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Van de redactie

De zevende jaargang loopt ten einde; de feestdagen staan voor de deur. Een mooie gelegenheid om 
kennis te nemen van de inhoud van dit nummer, zoals altijd zeer gevarieerd.
Uiteraard wordt er in dit nummer ook aandacht besteed aan het zo succesvol verlopen SEM- 
symposium van 4 november. Ongeveer honderd deelnemers volgden de voordrachten, divers van aard, 
maar alle met een geconcentreerde blik op de Romeinse wegen. Willem Bruijnesteijn verrichtte de 
aftrap van deze goed gevulde dag. Zijn cd-rom vond alom aftrek; een recensie daarover van de hand 
van Ruud van Veen treft u in dit nummer aan. Willem Bruijnesteijn komt zelf nog met een uitvoerige 
repliek op de bijdrage van Guido Delahaye over Ptolemeus en het werk van diens vader Albert 
Delahaye.
Joël Vandemaele en Hans Kreijns kruisen de degens ten aanzien van zaken die hen beiden 
bezighouden maar waaromtrent hun zienswijzen ver uiteenlopen. Nijmegen en de Waal is een 
interessante bijdrage van Paul van Overbeek. Iman Wilkens recenseert een nieuw boek over Troje en 
Homerus. Ook de Kelten blijven de gemoederen bezighouden gezien de reactie van John de Vries op 
een artikel van Ad Maas. De Tagung van Der Berner in Arnhem over de Thidrekssaga, waar een 
tiental SEMmers aanwezig was, was voor Ad Maas aanleiding om er een artikel aan te wijden.
Verder in dit nummer een aantal korte artikelen, respectievelijk over Wiltenburg, de ligging van 
Austrachië, een verslag van de ZS (Zeitenspriinge) in Kassei, en een recensie over het vorig jaar 
verschenen boek over Plechelmus.
Valère Gijs uit Brugge reageerde op een mededeling in het artikel Oorsprong en verspreiding van het 
christendom van Joep Knauf (SEMafoor, 7,1, febr. 2006), namelijk deze: Het onder water zetten van 
het eiland (Walcheren) door de bezetter tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog had het 
uitschakelen van een mogelijke landingsplaats als doel! Dit is onjuist. Het waren juist de geallieerden 
die op vier plaatsen de Walcherse dijken bombardeerden om zo, door overstromingen, het Duitse 
garnizoen dat de doortocht voor de geallieerde bevoorradingsschepen naar Antwerpen moest 
blokkeren, te immobiliseren. De inundaties door de Duitsers gebeurden in Zeeuws-Vlaanderen, dus 
aan de overkant van de Schelde. Volgens de heer Gijs krijgt de wetenschappelijke betrouwbaarheid 
van SEMafoor hierdoor een flinke dreun. Verder attendeert hij erop dat christelijke plaatsnamen door 
overstromingen kunnen zijn verdwenen. Joep Knauf erkent de vergissing. Over zijn werk zal 
regelmatig in SEMafoor bondig worden gerapporteerd.
Zoals altijd in de rubriek SEMafoortjes een scala aan nieuwtjes, activiteiten, tentoonstellingen enz.

SEM werkt momenteel aan een aantal zaken. Op de eerste plaats aan de voorbereiding van een uitgave 
naar aanleiding van het symposium over de Romeinse wegen, waarin de lezingen zullen worden 
opgenomen. Daarbij zullen ook enkele aanverwante relaterende zaken worden meegenomen.
Reeds nu is het SEM-vizier gericht op zaterdag 3 november 2007, wanneer het volgende SEM- 
symposium zal worden gehouden met als thema: de transgressies in de Lage Landen. Erg actueel nu 
we mogelijk nog deze eeuw door een transgressie zullen worden overvallen. Wordt “Amersfoort aan 
Zee”, een uitspraak - bijna 20 jaar geleden- van voormalig minister Neelie Smit-Kroes, realiteit?
Voor het zover is wensen we u uiteraard een prettige feestmaand en een zeer voorspoedig 2007.
Om wat in de stemming te komen treft u ook enkele bijlagen aan: een bijlage met SEMafoor - 
aanbiedingen, speciaal ook voor nieuwe abonnees, en opnieuw een boekenbijlage.

We verzoeken alle abonnees uiterlijk 31 januari 2007 het abonnementsgeld over te boeken, waarvoor 
reeds nu bij voorbaat dank.
Kopij voor het februarinummer wordt uiterlijk 15 januari 2007 op het redactieadres verwacht: Hof 6 
4854 AZ Bavel of per e-mail: info@semafoor.net.

Veel leesplezier in deze donkere, maar wel feestelijke dagen.
Met vriendelijke groet,

De S£A/fl/bor-redactie
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SEM-symposium 2006 
Romeinse reisgidsen en Romeinse wegen

Redactie

Kwantitatief en kwalitatief misschien wel het beste symposium van de zeven die tot nu toe gehouden 
zijn. Meer dan honderd deelnemers en een opvallend goede verkoop van bepaalde publicaties. 
Opmerkelijk is ook hoe gunstig een aantal vakmedia het symposium aankondigden. De presentaties 
overtroffen de verwachtingen. De bedachte opzet kwam geheel tot zijn recht. Er werden wel wensen 
geuit om bij volgende symposia een wat rustiger afloop te organiseren: meer napraattijd. Het is 
duidelijk dat een bepaalde groep bezoekers daar behoefte aan heeft en daar zal voortaan rekening mee 
gehouden worden. Er zat haast een natuurlijke opeenvolging in de presentaties: van het meer algemene 
naar het steeds concretere. En in alle presentaties keerde uiteraard steeds meer die intrigerende 
powerpoint-dia terug: dat gedeelte van de Peutinger-kaart dat betrekking heeft op onze regio in West- 
Europa. Opvallend was dat alle presentaties, ook enkele die langer duurden dan gepland, zeer 
aandachtig beluisterd en bekeken werden. Kennelijk was de betrokkenheid bij het thema zeer groot. 
Wie SEMafoor leest wist dat natuurlijk al wel, en zeker degenen die de visie van Albert Delahaye 
bestudeerd hebben. Het thema intrigeert, en dat lijkt toe te nemen.
Dit symposium is vooral van belang omdat het een nieuwe fase in de discussies inluidt. Dat is vooral 
te danken aan Willem Bruijnesteijn. Hij bracht immers het tot nu toe beste overzicht tot stand 
(momenteel op cd-rom) van wat drie bronnen te zeggen hebben: de Tabula Peutingeriana, het 
Itinerarium Antonini en de Kosmografie van Ravenna. Een Engelse uitgave van dit werk is eigenlijk 
onontkoombaar. Belangrijk was ook de analyse die Bruijnesteijn bood van het ontstaan van de 
reisgidsen en -kaarten. De oerbron van de Tabula ligt aantoonbaar in de eerste helft van de eerste eeuw 
(of eerder): in het toenmalige Rome moet de kaart als wandkaart een monument geweest zijn. In het 
ontwikkelen van de kosmografie en cartografie gaf Willem Bruijnestei jn de Griekse denkers, die veel 
sterker vanuit een bètacultuur dachten en werkten, de eer die ze toekomt.
Kathy Sas, archeologe en curatrice van het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke, belichtte op 
boeiende wijze de onlangs afgesloten tentoonstelling te Zottegem over het Romeinse wegennet, onder 
de passende titel Quo Vadis? Zij behandelde vanuit diverse invalshoeken de betekenis van dit 
wegennetwerk, alsook het belang van de waterwegen gedurende de gehele periode van het Romeinse 
rijk; met name legde zij het accent in haar lezing op westelijk Europa in de Romeinse tijd en vooral op 
Gallia en Germania. Vooral de informatie over hoe de Romeinen hun wegen technisch gezien 
aanlegden was fascinerend. Aanbevolen literatuur: Quo Vadis? Het wegennet van de Romeinen, een 
verenigd Europa (Paddestraat 7, 9620 Zottegem). Kathy Sas maakte ook duidelijk dat haar leermeester 
Hugo Thoen beweerd had dat er archeologisch gezien geen bewijs was voor de aanwezigheid van 
Caesar in België. De volgende spreker Hans Rombaut was daar echter niet van onder de indruk. Hij 
zette de achtergrond uiteen van zijn boek Julius Caesar in België, een enerverend boek volgens 
dagvoorzitter Ad Maas. Het boek werd in SEMafoor 7.3 al besproken door Alex Laenen. Rombaut 
voerde allerlei argumenten aan, vooral vanuit expertise in verband met landschappen, nu en in het 
verleden, dat het huidige Tongeren Atuatuca, Aduatuca en Aduaga moet zijn. In aansluiting op de 
presentatie van Kathy Sas werd ook gewezen op de reconstructie van de Romeinse weg van 
Rossum/Empel naar Tongeren die in het Noordbrabants Historisch Jaarboek 2003 verscheen: Jan 
Mennen (ook aanwezig op het symposium), Een Romeinse weg door het Domme/gebied van 
Tongeren, een visie die ook reeds in SEMafoor aan de orde kwam.
Daarna richtte het symposium zich op de Nederlandse rivierendelta, eerste tamelijk conventioneel 
maar wel kritisch en boeiend. Hans Joosten maakte waar dat hij als wiskundige naar de archeologische 
locaties keek. Als amateur-archeoloog ontdekte hij een schip uit de Romeinse tijd. Methodisch 
afstanden berekenend langs kronkelende rivieren vond hij de locaties in het Nederlandse 
rivierengebied die passen bij namen in Romeinse reisgidsen, ten dele een bevestiging van 
conventionele interpretaties maar hij deed ook nieuwe ontdekkingen. Zo is volgens Joosten Fletione 
het huidige Vleuten en Fectione Vechten. Een interessant intermezzo was de aandacht voor de 
reconstructie van de Roman Map o f the Netherlands van Hans Wijffels die een prachtige kaart



verstrekte met daarop inconsistenties in de traditionele visie en dus ook nieuwe interpretaties. 
Opvallend meteen al: Lugdunum is Ter Heide, Albaniana is Valkenburg, Traiectum is Woerden en 
Utrecht is Mannaritium. Een week later zou Wijffels zijn reconstructie presenteren op de bekende 
Reuvensdagen. Ook werd aandacht geschonken aan het boekwerk waaraan Wilco de Jonge (ook weer 
aanwezig) zoveel bijgedragen heeft: Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument (ISBN 90 
5345 291 5), een monument van een boek dat in SEMafoor in 2007 de nodige aandacht krijgt en 
waarover De Jonge op het SEM-symposium van 2005 al een indrukwekkende presentatie verzorgde. 
De voorzitter daagde vervolgens de Delahaye-richting uit om de these Forum Hadriani = Voorburg te 
weerleggen en in Noordwest-Frankrijk te plaatsen, zie SEMafoor in 2007, en deelde mee dat een 
discussie geopend kan worden over wat het boek meldt over het vroegmiddeleeeuwse Voorburg. Ook 
werd nog gewezen op het schitterende boek Romeinen in Valkenburg (ZH). De 
opgravingsgeschiedenis en het archeologisch onderzoek van Praetorium Agrippinae (ISBN 10 
9080853445), een mooi voorbeeld van het feit dat men niet aan de archeologische vondsten hoeft te 
twijfelen om toch een plaatsnaam ter discussie te kunnen stellen.
Joep Rozemeyer erkende uiteraard wel dat er in het Nederlandse rivierengebied wegen hebben gelopen 
en dat daar stukken van teruggevonden worden. Zijn onderzoek leidde echter tot een totaal andere 
opvatting van de beide Patavia-routes. Vanaf Nijmegen liepen die door het huidige Noord-Brabant 
naar Vlaanderen. De routes eindigen in het huidige Gent (Lugdunum). Fascinerend was dat de door 
hem genoemde locaties in overeenstemming bleken met criteria als afstanden, gelegen nabij water en 
archeologische vondsten uit de Romeinse tijd. In aansluiting op de visie van Joep Rozemeyer wees de 
voorzitter op het artikel van Hans Kreijns Traiectum en de Peutingerkaart II, dat in het volgende 
nummer van SEMafoor zal worden gepubliceerd. Kreijns biedt een andere interpretatie van de 
Noordelijke Patavia-route. Deze weg liep volgens hem niet vanaf Nijmegen naar het westen maar naar 
het zuiden, namelijk naar het gebied van Maastricht, Aken, Luik en Keulen. Maastricht is in deze visie 
Traiectum en Keulen is zowel Colonia Agrippinae als Praetorium Agrippinae.
Archeoloog Paul van der Heijden, auteur van het informatieve en onderhoudende boek 20 eeuwen 
Nijmegen (ISBN 90 77907 05 X) wist de aandacht tot de laatste minuut vast te houden met een verslag 
van nieuwe archeologische vondsten op het traject Nijmegen-Xanten. Aandachtige studie van het 
landschap, van de huidige wegen en van de archeologische locaties blijkt veel aan het licht te kunnen 
brengen over een verleden dat we maar beter niet ‘grijs’ moeten noemen.
Na de nogal vlotte afsluiting van het symposium en de aankondiging van het onderwerp voor het 
symposium 2007 (Transgressies in de Lage Landen in het eerste millennium) kwamen de blijken van 
top-tevredenheid op gang.
Wie het geheel van dit symposium overziet, houdt enkele interessante aandachtspunten vast. De 
opvattingen die meer in de lijn liggen van een conventionele interpretatie domineerden tijdens dit 
symposium. Maar binnen die interpretatie waren er interessante discussiepunten genoeg. De stelling 
van Stuart dat de PK meer vragen oproept dan antwoorden geeft, blijkt nog steeds geldig. Wel moet 
gemeld worden dat velerlei archeologisch onderzoek van de laatste 50 jaar het bestaan van locaties en 
wegen in de Romeinse tijd aantoont, maar naamgeving is nog iets anders. Binnen dat geheel zijn 
uiteraard de epigrafische vondsten (waar namen van regio’s, plaatsen en keizers op vermeld staan) het 
meest intrigerend, althans als men kan aantonen dat ze uit de betreffende tijd dateren. De opvattingen 
van Rozemeyer en Kreijns kwamen op het symposium duidelijk uit de verf. Opvallend daarbij was 
bijvoorbeeld dat de werkmethode van Rozemeyer sterk overeen kwam met die van Hans Rombaut. De 
visie van Albert Delahaye op de Romeinse wegen kwam niet naar voren tijdens dit symposium: dat zal 
gebeuren in de volgende jaargang van SEMafoor. Belangrijk aandachtspunt was ook de wijze waarop 
over datering van vondsten gesproken werd: de dendrochronologie kreeg een aureool van 
absoluutheid, en dat riep de wens op om daarover meer te publiceren in SEMafoor.
In 2007 verschijnt over de presentaties van dit symposium, aangevuld met een tiental andere 
onderzoekingen en studies het tweede boek in de SEM-reeks: Romeinse wegen en steden in de Lage 
Landen. De bronnenuitgave is er. Een historisch moment.
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Delahaye en Ptolemeus
Had Albert Delahaye gelijk toen hii beweerde dat Ptolemeus de west-oriëntatie hanteerde?

In zijn studies met betrekking tot de ware geschiedenis van Nederland en Europa in het eerste 
millennium, wijst Albert Delahaye op de gegevens van Ptolemeus. Bij de interpretatie van de 
gegevens van Ptolemeus zijn volgens Delahaye fundamentele fouten gemaakt, voortgekomen uit het 
misverstaan van deze gegevens en het niet toepassen van de west-oriëntatie.
In een artikel in het Albert Delahaye Bulletin van mei 1998, maar ook op zijn website, plaatst dr. W.

Bruijnesteijn van Coppenraet "enige 
overdenkingen" bij de visie van Albert 
Delahaye. "Voor de juistheid van die west- 
oriëntatie kan Delahaye zich beslist niet op 
Ptolemeus beroepen, er is namelijk geen 
enkele draaiing nodig", stelt Bruijnesteijn.

Er bestaan verschillende afbeeldingen van 
Claudius Ptolemeus (87 - 150 na Chr.). Met de twee 
bovenstaande wordt het probleem van de 
verwisseling van lengtegraden en breedtegraden 
aanschouwelijk uitgebeeld: "Welke afbeelding is de 
juiste?"

Dr. Bruijnesteijn (gemakshalve hanteer ik in dit artikele deze achternaam) heeft met de gegevens van 
Ptolemeus enkele kaartjes gereconstrueerd en komt aan de hand daarvan al snel tot de conclusie dat 
de gegevens van Ptolemeus helemaal niet gecorrigeerd hoeven te worden, maar zo op een moderne 
kaart passen. "Het is dan ook mijn overtuiging, dat Ptolemeus dezelfde interpretatie aan de 
windrichtingen gaf zoals wij dat heden ten dage doen", stelt Bruijnesteijn. "En dan blijken de Rhenus, 
Amasius, Visurgis en Albis, „gewoon” de Rijn, Eems, Wezer en Elbe te zijn", betoogt hij.

