiratie. In Engeland werd vooral brons gebruikt voor
voorwerpen die op het continent in ijzer werden vervaardigd, zoals zwaardschedes en schilden.
Het schild van Battersea is daarvan een klassiek voorbeeld. Zowel Ierland als Engeland werden
belangrijke centra van innovatie en insulaire kunst met de meest verfijnde vorm van La Tène
in de late ijzertijd.

Battersea, schild. 3de -1e eeuw v. Chr.

Keltische leefpatronen
Het dagelijks leven in vroege Keltische samenlevingen moet per regio erg verschillend zijn
geweest. De beste aanwijzingen voor inzicht in het dagelijks leven komen uit Gallië. De
maatschappijvormen verschilden enorm, van losse stamverbanden tot gecentraliseerde
koninkrijken. Van statische structuren was eehter geen sprake: er bestond een constante
verandering. Stammen veranderden in staten. De Keltische maatschappij was grotendeels
ongeletterd, vandaar is het niet vreemd dat Galliërs uitblonken in spreekvaardigheid en het
organiseren van vergaderingen karakteristiek was. Er moet een verfijnde mondelinge literatuur
bestaan hebben, vergelijkbaar met de Homerische verhalen in Griekenland; echter niets is
bewaard.
De meest fundamentele verdeling in de Keltische samenleving was die tussen vrouwen en
mannen. Toch hadden de vrouwen in deze typische mannenmaatschappij een prominentere
plaats dan de vrouwen bij Romeinen of Grieken. Er bestonden bevoorrechte klassen van edelen,
krijgers en individuen met bepaalde gaven zoals priesters, zieners of kunstenaars. Priesters
speelden een vitale rol in de handhaving van de identiteit van de mensen en in hun relaties met
de goden, de doden en andere gemeenschappen. Slavernij bestond op bescheiden schaal.
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Stammen werden bestuurd door koningen of stamhoofden met beperkte macht. Belangrijke
besluiten werden genomen door de vergadering van alle vrije mannen. De maatschappij was
hoofdzakelijk ruraal: de meeste mensen brachten hun dagelijks leven door op het land. De
huizen in Gallië waren meestal rechthoekig, in England rond van vorm.

Maiden Castle, hillfort

Keltische volkeren bouwden talloze versterkte nederzettingen in veel delen van Europa. De
meest opvallende zijn de zog hillforts. Er zijn honderden van deze versterkte nederzettingen
bekend. In sommige streken waren zij wellicht de belangrijkste nederzettingsvorm, zoals in het
gebied van de Rhône in de 2de eeuw v. Chr. In Engeland zijn diverse prominente voorbeelden
bewaard, hoewel in het oosten van Yorkshire deze hillforts bijna onbekend zijn. Sommige van
de hillforts dienden als vluchtburcht in tijd van nood, sommige waren bestemd voor permanente
bewoning, andere slechts voor seizoensgebruik zoals Danebury. In de late ijzertijd ontstonden
nieuwe types van nederzettingen, zoals de oppida of proto-steden.