Verminkt Frankrijk.
Het is natuurlijk een prima zaak dat de visie van Delahaye getoetst wordt, zodat er eens een discussie 
ontstaat. Bruijnesteijn voert die discussie aan de hand van enkele, naar hij oppert, zelf gemaakte 
kaartjes, waarbij hij "naar eigen inzicht",de kustlijnen heeft aangevuld. Daarbij heeft hij, zoals hij 
schrijft, de vrijheid van de eigen kustlijn "royaal misbruikt", uiteraard om zijn gelijk kracht bij te zetten. 
Dat die kaartjes gewoon kopieën zijn van al langer bestaande kaarten die volgens de gegevens van 
Ptolemeus zijn gemaakt, lees ik nergens in zijn verhaal. Bijgaand een afbeelding van zo'n kaart uit de 
19e eeuw.
Bruijnesteijn betoogt dat "de windrichtingen geen 
enkele rol hebben gespeeld" bij het tekenen van 
zijn kaartjes. Dat heeft hij blijkbaar niet
gecontroleerd aan de hand van een moderne 
kaart, immers op zijn kaartjes ontbreken de 
hedendaagee namen van de genoemde plaatsen.
Als hij die had toegevoegd dan had hij ook meteen 
opgemerkt dat zijn kaartjes ernstig "verminkt" zijn.
De afwijkingen op zijn kaartje van "Frankrijk" (4a) 
zijn onacceptabel groot. Zo komt Metz
(Divodurum) op een plek in Frankrijk terecht, waar 
in werkelijkheid Lyon ligt, zo'n 450 km. uit de 
richting. Parijs (Lucotecia) en Reims 
(Durocottorum) liggen in midden Frankrijk in de 
buurt van Bourges, een afwijking van zo'n 250 km naar het zuiden. Verder liggen Parijs en Reims ook 
veel te dicht bij elkaar. De afstand van Parijs naar Reims is in werkelijkheid even groot als die van 
Parijs naar Amiens, zo'n 140 km. Op het kaartje van Bruijnesteijn is de afstand van Parijs naar Amiens 
ruim 25 keer zo groot als die van Parijs dan Reims. Rouaan (Rhatomagus) en Lillebonne (Juliobona) 
liggen aan de verkeerde kant van de Seine en ook te ver zuidelijk. Tours (Caesarodunum) ligt op de
plaats van Périgueux, een afwijking van zo'n 300 km., alsof je Groningen in Maastricht legt. Het Jura-
gebergte komt ook in Zuid-Frankrijk terecht, in de buurt van de Alpen bij Grenoble.
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Zo zijn er meer voorbeelden te geven waarbij plaatsen op een totaal verkeerde plek in het "Frankrijk" 
van Bruijnesteijn terecht komen, zoals Avranches (Ingena), Nantes (Condivincum), Agen (Aginnum), 
Roanne (Caesarodunum) en Lyon (Lugdunum), om er maar enkele te noemen. Dat had hem 
waakzaam moeten maken bij het interpreteren van de gegevens van Ptolemeus, voordat hij vrij 
ongenuanceerd de visie van Delahaye als "onzin" zou willen bestempelen.
Voor de duidelijkheid heb ik op onderstaand kaartje van Bruijnesteijn de hedendaagse namen van de 
plaatsen toegevoegd. Ik laat de plaatsen waarover de bekende (etymologische) discussie gevoerd 
wordt (de plaatsen vanaf Lugdunum naar het "zuiden" tot Argentoratum) hier even buiten 
beschouwing. Ik beperk me in dit artikel ook voornamelijk tot kaartje 4a over Gallië, immers daarover 
handelt de studie van Albert Delahaye allereerst.
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De west-oriëntatie
Behalve uit de richting, en nu komen we bij de kern van het verhaal over de west-oriëntatie, liggen 
veel plaatsen bij Bruijnesteijn ook in de "verkeerde" richting. Niet dat hij de gegevens van 
Ptolemeus verkeerd geïnterpreteerd zal hebben, daarover handelt dit artikel ook niet. Ik neem de 
gegevens zoals ze ons zijn overgeleverd. Misschien had Bruijnesteijn beter geen kustlijnen kunnen 
tekenen, die de visie van Delahaye zo dwingend schijnen te weerleggen. Want kustlijnen of niet, het 
gaat niet om de kustlijnen, maar om de onderlinge ligging van plaatsen en hun onderlinge richting.
De plaatsen Beauvais (Caesaromagus), Soissons (Augusta Suessorum of Vessorum), Reims 
(Durocottorum) en Metz (Divodurum) liggen op het kaartje van Bruijnesteijn nagenoeg op één rechte 
lijn die (globaal) van noord-noordwest naar zuid-zuidoost loopt. In werkelijkheid liggen deze plaatsen 
ook globaal op één rechte lijn, maar die loopt van west naar oost. De west-oriëntatie wordt hier dus 
dwingend bevestigd, waarbij een correctie op de windrichting moet worden toegepast van 65 a 70°.
Dit voorbeeld kunnen we aanvullen met vele andere -hieronder in de tabel weergegeven- waarbij een 
vergelijking wordt gemaakt tussen de oriëntatie van Bruijnesteijn in kolom 2 (de gebruikelijke noord- 
oriëntatie: "er is geen enkele draaiing nodig") en die van de werkelijke hedendaagse richting in de 3e 
kolom. In de laatste kolom wordt de benodigde correctie in graden weergegeven.

tegenwoordige plaatsen met tussen haakjes de latijnse naam
globale richting op 
het kaartje van 
Bruijnesteijn

werkelijke richting 
(niet op de graad 
nauwkeurig)

correctie die moet 
worden toegepast 
in de windrichting

Boulogne (Gesoriacum) - Cassel (Castellum) noordwest-
zuidoost

zuidwest-
noordoost

45°
Cassel (Castellum) -St.Quentin (Augusta 
Veromanduorum)

noord-zuid noorwest-
zuidoost

oo

Cassel (Castellum) - Bavay (Bavacum) noord-zuid west-oost U
I 0

Beauvais (Caesaromagus) - Bavay (Bavacum) west-oost zuidwest-
noordoost

oo0
0

Amiens (Samarobriva) - Cassel (Castellum) west-oost zuid-noord 90°
Therouanne (Tervanna) - Cassel (Castellum) noordwest-

zuidoost
zuidwest-
noordoost

oo

Parijs (Lucotecia) - Troyes (Augustobona) noord-zuid west-oost 80°
Parijs (Lucotecia) - Sens (Agedicum) noordoost-

zuidwest
noordwest-
zuidoost

C
O

O
o

Parijs (Lucotecia) - Metz (Divodurum) noordwest-
zuidoost

west-oost 0olO

Soissons (Augusta Suessonum) - Reims 
(Durocottorum)

noordwest
zuidoost

west - oost G
)

O
O

Evreux (Mediolanium) - Chartres (Autricum) west-oost noord-zuid 90°
Lillebonne (Juliobona) - Rouaan (Rotomagus) noord-zuid west-oost 90°
Le Mans (Vindinum) - Orleans (Cenabum) n.n.west-

z.z.oost
west-oost O

) o 0

Autun (Augustodunum) - Toul (Tullum) west-zuidwest - 
oost-noordoost

zuidwest-
noordoost

45°
Lyon (Lugdunum) - Toul (Tullum) zuidwest

noordoost
zuidzuidoost - 
noordnoordwest

ooun

Lyon (Lugdunum) - Langres (Andomatunum) zuidwest
noordoost

zuid - noord 65°
Besançon (Visentium) - Langres 
(Andomatunum)

zuidwest
noordoost

zuidzuidoost - 
noordnoordwest

0oco

De meeste correcties liggen tussen de 45° en 90°. De driehoek Cassel - St.Quentin - Senlis moet voor 
een juiste hedendaagse projectie, ook zo'n 45° gedraaid worden.
Er zijn dus heel wat plaatsen -en er zijn nog veel meer voorbeelden te geven- waarvan de benodigde 
correctie in de werkelijke ligging de visie van Albert Delahaye gewoon bevestigt. Daarover spreekt 
Bruijnesteijn in zijn artikel of op de website overigens niet. Waarom plaatsen bij hem op een totaal 
verkeerde plek in Frankrijk terecht komen, heeft hem blijkbaar ook niet bezig gehouden, daarover 
spreekt hij immers ook niet. Dat hij gemerkt zou hebben dat plaatsen onderling in de verkeerde 
windrichting liggen lees je bij hem evenmin.
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Als je bovenstaande tabel bekijkt dan kun je slechts concluderen dat met kaartje 4a de west-oriëntatie 
van Delahaye feitelijk glashelder en overtuigend bevestigt wordt. Er is wel degelijk een draaiing nodig 
wil je de plaatsen in de juiste hedendaagse richting leggen.
Ook in andere delen van Frankrijk zie je deze verschillen in oriëntatie die de visie van Albert Delahaye 
onderschrijven. Carcasson (Carcaso) - Narbonne (Narbo Colonia): de globale richting op het kaartje 
van Bruijnesteijn is noordwest - zuidoost, de werkelijke richting (ook globaal) is west-oost. De correctie 
die moet worden toegepast in de windrichting bedraagt zo'n 50°. Een correctie die sterk overeen komt 
met de Romeinse west-oriëntatie, zoals Ruud van Veen die eens beschreef (ADB 2-17) en die ook 
bekend is van de Via Francigena.

Het "omkeren" van lengte-  en breedtegraden
De aloude discussie over het "omdraaien" van de lengte- en breedtegraden van Ptolemeus kan het 
beste uitgelegd worden aan de hand van het volgende voorbeeld. De kaartjes in de boeken van Albert 
Delahaye waarmee hij dit probleem probeert toe te lichten, worden blijkbaar niet door iedereen 
begrepen.
Amiens (Samarobriva) en Cassel (Castellum) liggen op kaartje 4a van Bruijnesteijn op gelijke hoogte 
(is de breedte). Ptolemeus geeft ook nagenoeg een gelijke breedte aan beide plaatsen: 52.10 en 
52.15. (Andere bronnen geven bij Amiens 52.30 als coördinaat, een kleine te verwaarlozen afwijking). 
Echter in werkelijkheid liggen Amiens en Cassel niet op gelijke breedte, maar ligt Cassel op 115 km 
ten noorden van Amiens. Beide plaatsen liggen in werkelijkheid wel nagenoeg op dezelfde 
lengtegraad: 2.19 en 2.29 OL. volgens onze tegenwoordige coördinaten. In schema ziet dat er als 
volgt uit.

De coördinaten volgens Ptolemeus:
plaats lengte breedte
Amiens 22.15 52.10
Cassel 25.00 52.15

De tegenwoordige coördinaten:
plaats breedte lengte
Amiens 49.54 NB 2.19 OL
Cassel 50.48 NB 2.29 OL

Voor de werkelijke en juiste ligging van beide plaatsen dienen de gegevens van Ptolemeus wel 
degelijk "omgedraaid" te worden. Met dit voorbeeld wordt onmiskenbaar duidelijk dat Albert Delahaye 
zeker redenen had om de coördinaten van Ptolemeus "om te draaien". De lengtegraden bij Ptolemeus 
waren de Romeins georiënteerde lengtegraden van die tijd en komen meer overeen met onze 
breedtegraden. De breedtegraden bij Ptolemeus komen meer overeen met onze lengtegraden.
En er zijn meer van deze voorbeelden te geven. Bij plaatsen uit de lijst hierboven als de benodigde 
correctie zo'n 70 a 90° bedraagt, is het eenvoudig duidelijk te maken.
De conclusie van Bruijnesteijn dat Delahaye van het coördinatensysteem van Ptolemeus "niet veel 
begrepen heeft", dat hij "te ver is doorgedraafd" en "met zijn oriëntatie hopeloos in de knoop raakt" zijn 
dan ook voorbarige conclusies. Heeft Bruijnesteijn het eigenlijk zelf wel begrepen? Als ik zijn 
verminkte kaartje van Frankrijk zie, waarbij Metz in Zuid Frankrijk ligt, zeer zeker niet!

De transgressies
Op zijn kaartjes ziet Bruijnesteijn een bevestiging van de transgressies waarvan hij vermeldt dat 
Delahaye die bij Ptolemeus gemist heeft.
Dat er altijd problemen zijn geweest met de coördinaten van Ptolemeus en de werkelijke ligging van 
plaatsen blijkt wel uit de grote verschillen in locatie, ook in de traditionele visie. Zo komen Tecelia (in 
de Nederlandse traditie is dat Texel) en Leufana (in Nederland is dat Levesano, ofwel Wijk bij 
Duurstede) volgens de traditionele opvatting van Ptolemeus in Noord-Duitsland terecht, ook op het 
kaartje van Bruijnesteijn (afb. 4b). Bij Delahaye zijn dat Axles (of Escalles) en Laventie, beide gelegen 
in Noord-Frankrijk, maar dit terzijde.
In Nederland kunnen deze plaatsen in elk geval niet gelegen hebben en spreekt Bruijnesteijn de 
traditie tegen. Immers Nederland ontbreekt (voor het grootste gedeelte) op zijn kaartje 4a. Dat 
Bruijnesteijn met zijn kaartje de transgressies zou hebben aangetoond komt natuurlijk voort uit 
dezelfde grondfout als de ontkenning van de west-oriëntatie. Bij het juist toepassen van de west- 
oriëntatie ligt voor de kust bij Gesoriacum en Lugdunum (Lugodeinum bij Bruijnesteijn) uiteraard niet 
Nederland, maar het Kanaal (=Conamus = Counnus?). Begrijpelijk dus dat Delahaye de 
transgressiekwestie niet bij Ptolemeus heeft herkend. Een transgressie was er overigens in de tijd van 
Ptolemeus ook niet, want toen was er juist een regressie aan de gang. Bruijnesteijn schrijft dat ook, 
maar verklaart daarmee dat Ptolemeus werkte met gegevens van ver voor zijn tijd. Dat kan dus 
hoogstens uit 50 v.Chr. zijn geweest toen Caesar Gallië veroverd had, want dat alle genoemde
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plaatsen daarvóór al Romeinse namen gedragen zouden hebben, is een aangenomen en onbewezen 
absurditeit. En juist na de tijd van Caesar liep de Duinkerken 1 transgressie ten einde, zodat de 
Romeinen toen ook verder noordelijk tot in Nederland konden doordringen, tot zij er (door de 
Duinkerken 2 transgressie) weer uit verdreven werden. Algemeen wordt aangenomen dat Ptolemeus 
zijn gegegevens verzamelde in het begin van de 2e eeuw, dus in zijn eigen tijd.
Op het kaartje van Bruijnesteijn ontbreekt behalve laag Nederland, ook een flinke strook van Noord- 
Frankrijk, geheel België, Noord-Brabant en Limburg, en grenst midden Nederland direct aan Frankrijk, 
hetzelfde dat we op de Peutingerkaart zien in de traditionele visie. Met dit gemis van zo'n 300 km. 
wordt het gelijk van Albert Delahaye met betrekking tot zijn visie op de Peutingerkaart nog eens fijntjes 
bevestigd.

Gelukkig voor de traditie en voor Bruijnesteijn, zijn er ook voorbeelden te geven waarbij de plaatsen 
onderling wel in de juiste windrichting liggen of de afwijking slechts gering is en de plaats ook 
ongeveer op de juiste plek in Frankrijk ligt. Daarmee wordt ook de steeds opstekende discussies over 
deze materie wordt verklaard. Voorbeelden daarvan -maar het is een ruime minderheid- zijn: 
Boulogne (Gesoriacum) - Amiens (Samarobriva): noord-zuid; Lyon (Lugdunum) - Vienne (Vienna): 
noord-zuid; Poitiers (Limonum) - Perigueux (Vesuna): noord-noordwest - zuid-zuidoost en Trier 
(Augusta Triborerum) - Toul (Tullum): noord-noordwest - zuid-zuidoost. Al is bij deze laatste twee 
plaatsen de onderlinge richting nagenoeg correct, de plaatsen liggen bij Bruijnesteijn in zuid-oost 
Frankrijk in plaats van in noord-oost Frankrijk en Duitsland. Ook hier is die kwartslag draaiing 
gewenst.
Het blijft dan ook een integrerende vraag of Ptolemeus zich "vergist" heeft met de coördinaten en waar 
de kopiïsten deze verkeerd hebben overgeschreven of, zoals door kopiisten ook wel gebeurde, deze 
hebben "aangepast" aan het geldend geografische beeld van hun tijd! Dat zou ook de verklaring 
kunnen zijn waarom 'onbekende gebieden' als Denemarken en Schotland zo "scheef' liggen. In feite 
liggen ze niet "scheef', maar liggen deze volgens de opvatting van Ptolemeus nog in de juiste richting. 
Gezien de "oostwaartse" ligging van de plaatsen in Gallisch Belgica en Gallisch Lugdunesia is dat niet 
onaannemelijk.

De volgorde van de opsommingen
Bij het hanteren van de volgorde van de plaatsnamen blijft de vraag welke bedoeling Ptolemeus met 
die opsomming had. Is de opgesomde volgorde ook de volgorde zoals de plaatsen in werkelijkheid 
liggen of bereisd werden, of is die opsomming toch vrij willekeurig? Bruijnesteijn meent dat Ptolemeus 
bij zijn opsommingen over het algemeen een logische volgorde hanteerde, zonder die logica verder 
toe te lichten. Hij maakt er wel een argument van om de visie van Delahaye voor onjuist te verklaren. 
Nu heeft Albert Delahaye niet de opsomming op zich steeds als eerste en voornaamste argument 
gehanteerd, maar het feit dat een plaats in een bepaalde streek wordt genoemd. Dat een opsomming 
dan een beetje een kris-kras-route werd, heeft hij nooit als een zwaarwegend bezwaar gezien. Je ziet 
dat ook terug bij de wegen op de Peutingerkaart, waarbij hij een bepaalde onlogische route nooit als 
tegenargument heeft gezien. Het waren immers bevoorradings- of reisroutes in een moerassig, bosrijk 
of heuvelachtig, door rivieren doorsneden gebied, waarbij een gegeven route wel eens een "omweg" 
leek te zijn, maar in feite de kortste weg was. Bruijnesteijn gaat wel uit van die logische volgorde, 
maar neemt dan de erg van de werkelijkheid afwijkende ligging van plaatsen voor lief.
Volg je de route tussen de tegenwoordige plaatsen in dezelfde volgorde zoals ze door Ptolemeus 
wordt gegeven, dan ga je erg onlogisch en kris-kras door het land. De route volgens de opsomming 
van Ptolemeus van Rouaan (Ratomagus), naar Angers (Juliomagus), Le Mans (Vindinum), Nantes 
(Condivincum), Avraches (Ingena), Evreux (Mediolanium), Rennes (Condate) en naar Sens 
(Agedicum), is op een tegenwoordige kaart een vreemde kris-kras route en erg onlogisch. De route 
van Sens (Agedicum) naar Chartres (Autricum), Orleans (Cenabum), Parijs (Lucotecia), Troyes 
(Augustobona) en vervolgens naar Tours (Caesarodunum), is nog onlogischer, om maar twee 
voorbeelden te nemen. Volg je deze routes op de kaartjes van Bruijnesteijn (of zo je wilt die van 
Ptolemeus) dan is de volgorde iets minder kris-kras, maar nog steeds erg onlogisch, waarbij 
opgemerkt moet worden dat enkele plaatsen dan wel erg uit de richting liggen.
Een ander voorbeeld: ga je van Beauvais (Caesaromagus) naar Senlis (Rhatomagus) in de 
opsomming van Ptolemeus, dan loopt de "route" via Amiens (Samarobriva), Terwaan (Tarvana), 
Cassel (Castellum) en Bavay (Bagacum). Het is te onlogisch om van een route te kunnen spreken. 
Van Bavay (Bagacum) naar Senlis (Rhatomagus) wordt St.Quentin (Augusta Veromanduorum) 
aanvankelijk gepasseerd, om er na Senlis weer naar terug te keren. Ook hier is geen sprake van een 
logische volgorde en al helemaal niet van een logische route. Zo zijn er vele voorbeelden te geven 
waaruit slechts de conclusie getrokken kan worden dat de opgesomde lijsten van Ptolemeus in elk
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geval geen logische reisroutes zijn. De volgorde in de lijsten van Ptolemeus bestaat dan ook uit een 
streeksgewijs opsommen van volkeren, hun hoofdsteden en enkele geografische details.
In hoeverre de gegevens van Ptolemeus "ongeschonden" tot ons gekomen zijn, zal altijd een vraag 
blijven. Ze werden in de 15e eeuw hervonden en pas rond 1475 vanuit het Grieks vertaald in het 
Latijn, waaraan ook "onze" Desiderius Erasmus een, misschien wel een meer dan grote, bijdrage 
heeft geleverd. Immers in dezelfde periode ontstonden ook de eerste mythen in historisch West- 
Europa. Bij het kopiëren zijn er zeker ook "eigentijdse" gegevens aan toegevoegd. Dat is ook de 
verklaring waarom "Delahaye Bruges overslaat". Gewoon omdat het in de door hem gebruikte 
(oudere) lijst niet genoemd wordt. Daarmee wordt meteen weerlegt wat Bruijnesteijn beweert met "de 
nieuwste versie zal tekstkritisch wel de beste zijn". Alsof je met de nieuwste versie van "Het 
Bronnenboek van Nijmegen" de Karolingische geschiedenis van die stad wél kunt bewijzen.
Evenmin wordt Bruges genoemd in andere kopieën zoals "The Geography of Claudius Ptolemy 
published in English translation by Dover Publications, 1991". Deze kopie is gebruikt door Bill Thayer 
van de universiteit van Chicago die er op zijn website het onderstaande kaartje mee maakte. Op deze 
website is overigens nog meer te vinden over de geschiedenis in het eerste millennium.
Internet adres: http://penelope.uchicago.edU/Thayer/E/home.html, onder "LacusCurtius".

Bruijnesteijn moet overigens nog eens toelichten waar de citaten in de boeken van Delahaye "te 
selectief gekozen, te onoverzichterlijk of apert onjuist zijn". Albert Delahaye is in de behandeling van 
zijn bronnen altijd juist erg integer en zeer professioneel gebleken. Als voorbeeld van deze loze 
bewering van Bruijnesteijn mag ook de onderstaande afbeelding dienen, waar op de bladzijde over 
Galliae Belgicae Bruges eveneens ontbreekt. Opvallend detail zijn de aantekeningen in de kantlijn, 
waarbij Atuacutum Antwerpen was en Augusta Romanduorum Luxemburg bleek te zijn, een visie die 
nu niemand meer hanteert.
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Afbeelding afkomstig uit de Claudii Ptolemaei geographia van Carolus Fridericus Augustus Nobbe, 1 éd. de 
Hildesheim: G. Olms, 1990. Fac-sim. de l ’éd. de Leipzig : [s.n.], 1843;

De logica
In al zijn boeken wijst Albert Delahaye steeds op de logica en samenhang in teksten met gegevens 
van verschillende andere klassieke schrijvers. De traditie komt te vaak tot erg onlogische en nooit 
verklaarde beweringen. De rivieren Amisia, Albis, Nigrum Fluvium, Wiseria en Lipia lagen in dezelfde
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streek als waar de Bataven woonden. In de Nederlands/Duitse traditie zijn dit de rivieren de Eems 
(Groningen), de Elbe (Noord-Duitsland), de Neckar (Zuid-Duitsland), de Weser (Noord-Duitsland) en 
de Lippe (Midden-Duitsland). Waar dit overeenkomt met de Betuwe is nooit verklaard.
Aan de Amisia lag Lauri, in de Nederlandse interpretatie Woerden, dat helemaal niet aan de Eems ligt. 
De Wiseria stroomde uit in de Renus. Ook dit klopt alweer niet in de Nederlands/Duitse interpretatie 
met de Weser en de Rijn! In de Nederlandse traditie wordt de IJssel steeds beschouwd als een van de 
monden van de Renus, die immers uitstroomde in het Almere. Waar dit past in de locatie van de 
kanalen van Drusus tussen Rijn en IJssel, levert weer nieuwe discussiestof op. De oorspronkelijke Isla 
stroomde uit IN de Renus en was geen afsplitsing van de Renus. De Isla is de Lys/Leie, die inderdaad 
in de Schelde uitstroomt.
Levesano en Dorestad waren TWEE verschillende plaatsen. In de Nederlandse traditie maakt men er 
één plaats van: Wijk bij Duurstede. De archeologie bevestigt noch het bestaan van Levesano op die 
plaats, noch dat van Dorestad. Op het kaartje van Bruijnesteijn ligt Wijk bij Duurstede dus in Noord- 
Duitsland.
Van Batavodorum en Noviomagus maakt men in Nederland graag één plaats: Nijmegen. Onderzoek 
bij Ptolemeus heeft men blijkbaar achterwege gelaten, want daaruit zou meteen blijken dat 
Batavodorum en Noviomagus twee verschillende plaatsen zijn, die gelijktijdig bestonden! Het 
Oppidum Batavorum, de hoofdstad van de Bataven, localiseert men in Nederland te Nijmegen, dus 
buiten het land van de Bataven, dat immers de Betuwe is. Welk volk bouwt zijn eigen hoofdstad buiten 
zijn eigen rijk? De logica alleen al weerlegt de hele traditionele Nederlandse geschiedenis!

Conclusies.
De primaire zaken die Albert Delahaye met de gegevens van Ptolemeus aantoonde, waren het 
bestaan van een plaats in een bepaalde streek en de onderlinge ligging van plaatsen. Aan de hand 
van de genoemde coördinaten kwam Delahaye tot zijn visie van de west-orientatie. Bij een correctie 
met de west-oriëntatie komen de plaatsen, waar het in zijn studie over gaat, niet in Duitsland terecht, 
maar in noordwest Frankrijk en Vlaanderen.
Uiteraard staan de gegevens van Ptolemeus niet op zichzelf, maar combineerde Albert Delahaye 
deze in samenhang met andere gegevens, zoals die van Tacitus. Verschillende van deze gegevens 
vindt men ook terug op de Peutinger-kaart uit de 4e eeuw, en precies hetzelfde wordt gezegd door de 
Geograaf van Ravenna in de 7e eeuw. De continuïteit in de opvattingen staat derhalve tot lang na de 
Romeinse periode vast.
Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet probeert met een ernstig verminkt kaartje van "Frankrijk" aan te 
tonen dat Albert Delahaye zich voor de juistheid van de west-oriëntatie beslist niet op Ptolemeus kan 
beroepen. Daarbij heeft hij verzuimd een vergelijking te maken met de werkelijke ligging van de 
genoemde plaatsen. Dan zou hij beslste gemerkt hebben dat er wel degelijk een draaiing nodig was. 
De west-oriëntatie is dus beslist geen onzin.
Daarnaast moeten we ook concluderen dat het hele betoog van Bruijnesteijn in zijn artikel over de 
verhoudingen van de afstanden tussen de verschillende lengte- en breedtecirkels, nu hij de west- 
oriëntatie heeft gemist, uiteraard ook niet meer opgaat.

Toch heeft dit verminkte kaartje van Bruijnesteijn nog enkele verdiensten. Allereerst draagt het bij aan 
de zo gewenste discussie, waarbij de gegevens van Ptolemeus en de visie van Albert Delahaye eens 
worden getoetst. Op de tweede plaats toont het kaartje van Bruijnesteijn onweerlegbaar aan dat 
Delahaye met de west-oriëntatie gewoon gelijk heeft. Ten derde wordt er glashelder mee aangetoond 
op welke wijze de vroegere en veel hedendaagse historici de bronnen van Ptolemeus hebben 
misverstaan bij hun interpretatie van Romeins Europa.
De conclusie die Ruud van Veen (ADB 4 van mei 1998 blz. 35) eerder trok, dat Ptolemeus 
ongetwijfeld aanwijzingen geeft voor de juistheid van de stellingen van Delahaye, kan dus slechts 
onderschreven worden.

Guido Delahaye, 
Amelisweerd 17, 
3813 XE Amersfoort.

Meer informatie op www.noviomagus.info

http://www.noviomagus.info


Ptolemeus en de West-oriëntatie, een repliek
Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet

Elders in dit nummer van SEMafoor is een artikel gepubliceerd van de heer Guido Delahaye, 
waarin hij mijn acht jaar oude artikel 1 over de visie van zijn vader Albert Delahaye op de Geographia 
van Ptolemeus fel bestrijdt -  vooral ten aanzien van de z.g. west-oriëntatie -  en die vaderlijke visie 
van nieuwe pijlers tracht te voorzien. Een weerwoord mijnerzijds is dan natuurlijk onvermijdelijk. Ik 
zal vader en zoon Delahaye verder gemakshalve aanduiden met Delahaye sr. en Delahaye jr.

Laten we vooraf een paar dingen goed vaststellen:
a. De door Delahaye sr. als onbetwistbaar voorgestelde west-oriëntatie betekent een draaiing van 90°. 
Hij formuleert dat heel duidelijk, bijv. in De Ware Kijk op op blz. 39 en nog eens op blz. 55. 
Voorzover ik me kan heugen komt nergens in zijn publicaties iets voor over draaiingen van 45° of 60°.
b. De verwijzing naar het artikel van Van Veen 2 suggereert ten onrechte dat 
die Delahaye's interpretatie voor de helft (45°) zou ondersteunen. Van Veen 
beschrijft onder de naam Romeinse oriëntatie een systeem van „vier winden”, 
waarin de gehele sector van 90° links van de noordpijl „Noord” heet (en over
eenkomstig de drie andere „winden”). Dat verandert echter niets aan het feit 
dat de noordpijl naar de noordpool blijft wijzen. Zodra er met acht of zestien 
windrichtingen gewerkt wordt bestrijkt „noord” nog slechts een sector van 
45° resp. 2214 °. Hoe de kaarten op papier georiënteerd waren, doet ook wei
nig terzake, want kaarten uit de Griekse en Romeinse oudheid zijn er niet.3 
Van Veen's Romeinse Oriëntatie heeft dus niets te maken met een draaiing 
van het coördinatenstelsel, maar betekent slechts dat men de woorden noord, 
oost, zuid en west met voorzichtigheid moet interpreteren.

Het eerste probleem is de nauwkeurige definitie van Delahaye's west-oriëntatie. In De Ware 
Kijk op deel I blz. 39 zegt hij: Wat zij noorden noemen is voor ons west. En even verderop geeft hij 
een voorbeeld waarbij hij septentrio (noord) vertaalt met west. Dat is dus ondubbelzinnig, en betekent 
dat we een oude kaart in west-oriëntatie met de „noordpijl” naar boven, een kwartslag linksom moeten 
draaien om een modern kaartbeeld te krijgen, uiteraard weer met de noordpijl (maar nu van een 
modern kompas) naar boven.

Dat klopt dus met het bekende voor
beeld van de Hollandse zeekust, dat welis
waar irreëel is (zie voetnoot 3), maar wel 
aardig als geheugensteuntje kan dienen.

Ik zal deze methode, waarbij dus een 
oude kaart linksom gedraaid wordt -  en aan
sluitend de windroos of noordpijl weer 
rechtsom gedraaid wordt -  om een moderne 
voorstelling te krijgen, aanduiden als „linkse 
methode”.

1 Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet, Delahaye en Ptolemeus, Albert Delahaye Bulletin nr. 4 (mei 1998) pp. 
20-34, ook te vinden op website www.brucop.com.
2 R. van Veen, West-oriëntatie = Romeinse oriëntatie, Albert Delahaye Bulletin nr. 2 (april 1997) pp. 17-25.
3 De vaak gehoorde opmerking, dat zelfs kaarten uit de 16e-17e eeuw nog gebaseerd zijn op de west-oriëntatie, 
mist elke grond. Men wijst dan op de bekende kaarten van Holland, met de kustlijn parallel aan de bovenkant van 
de kaart. Als men echter andere kaarten bekijkt, blijkt dat de regel „bovenkant kaart = noord” toen nog niet 
ingeburgerd was. Men vindt zelfs kaarten met het zuiden aan de bovenkant. De bedoelde oriëntatie van Holland 
was gewoon de zuinigste manier om dit gewest in kaart te brengen bij de toen gebruikelijke boekvorm. Ik heb 
hier de kaarten van De Vyerighe Colom (1660) en de Atlas Maior (Blaeu, 1665) voor me. Beide vertonen 
Holland in de bedoelde oriëntatie, maar er staan kompasnaalden (naar rechts), resp. het woord septentrio (langs 
de rechterzijkant) bij, die alle misverstand uitsluiten.

west-

*
*

West-ori 
volgens V

*

ëntatie 
'an Veen
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Delahayes kaartje bh. 180/56 Delahayes kaartje bh. 181/57

Dit is ook de correctie, die Delahaye sr. nodig heeft om Ptolemeus' Germania naar Frankrijk te 
kunnen brengen, al moet Frankrijk zelf dan natuurlijk wel op zijn plaats blijven !

Kijken we nu echter naar blz. 55 van hetzelfde boek, waar hij de west-oriëntatie opnieuw 
omschrijft, dan lezen we: — dat verstaan moet worden het noorden in het westen. [...]. Dat is niet 
erg duidelijk, maar hij licht toe: De gehele windroos moet naar links gedraaid worden. Als ik op een 
kaart de windroos naar links draai, betekent dat dat ik vervolgens de kaart naar rechts moet draaien om 
het noorden weer boven te krijgen. Dat is dus precies het omgekeerde van de definitie van blz. 39. 
Deze methode om van een oude kaart op een moderne voorstelling te komen, zal ik verder aanduiden 
als „rechtse methode”. Dat het hierbij niet om een ongelukkige fout in de formulering gaat blijkt wel 
uit zijn voorbeeld op de volgende twee bladzijden 56 en 57, waar hij een kaartfragment volgens 
Ptolemeus inderdaad een kwartslag rechtsom draait om een moderne voorstelling te krijgen. Hetzelfde 
kaartvoorbeeld staat ook in zijn Ptolemeus-verhaal 4, op blzz. 180 en 181, en reproduceer ik hier 
boven.

Delahaye geeft nog een omschrijving van de west-oriëntatie, waar we even dieper op in moeten 
gaan. Ze is in het bijzonder van toepassing op Ptolemeus, omdat ze wordt geformuleerd in termen van 
coördinaten.

In de inleidende uitleg van zijn catalogisering schrijft Ptolemeus (Geographia, dl 2, hst 1, § 3 5): 
We hebben de coördinaten van elke plaats tabelsgewijs langs de buitenrand [van de kolommen] gezet, 
met die van de lengte vóór die van de breedte (TipoxdooovTec; pévTot zac, xoö pfjicouQ iq v  xoO 
KA-dioug), zodat — als iemand uit nader onderzoek tot verbeteringen komt — het mogelijk is die in de 
overblijvende ruimte tussen de kolommen bij te schrijven. Ter verduidelijking: de tekst van Ptolemeus 
is slechts smal, zodat hij op een vel papier (c.q. perkament) enkele kolommen tekst naast elkaar had 
staan, met marges ertussen.

4 Albert Delahaye, Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus, Bavel 1997.
5 Claudii Ptolemaei Geographia, KAauöiou IItoA.£|j.cuoi> rewYga<(HKr]c; ' Y<pT|Yfjaewc; ,Ed. C.F.A. Nobbe 
1843, reprint Hildesheim 1990. Helaas zijn de paragraafhummering, en zelfs de hoofdstuknummering in diverse 
edities en vertalingen niet consistent.
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Wat doet Delahaye sr. hiermee ? Op blz. 178 staat: — zegt hij (d.i. Ptolemeus), dat de eerste 
getallen de noorderbreedte aanduiden, de volgende de westerlengte, —. Maar hier liggen enkele 
addertjes onder het gras. Het is immers duidelijk dat Ptolemeus ook de west-oriëntatie hanteerde, 
zodat zijn noorderbreedte in werkelijkheid onze westerlengte is, en zijn westerlengte in werkelijkheid 
als onze noorderbreedte moet worden opgevat.

Delahaye sr. ziet hier even door de bomen het bos niet meer. Als we zijn tekst letterlijk zouden 
nemen -  gewoon verwisseling van twee coördinaten -  zou dat een gespiegeld beeld opleveren. 
Ptolemeus kent echter geen westerlengte, maar slechts een lengte zonder meer, die van 0° bij de 
Kanarische eilanden naar 180° in China loopt. Delahaye sr bedoelt dus: — zodat zijn (noorder)breedte 
in werkelijkheid onze westerlengte is, en zijn (ooster- !)lengte in werkelijkheid als onze noorder
breedte moet worden opgevat.

En zoals men eenvoudig ziet, levert dat dan hetzelfde resultaat op als de linkse methode, zoals 
ook inderdaad de bedoeling van Delahaye sr. was 6.

Erger is echter, dat hij in zijn eerste bovenaangehaalde zin die correctie reeds heeft toegepast, 
zoals blijkt door vergelijking met mijn citaat van Ptolemeus en ook opvalt door de naar links 
oplopende getallen langs de bovenrand: al bij voorbaat heeft hij Ptolemeus' woord lengte vervangen 
door noorderbreedte en breedte door westerlengte. Dit kan dus heel gemakkelijk leiden tot een 
dubbele correctie.

En nu komen we tot een onthutsende constatering. Delahaye sr. loopt in zijn eigen val !
De opmerkzame lezer zal inmiddels opgemerkt hebben, dat het hierboven rechts afgebeelde 

kaartje op een paar kleine onnauwkeurigheden (door het gebruik van verschillende tekstedities) na 
precies overeenkomt met mijn tekening afb. 4a, die Delahaye jr. in zijn artikel reproduceert en zo 
scherp veroordeelt. Hij veroordeelt dus impliciet ook het door zijn vader als voorbeeld van een juiste 
correctie gegeven resultaat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn ?

De oplossing van dit probleem is dan ook, dat Delahaye sr. ten onrechte zijn linker kaartje als 
letterlijke weergave van Ptolemeus' gegevens (dus „ongecorrigeerd” voor de west-oriëntatie) presen
teert. Zoals direct opvalt door de van rechts naar links oplopende getallen langs de bovenrand, maar 
ook blijkt door controle aan de hand van Ptolemeus' boek zelf, heeft Delahaye sr. hier reeds coördi
natenwisseling toegepast. Het is dus reeds een met de linkse methode „gecorrigeerde” voorstelling. 
Deze corrigeert hij dan nog eens met de rechtse methode, met het rechter kaartje als resultaat. En een 
draai linksom en dan weer rechtsom levert natuurlijk weer het oorspronkelijke beeld op ! Kortom, 
Delahaye sr. was het spoor bijster. Het bestaan van twee correctiemethoden voor de west-oriëntatie 
met tegengesteld resultaat kan natuurlijk ook nooit zijn bedoeling geweest zijn.

Je kunt het ook anders beschouwen. (Wie het te ingewikkeld vindt worden kan de volgende 
alinea beter overslaan.)