Trichtingen, torc, 200-50 v. Chr

De Kelten hadden een te vrezen reputatie vanwege hun agressie. Oorlog moet een grote rol
hebben gespeeld bij de Kelten. Wapens zullen een grote status hebben vertegenwoordigd. In
Gallië groeide de bevolking en staten werden groter in de late ijzertijd. Dit zal geleid hebben
tot een toename van oorlogsvoering. Toch zal deze lange tijd op bescheiden schaal geweest zijn
en leidde niet tot grote schade aan economie en welvaart. De enorme legers van Vercingetorix
tegen de Romeinen waren exceptioneel en het gevolg van de massieve oorlogsvoering van de
Romeinen zélf. De kleinschalige oorlogsvoering bij de Galliërs heeft wel geleid tot clientelisme
en verbonden, een verschijnsel wat zeer opviel bij Caesar. Het gebruik van strijdwagens bij de
Kelten schijnt vanaf de 2e eeuw v. Chr.uit de gratie gevallen te zijn. Op het vasteland van
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Europa worden strijdwagens voor het laatst genoemd in de oorlog bij Telamon in 225 v. Chr.
Caesar kwam ze alleen tegen op het strijdtoneel in Engeland. In de plaats van strijdwagens
kwam in de late ijzertijd de cavallerie op. Keltische krijgers waren vaak actief als huursoldaten
in andere stammen. In de 3de eeuw v. Chr. waren duizenden krijgers in Gallia Transalpina, de
zog. Gaesatae, die gehuurd konden worden. Vooral in de Griekse staten van het oostelijk
Middellandse Zeegebied dienden veel Keltische huursoldaten vreemde mogendheden, zoals in
Anatolië, Egypte, Macedonië en Carthago. Hannibal maakte in de Tweede Punische Oorlog
gebruik van Keltische huursoldaten. Verslagen Keltische generaals zochten vaak de dood in de
strijd of pleegden zelfmoord. Keltische overwinningen gingen gepaard met onthoofdingen,
enerzijds dienend als trofee, anderzijds om religieuze redenen. Voor de Kelten gold het hoofd
als verblijfplaats van de geest van de onsterfelijke ziel. Het bezit van het hoofd van een
verslagen tegenstander betekende ook het bezit van zijn geest.

Religie bij de Kelten
De Kelten waren uitermate bijgelovig, gegijzeld door hun goden, geesten en priesters. Hun
leven was bepaald door ritelen en taboes. Zelfs het landschap was overladen met het
bovennatuurlijke, en voorzien van talloze schrijnen en rituele plaatsen. Toch blijft de religieuze
wereld van de Kelten voor ons nog een raadsel, door het gebrek aan archeologische vondsten
en het feit dat druïden (volgens Caesar) alleen een mondelinge overlevering kenden.
Daarentegen bieden klassieke auteurs wel informatie over religie en grafgewoonten, goden en
offers, echter wel met de nodige overdrijving. Recent archeologisch onderzoek biedt echter
hulp.
Veel Keltische goden zijn bekend bij naam uit teksten en inscripties uit Romeinse tijd, uit
plaatsnamen (Lugdunum/Lyon) of door Ierse tradities. Sommige goden golden slechts lokaal,
andere werden over een groot gebied vereerd. Lugh, vermoedelijk een zonnegod, is bekend van
Ierland tot Spanje en Gallië. Er bestond echter geen universeel pantheon van goden. Sommige
goden kunnen een veelzijdige functie gehad hebben: Teutates, ‘god van de stam’ was misschien
een gebruikelijke titel voor verschillende goden. Sommige goden waren verbonden met
bijzondere plaatsen, bronnen of water: Nemausus in Nîmes of Sul in Bath.
Veel goden werden vereerd in triaden of golden als drie aspecten van één god. Sommige goden
konden van gedaante veranderen.
Kelten kenden een automatisch geloof in het herboren worden in het hiernamaals. Het geloof
in een vorm van Walhalla verklaart de reden waarom Keltische soldaten geen angst hadden
voor de dood. Pas op het einde van de ijzertijd begonnen de Kelten hun goden in een
mensengedaante voor te stellen. Keltische goden in mensengestalte zijn vooral gevonden in de
buurt van Griekse en Romeinse nederzettingen en steden. In de periode van Caesar waren goden
in mensengestalte gemeengoed geworden bij de Kelten.

druïden
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Druïden hadden een groot aanzien in de Keltische wereld van Engeland en Gallië, als
intellectuelen, rechters, zieners, astronomen en contacten met de godenwereld. Er bestonden
echter ook andere priesterkasten, zoals de Vates (Strabo: ‘zieners en natuurfilosofen’) en
priesteressen.
De druïden zijn gehuld in een mist van mysterie. Zij hebben geen archeologische sporen
nagelaten, hun kennis ging mondeling van de ene generatie over op de andere. Door klassieke
geschreven bronnen en Ierse folkore is hun ware aard nog meer verhuld geworden vanwege de
romantisering.
Volgens Caesar waren de druïden een goed georganiseerde broederschap binnen meerdere
stammen die elkaar eenmaal per jaar ontmoetten in de regio van de Carnutes in Gallië om een
opperste druïde te kiezen. Zij kwamen samen op een heilige plaats. Zij waren geen onwereldse
asceten, maar sterk geïntegreerd in de maatschappij. Zij bewaakten de tradities van de stam, en
regelden de wetgeving. Zij bepaalden de kalender. Bij onenigheden bemiddelden zij. Als
priesters brachten zij offers, zowel die van dieren als mensen. Volgens Caesar kon het soms 20
jaar studie en training duren vóórdat iemand druïde werd.
Waarschijnlijk ontstond het druïdisme in Engeland en verspreidde zich vandaar naar Gallië. In
klassieke bronnen wordt er niet over gerept voor de gebieden van Italië, Spanje, de Donau regio
of Galatia.
Schrijnen en heiligdommen lagen vaak dicht bij plaatsen van natuurkrachten, op heuvels of in
grotten. Er bestonden ook heilige domeinen en tempels. Bomen golden als belangrijke
vereringsobjecten. Het heiligdom van Roquepertuse, vlakbij Aix-en-Provence, was een tempel
van de Saluvii. De kalkstenen beelden tonen veel invloed van de Grieken uit het naburige
Massalia. Andere onderdelen zijn on-Grieks, met name de nissen voor mensenschedels. In
Entremont zijn sculpturen gevonden die ook getuigen van onthoofdingen. In Gournay aan de
Oise zijn de resten gevonden van een heiligdom met een omheining en offerkuilen overdekt
door een houten gebouw. Duizenden dierenbotten en vele mensenbotten zijn hier gevonden. In
Ribemont-sur-Ancre aan de Somme is een soorgelijk heiligdom gevonden met o.a.de botten
van 1000 geofferde mannen en vrouwen.

Sucellus (Silvanus)
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De betekenis en omvang van Keltische wateroffers is duidelijk geworden in Tolosa (Toulouse)
waar in 107 v. Chr. de Romeinse generaal Caepio 50 ton goud en 50 ton zilver zou hebben
geplunderd van de tempel en nabijgelegen meren.
De Keltische goden werden voor tal van zaken aangeroepen door middel van offers,
bijvoorbeeld hulp voor een goede oogst, verzoek om geluk of genezen van ziekte. Vanaf de
Bronstijd werden grote bronzen vaten gebruikt voor de offers. Volgens Strabo werden
krijgsgevangenen gedood boven een bronzen vat. Voorwerpen zonder een duidelijke functie
kunnen als votiefoffer gebruikt zijn. Voorwerpen als bewust vernielde wapens zullen zijn
gebruikt geweest bij funeraire rituelen. Waarschijnlijk bestond voor de Kelten geen onderscheid
tussen grafrituelen en offers.
In de laatste decennia voor het begin van de jaartelling werd in Engeland een nieuw grafritueel
geïntroduceerd, crematie. Crematie werd het standaard funeraire gebruik in Gallië onder de
Romeinen. Volgens sommigen kan dit duiden op immigratie vanuit Gallia Belgica naar
Engeland. In dat geval is er een extra bewijs voor dat Engeland meer en meer integreerde in de
grotere Keltische wereld. Omdat in Engelse crematiegraven uit die tijd ook Romeinse amforen
zijn gevonden lijkt het erop dat de romanisering ook hier zich ontwikkelde.
Handelsrelaties voorzagen Engeland van talloze voorbeelden van vakmanschap van het
vasteland. Zwaarden werden geïmporteerd, gekopieerd en verbeterd. Voorwerpen van de
Hallstatt en La Tène cultuur kwamen ook in Engeland terecht. De vroege Keltische kunst, ca.
500-150 v. Chr., werd in verschillende regionale centra in Europa geproduceerd die intensieve
contacten met elkaar hadden. Zo ontstonden contacten vanuit Centraal-Europa met de gebieden
aan de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Engeland en Ierland maakten deel uit van deze
contacten door Europa. Bronzen en ijzeren objecten zijn er versierd met planten-en
dierenvormen die verwant zijn aan die in Centraal-Europa. Naarmate de Romeinse macht echter
dominanter werd rond de Middellandse Zee, nam de betekenis van deze gecompliceerde
Keltische kunstvormen daar af, terwijl in Engeland en Ierland een bloeiperiode werd ingezet.