Delahaye sr. heeft met zijn eerste correctie niet gecorrigeerd van west- naar moderne oriëntatie, 
maar heeft bedoeld een fout van Ptolemeus te herstellen: verwisseling van kolommen. Het resultaat 
blijkt dan een kaart in west-oriëntatie (180/56). Daarna is dus een gewone correctie (rechtse methode) 
nodig om een modem georiënteerde kaart (181/57) te verkrijgen. Door Ptolemeus van een fout te 
beschuldigen creëert Delahaye sr. dus zelf een west-oriëntatie, en beschouwt die vervolgens als 
bewezen. Tegenargumenten zijn bovendien: a) de rechtse methode is vereist, terwijl Delahaye jr. de 
linkse methode als juist beschouwt; b) de vereiste wester\engte, door Ptolemeus nergens vermeld; c) 
het feit dat, door Ptolemeus geen fout toe te dichten, meteen een kaart in moderne oriëntatie ontstaat 
(afb. 4a). Bovendien had van Delahaye sr. verwacht mogen worden dat hij die veronderstelde fout van 
Ptolemeus vermeld had, en niet die stilzwijgend verbeterd had zonder de originele tekst te geven, 
sterker: onder blz, 180/56 nadrukkelijk te beweren dat het de letterlijke tekst van Ptolemeus is.

6 Een model-voorbeeld zien we op blz. 183 van zijn Ptolemeus-verhaal \  waar inderdaad de coördinaten
correctie leidt tot een linksom gedraaide kaart. Griezelig lijkt me wel dat op deze gecorrigeerde kaart Trier ten 
noorden van Parijs ligt. Maar wie daarop let is een kniesoor
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Delahaye sr. is met mij eens dat de coördinaten van Ptolemeus echte coördinaten zijn, ongeacht 
de vraag of lengte en breedte misschien verwisseld zijn. Een draaiing over 45° of 60° is dus niet aan 
de orde. Het is 90° of niets.

Delahaye jr. kiest, zoals blijkt uit zijn uitvoerige tabel met hoekmetingen, voor de linkse 
methode. Mijn, uit de catalogisering van Ptolemeus samengestelde kaart afb. 4a moet volgens hem 
linksom gedraaid worden: de getekende kustlijnen zijn absoluut fout, en allerlei verminkingen zijn het 
spotwekkende gevolg !

Denk nu eens in die kaart de getekende kustlijnen weg, en draai hem een kwartslag linksom. Ik 
daag Delahaye jr. uit om nu nieuwe kustlijnen te tekenen, die een beter beeld van de werkelijkheid 
geven dan wat ik getekend had, zonder de mij verweten „verminkingen”. Hij zal er dan ook 
rekenschap van moeten afleggen dat Marseille ten oosten van Parijs terecht komt, Trier ten noorden en 
Boulogne en Terwaan ten westen van Parijs. Londen ligt ten westen van Parijs, zelfs iets naar het 
zuiden, en het Juragebergte komt ten oosten van de Rijnmonding te liggen. Ik ben benieuwd naar het 
resultaat!

We kunnen het ook groter zien: Constantinopel komt ten noorden van Rome te liggen; de 
Afrikaanse noordkust loopt verticaal van zuid naar noord, de Kanarische eilanden (Beatae insulae) 
komen bij de zuidpool en zijn zelfs voor wintersporters te veel van het goede. Maar ja, Delahaye sr. 
zegt ergens dat de west-oriëntatie alleen voor Europa van toepassing is. Hoe dat dan moet bij de Straat 
van Gibraltar en bij de Bosporus is mij een raadsel.

Ptolemeus was in de eerste plaats een begaafd astronoom. Voor hem was het hemelgewelf de 
binnenkant van een immens grote bol, met de aarde in het centrum. De draaiingsas van de hemel liep 
van de Noordpoolster via noord- en zuidpool van de aarde naar een punt op de zuidelijke 
sterrenhemel. Hij beschreef de sterrenhemel met een coördinatenstelsel, dat hij ook projecteerde op de 
aarde, waardoor het aardse coördinatenstelsel ontstond dat hij toepaste in zijn Geographica, en dat we 
nog steeds gebruiken (behalve de keuze van het lengte-nulpunt). Hij beschrijft dit systeem 
gedetailleerd in zijn Almagest en Geographia, inclusief een methode om kaarten in het platte vlak te 
tekenen, die aardig lijkt op de hedendaagse kegelprojectie.

Een zin van Delahaye jr als De lengtegraden van Ptolemeus waren de Romeins georiënteerde 
lengtegraden van die tijd en komen „ meer overeen " met ome breedtegraden is dan ook echt onzin.

Kortom: Ptolemeus' coördinatenstelsel is perfect. Er valt niets aan te verdraaien, „om te keren”, 
of anderszins te bewerken. De kaarten zijn weliswaar sterk vertekend, maar dat komt omdat hij een
voudig niet over betere gegevens beschikte. Hij ontleende zijn gegevens voor het grootste deel aan 
Marinos van Tyrus, die ten tijde van keizer Nero (54-68) geleefd moet hebben. En deze op zijn beurt 
moest het (eventueel via-via) doen met wat er was overgebleven van de bibliotheek van Alexandrië, 
die door de Romeinse barbaren verwoest was.

Ik geef nog een stukje tekst uit de Geographia, deel 7, hst. 5, een uiteenzetting over geografie in 
het algemeen, § 12-14.

De zuidelijke begrenzing van de bewoonde wereld ligt bij de parallel van 16s/12° ten zuiden van
de equator. -----. De noordelijke grens ligt bij de noordelijke parallel van 63° ten noorden van de
equator, en gaat door het eiland Thule. Bijgevolg is de breedte van de bewoonde wereld 79s/ l2°,
afgerond 80°. ------. De oostelijke begrenzing van de bewoonde wereld ligt bij de meridiaan die loopt
door de hoofdstad van China, hetgeen —  119Y2° ten oosten van de meridiaan door Alexandrië is. —  
De westelijke begrenzing van de bewoonde wereld ligt bij de meridiaan die loopt door de Kanarische 
Eilanden, hetgeen 60‘/2° van de meridiaan door Alexandrië is en derhalve 180° van de meest 
oostelijke meridiaan.

Hoe wil Delahaye jr. die tekst „corrigeren” voor de veronderstelde west-oriëntatie ? Wat moet 
ik nog meer doen om hem te overtuigen dat er bij Ptolemeus geen west-oriëntatie bestaat ?

Ik wil nu een paar argumenten en andere details uit het betoog van Delahaye jr. doornemen.

1. Voetnoot 2 in mijn artikel van 1998 luidt: Merk op, dat de feitelijke kustlijn tussen al deze 
punten aan de vrijheid van de tekenaar wordt overgelaten. Daarvan heb ik in de bijgaande
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afbeeldingen dan ook royaal „misbruik’’ gemaakt. Delahaye jr. verwijt mij nu dat dat onzin is, en dat 
het gewoon een kopie van een bestaande kaart is, waarbij hij een 19e eeuws plaatje als voorbeeld 
geeft.

Dat is een vrij kwalijke beschuldiging. Vanzelfsprekend komt men bij het tekenen van een 
kaart, uitgaande van dezelfde gegevens ook grofweg tot hetzelfde resultaat. Maar het gaat om de 
details. Als hij zich bij het lezen van mijn artikel wat serieuzer in mijn gedachtegang had ingeleefd, 
had hij beseft dat met dat „misbruik” natuurlijk een doel beoogd werd, namelijk om er mijn verdere 
argumentatie op te grondvesten. Hij zou dan begrepen hebben dat de kustlijnen -  vooral bijv. in afb. 5 
— zeer weloverwogen getekend zijn, om te tonen hoe goed ze in overeenstemming te brengen zijn met 
een transgressie-situatie. Die discussie kan aan de hand van zijn te oppervlakkige 19e eeuwse 
voorbeeld (en andere gebruikelijke „Ptolemeus-kaarten”) niet gevoerd worden.

2. Delahaye jr beschuldigt mij, dat ik niet zou hebben gemerkt dat mijn kaartjes „ernstig verminkt” 
zijn. Blijkbaar heeft hij mijn artikel slecht gelezen: midden op blz. 22 staat: Het resultaat in afb. 2 
toont duidelijk grote vertekeningen ten opzichte van de ons vertrouwde werkelijkheid, gevolgd door 
een beschouwing over de oorzaken daarvan. De meergenoemde afb. 4a is een vergroting uit die afb. 2.

3. Op mijn kaartje „liggen Parijs en Reims ook veel te dicht bij elkaar”, volgens Delahaye jr. 
Verandert dat als je de kaart draait ? Je kunt geen discussie over richtingen voeren met argumenten 
over afstanden.

4. Het is niet zo, dat de Romeinen in een leeg land kwamen, en alle plaatsen in Gallië dus 
Romeinse vestigingen met Romeinse namen waren. Niet voor niets worden vele plaatsen nader 
gekenmerkt met de naam van een inlandse volksstam. Denk maar aan „Traiectum vulgo Wilten- 
burgum” van de Wilten, Bagacum Nerviorum van de Nervii en Lugdunum Batavorum van de Batavi. 
Autochtone namen werden vergriekst en later gelatiniseerd, afhankelijk van de taal van de tekst, zoals 
ook wel blijkt uit de in het artikel van Delahaye jr. getoonde pagina uit een Latijnse editie, waarin alle 
Griekse namen van de oorspronkelijke uitgave gelatiniseerd zijn. Die plaatsnamen bewijzen dus niet 
dat Ptolemeus' informatie uit de Romeinse tijd stamt. (Het feit dat in een Nederlandse tekst de 
hoofdsteden van Frankrijk en Duitsland Parijs en Berlijn genoemd worden (met de typisch 
Nederlandse ij) betekent niet dat die steden een Nederlandse achtergrond hebben.). Integendeel, 
Ptolemeus geeft zelf Marinos van Tyrus als zijn voornaamste bron aan. Deze Marinos had op zijn 
beurt de befaamde Grieks-Alexandrijnse geografen Eratosthenes en Hipparchos als voorbeeld. De 
bibliotheek van Alexandrië (900 000 banden !) werd in 48 v.Chr. door Caesar verwoest.

En de Romeinen hadden geen flauw benul van geografie. Niet voor niets bestaat er een 
opvatting dat de middeleeuwse portolankaarten (en de kaart van Piri Reïs) berusten op gegevens van 
(ver) vóór de Romeinse tijd, met verrassende gegevens over oude kustlijnen, o.a. in het 
zuidpoolgebied.

Dit naar aanleiding van Delahayes (jr.) opmerkingen over de transgressieperioden. De trans
gressies zijn trouwens een onderwerp op zich, waarover het laatste woord nog niet gesproken is. Ik 
heb begrepen dat daaraan volgend jaar een heel symposium gewijd zal worden.

5. Volgens Delahaye jr. ontbreken op mijn kaartje behalve laag Nederland ook een flinke strook 
van Noord-Frankrijk, geheel België, Noord-Brabant en Limburg. Hij heeft mijn gewraakte artikel uit 
1998 blijkbaar maar half bekeken. Anders was hij afb. 5 tegengekomen en had hij anders begrepen. 
Of bedoelt hij dat ik geen plaatsen in Nederland en België noem ? En Bruges, Lugodeinum, 
Atuaturum en Batavodurum dan ? Maar die liggen volgens Delahaye sr. in Frankrijk. Hoe kan ik dan 
plaatsen in Nederland en België tekenen als die niet bestaan hebben ? Maar waarom bestonden die 
eigenlijk niet als -  volgens Delahaye jr. -  Ptolemeus' gegevens zouden dateren uit begin 2e eeuw, 
midden in een recessie, toen de Romeinen allang tot ons land waren doorgedrongen ?

6. Dat bij verschillende wetenschappelijke tekstkritische edities de laatste wel de beste zou moeten 
zijn, is een logisch gevolg van het feit dat de auteur geacht wordt kennis te hebben genomen van het 
werk van zijn voorgangers en dat in zijn beschouwingen verdisconteerd te hebben. Het Bronnenboek 
van Nijmegen is geen tekstkritische uitgave, evenmin als Delahayes en mijn artikelen.

Ik moet op dit punt overigens het boetekleed aantrekken. Ik heb mijn artikel gebaseerd op de 
editie van Nobbe, 1966, waarvan ik toen echter slechts fotokopieën van het Europese deel ter
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beschikking had. Daardoor was ik mij niet bewust dat het een reprint was van het origineel van 1843, 
en dus zeker niet de meest recente editie. Ik had wellicht beter de (eveneens Griekse) editie van Cunz 
uit 1923 kunnen gebruiken, maar die bestrijkt helaas slechts een beperkt gebied. Dat heeft echter 
slechts detail-consequenties en doet niets af aan de discussie.

7. Ptolemeus had wel degelijk een zinnige volgorde van werken. Veelal geeft hij eerst de kust- en 
grensplaatsen van een land, houdt de toponiemen van een volk bijeen, maar werkt verder van west 
naar oost en van noord naar zuid. Hijzelf schrijft daarover (dl 2, hst. 1, § 4-5):

„We hebben een volgorde gekozen, rekening houdend met het gemak bij het tekenen van een 
kaart, namelijk voortgaande naar rechts, zodat de hand beweegt van de reeds geschreven dingen naar 
de nog niet geschrevene; dit wordt bereikt door de meer noordelijke plaatsen te tekenen vóór de meer 
zuidelijke, de meer westelijke vóór de meer oostelijke, daar het onze gewoonte is, dat boven, gezien 
van uit het standpunt van de kaartmaker of beschouwer, betekent noord, en rechts betekent oost. ”

Voor de goede orde: Deze redenatie is onafhankelijk van de oriëntatie en zegt dus niets over een 
eventuele west-oriëntatie. Maar het geeft wel aan dat Ptolemeus niet kris-kras over de kaart gaat. De 
volgorde van Ptolemeus van de plaatsen in Groot-Germanië (afb. 4b in mijn oude artikel) demonstreert 
prachtig de zonet geciteerde werkwijze van Ptolemeus: stroken onder elkaar, waarbinnen van links 
naar rechts gewerkt wordt. Met de identificaties volgens Delahaye is die volgorde een lachertje (afb. 
8b in hetzelfde artikel). Die identificaties zijn ook met geen enkele correctiemethode in verband te 
brengen met de coördinaten volgens Ptolemeus. Ze zijn kennelijk alleen gebaseerd op 
klankovereenkomst en het criterium dat ze in Noord-Frankrijk gezocht moeten worden. En dat die 
kriskras-routes volgens Delahaye jr. zouden samenhangen met bevoorradings- of transportroutes door 
moeilijk begaanbaar terrein, lijkt me ook geen oplossing. Ptolemeus interesseert zich niet voor 
reisroutes. Waar het gaat om de plaatsen langs een kustlijn (afb. 6 in mijn oude artikel) geldt hetzelfde.

8. Ik begrijp niet wat de betekenis is van het afdrukken door Delahaye jr. van het kaartje uit Lacus 
Curtius. Thayer baseert zich op de sterk aangevochten Dover-vertaling uit 1932 (de reprint is uit 
1991 !), en de positie van een enkele plaats wijkt dus iets af van die in mijn kaart. Parijs, dat Delahaye 
jr. zo graag als oriëntatiepunt neemt, ontbreekt om de een of andere reden. Thayer waagt zich niet aan 
interpretatie van de kustlijn, en het kaartje is traditioneel georiënteerd en draagt dus niets bij tot de 
discussie. Het kaartje is verticaal samengedrongen omdat hij (evenals Delahaye sr.) niet begrijpt dat in 
Gallië breedtegraden anderhalf maal zo lang zijn als lengtegraden, zoals je op elke atlas kunt zien, en 
zoals Ptolemeus ook aangeduid heeft. Ik snap overigens niet waarom volgens Delahaye jr. mijn uitleg 
van de lengte-breedte-verhoudingen niet zou opgaan „nu ik de west-oriëntatie gemist heb”. Mijn 
redenatie draait toch gewoon mee, hoe je het ook (letterlijk) wendt of keert ?

9. Volgens Delahaye jr. heb ik Wijk bij Duurstede in Noord-Duitsland geplaatst. Waarschijnlijk 
baseert hij dat op de plaats Leuphano, die Ptolemeus ergens ten zuiden van Lübeck legt. a) Niemand 
hoort mij zeggen dat daarmee Levefanum bedoeld is (al is dat best aannemelijk), b) Niemand hoort mij 
zeggen dat Levefanum Wijk bij Duurstede is (al is dat inderdaad de traditionele opvatting); c) 
Niemand hoort mij zeggen dat Ptolemeus altijd gelijk heeft. Ofwel: wilt u uw aversie tegen de traditie 
niet op mij afreageren ? We hebben het slechts over een reconstructie van de bedoelingen van 
Ptolemeus, niet over zijn gelijk of ongelijk.

10. Onder De Logica noemt Delahaye jr. een aantal tegenstrijdigheden tussen de originele bronnen 
en de Nederlands/Duitse traditie. Een veel langere lijst van dergelijke contradicties staat op zijn 
website (web.inter.nl.net/hcc/gbm.delahaye/geografie). Ik kan me voorstellen dat die traditie niet 
steeds in een publicatie te vangen is, maar van de bron-beweringen moet dat wèl mogelijk zijn. Waar 
staat bijvoorbeeld dat de Wisuria in de Rhenus stroomt, en dat een vijftal genoemde rivieren in het 
gebied der Bataven liggen ? Hij zou ons een dienst bewijzen en veel discussie vereenvoudigen als hij 
die belangwekkende opsomming op zijn website met nauwkeurige bronvermeldingen aanvulde.

11. Blijft tenslotte de vraag van Delahaye jr.: „Bruijnesteijn moet overigens nog eens toelichten 
waar de citaten in de boeken van Delahaye te selectief gekozen, te onoverzichtelijk o f apert onjuist 
zijn". Wel meneer Delahaye, die vraag had u acht jaar geleden moeten stellen. U verwacht, hoop ik, 
niet van me dat ik nu die boeken weer helemaal ga verifiëren om die zaken terug te vinden. Maar wel 
kan ik eenvoudig wijzen op twee van die aperte onjuistheden.
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De eerste wordt omstandig beschreven op de eerste helft van blz. 30 in mijn oude artikel, het 
betreft een tekst over Aquitanië, waarvan Delahaye sr. doet of het over Lugdunesië gaat.

De tweede heb ik hierboven behandeld, waar Delahaye in de tekst van Ptolemeus de termen 
lengte en breedte verwisselt, en doet alsof dat de originele tekst van Ptolemeus is.

Ik praat niet over kwade trouw, maar het zijn in ieder geval aperte onjuistheden.