Vachères krijger, Gallische krijger met Romeinse kleding

Romeinen en Kelten
Als oplossing van zijn grote schulden begon Caesar nieuwe gebieden te veroveren en plunderen.
In dit licht moeten de Gallische oorlogen van Caesar tussen 58 en 50 v. Chr. worden gezien.
Deze oorlogen culmineerden in de Slag van Alesia in 52 v. Chr., waarbij geheel Gallië tenslotte
veroverd werd. Gallië was rijk en beschaafd, veel stammen hadden contacten met Romeinse
kooplui. De Romeinen respecteerden en vreesden de Gallische stammen. De migratie van de
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Helvetii naar Gallië werd de eerste serieuze krachtmeting, waarbij de Romeinen deze stam bij
Bibracte versloegen. Vervolgens werden de Suebi die uit het Germaanse gebied naar de MarneRijn regio waren verhuisd, verslagen. Vervolgens werd het gebied van de Belgae ingenomen.
De Veneti die in Bretagne een confederatie van anti-Romeinse stammen hadden gevormd,
werden vervolgens verslagen. De opstand van de Eburones onder Ambiorix leidde daarna tot
een Keltische nederlaag. Tot slot leed Vercingetorix een nederlaag bij Alesia nadat hij de
Romeinen had verslagen bij Gergovia. Daarmee kwam een einde aan de Gallische Oorlogen.
Romeins Gallië kwam onder Romeinse gezag, van 52 v. Chr. tot de 5de eeuw na Chr. Gallische
en Romeinse cultuur versmolten in een hybride Gallo-Romeinse cultuur. De Gallische talen
verdwenen op den duur en werden vervangen door regionale vormen van het Latijn. Het verbod
op druïdisme en het syncretistische karakter van de Romeinse religie deden de Keltische religie
langzaam verdwijnen. Assimilatie van Keltische goden met Romeinse was aan de orde van de
dag: Lenis Mars of Apollo Grannus.De Keltische paardengodin Epona werd ook door de
Romeinen aangenomen.
Sinds het keizerschap van Claudius werden grote delen van Britannië veroverd door de
Romeinen. Onder keizer Claudius vond in 43 een invasie plaats met vier Romeinse legioenen,
officieel om een verbannen koning van de Atribates, Verica, in zijn macht te herstellen. Elf
stammen in het zuidwesten van Engeland gaven zich over aan Claudius en de Romeinen
vestigden hun nieuwe hoofdstad in Colchester.

Vespasianus veroverde het zuidwesten tot aan Exeter. De volgende stap was de verovering van
Wales die werd gehinderd door de opstand van Baudica in 60. De stam van de Silures werd er
pas in 76 verslagen. Intussen werd het noorden veroverd, tot aan York. In 78 werd Gnaeus
Julius Agricola de nieuwe gouverneur, de schoonvader van Tacitus. Hij versloeg de stam van
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de Ordovices in het noorden van Wales. Vervolgens rukte hij op tegen de Brigantes in NoordEngeland en de Selgovae aan de zuidkust van Schotland. Van 79 tot 84 veroverde hij grote
delen van Schotland en voer zelfs langs de oost- en noordkust van Schotland en won een
beroemde slag van Mons Graupius. Hij bouwde er een netwerk van wegen en forten. In 84 werd
Agricola door keizer Domitianus naar Rome teruggehaald. Uiteindelijk werden de Romeinen
gedwongen om hun bezetting terug te trekken tot daar waar rond 122 de Hadrian’s Wall werd
gebouwd. In 142 werd een nieuwe muur, de Antonine Wall, meer naar het noorden aangelegd,
maar na korte tijd weer verlaten. Romeinse troepen zouden echter diverse malen tot ver in
Schotland doordringen. De bekendste is die van 209, toen keizer Septimius Severus ten strijde
trok tegen de Caledonische Confederatie, Pictische stammen in het noorden. De inheemse
stammen werden geromaniseerd.

Keltische munten
De introductie van munten was één van de grote veranderingen in de late ijzertijd in Europa.
De verspreiding ervan ging gepaard met een snelle achteruitgang in de productie van luxe
versierde objecten, zoals schilden, wapens en torcs. Munten waren minder indrukwekkend,
maar verschaften door hun massaproductie wél het imago van macht en politieke
boodschappen. Munten verschenen in Centraal en Noord Europa vanaf het einde van de 4de
eeuw v. Chr. onder invloed van de klassieke wereld, maar aanvankelijk in bescheiden aantallen.
Productie in grote aantallen verscheen tegelijkertijd met de opkomst van grote versterkte
nederzettingen van oppida zoals Manching in Duitsland en Bibracte in Frankrijk. Munten zijn
vaak gevonden als schatvondst. Het is niet uitgesloten dat in veel gevallen deze grote aantallen
begraven munten als offers aan lokale goden dienden, als een beroep op bovennatuurlijke
machten in de strijd tegen de Romeinen. Wellicht speelden de karakteristieke afbeeldingen van
dieren, koppen of dier-mens voorstellingen daarbij een rol.

Keltische spiegel, Engeland, 50 v. Chr- 50 na Chr.

Romeinse invloed op Keltische stijl
In de late ijzertijd nam het gebruik van naturalistische realisme zienderogen toe, wellicht als
antwoord op de invloed van Romeinse klassieke kunst. Opvallend zijn de realistische
voorstellingen van mensenhoofden. Grafgiften verraden Romeinse invloeden op Romeinse eeten drinkgewoonten. In de tijd van Caesar was het gebruikelijk dat kinderen van lokale leiders
als gijzelaar naar Rome werden gebracht en daar in Romeinse tradities werden opgevoed. Velen
keerden terug naar huis, waar hun Romeinse opvoeding van invloed is geweest op hun
persoonlijke en politieke agenda. Met name in Engeland werden sommigen van hen
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clientenkoningen van de Romeinen, lokale heersers die hun positie te danken hadden aan Rome.
Deze nieuwe relatie met de Romeinen wordt weerspiegeld in de objecten die macht en status
moesten uitstralen. Veel gevonden voorwerpen in Engeland uit de late ijzertijd blijken in de
mediterrane wereld gemaakt te zien en werden wellicht als diplomatieke geschenken naar lokale
vorsten in Engeland gestuurd.
In veel gebieden in Europa blijkt de introductie van realistische voorstellingen en
massaproductie technologie (zoals bij munten) het begin te zijn van verval van Keltische kunst
ten faveure van klassiek geïnspireerde kunst. In Britannië was het omgekeerde het geval. De
generaties vóór de Romeinse verovering zagen een bloeiperiode van Keltische kunst. Een
nieuwe, meer twee-dimensionale Keltische stijl werd ontwikkeld waarbij de vloeiende
organische vormen van vroegere stijlen werden samengevoegd in gegraveerde lijnen die een
harmonie schiepen van positieve en negatieve motieven. Deze ontwerpen verschenen op nieuwe
types objecten die van een veranderde levensstijl getuigden, zoals prachtig gedecoreerde
spiegels. Er ontstond een nieuwe stijl, de zog “Mirror Style’. Deze spiegels vertegenwoordigden
niet alleen een cosmetische mode of luxe, maar waren ook objecten met een speciaal soort van
macht en magie in een wereld waar reflecties anders alleen konden worden waargenomen in
water.
Emailtechniek kwam oorspronkelijk uit de Griekse wereld. In de late ijzertijd werd deze
techniek ook ten noorden van de Alpen gebruikt, maar bloeide vanaf de 1e eeuw v. Chr. in
Engeland en werd beschouwd als een specialisme. In de Romeinse tijd bloeide de productie van
torcs weer op in Engeland, nu meestal van koper.