Kortom, meneer Delahaye, als u voor uw vader in het harnas wilt treden is dat een lofwaardige 
zaak, want hij heeft stellig met onaflaatbare ijver goede zaken tot stand gebracht. Maar u moet dan 
wel zelf zijn werk, zijn bronnen en zijn opponenten beter bestuderen, zodat u met juiste argumenten 
komt. U zult dan mèt mij tot de conclusie komen dat hij „te ver doorgedraafd” is. Erkenning van 
gemaakte fouten levert meer waardering op dan het te vuur en te zwaard verdedigen van die fouten.

En als u echt gelooft, dat Ptolemeus de west-oriëntatie gebruikte, waarom tekent u dan niet eens 
de goede Ptolemeus-kaart van heel Gallië, met alle plaatsen op de juiste coördinaten en met de volgens 
u juiste kustlijnen, zoals ik dat op mijn (volgens u foute) manier gedaan heb. Dan kunt u iedereen 
overtuigen. Zie mijn uitdaging boven. Maar dat hebben beide Delahayes tot nu toe nagelaten.

Toch ben ik blij met uw artikel, want het heeft mij genoodzaakt allerlei zaken nog eens grondig 
te overdenken, waarbij sommige nevels opgetrokken zijn. Ik hoop dat het u ook zo vergaat.

*

Plechelmus

Tom Dieckmann, Tilburg

In een fraai verzorgde uitgave van de Walburg Pers getiteld "Plechelmus ” (2005) verschaft een aantal 
auteurs inzicht in de relatie tussen Oldenzaal als centrale plaats van het missioneringswerk van 
genoemde heilige (ca. 650 - 713) en de daarna ontstane devotie rond zijn persoon.
Plechelmus werd omstreeks 650 in Scotia (Ierland) geboren en stierf op 15 juli (idus julii) en werd 
begraven “in dat hoechste van den voergenoemden berge: sancte Peters berch” . Als jaar waarin 
Plechelmus stierf wordt gewoonlijk 713 genoemd, maar ook 732 (Das christliche Alterthum: B.G. 
Bayerle), terwijl het onderhavige boek vermeldt dat Plechelmus in 765 een eerste kerk in Oldenzaal 
bouwde?). Samen met Wiro en Otger maakte Plechelmus de overtocht vanuit Britannia naar het 
vasteland van West-Europa, waar hij na enige tijd werd ontvangen door Paus Sergius I die Plechelmus 
en Wiro de bisschoppelijke waardigheid verleende. Nochtans is dit feit bekend gebleven zonder de 
vermelding van de toegewezen bisschopszetel, zoals in die tijd wel meer gebruikelijk was, misschien 
in verband met de nog vele te kerstenen landsdelen. Ook werden de missionarissen welwillend 
ontvangen door de Frankische hofmeier Pippijn III, die hen als verblijfplaats de Berg van St. Pieter 
toewees, waar zij een klooster stichtten. Deze zogeheten Berg van St. Pieter wordt in het boek 
vereenzelvigd met St. Odiliënberg; een aanduiding die weer door andere onderzoekers elders wordt 
gesitueerd.
Johannes de Beka, die omstreeks 1350 een geschiedenis van het bisdom Utrecht schrijft, meldt dat 
bisschop Baldericus van Utrecht (918-975) door een “openbaring“ relieken vond van enkele 
verdienstelijke missionarissen, waaronder die van Plechelmus, Wiro en Otger, die daarop door 
bisschop Baldericus van Utrecht gezamenlijk tot heiligen werden verheven. De bevoegdheid tot 
heiligverklaring behoorde in die vroege middeleeuwen tot de competentie van nagenoeg elke bisschop. 
Onder andere dit verklaart wellicht waarom uit de vroege middeleeuwen zoveel namen van heiligen 
tot ons zijn gekomen, vaak zonder beschrijving van nadere gegevens omtrent waar, hoe en met wie de 
betreffende heiligen werkzaam waren. Vaak ook geven deze zogenaamde historische gegevens een 
vertekend beeld, waardoor levensbeschrijvingen zoals die voorkomen in veel hagiografieën, weliswaar 
uitvoerig ingaan op de piëteit van de betreffende heilige mannen en vrouwen, maar inderdaad 
historisch weinig aanknopingspunten bieden.
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Pas in 1625 ordonneerde paus Urbanus VIII dat de bevoegdheid tot heiligverklaring uitsluitend 
berustte bij de paus, waardoor een meer overzichtelijk beeld ontstond.
De aangetroffen relikwieën van Plechelmus werden op 4 augustus 954 deels naar Oldenzaal 
overgebracht en de kerk aldaar werd bij die gelegenheid door Baldericus aan Plechelmus opgedragen 
en kreeg toen tevens een college van zestien kannuniken. Voordien was te Oldenzaal een eerste houten 
kerkje gesticht door Marceliinus en gewijd aan de heilige Silvester (paus van 314-335) die volgens de 
overlevering Oldenzaal zou hebben gesticht. Er ontstond rond de kerk later ook een immuniteit, 
waarvan men in toelichtende plattegronden de omvang tracht te reconstrueren. Als stichter en bouwer 
van de huidige Plechelmusbasiliek noemt het boek bisschop Hartbert, (1139-1150) die in 1140 te 
Keulen tot bisschop van Utrecht was gewijd. Hartbert had in zijn tijd de handen vol aan de troebelen 
tussen de Hohenstaufer, het huis van Keizer Koenraad III (1137-1152) en de Welfen, waarvan hij een 
aanhanger was. Zijn politieke en strategische stellingname was daardoor niet altijd profïjtelijk en op de 
duur schadelijk voor de staatkundige constellatie van Oost-Nederland.
Als alternatief voor de stichter van de Plechelmuskerk te Oldenzaal noemt een onderzoeker als Van 
Vliet voorts de Utrechtse bisschop Andries van Cuyk (1128-1139), waaruit blijkt dat voor bepaalde 
onderzoekers ook uit deze tijd onzekerheden blijven bestaan. In dit verband kan ook worden genoemd 
het werk van A. Delahaye: Ontspoorde historie, waarin men in een aantal paragrafen weer andere 
zienswijzen verwoord ziet.
Het boek brengt, verlucht met fraaie foto’s, plattegronden en tekeningen een gedetailleerd beeld van 
de Plechelmusdevotie die geleidelijk aan in Oldenzaal groeit. Over het missioneringsgebied van 
Plechelmus is het boek stellig: het gaat om Oldenzaal en omstreken, hoewel niet verzwegen wordt dat 
daaromtrent andere opvattingen bestaan o.a. met betrekking tot St. Odiliënberg, Noord-Frankrijk, het 
bisdom Luik, de streek van Geldern e.a. Men treft ook Plechelmuskerken aan in Saasveld, Deuringen, 
Rossum, De Lutte en andere plaatsen.
De twijfel, uitgesproken over de vragen wat waar plaatsvond, getuigt van een open wetenschappelijke 
benadering die het boek zeer lezenswaardig maakt, echter, na de vermelding van een aantal 
alternatieven voor het missioneringsgebied van Plechelmus opteert men toch voor Oldenzaal. Zo kan 
men bijvoorbeeld lezen dat de traditie van Plechelmus te Keulen berust op een bewust bedrog door 
Olivier Legipontus, benedictijnermonnik in het klooster Gross Sankt Martin te Keulen (1698-1758) 
hetgeen werd aangetoond door Otto Oppermann (1900: Westdeutsche Zeitschrift 19: Die Fälschungen 
des Oliver Legipont).
Voordat en nadat historische en hagiografische feiten zijn vermeld of gewogen, o.a. vanuit de Latijnse 
vita uit de Acta Sanctorum en de historische lezingen uit het officie van Plechelmus, wordt uitvoerig 
ingegaan op de bouw en historie van de imposante Plechelmusbasiliek en de vindplaatsen in de 
liturgie van het kapittel te Oldenzaal. Een aantal fraaie afbeeldingen maakt het boek, zoals gezegd, tot 
een zeer waardevolle ingang voor de bestudering van Plechelmus, Oldenzaal en hun onderlinge relatie. 
De teksten slagen er in hoge mate in de geschiedenis van Oldenzaal, geënt op het optreden van 
Plechelmus, te plaatsen in een belangwekkend historisch kader. Voor wat betreft de liturgie wordt in 
dit verband terecht uitvoerig en op gedegen wijze ingegaan op de Plechelmusliturgie van het kapittel 
en met name op het Utrechts brevier van Philipus Rovenius uit 1623 en speciaal voor wat Plechelmus 
aangaat het aan hem gewijde Officia Sanctorum uit 1640, waarvan de gezangen vermoedelijk van veel 
ouder datum zijn. Het gaat om de enige en oudste bron voor het Plechelmus-officie. Rondom 
verschillende Nederlandse heiligen zijn er vergelijkbare erediensten aan te wijzen, maar uiteraard staat 
voor Oldenzaal het Plechelmus-officie centraal. Uitvoerig wordt het gehele officie genoemd en 
toegelicht, waardoor deze wijze van heiligenverering voor de lezer zeer inzichtelijk en ook 
belangwekkend wordt.
De gezangen zijn vanuit dit boekwerk gemakkelijk reproduceerbaar voor een geoefend koor.
De bijdragen van enige geestelijken, zoals Johannes Lindeboom (1670) en pastoor Geerdink van De 
Lutte (1803-1879) verhelderen ten zeerste het inzicht in de oorsprong en groei van de 
Plechelmusverering te Oldenzaal.

Goorhuis, Guus en Jan Oude Nijhuis (red.) Plechelmus, Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. 
Walburg Pers (2005) ISBN 90.5730.353.1 NUR 704. €39,95
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Nijmegen en de Waal

Paul van Overbeek, Zoetermeer

Met koppen als “Groot deel Romeins Nijmegen in de Waal”, “Archeologie als te spannend verhaal”, 
“Nijmegen in de Waal”, “Atlantistheorie Nijmegen verguisd en omarmd” en “Atlantistheorie mist 
concrete vondsten” werd najaar 2005 in de daaronder staande artikelen in de Gelderlander een rapport 
van de rivierkundige Willem Overmars besproken en met steun van de stadsarcheologen van het bureau 
Archeologie van de gemeente Nijmegen verworpen.

Wat was er aan de hand? Overmars bleek zijn rapport “Z)e verzonken stad” naar de Gemeenten Nijmegen 
en Beek-Ubbergen gestuurd, vergezeld van een brief waarin hij melding doet van een archeologische 
vondst. Voor een zuivere beschouwing heb ik met beide partijen contact opgenomen.
Het bureau Archeologie, schreef mij desgevraagd2: “Op het rapport van Willem Overmars heeft ons 
bureau geen officiële reactie doen uitgaan. Alleen in een tweetal artikelen in De Gelderlander is een 
reactie gegeven” . Dit betreft twee van de hiervoor genoemde artikelen die mede gebaseerd zijn op de 
blijkbaar niet officiële reactie van Thijssen3 aan Overmars.
Overmars verwees in een e-mail naar zijn rapport4 dat samen met een deel van de persreacties daarop te 
vinden was op zijn website en bezorgde mij de schriftelijke reactie van Thijssen op zijn rapport.

Het rapport “De Verzonken stad”

Dit ruim geïllustreerde document bestaat uit 7 bladzijden “rapport” en verder 35 bladzijden met daar in 6 
toelichtende bijlagen en 2 bladzijden bronnen en bibliografie.
In zijn rapport somt Overmars een aantal in zijn ogen tot op heden niet of niet goed verklaarde zaken 
m.b.t. Nijmegen in het eerste millennium op:
■ Waarom is de legerplaats op het Kops Plateau maar vijf hectaren groot? De commandantswoning en 

de officiersverblijven hebben het formaat van een veel grotere legerplaats. En waarom ligt de 
commandantswoning op de rand van de heuvelrug, met wijds uitzicht over de Ooij , terwijl zo’n 
gebouw normaliter midden in het legerkamp stond? En waarom zijn er helemaal geen barakken voor 
manschappen te vinden?

■ Waarom leidt de belangrijkste noordelijke poort - de Porta Praetoria - van de later legerplaats op de 
Hunerberg naar niets anders dan een steile onbegaanbare helling, 40 meter naar beneden, de vlakte 
van de Ooij polder in?

■ Waarom zijn er hele stroken, zoals op de helling tussen hoog Nijmegen en de Waalkade, bij de 
Grotestraat en de Lindenberg, waar weinig Romeins materiaal en helemaal geen Romeinse gebouwen 
gevonden? Waarom zijn de oudste bouwsporen op de [huidige] hellingen van de Nijmeegse 
benedenstad aan de kant van de Waal pas uit de Middeleeuwen?

■ Waarom was de kant van de Romeinse (keer)muur (ter plaatse van het huidige Casino) die naar de 
steile helling was gekeerd zo mooi afgewekt en was de muur niet recht maar in grote brokken 
gebroken en een beetje zigzaggend?

■ Waarom is de Romeinse weg naar Xanten wel in Ubbergen, maar niet op het stuk tussen Nijmegen en 
Ubbergen gevonden?

■ Waarom is er geen spoor teruggevonden van de palts van Karei de Grote uit 777 en van de in 1046 
verwoeste burcht van de Ottoonse keizers?

■ Waarom is o.a. bij baggerwerk in 1988 in de Waal voor Nijmegen puinmateriaal tevoorschijn 
gekomen dat leek op het materiaal (tufsteen) waarvan ook het Valkhof gemaakt was?
Waarom zijn er in de musea zoveel prachtige spullen te vinden die worden aangeduid met een bordje 
“gevonden in de Waal bij Nijmegen”?

Vanuit zijn werk als landschapsarchitect met een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van water- en 
landmanagement en cultuurhistorie is Overmars van mening dat er te veel gewerkt is van uit de 
archeologie: met de spade in de grond op zoek naar hard bewijs in de bodem; dat ten onrechte wordt
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aangenomen dat de Waal bij Nijmegen altijd gestroomd heeft waar deze nu nog steeds stroomt en dat de 
helling van de Nijmeegse heuvelrug naar de Ooijpolder en de Waal er altijd zo uit gezien zal hebben als 
nu.
De legerplaats op het Kopse plateau zou zo’n 300 x 500 meter groter geweest zijn, wanneer deze wordt 
vergeleken met andere Romeinse legerplaatsen en de noordelijke weg vanuit het latere kamp op de 
Hunerberg leidde naar een gebied dat naar beneden is gestort in de rivier die de helling van onderuit 
weggespoeld zou hebben, zoals dat ook gebeurde en gebeurt op door hem beschreven situaties bij 
Arnhem en in Frankrijk. Hetzelfde zou gebeurd zijn met het Valkhof en de benedenstad waarboven een 
Romeinse stad gelegen zou hebben. De gevonden Romeinse muur zou ooit 20 of 25 meter hoger gestaan 
hebben als zuidelijke muur van een Romeinse stad op de heuvelrug. De huidige hellingen zouden pas na 
de Romeinse tijd ontstaan zijn. Volgens Overmars is door de schurende werking van de Waal tijdens de 
vroege middeleeuwen een groot deel van de Nijmeegse heuvelrug weggevaagd. Daardoor zou ten 
noorden van het huidige Valkhof een complete Romeinse stad zijn verdwenen en ten noorden van de 
Hunerberg en het Kops Plateau grote delen van de daar gelegen Romeinse legerkampen.

In de eerste 4 bijlagen wordt op deskundige wijze het verschijnsel van de erosie door rivieren uiteengezet 
op basis van beschrijvingen van het dal van de Rijn en Waal, de Nederrijn, de steilwand bij Elsloo (Lb) en 
de erosie van de Nijmeegse heuvelrug door de Waal.
Door de opzet (een korte romptekst en uitgebreide uitgewerkte herhalingen hiervan in deze bijlagen, die 
dan ook nog als hoofdstukken worden betiteld) komt het geheel wat rommelig over, maar vele duidelijke 
illustraties verduidelijken zijn visie. In bijlage 5 stelt Overmars voor om nader onderzoek 
(grondboringen) uit te laten voeren in de hellingen, de daarvoor liggende Ooijpolder en onder Waalkade, 
onder de Waal en in Lent (over de Waal) om zijn hypothese te bevestigen. In bijlage 6 wordt tenslotte nog 
een voorstel voor een kunstwerk gedaan.

De reacties van de Nijmeegse stadsarcheologen

Na een eerste afwijzende reactie in de krant van de stadsarcheologen Jan Thijssen en Harry van 
Enckevort stuurt de gemeente Nijmegen op 17 oktober in een schriftelijke reactie5. “Wij [was getekend: 
Drs. J.R.A.M. Thijssen, Gemeentelijk Archeoloog] betreuren het dat slechts een deel van de bekende 
archeologische informatie betreffende Romeins Nijmegen is benut” . Hij stelt verder dat Overmars uit 
deze archeologische informatie conclusies trekt die diverse auteurs niet kunnen onderschrijven.
Er zijn geen concrete vondsten om de melding van een archeologische vondst te onderbouwen, zoals de 
Monumentenwet en het Burgerlijk Wetboek voorschrijven. Het gaat slechts om een hypothese.
Het verzoek om nader bodemonderzoek wordt [namens de gemeente?] afgewezen omdat het gemeentelijk 
beleid er op gericht is om het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren. Verder verwijst Thijssen naar 
eerdere opgravingen en waarnemingen, die de hypothese van Overmars niet onderbouwen o f zelfs in 
tegenspraak daarmee zijn en argumenten leveren om de vorming van de steilrand voor de Romeinse tijd 
te dateren. Voor de oostelijke Waalkade zijn er bewoningssporen uit de l e eeuw die later in laat-Romeins 
steenbouw zijn opgenomen. Op de Waalkade zijn door de ROB aan de oostzijde van de Grotestraat op 
grote diepte Romeinse oeverversterkingen waargenomen. Aan de noordzijde van de Steenstraat zijn 
bewoningssporen en vondsten uit de Merovingische en Karolingische periode opgegraven. Verder wijst 
Thijssen er op dat het laat Romeinse castellum de basis vormt voor de latere [Karolingische, Ottoonse os 
Barbarossa-?] palts en dat de tufstenen toren in de helling onder de [zogenaamde] Karolingische kapel 
daarvan “waarschijnlijk” deel heeft uitgemaakt.

Op een aantal plaatsen in de helling zijn er volgens Thijssen, ingegraven in de natuurlijke ondergrond, 
bewoningssporen en nederzettingsafval uit de Romeinse en na-Romeinse periode aangetroffen.
Verder verwijst hij naar vondsten op diverse plaatsen op de oostelijke waalkade, de Pompweg (Beek- 
Ubbergen) en aan de voet bij Waalheuvel die aanwijzingen vormen dat de helling in de Romeinse tijd al 
gevormd was.