Rome voorbij: het schrift
In het centrale en westelijke deel van Britannië, waar de Romeinen lang hadden gezeten en het
christendom sinds de 4de eeuw redelijk verspreid was, werden in de na-Romeinse tijd vaak
Latijnse en letters en frasen gebruikt. Dit gold echter niet voor andere Keltische sprekende
volkeren op de eilanden. Buiten de Romeinse grenzen ontwikkelden de volkeren hun eigen
schriftvormen die hun eigen identiteit versterkten. In Ierland werd het Ogam-schrift ontwikkeld
om de klanken van het Oud Iers te verwoorden.

Ogham, 20 standaardletters en 5 extra letters

In Schotland ontwikkelden de Picten hun eigen schrift van non-alfabetische symbolen.
Sommige symbolen lijken op echte voorwerpen of dieren, maar de meeste zijn niet te
ontcijferen geometrische vormen. Met Keltische kunstvormen werd het schrift uitgewerkt in
lijnpatronen zoals in de metaalkunst van die tijd. Het schrift is nog niet ontcijferd.

23

©Posterheide Brabant, Helmond

Keltische kunst in de vroege middeleeuwen
Over het algemeen worden de Picten en Scoten er verantwoordelijk voor gehouden hoe na het
einde van de Romeinse aanwezigheid in Britannië de oude Keltische artistieke vormen weer
opbloeiden. Deze stammen zouden de Keltische vormen bewaard hebben tijdens de Romeinse
aanwezigheid en met hun stelselmatige aanvallen op de Romeinen in Britannië de bij hun
bewaarde oude vormen weer geïntroduceerd hebben. Dat is echter slechts een deel van de
waarheid, omdat in het Romeinse Engeland Keltische vormen ook bewaard bleven. Zwierige
geometrische vormen en trompet-spiralen werden populair bij de Romeinse soldaten aan de
grenzen. De motieven kunnen zowel Romeins als Keltisch worden geïnterpreteerd. Sommige
andere motieven die altijd typisch Keltisch worden genoemd, zoals de triskele (driebenig
ontwerp) overleefden ook in Romeins Britannië. De opkomst van de trompet-spiralen en
triskele motieven maakte onderdeel uit van een veel grootschaliger trend in de laat Romeinse
wereld. In de laat Romeinse tijd was overal een grotere belangstelling voor abstracte en
geometrische versiering. Romeinse geometrische motieven beïnvloedden de ontwerpen in
Britannië en Ierland en werden in de 5e en 6e eeuw aangepast in een lokale stijl. Tussen 250 en
650 werd Keltische kunst in Ierland en Engeland hoofdzakelijk op kleine bronzen voorwerpen
toegepast. Ringvormige spelden ontstonden in Britannië in de late ijzertijd, maar werden zeer
populair in de Romeinse tijd. In de vroege middeleeuwen bleven zij populair en er onstonden
veel regionale varianten. De stijlen van broches zijn zeer verschillend tussen die van de Keltisch
sprekende en Angelsaksische volkeren. Vlechtwerk en gestileerde dieren waren karakteristiek
bij de Angelsaksen, maar niet bij de Keltisch sprekende volkeren, bij de Keltisch sprekende
volkeren trompet-spiralen en triskele.