De Gelderlander meldt verder dat Thijssen en de andere archeologen die Overmars zijn rapport stuurde, 
zijn veronderstellingen veel te ver vinden gaan. Zij denken dat er wel sprake is geweest van enige
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afkalving van de heuvelrug, maar absoluut niet in de mate die Overmars veronderstelt; geografen 
bevestigen het principe van erosie door meanderende rivieren dat Overmars beschrijft; dat dit heeft geleid 
tot de grootscheepse verdwijning van Romeinse en vroegmiddeleeuwse resten die Overmars beschrijft, 
kunnen zij niet bevestigen.

In een latere ontmoeting van Overmars met de met vertegenwoordigers van het gemeentelijke Bureau 
Archeologie wordt het Overmars naar eigen zeggen duidelijk dat zij geen snars van zijn verhaal geloven; 
het valt volgens hem totaal buiten hun wereldbeeld en beroepservaring. Opmerkelijk vindt hij dat ze de 
hypothese formuleren, dat het kapelletje op het Valkhof op de fundamenten van een Romeinse toren is 
gebouwd. “Van een hoektoren van muren die zuidwaarts naar Kelfkensbos liepen. Maar als je  op die plek 
gaat staan, en naar het westen kijkt, kun je  je  prima voorstellen dat het westelijk deel van een lange muur 
naar beneden is gegleden, maar dat het meest oostelijke stuk is blijven staan. Prima reden natuurlijk om 
daar later een burcht te bouwen”.

Besluit

Overmars stelt naar mijn mening terecht een aantal vragen. Dat er op een aantal punten aanwijzingen zijn 
dat zijn antwoorden daarop niet correct zijn wordt mij duidelijk. Maar een afdoend antwoord op de 
vragen wordt ook door Thijssen niet gegeven. Het gaat hier om de ene theorie tegen de andere theorie en 
niet om een theorie tegenover de waarheid. Dat een conclusie niet juist zou zijn omdat diverse auteurs 
deze niet zouden onderschrijven lijkt mij wetenschappelijk niet houdbaar. Ook het argument van Thijssen 
dat eerdere opgravingen en waarnemingen, de nieuwe hypothese niet onderbouwen of zelfs in 
tegenspraak daarmee zijn kan ook wijzen op een bevooroordeelde houding in het verleden van mensen 
die alleen maar keken naar bewijzen voor hun eigen these. En dat opgravingen en waarnemingen 
argumenten leveren voor een andere these wil voor mij nog niet zeggen dat die these daarmee ook 
bewezen is.
Zonder voortdurend opnieuw vragen te blijven stellen en te trachten deze te beantwoorden is er geen 
voortgang in de wetenschap. Het lijkt er op dat een kleine groep het voor het zeggen heeft waar het de 
ware leer over Oudheid en vroege Middeleeuwen in Nijmegen betreft. Ik zie erg weinig tegenspel vanuit 
historische en archeologische hoek tegen hun theorieën en waar er vanuit andere disciplines tegenspel is 
werd en wordt dit nog steeds bij voorkeur genegeerd en anders deels met schijnargumenten afgewezen. 
Immers om hun eigen redeneertrant te hanteren: de stelling dat Karei de Grote een palts gehad heeft op 
de heuvelrug van het Valkhof in Nijmegen, is ook slechts een theorie. Er zijn geen vondsten die hier een 
bewijs voor vormen.
We mogen hopen dat Willem Overmars het hierbij niet laat zitten, maar zijn studie verder verfijnt, om op 
basis van een echt wetenschappelijke aanpak blijft proberen te komen tot een beter uitgewerkte en 
sluitende redenering die een antwoord levert op de nog openstaande vragen.

1 ‘Waal slokte Romeins Nijmegen op’ in De Gelderlander 13-09-2005, P. Deurloo Groot deel Romeins Nijmegen in 
de Waal in De Gelderlander 13-09-2005, Reacties: ‘Theorie stoelt niet op feiten’ in De Gelderlander 13-09-2005, De 
archeologie als te spannend verhaal in De Gelderlander 17-10-2005, P. Deurloo Nijmegen in de Waal. 
Atlantistheorie Nijmegen verguisd en omarmd in De Gelderlander 20-10-2005 en Atlantis-theorie mist concrete 
vondsten in de Gelderlander 25-10-2005
2 Brief R. Mols Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen kenmerk G260/ van 18-01-2006
’ Brief J.R.A.M. Thijssen Gemeentelijke Archeoloog Gemeente Nijmegen kenmerk 05.0025588/G260 van 17-10- 
2005 aan W. Overmars
4 W. Overmars De Verzonken Stad. De ligging van Romeins Nijmegen, historisch morfologische studie. Botsingen 
van de Nederrijn met de Veluwe en van de Waal met de Nijmeegse Heuvelrug Laag Keppel 30-08-2005 — Versie 8
http: w u w wildernis.com nl pdf Ver/on ken" o2üstau-VS. pdf
5 zie noot 3
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Congres Thidrekssaga-Forum in Arnhem

A d Maas, Leende

Op 14 en 15 oktober hield de studiegroep Thridrekssaga-Forum in Arnhem een interessant congres 
(met een tiental betrokkenen van SEM) over het onderwerp: Sagen als Schliissel zur Frühgeschichte 
der Niederlande und Belgiens. Enkele betrokkenen bij SEM zijn ook actief in het kader van dit Duitse 
forum, zoals de taalkundige Hans den Besten (ook zeer actief in SEMafoor) en de historicus Jan Oude 
Nijhuis die meewerkte aan het vorig jaar bij de Walburg Pers gepubliceerde boek Plechelmus. Het 
tijdschrift van het Thidrekssaga-Forum Der Berner verschijnt net al SEMafoor vier maal per jaar. Van 
Joep Rozemeyer publiceerde Der Berner een vertaald SEMafoorartikel (over Viltenburg, Der Berner 
augustus 2004) en in SEMafoor kwam Dr. R. Schmoeckel enkele keren aan het woord.

Alvorens op het thema in te gaan laat ik even de belangrijkste publicisten uit deze studiegroep de 
revue passeren. Publicaties in het kader van het Thidrekssaga-Forum stel ik daarna aan de orde. Dr. R. 
Schmoeckel (1928) is in Duitsland erg bekend door twee veelgelezen boeken: Die Indoeuropaer. 
Aufbruch ans der Vorgeschichte (1999, 2004 derde druk, 575 bladzijden) en Bevor es Deutschland 
gab. Expedition in unsere Frühgeschichte — von den Römern bis zu den Sachsenkaisern (2202, in een 
casette, 925 bladzijden). Bij dezelfde uitgever Verlagsgruppe Lübbe (te Bergisch Gladbach) verscheen 
van hem ook het boek Das Damfross dat handelt over de opening van de treinverbindingen Bonn- 
Keulen in 1844. Lübbe is trouwens ook de uitgever van het beroemde boek Wie waren die Germanen 
wirklich, und woher kamen sie? van S. Fischer-Fabian. Zeer informatieve publicaties, geschreven in 
een zeer goed leesbaar Duits. Dr. Norbert Lönnendonker publiceerde in 2003 onder de titel Als die 
Götter noch jung waren. Namenkundliche Untersuchungen zur Nibelungensage (Rhombos-Verlag in 
Berlijn), dat ook algemene hoofdstukken bevat als Namen von Germanen, keltisierten Germanen, 
Kelten und Hunnen, maar ook de namen in de dynastie van de Merovingers behandelt: een zeer 
intrigerend boek. Ten slotte nog een derde erg actieve onderzoeker en publicist in en vanuit het Forum: 
Wim Rass. Hij publiceert twee banden over het onderwerp: Dietrich von Bern und Karl der Grosse. 
Untersuchung über die Zeitstruktur der nordischen Dietrich-Sage und die karolingischen Sagen- 
Manipulation. De eerste band is in 2000 in eigen beheer uitgegeven en de tweede volgt in 2007. Rass 
gaat zeker niet mee met de hypothese van Heribert Illig dat de Karolingische tijd een bedachte en 
geconstrueerde periode is, maar laat wel zien dat het interpreteren van historische tijd heel wat kennis 
van zaken vergt. In de eerste band komen aan de orde: Zeitstruktur-Analyse der nordischen Dietrich -  
Sage en Der Sagen-Hildebrand und Karl der Grosse.

Het congres omvatte drie inleidingen met ruime discussiemogelijkheid. Wilhelm Bleicher gaf een zeer 
goed overzicht van de archeologische vondsten in de delta van de grote rivieren in de Lage Landen in 
de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Hij bleek uitstekend op de hoogte van belangrijke 
publicaties, maar minder van de kritische kanttekeningen daarbij, zoals: de transgressieproblematiek, 
een lege periode in het huidige Friesland (Bazelmans), de interpretatie van opgravingen in Wijk bij 
Duurstede. Wim Rass zette zorgvuldig uiteen hoe in een orale traditie verschillende lagen in een sage 
(Diederiksage) zijn te onderscheiden en hoe die op basis van bepaalde criteria gekoppeld kunnen 
worden aan historische personen en toestanden. Het werd duidelijk dat hij een nieuwe methode 
ontwikkelde om ook sagen te betrekken in het historisch onderzoek, niet op de oude naïeve wijze maar 
door grondig heronderzoek. Hoewel het verleidelijk was om in zijn zoekwerk de theorie van een 
fantoomtijd te betrekken, wilde hij deze stap niet zetten. Dat had hij overigens al duidelijk gemaakt in 
zijn boek Dietrich von Bern und Karl der Grosse, waarin hij (p. 221-226) uiterst genuanceerd 
commentaar geeft op Illigs 10-dagen-theorie. Rass wijst overigens Illigs hypothese (Das erfundene 
Mittelalter) niet zonder meer af. Ten slotte kwam Reinhard Schmoeckel aan het woord. Hij 
behandelde vooral een onderdeel van de Diederiksage, namelijk de zogenaamde Wilkinensage waarin 
we Rytzen, Russen, Warnen en Wilten, Liutizen en Polamen tegenkomen. Friesland wordt in de 
Wilkinensage niet genoemd. Aan de hand van beperkte historische bronnen, schaarse archeologische 
gegevens en vooral toponymische gegevens ging Schmoeckel na waar volkeren o f delen van volkeren 
gevestigd hadden kunnen zijn. Een hoofdstroom in deze benadering was wel: Westfalen (met Xanten
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en Birten), het Nederlandse rivierengebied, Vlaanderen en ten slotte Noordwest-Frankrijk. Deze 
hypothese kan men nalezen en bestuderen in het derde deel van de reeks Forschungen zur 
Thidrekssaga: Die Wilkinensaga. Schlüssel zur unbekannten Frühgeschichte der Niederlande und 
Belgiens? (2006) en ook in het boek Die Merowinger vor Ihren Reich (2006). Een zeer geslaagd en 
inspirerend congres.

In de reeks Forschungen zur Thidrekssaga. Untersuchungen zur Völkerwanderungszeit im nördlichen 
Mitteleuropa zijn nu drie delen verschenen. Het eerste deel (Ein Niflungenreich in der Voreifel, 2002) 
werd door Ad Maas al in grote lijnen belicht in het artikel Nif(te)lungen -  Nijvel -  (N)Eifel in 
SEMafoor van februari 2004. In deel 2 vergeleek Hans-Wilhelm Haefs de Diederik-sage met het 
Nibelungenlied (Thidrekssaga und Nibelungenlied. Vergleichende Studien, 2004) met daarin ook een 
hoofdstuk over de wijze waarop de wetenschap in de loop van de tijd met de Thidrekssaga omging. 
Wat het thema Sagen als Schlüssel zur Frühgeschichte der Niederlande und Belgiens betreft is het 
derde deel (dat op 14 oktober uitkwam) van direct belang: Die Wilkinensage. Schlüssel zur 
unbekannten Frühgeschichte der Niederlande und Belgiens (2006). Het is duidelijk dat dit boek 
verplichte studiestof is voor SEM. Ik geef dat aan door nu de hoofdzaken van de inhoud van dit boek 
schematisch weer te geven.

Die Wilkinensage. Schlüssel zur unbekannten 
Frühgeschichte der Niederlande und Belgiens?

I. Wer lebte in der Spätantike an Schelde. Maas und Niederrhein?
A. Die Römer an der Nordsee. Vom Triumph bis zum stillen Ende
B. Archäeologische Spurensuche von germanischen Gruppen des 4.-6. Jhs. In 

den ‘Niederen Landen’
C. Historische Zeugnisse

II. Sage und Geschichte -  verschiedene Welten?
A. Zum Verhältnis historischer und Sagen-Quellen
B. Die Thidrekssaga
C. Orale Überlieferung in den Sagen
D. Zeitgeschichten in der Thidrekssaga

III. Die Wilkinensage als Geschichtsquelle
A. Die Sage kurz erzählt
B. Die Suche nach den ‘richtigen’ Wilzen
C. Alter und Verbreitung des Wilzen-Namens
D. Die jüngste Text-Schicht: Die Wilzen als Schweden
E. Mehrere mittlere Ereignishorizonte: Liutzen, Rus, Skandinavien
F. Eine alte bis sehr alte Text-Schicht: Die Wilzen in den Niederen Landen

IV. Geschichtskerne, aus Sagen geschöpft
A. Der Beginn geschichlicher Erinnerung
B. Ortsnamen als Zeugen
C. Das Lied von Samson und seinen Söhnen
D. Hünen (und keine Hunnen) in Westfalen
E. Goten und Hünen im Kampf
F. Die ‘Franken’ zwischen Troja und Cambrai
G. Das geheimnis der Sprachgrenze
H. Versuch eines Puzzles mit Lücken
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De auteurs van deze hoogwaardige en goed gestructureerde publicatie zijn: R. Schmoechel, W. 
Bleicher, en W. Rass. Bij dit boek moet ongetwijfeld betrokken worden een apart uitgegeven boekje 
van Reinhard Schmoeckel waarin hij het ontstaan van het ‘huis’ van de Merovingers beschrijft op 
grond van tekstmateriaal en archeologisch en toponymisch onderzoek: Die Merowinger vor Ihrem 
Reich. Die sarmatischen und sigrambischen Wurzeln der Dynastie (2006). Ook voor dit boek geldt dat 
er een nieuw licht valt op een deel van de geschiedenis van de Lage Landen. Kern van de zaak is dat 
een groep Sarmaten in Thüringen terecht komt, daar verjaagd wordt en in Westfalen beland (omgeving 
Birten) en dat deze groep zich in Noordwest-Frankrijk ontwikkeld heeft tot de leiders van de Franken 
die zich ook in dat gebied gevestigd hadden. De bekende discussie bij Delahaye over ‘Thüringen of de 
regio Doornik’ komt zo ook in een ander perspectief te staan.

Het voorwoord is zowel in het Duits als in het Nederlands (vertaling van Hans den Besten) afgedrukt. 
Voor de Nederlandse historici vormt de ‘nevel van de volksverhuizingentijd’ (aldus H. Heidinga) een 
periode waar ze het liefst van afblijven en omheen lopen. Juist de genoemde Duitse publicaties zijn 
een indringende uitnodiging om aan de slag te gaan met de aangereikte hypothesen. In het boek Die 
Wilkinensage worden nieuwe veronderstellingen en bevindingen ondergebracht in een groot overzicht 
Wie es vielleicht gewesen ist? De relevante jaartallen in de periode 270-534 n.Chr. worden behandeld, 
in twee lettertypes: rechtop wat we zeker (denken te) weten en cursief wat (vooralsnog?) hypothese is. 
Bij de jaren 408-410 staat cursief het volgende:

• Warnen ( ‘Wilzen )  beim späteren Utrecht und Rotterdam
• Sarmaten ('Sicrambrier )  im Kastell Vetera (II, bei Xanten, an der Mündung der Lippe in den 

Rhein)
• Thüringer ( ‘Polarnen ’) bei Duisburg (Ruhr-Mündung) und Krefeld, wahrscheinlich zum Teil 

auch in der Provinz Belgica II östlich des Kohlenwaldes,
• Burgunder (nach herkömmlicher Ansicht am Mittelrhein, tatsächlich aber möglicherweise in 

der Voreifel südwestlich van Köln),
• wahrscheinlich noch mehrere unbekannte Gruppen.

Waarschijnlijk is het een goede zaak om dit overzicht via SEMafoor vertaald te publiceren. 
Vanzelfsprekend moet aangesloten worden op Nederlandse publicaties die zich juist wel op de 
genoemde periode richten, zoals het zeer boeiende artikel van W. de Jonge en J.-L.E. Marcillaud, Iets 
meer licht op de vroegste Middeleeuwen tussen de mondingen van Oude Rijn en Maas ( Westerheem, 
april 2001) en deel 3 (Voorburg in de Middeleeuwen) van Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot 
monument (2006). Het belang van de publicaties vanuit de kring van het Thidrekssaga-Forum zit 
vooral ook in de geleidelijke ontwikkeling van een nieuwe methode om dieper door te dringen in orale 
geschiedenisoverlevering die pas na eeuwen een schriftelijke tekst oplevert (die dan vaak puur literair 
bekeken wordt) en in de ‘lagen’ in een sage die te relateren zijn aan historische figuren en standen van 
zaken. Zo levert de oudste vertellaag van de Wilkinensage vermoedelijk inzichten op over een nu 
vrijwel onbekende periode in de geschiedenis van de Nederlanden.
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Met Trajectum-Tournehem ad rem
Willibrordus, bid voor ons ‘gezond verstand’

Joel Vandemaele, Watou (B.)

Kreijns verkoopt zichzelf in iedere editie van SEMafoor als de historicus van Maastricht. Hij mag daar 
de vragende schoolmeester spelen voor zijn schrijvende collega’s in het tijdschrift dat zich als 
discussieforum wil aanbieden. Hij stelt zomaar een vragenlijst op alsof hij uit het standpunt der 
historische waarheid vertrekt. Maastricht is het unieke trajectum uit de middeleeuwse teksten. Voor 
hem een absolute waarheid. Aldus is het besluit van zijn boekje TRAJECTUM1 doch de inleiding 
steekt van wal met eigenzinnige supposities als, ‘wij menen dat, vrijwel op de grens van, we kunnen 
vaststellen (zonder enig bewijs vooraf), ons inziens, Amandus en Willibrordus’ bisdom aan de M aas’ 
enz. Lees hierover verderop voetnota 5 volledig a.u.b. met vertaling! O f Kreijns het beter weet dan die 
middeleeuwse schrijvers betwijfel ik ten zeerste. Vanuit deze intellectuele fixatie wordt het boekje 
opgebouwd. Zodra het woordje trajectum of trajectensis verschijnt is het historisch Maastricht in zicht. 
Evenzo besluit men over de Madelinusmunten die te Maastricht werden gevonden, dat aldaar een 
muntslagerij van hem was. Dezelfde Madelinusmunten werden evenzeer gevonden in bijna geheel 
West-Europa, inzonderheid ‘in Trajecto et Falmartio,2 in Famars (zie de plaats op de Peutinger-kaart), 
een traject over de rivier Rhonelle die nabij Valenciennes in de Schelde vloeit en waar overblijfsels 
van een Gallo-Romeinse vesting zijn gevonden. Heel dichtbij ligt er nog een bekende oversteek, heden 
in de volksmond nog bekend als ‘Ie Traject de l’Escaut’, Trith-St.-Leger (genoemd naar bisschop van 
Auxerre). De Romeinen hebben er toen een brug gebouwd3. Trith betekent een oversteek van de 
Schelde midden in de bossen van Raismes, en is geen Tricht of trechter van de Maas waar men 
normaal op het nauwste punt een brug bouwt. De oudste Latijnse naam van Maastricht is Trega uit 
670 bij ‘Dionantis’ (Dinant) en ‘Namon’ (Namen) aan de Maas genoemd door Ravennas4 en niet 
trajectum. Ook Lambertus uit Taxandrië, trok ca. 700 uit zijn Trajectum naar het Ulterior Trajectum 
van Willibrordus^ dat septentrionale, noordelijk, lag. En zie eens waar die plaatsen waren, niet aan de 
mosa-Maas maar aan een ‘soort’ rien-Rheni, schrijft Ravennas, waar veel mosae-meren waren.
Er zijn dus zeker elders dan in Maastricht minder dubieuze trajecta. Ook de Renus in Taxandrië kan de 
Rijn niet zijn, noch heden noch toen!!! En muntslagerijen zijn op meerdere plaatsen archeologisch 
bewezen, o.a. te Thun, te St-Amand, te Famars, fiscusplaatsen in de regio van Amandus en Lambertus, 
ook te Dorestad, doch waar was dat?

Kreijns daagt iedereen uit één tekst aan te geven waar Trajectum Tournehem is, alsof dit 
onmogelijk is. Een antwoord hierop bestaat wel degelijk en klaar uit het Cartularium van Radboud Nr 
7 gedateerd 777. De oorkonden van Trajectum zijn verzameld (gekopieerd) in een register: het 
Cartularium van Radboud, opgemaakt in de abdij van Egmond ca. 12e - 13c eeuw. Toen ontstonden 
ook de Annalen van Egmond, doch daarin staan geen gegevens uit het Cartularium, wel verhalen over 
de bisschoppen van Utrecht, maar let wel, niets over Willibrordus (700), de bisschop der Friezen, 
patroon van Nederland. Hieruit kan Kreijns evengoed als wij afleiden, dat trajectum Utrecht niet is, 
doch daarmee is de stelling Maastricht, trajectum unicum, nog niet bewezen. In het Cartularium staan 
namelijk 262 Frans-Vlaamse plaatsnamen, die niet bij Antwerpen, Maastricht, Utrecht of Duurstede 
kunnen geplaatst worden. Dat is een doorslaggevend bewijs dat het bisdom van Willibrordus niet in 
Nederland lag. De conventionele geschiedschrijving in Nederland wil dat halsstarrig niet aanvaarden.

Waar vinden we dan wel een Trajectum dat naar Tournehem verwijst? Volgens Kreijns is dat 
onmogelijk en was Albert Delahaye halfgek, maar hijzelf verklaart zich dubbelwijs.

1. Een antiek stenen plaveisel van de rivierovergang (traject) ligt nog heden ten dage in de 
rivierbedding van de Hem, in Pas-de-Calais. Deze stroom wordt ‘Hernia’ genoemd in de oorkonde van 
Karei de Grote uit 777. De koning doet hier schenkingen aan de Sint-Maartenskerk van Willibrordus 
te Trajectum, gelegen naast Dorestadum aan het Flevum6. Dorestade, waar Bonifatius (706) ook 
aankwam lag dus dicht bij Trajectum, door hem burcht van Viltii 7genaamd, met zetelplaats van
Willibrordus, waarheen hij dra optrok, en moet met de streek van de ‘Hernia’ te maken hebben. De
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schenkingen waren ook voor de Martinuskerk boven Dorestad nl. Upkirika, (bovenkerk), Vieil Eglise, 
maar tevens aan de Basilicam sancti Martini, gebouwd te ‘Trajecto Veteri ’ Oud Trajectum, ‘subtus 
Dorestade onder Dorestad, waar de ouderling-priester Albricus tot rector gekozen was. Boven en 
onder Nederlands Duurstede kan men deze kerken niet situeren.
Als het gaat om tolvrijheid voor de abdij van St. Germain des Prés in een akte uit 779 van Karei de 
Grote, worden de havens Dorestade en Trejecto ook bij elkaar opgesomd8. Als het later in een akte van 
Lodewijk de Vrome gaat over tolrechten voor alle havens, tenzij tussen ‘Quentovic (aan de Canche) et 
Dorestado velad Clusas ’ (aan de Rheni), dan is Dorestad, in inverso Odre-stad of wijk bij het Vlaamse 
Flevum9, het Franse Audruicq. Daar is de havenplaats bij de huidige watergracht naast de grote markt 
aanwijsbaar teruggevonden. Om het havenkanaal constant van water te voorzien bij eb, was er vlakbij 
een sluissysteem gebouwd waarvan de naam nu nog bestaat, te Écluse d’FIennuin, dat is ‘ad Clusas’ 
uit de akte. Delahaye vertaalde dit verkeerd als Écluse aan La Sensée waar geen zeehaven kan liggen. 
Walter de Clusa in de Geschiedenis van Ardres10 was te Hennuin (Clusa) geboren als bastaardzoon 
van Boudewijn van Toumehem, zoon van graaf Amoldus Gandavensis van Ardres. Naam en plaats 
klikken hier in die streek.
- De beschrijvingen met de plaatsnamen uit de akte van 777 bevestigen dat het hier wel degelijk om 
Toumehem gaat. In dit Trajectum was Albricus de rector. Zijn villa stond in Lusiduna, in de pagus 
Flethite (Flevum-Fly), zegt de tekst. Dat is normaal in deze omgeving de villa van Licques want de 
schenking was van graaf Wiggerus, die de bezittingen van de koning in leen had, waartoe vier bossen 
behoorden met name: Hengistcote, Fomhese, Mocoroth, Widoc, gelegen aan beide zijden van de Hem. 
Deze plaatsen behoren hier geografisch correct bijeen, en passen nergens in het huidige Friesland noch 
in de omgeving van Maastricht. De Hem-rivier stroomt heden nog door Tournehem (Torringahem). In 
Nederland ligt er geen Duurstede bij een Hem, en geen Trajectum bij een Hemia-rivier. In de regio van 
Tournehem ligt er wel een bebost dorp Hengistcote, het Franse Ecottes 3 km noord van Licques, met 
de Berteberg 181 m hoog, waarop een prachtig panorama verschijnt. Herinner u de tijd van 
Angelsaksen die naar Brittannië trokken (446), Hengist en Horsa11, die in Kent begraven ligt. Die 
mannen kwamen niet uit Nederland maar uit Frans-Vlaanderen. Fornhese is het Franse Yeuse, 
noordwest van Tournehem. Mocoroth is het bos Mottehault, gelegen onder de gemeente Wissocq, 
toentertijd Widoc geheten12. Deze plaatsbepalingen zijn perfect aan beide zijden van de Hem gelegen. 
Probeer dat maar eens aan Friese ‘Eems’ of aan de Maastrichtse ‘Maas’ uit te testen en geografisch 
geloofwaardig over te brengen. We besluiten dat het gaat om Trajectum-Toumehem.
- Het stemt ook tot nadenken dat er hier enkele kilometers verderop een mogelijk traject over de Hem 
zal geweest zijn te Polinchove, waar in de kerk de standbeelden van Ludgerus en Lambertus staan. 
Vanaf de kerk loopt de weg regelrecht naar beneden op de Hemrivier waar nu een afgebroken brug 
ligt, nabij Recques-sur-Hem. Doch de straat heet heden nog Rue St-Leger, herinnerend aan de Fries 
Ludgerus. Waarom vindt men dergelijke duidingen niet in het landschap van Nederland?

2. Het hierboven beschreven Trajectum lag op een Romeinse weg op het Itinerarium Antonini. Het lag 
tussen Lugdunum aan zee en Castellum, wat geografisch past tussen Leulinghen en Cassel. Eveneens 
was er verbinding met Carvone en Manaricium, wat past bij Carvin en Merville, en ook met Tervanna, 
ontegensprekelijk Terwaan, hoofdstad van de Morinen, die bij de dichtste oversteek naar Brittannië 
woonden13. Met de beste wil ter wereld kan ik de Morinen niet bij Maastricht laten wonen en kan ik 
geen Tarvanna in de nabijheid situeren want ook Ptolemeus (150) noemde die plaats Colonia 
Morinorum in een gebied nabij de Oceaan.

3. Er was een fort aan het Flevum, Flyburcht geheten waar Drusus ooit verbleef4. Die Romeinse
generaal werkte in de streek aan de Oceaan, van Bononia tot Novesio, dat is vanaf Boulogne-sur-Mer
in Frankrijk, unieke plaatsnaam aan de West-Europese kust, alias Gessoriaco-Bononia op de
Peutinger-kaart... In dezelfde regio pleegden de Friezen in 28 n.Chr. opstand tegen de Romein
Ollennius, die een te hoge belasting op de veestapel legde. Olennius vluchtte naar de versterkingen aan
de Oceaan. Langs de Renus viel Apronius de opstandige Friezen aan, die toen het fort o f castrum
Flevum verlieten en door de moerassen naar Sitiutunda, Sithiu (St.-Omer) trokken. De Renus is hier
zeker niet de Rijn, maar wel een rien-rivier in het toenmalig overstroomde laagland van Arques naar
Bourrebecque, Leie, Deule, La Sensée en de Schelde. De legerleiders zochten doorwaadbare plaatsen
op, zegt de tekst15, dus trajecta in deze streek. Zo werd Tournehem al heel vroeg een trajectum en
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castrum geheten, wat later identiek door de Engelse bisschop Beda (700) als zetelplaats voor 
Willibrordus genoemd werd aan het Flevum, een casteUum van Pepijn. Hij noemde ook Brettones en 
de Friezen (Frisones) als volk bij Germanen Dani en Saxones aan de overkant van het Kanaal16. 
Maastricht is niet gekend als een castellum van Pepijn in een oceaangebied waar Friezen aan het 
Flevum verbleven.

4. Castrum-Trajectum op een hoogte in zeemeergebied. De oude Flyburcht uit Drusus’ tijd (begin van 
onze tijdrekening) moet een historische versterking geweest zijn door zijn uiterst geschikte ligging. 
Heden ligt Toumehem nog 40 m hoog aan de Hemrivier doch vroeger stond het water op 5 m hoger 
zeeniveau17. Daar ligt nog pal naast de dorpsplaats een ruïneblok van een oude vesting. Op de 
heuveltop staat nog de inrijpoort van een kasteel uit de middeleeuwen, gerestaureerd en versterkt in
1179, in 1542 vernietigd door de Fransen. Een voorkeurplaats voor grote heren om er zich te vestigen.

5. In 717 ontving Willibrordus schenkingen in Hammelburg, gelegen in Lager Frankenland18, plaats 
waar Anscharius (850) later bisschop werd. Deze kreeg een villa te Welenao, dat is te ‘ Welles apud 
Nordosquavi’, het gehucht met kasteel te Welles bij Nordausques volgens de kronieken van Watten, 
en ‘Welenas iuxta Tournehem’, Welles naast Toumehem, in de Hisloria Ardensis. Nordausques en 
Tournehem zijn heden nog buurdorpen in Frankrijk. Hammelburg is hier dan Hames (Boucres). Van 
de conventionele situering van het Anschariusklooster te Hamburg (D.) is nog geen kruimel 
‘Bausubstanz’ gevonden19. Wie loopt dan geschiedkundig op lemen voeten? Vier bladzijden met 
historische citaten staan in SEM-reeks Vergelen Verleden I p. 80-84. Wie dit niet wil erkennen, mag 
het ‘vergeten’. Het is vals ‘verloren’ verleden.

1 Kreijns, J.M.P -Pierson, L.P. Trajectum, Gadet, Maastricht, 1998, p. 5
2 Brief Hans Jochems aan J. Vandemaele, voor Spiegel der Geschiedenis, 1996, bron ?
’ Dictionaire du Nord et Pas-de-Calais, p. 821
4 Ravennatis Anonymi, Cosmographia, IV, 26: in Francia Renensis, Neonsigo, Dionantis, Namon, Trega
5 Vita Lamberti, 4, A.S. sept. V, p. 609: In castrum quod Willibrordus laboravit...” ‘Namque regio cui 
Taxandria nomen est, quae Trajectensi oppido versus septentrionem.... Erat eodem tempore in castello, quod 
ulterius Trajectum dicitur, confessor Willibrordus, quem beatu papa Sergius ordinavit; ad praedicandum 
incredulem Frisionum gentem, in quorum regno idem castellum supra ripam R hen i situm est.”
In het castrum waar Willibrordus werkte (maar Lambertus werkte) namelijk in de regio die met naam
Taxandrië heet, waarvan het oppidum Trajectum noordwaarts gelegen was.. .In diezelfde tijd was Willibrordus 
in het ‘castellum’ dat ulterius Trajectum geheten wordt, de belijder die door paus Sergius gewijd was, om te 
prediken bij het ruwe volk der Friezen, in wiens rijk (Pepijn) het castellum op de oever van de Rien-Rheni 
gelegen was.

Cartularium van Radboud Nr. 7. akte van Karei de Grote, ‘donamus ad ecclesiam sancti Martini que est super 
Dorestad constructa et appellatur Upkirika, parte centum perticas de terra., ad basilicam sancti Martini, que est 
constructa Trajecto Veteri subtus Dorestato, ubi venerabilis vir Albricus presbyter atque electus rector preesse 
videtur...
7 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, p. 11 Donavit ei (Willibrordo) Pipinum locum cathedris 
episcopalis in castello suo industri, quod antiquo gentium illarum verbo Viltaburg, id est oppidum Viltorum, 
lingua autem Gallica Trajectum, in nostra Aettroecum vocatur.
8 Akte Karei de Grote 779: neque in Trejecto neque in Dorstade neque per omnes portos...
9 De Flou, K. Etymologisch Woordenboek, p. 206: Almari Valium,quod ad Florem nominaverunt Broburgenses, 
(bewoners van Bourbourg bij Audruicq).
10 Lamberti Ardensis Historia Comitum Ghisnensium, MGHS, IX, p. 628: Balduinus ...rem habuit cum Adela, et 
peperit filium me de Clusa Walterum...
11 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, XV, 2: Duces eorum...primi Fratres Hengist et Horsa...
12 Jochems Hans,.A. Delahaye, archivaris op zoek naar echte Noviomagus, Verleden Tijd Schrift, 'A 1995p.35
13 Caesar, De Bello Gallico, IV, 20 en Plinius, Naturalis Historia, IV, 102 Caesar in Morinis profiscitur, quod 
inde erat brevissimus trajectus in Brittanniam.
14 Cassius Dio, LIV, 32-33
15 Tacitus, Annales, IV, 72-74
16 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum V, 10-11: Brettones, Dani, Saxones, Frisones, Hunni, Bructerii
17 Thoen, H., De Belgische kustvlakte in Romeinse tijd, 1978
18 Alcuini, Vita Willibrordi, p. 87, anno 717 possessiones in Hammelburg loco Franconiae inferioris sitas...
19 Maas, A. Hiaten dichtdenken, SEMafoor, 4,4, p. 17
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De oorkonde van Karei de Grote gedateerd 777

Hans Kreijns, M aastricht

Joël Vandemaele is blijkbaar verbolgen over het feit dat ik vragen stel. Een discussie waarbij geen 
vragen gesteld mogen worden lijkt mij echter zinloos. In het hieraan vooraf gaande artikeltje gaat Joël 
toch in op de volgende vraag: “Bestaat er één schriftelijke bron waar Toumehem duidelijk als 
Traiectum wordt aangeduid?” Hij is van mening dat het “Traiectum”, genoemd in de oorkonde nr 7 uit 
het Cartularium van Radboud, Toumehem aanduidt. De tekst, zoals aan ons overgeleverd in 12e eeuws 
afschrift, luidt:

Karei, door de genade Gods koning der Franken en Longobarden en patriciër der Romeinen. Zouden wij van 
datgene dat de Goddelijke genegenheid zich verwaardigd heeft ons in overvloedige mate te schenken, iets aan 
gewijde plaatsen afstaan, dan zal dit ons, zo vertrouwen wij, zonder twijfel tot onze eeuwige zaligheid strekken. 
Derhalve moge het aan al onze hoogwaardige getrouwen bekend zijn hoe wij een schenking doen aan de basiliek 
van Sint Maarten, gebouwd in het oude Traiectum ten zuiden van (subtus, subter) Dorestate, alwaar de 
eerwaarde heer Albricus, priester en gekozen rector, aan het hoofd staat, en deze betreft: onze villa genaamd 
Lisiduna, in de pagus Flethite, aan de rivier de Hemi, zulks zonder enige beperking, en met inbegrip van 
bijbehorende gronden en aanhorigheden, te weten zowel landerijen, verblijven, huizen, gebouwen, 
horigheden,bossen, velden, graslanden, weiden, wateren en waterlopen, roerende en onroerende goederen, dit 
alles, genomen uit het gebied dat graaf Vuiggerus aldaar door onze goedgunstigheid in leen had, evenals de 
bossen die de namen Hengistscoto, Fomhese, Mocoroht, Vuidoc dragen, aan weerszijden van de Hemi gelegen. 
Evenzo schenken wij aan de kerk van Sint Maarten, ten noorden van (super) Dorestate gebouwd en Upkirika 
geheten, een grondgebied van honderd perticas in het rond, teneinde te verzekeren dat voomoemde basiliek ten 
allen tijde beschikt over een strook grond ter grootte van honderd perticas, met daarbij het oeverland langs de 
Lokkia, alsmede het eiland vlakbij de kerk, aan de oostzijde tussen Rhenus en Lokkia.
Dit alles dragen wij met onmiddellijke ingang over aan voomoemd gewijde plaatsen en tot eeuwigdurend bezit. 
Daarom gelasten wij deze beschikking van onze Majesteit schriftelijk vast te leggen, opdat vanaf de dag van 
vandaag zowel de genoemde priester Albricus als zijn opvolgers als rector van dezelfde heilige plaats, de 
voomoemde plaatsen ten behoeve van opgemelde kerk in bezit hebben en houden, beheren, besturen en erover 
beschikken, en naar eigen inzicht kunnen genieten van al datgene wat zij vervolgens ten profijte van genoemde 
gewijde plaats verkiezen te doen.
En laat niemand, wie dan ook, met rechterlijke macht dan wel met welke persoonlijke waardigheid dan ook 
bekleed, er toe overgaan te dezer zake voomoemde priester Albricus of zijn opvolgers te eniger tijd lastig te 
vallen, dan wel daaromtrent getwist of laster te veroorzaken, moge daarentegen voomoemde basiliek in staat zijn 
onze vrijgevige beschikking in volle rechte te behouden.
En opdat dit bevel bekrachtigd worde en in de loop der tijden bewaard blijve hebben wij besloten het 
eigenhandig te bevestigen en hebben wij gelast het met onze zegelring te zegelen. Het zegel van onze glorierijke 
koning Karei, gegeven de VI dag van de idus van Juni, in het negende regeringsjaar van dezelfde glorierijke 
koning,
Verleden te Niumaga in het publieke paleis, in naam van God.'