Hunterston speld, 650-750

De Hunterston speld uit 650-750 is een voorbeeld van nieuwe relaties tussen de Keltische en
Angelsaksische wereld. Het gebruik van goud, gemmen en voorstellingen van gestileerde
dieren was typisch voor de Angelsakische cultuur, maar het type speld is Keltisch. De nieuwe
geheel ronde vorm was echter overheersend in Ierland. Deze combinatie van vormen en
materialen komt ook voor op belangrijke vroegmiddeleeuwse christelijke voorwerpen, zoals de
Ardagh Kelk uit Ierland. En deze relaties in kunstvormen verschijnen ook in totaal nieuwe
voorwerpen: stenen sculpturen en manuscripten. Deze stijl is bekend geworden onder de naam
‘insulaire stijl’, vanwege het karakteristieke in de vormen in deze Atlantische eilanden.
In de 7de eeuw ontstonden de meest dramatische veranderingen op de Britse eilanden en Ierland
sinds de Romeinse tijd. In de insulaire kunst vermengden invloeden van het Middellandse
Zeegebied, het continent en de Angelsaksische maatschappij zich met Keltische vormen.
Complexe kromlijnige en spiraalornamenten waren slechts een onderdeel, samen met linten en
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banden uit de klassieke wereld en gestileerde dieren uit de Angelsaksische kunst. Contacten
tussen verschillende oude en nieuwe groepen op de eilanden waren daarbij bepalend, maar ook
door de kersteningsactiviteiten van Ierse monniken. Kloosters op eilanden als Iona en
Lindisfarne speelden een grote rol bij deze vormfusies in de productie van manuscripten,
schrijnen, processiekruisen en de decoratie van kruisen. Vlechtbanden, met voornamelijk een
oorsprong in mediterrane landen en het vroege christendom, werden zeer populair, de
voorstellingen van mensen keerden terug. Opvallend zijn de afbeeldingen van een mens tussen
dieren, al vroeger bekend maar zeer populair in de vroege middeleeuwen. Het motief wordt in
vernad gebracht met de hymne van Habbakuk, met name de passage: ‘Tussen twee levende
dingen zul je bekend worden’.

Book Kells, ca. 700. Christus

In Ierland bestond een ononderbroken Keltische traditie sinds de vóór-Romeinse tijd. De
vormen in de 5e tot de 7e eeuw waren een voortzetting van die uit de La Tène cultuur van de
late ijzertijd, vermengd met Romano-Britse invloeden. Met de komst van het christendom werd
de Ierse kunst vermengd met mediterrane en Germaanse tradities, de laatste met name door
contacten met de Angelsaksen. Zo ontstond de zog. Hiberno-Saksische stijl in de 8e en 9e eeuw,
tot de komst van Vikingen die voor Scandinavische invloeden zorgden. Met de komst van de
Normandiërs in Engeland hield de Keltische kunst op te bestaan. Het Book of Durrow is het
vroegste complete insulaire evangeliarium en rond 700 was de Hiberno-Saksische stijl volledig
ontwikkeld in het Book of Kells. In de 9de en 10de eeuw werden de fraaiste ronde spelden
gemaakt in Ierland. Beeldhouwkunst begon te bloeien in de vorm van high-crosses, zoals het
Muiredach’s Cross in Monasterboice. De invloed van de Vikingen blijkt pas op het einde van
de 11de eeuw in Ierland, zoals in het Kruis van Cong en het schrijn van Manchan.

Revival van Keltische kunst
De nieuwe belangstelling voor de Keltische kunst kwam later dan de belangstelling voor de
Keltische literatuur. In de jaren ’40 van de 19de eeuw was de reproductie van Keltische broches,
spelden en andere vormen van metaalwerk mode, allereerst in Dublin, maar later ook in
Edinburgh, Londen en zelfs andere landen. Toen de Tara Brooch werd gevonden in 1850
bloeide de belangstelling voor Keltische kunst nog meer op. Op het einde van de 19de eeuw
bloeide de productie van monumentale Keltische kruisen op voor graven en monumenten.
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Vlechtbanden werden rond 1900 zelfs als architectuurmotief gebruikt door architecten als Louis
Sullivan in Chicago. Deze stad had een grote Iers-Amerikaanse gemeenschap. De plastische
stijl uit de vroeg Keltische cultuur werd populair in de decoratieve stijl van de Art Nouveau.
De Arts and Crafts Movement in Engeland omarmde de Keltische stijl, maar dat ebde in de
jaren ’20 van de 20e eeuw weg. De stijl had de nationale zaak gediend als een embleem van
Ierse cultuur. In intellectuele kringen werd de Keltische kunst echter steeds meer gezien als
nostalgie. Ondanks de buitenlandse oorsprong wordt de vlechtband nog altijd gezien als een
“Keltische’ decoratievorm en is nog altijd populair in het design, vooral in Ierland. In de jaren
’80 van de 20e eeuw ontstond een nieuwe Keltische Revival die nog altijd bestaat. Het werd
zelfs een internationaal fenomeen.

Charles Rennie Mackintosh, The Hill House, raam, 1902-4
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