Traditioneel wordt de “Hemi” beschouwd als de “Eem”, een riviertje dat door Amersfoort stroomt. 
Lisiduna is Oud-Leusden ten zuiden van Amersfoort. Direct ten zuiden daarvan ligt Henschoten en ten 
oosten van Amersfoort ligt een plaatsje Hees. De pagus Flethite beslaat een deel van de Gelderse 
Vallei. Bij de mening dat we de plaatsen, genoemd in de oorkonde, hier moeten zoeken sluit ik mij 
volledig aan. De pagus Flethite wordt ook genoemd in een oorkonde gedateerd 855.2 In deze akte 
worden de volgende plaatsnamen in de pagus Flethetti genoemd: Hlara (Laar bij Rhenen), Hreni 
(Rhenen), Rimbrahti (Remmerden), Thiuli (Tuil in de Tielerwaard?), Hnodi (de Nude), silva Hrenhem 
(Renswoude).
Volgens Vandemaele bevestigen de beschrijvingen met de plaatsnamen uit de akte van 777 dat het hier 
om Toumehem moet gaan. De namen Hem (Hemi), Licques (Lisiduna), Ecottes (Hengistscoto), Yeuse 
(Fomhese), de gemeente Wissocq (Vuidoc), Flevum-Fly (de pagus Flethite), moeten duidelijk maken 
dat alleen Toumehem het in de oorkonde genoemde Traiectum kan zijn. De door de conventionele 
geschiedschrijving gegeven interpretatie van de plaatsnamen staat echter minstens even sterk.
Uiteraard moeten we de plaatsen niet zoeken aan de Friese “Eems” o f aan de Maastrichtse “Maas” .
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Vandemaele herhaalt de onjuiste bewering van Delahaye dat de in het Cartularium genoemde 
plaatsnamen niet in Nederland te vinden zouden zijn. Het zou geen kwaad kunnen om, behalve bij 
Delahaye, ook bij andere Nederlandse historici te rade te gaan.
Zelfs afgezien van het argument dat de goederen in Nederland te lokaliseren zijn, moeten we 
vaststellen dat het in de akte van 777 genoemde “Traiecto Veteri” niet Toumehem (Torringahem) kan 
aanduiden. Het is duidelijk dat in een zó belangrijke koninklijke oorkonde de naam Traiectum een 
geografisch begrip moet zijn, verwijzend naar één plaats, zodat misverstanden uit te sluiten zijn. 
Vandemaele huldigt het idee dat vele plaatsen de naam Traiectum kunnen dragen. Deze oorkonde 
bewijst dat dit niet waar kan zijn. We mogen verwachten dat wanneer er in oorkonden een plaatsnaam 
zonder aanvullende plaatsomschrijving gebruikt wordt, er inderdaad sprake is van een unieke 
plaatsnaam, verwijzend naar een plaats die algemeen onder die naam bekend staat.
Nu rest natuurlijk de vraag wordt Maastricht of wordt Utrecht in deze oorkonde van Karei de Grote 
bedoeld. Beide steden zijn al eeuwenlang bekend onder de naam Traiectum. Aan de hand van de 
resultaten van archeologisch onderzoek moeten we vaststellen dat het bestaan van Utrecht omstreeks 
777 nauwelijks is aan te tonen. Bestond Utrecht niet in die periode, dan moet hier sprake zijn van 
Maastricht. Als tegenargument zou aangevoerd kunnen worden dat - daar alle in de oorkonde 
genoemde goederen niet ver van Utrecht lagen - Utrecht eerder in aanmerking zou komen het hier 
besproken Traiectum te zijn. Toch vervalt dit argument, het is immers bekend dat het in die periode 
normaal was dat kerken en kloosters bezittingen hadden ver verwijderd van de eigen woonplaats.

Vandemaele merkt op: “De oudste Latijnse naam van Maastricht is Trega uit 670 genoemd door 
Ravennas en niet Traiectum’’. Natuurlijk is Vandemaele op de hoogte van de tekst van Gregorius van 
Tours (580):3 “Hic vero ad Treiectinse urbem accedens...” (toen hij [Servatius] de stad Maastricht 
naderde...). Maar, evenals eerder Delahaye, zal hij volhouden dat Gregorius van Tours niet 
Maastricht, maar Triht-St.-Léger bedoelde. Immers, volgens Delahaye zetelden de Maastrichtse 
bisschoppen van Servatius tot en met Lambertus in Triht. Alleen al de vita Hubertus toont duidelijk 
aan dat deze aanname onjuist is. Mijn vraag naar argumenten voor de stelling betreffende Triht werd 
dan ook niet beantwoord.
Vervolgens verwijst Vandemaele naar een zeer late vita van bisschop Lambertus (geschreven door de 
Luikse kanunnik Nicolaas ± 1140). Nicolaas beschrijft een ontmoeting van bisschop Lambertus van 
Traiectum-Maastricht met bisschop Willibrordus van Traiectum-Utrecht op de grens van Texandrië en 
Teisterbant. Daar Vandemaele Texandrië in Frankrijk plaatst ontgaat hem blijkbaar dat, met het 
noordelijk aan de Rhenus gelegen “Ulterior Traiectum”, Utrecht bedoeld is. De gebeurtenis wordt 
alleen in deze vierde vita van bisschop Lambertus beschreven. We kunnen hieruit wel vaststellen dat 
de traditie betreffende Willibrords zetel te Utrecht reeds in het begin van de twaalfde eeuw bestond.

Op de notities 2 - 5 in het artikeltje van Vandemaele en de vier bladzijden 80 - 84 in het boek 
“Willibrord en Bonifatius” wil ik hier niet ingaan. Wie de zienswijze van Delahaye bewezen acht, zal 
misschien deze wijze van bewijsvoering (een van de traditie afwijkende lokalisering van plaatsen) 
aannemelijk vinden. Gezien het gebrek aan onderbouwing, kan deze manier van redeneren niet 
overtuigen.

1 O f de tekst van het afschrift uit de 12C eeuw afwijkt van het origineel kan niet meer worden nagegaan. Er 
kunnen wijzigingen zijn aangebracht. Zo is de toevoeging “subtus Dorestato” in “Traiecto veteri subtus 
Dorestato” vreemd, o f we nu interpreteren “Utrecht stroomafwaarts Dorestato” o f “Maastricht ten zuiden van 
Dorestato”. Dorestate is m.i. niet Wijk bij Duurstede, maar het gebied westelijk van Nijmegen tussen Maas en 
Waal, met daarin de vicus Dorestate aan de Waal (de Rhenus).
2 S. M ulleren A.C. Bouman: Oorkondenboek van Het Sticht Utrecht, nr. 69. Zie evt. SEMafoor 1.3. p.l 1: De 
oorkonde van Folckerus.
’ Gregorius van Tours: Geschiedenis van de Franken. Boek 2, hoofdstuk 5.
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Zeitensprünge in Kassel
i

Paul van Overbeek, Zoeterm eer

Voor de derde keer een kort verslag van het congres van de onderzoeksgroep Zeitensprünge, dat van 
30 september tot 2 oktober 2006 plaatsvond in Kassei (Hessen). Het is door de grote opkomst (meer 
dan 60 deelnemers) en vooral door de kwaliteit van de presentaties en de strakke leiding een zeer 
inspirerende en motiverende bijeenkomst geworden. Dit keer was ik de enige deelnemer van buiten 
het Duitssprekende gebied. Door de opzet, een tweedaags congres met ontvangst de avond van te 
voren incl. gezamenlijke lunches en diners, was ideaal om intens en gevarieerd contact te krijgen met 
mede Zeitenspringer. Het ging echter vooral om de 11 (grotendeels op het eerste millennium gerichte) 
presentaties van hoge kwaliteit, de open discussie en veel humor.
Prof.dr. Gunnar Heinsohn (pedagoog, socioloog en astronoom) begon in Von „Jahwe “ zum Herrn 
over de ontwikkeling van de grote monotheistische godsdiensten in relatie tot de oude offerculturen. 
Karl-Heinz Lewin sprak in zijn Bericht aus Bonn: die Ausstellung „Roots - Wurzeln der Menschheit“ 
over de tentoonstelling over de prehistorische mens in Bonn. Ewald Ernst vervolgde met Römer an der 
Weser! over Romeinse resten oostelijk van de rijngrens. In zijn visie gaat het om meer dan later 
geïmporteerde Romeinse spolia in Ost-Friesland, Osnabrück, Essen, Soest, Hildesheim, Lüneburg, 
Braunschweich, Jerichow, Magdeburg en Oldenburg. Er zou een min of meer vaste Romeinse 
aanwezigheid geweest moeten zijn tot zelfs aan de Elbe. Romeins wordt ten onrechte voor 
Karolingisch versleten. Manfred Neusei besprak in Das Rhein-Main-Gebiet im frühen Mittelalter; 
Versuch einer alternativen Chronologie de regionale Chronologieproblemen. Hij wees daarin op 
opmerkelijke overeenkomsten tussen wereldlijke en kerkelijke heersers en gebeurtenissen en hun op
volgers na een aantal generaties. Achter deze verdubbelingen op een afstand van 220 tot 240 jaar en 
het vaak voorkomen van een afstand van 27 jaar (een gemiddelde generatie) ziet hij een constructie 
waarin reeksen personen verdubbeld o f soms zelfs in drievoud terugkomen. Dr. Heribert Illig gaf op 
boeiende wijze in zijn bijdrage Konzertiertes Fälschen: Glastonbury und Saint-Denis weer hoe na 
1100 niet alleen relikwieën, maar ook bisschoppenlijsten en hele kerkgeschiedenissen vervalst werden 
om, in concurrentie met andere kerken, de oudste en belangrijkste te worden. Gerhard Anwander 
(klinisch psycholoog) ging met Susanne Fuder in op Rätsel der Romanik. In de Auvergne en op vele 
andere plaatsen in Europa vinden we in romaanse kerken oude beeldhouwwerken die duidelijk niet 
christelijk zijn. Voorts kwam hij met een aantal gedurfde stellingen over de relatie tussen Romeinse en 
romaanse architectuur, o.a. aan de hand van Corvey en Regensburg.

De tweede dag had als hoofdthema de lengte van de fantoomtijd. Heribert Illig begon in Warum 297 
Jahre Phantomzeit? met een kort overzicht hoe hij van 532 jaar uiteindelijk op 297 jaar (in principe 
614-911) kwam, waarvoor inmiddels heel wat ondersteunende aanwijzingen zijn gevonden.
Prof. Hans-Erdmann Korth kwam op 299 jaar (mogelijk 699-998) in 299 Jahre? Wie lässt sich die 
Phantomzeitthese (naturwissenschaftlich) beweisen? Hij onderbouwde dit met zwakten in de dendro- 
chronologische basisgegevens (verdubbelingen) waarvan de C14-schaal is afgeleid.
Prof. Werner Frank (fysicus) sprak vervolgens over Mondbeschleunigung und Phantomzeit 
Als intermezzo sprak de theoloog Gert Sperling over Das neuzeitliche Weltbild im alten Pantheon in 
Rom -  Erkenntnisse des 16. Jh. in der Architektur des beginnenden 2. Jh. n.Chr. Op basis van zijn 
inmiddels in boekvorm gepubliceerde onderzoek gaf hij een zeer indrukwekkend beeld van de 
astronomische kennis van de bouwers die in het gebouw o.a. aardomvang, de breedtegraad van Rome 
en de afstand van de aarde tot de zon vastlegden, zaken die pas rond 1600 door „ketters“ als 
Copemicus, Giordano Bruno en Galileo Galilei werden (her)ontdekt. Ten slotte kwam mathematicus 
Ulrich Voigt aan het woord over Francesco Bianchini und das Problem der Phantomzeit. Hij gaf met 
behulp van zijn mnemotechniek aan waarom er volgens hem tussen nu en keizer Augustus op basis 
van unieke astronomische verschijnselen geen ruimte over is voor een fantoomtijd.

Het geheel werd afgesloten met een discussie o.l.v. Jan Beaufort. Alles bijeen Zeitensprünge door de 
veel ruimere mogelijkheid om zaken te visualiseren en door de persoonlijke contacten een zeer 
zinvolle aanvulling op de (verschillende visies in de) publicaties in het tijdschrift Zeitensprünge.

31



Een unieke uitgave van de Romeinse reisgidsen

Ruud van Veen, Groningen

Het heeft maar zelden voordelen om het Nederlands als moedertaal te hebben. Weliswaar mag je  het 
een voorrecht noemen als je  Nescio, Emest Claes en Elizabeth Eybers kunt lezen zonder datje  
daarvoor eerst jarenlang naar een avondschool moet, maar als je  iets wilt weten over de Romeinse 
bezetting van Noordwest-Europa kun je  toch maar beter in een Duitse boekhandel staan. In zo’n 
winkel wordt het je  al snel duidelijk dat het Nederlands een klein taalgebied is, in ieder geval op het 
gebied van boeken, en dat het eveneens een voorrecht is als je  op school Duits hebt geleerd, want van 
de meeste klassieke werken is in die taal wel een vertaling te vinden. Maar vanaf 4 november 2006 
mogen de Duitsers op hun beurt een beetje jaloers zijn op ons. Want wat zij niet hebben is een fraai 
geïllustreerde en in hun moedertaal kort en helder toegelichte uitgave (op cd) van de drie belangrijkste 
topografische werken die ons uit de Romeinse wereld zijn overgeleverd: de kaart van Peutinger, het 
reisboek van keizer Antoninus, en een grotendeels aan de oudheid ontleende wereldbeschrijving van 
iemand die lang geleden in Ravenna woonde, of uit die plaats afkomstig was. En toch zal de behoefte 
aan zo’n uitgave in de ons omringende landen niet kleiner zijn dan bij ons, ook al rekent de auteur - 
Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet - zijn materiaal tot de Documenta Historiae Neerlandicae. Over 
die behoefte zegt hij in de inleiding van zijn werk onder meer het volgende:

“Voor de historische topografie van de lage landen bestaat de laatste decennia een toenemende 
belangstelling, niet in het minst aangejaagd door de publiciteit rond de gedurfde en uitdagende 
stellingen van Albert Delahaye. Bij elk onderzoek naar de topografie van de oudheid stuit men vroeg 
o f laat op enkele oude bronnen, Grieks en Romeins, die voor de gemiddelde geïnteresseerde grote 
moeilijkheden opleveren. Allereerst bestaan ze slechts als oude tekstedities, die nog slechts in grote 
bibliotheken te vinden zijn en meestal ter plaatse geraadpleegd moeten worden. Verder zijn ze slechts 
beschikbaar in de originele talen, die tegenwoordig nog slechts door een enkeling beheerst worden”.

Maar aan de grote moeilijkheden van de gemiddelde geïnteresseerde is nu een einde gekomen. De 
plaatsen en routes van de Tabula Peutingeriana, het ltinerarium Antonini Augusti en Ravennatis 
Anonymi Cosmographia zijn door Bruijnesteijn geprojecteerd op topografische kaartjes, waardoor de 
verschillen en overeenkomsten tussen de diverse bronnen in één oogopslag te zien zijn. De 
identificatie van de plaatsen is overgenomen uit gezaghebbende historiografische werken, zodat men 
kan nagaan in hoeverre “andersdenkenden”, zoals Albert Delahaye, van de gebruikelijke interpretatie 
afwijken. Voor wat een symbolisch bedrag genoemd mag worden beschikt de koper van deze uitgave 
over de originele teksten (in het Latijn), hun vertaling en interpretatie en over een plaatsnamenregister 
van meer dan 200 pagina’s. Daarbij is alles zeer fraai uitgevoerd. Zelfs het handschrift van de 
Peutinger-kaart is nagebootst, kaartsymbolen zijn zo nauwkeurig mogelijk nagetekend en er is 
aandacht besteed aan de namen van landstreken, volkeren en rivieren. Om het zoeken vanuit het 
plaatsnamenregister mogelijk te maken is in alle drie de bronnen voor de routes een nummering 
aangebracht. Bij de geschreven bronnen is die natuurlijk overeenkomstig de volgorde waarin die 
routes in het betreffende document voorkomen, maar voor de kaart van Peutinger is de nummering 
ingetekend op kopieën van de uitgave van Konrad Miller. Daarbij is de kaart verdeeld in “landen”, 
zoals die ook worden genoemd in de beide andere bronnen. Waar dat nodig is voor de 
overzichtelijkheid zijn deze landen weer in kleinere stukken opgedeeld, bijvoorbeeld Gallia in Gallia- 
noord, Gallia-zuid en Gallia-oost, Italia in Italia-noord en Italia-zuid enz. Voor elk “land” is een 
bewerkte kopie uit de uitgave van Miller aanwezig, met daarnaast de weergave van de routes op een 
topografische kaart. Om het verband tussen het betreffende deel van de Peutinger-kaart en de 
topografische weergave nog duidelijker te maken, zijn op de laatstgenoemde ook de kaartsymbolen 
van de Peutinger-kaart aangebracht. Alles in heldere kleuren en zeer overzichtelijk. Buiten het strikt 
noodzakelijke kaartmateriaal zijn nog drie andere illustraties toegevoegd: een fotografische weergave 
van het eerste segment van de Tabula Peutingeriana, een plattegrond van Rome (in de oudheid, i.v.m. 
de locatie van de “kaart van Agrippa”) en een natekening van de kaart van Kiepert. De laatstgenoemde
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is een poging om de kaart van Peutinger visueel in verband te brengen met middeleeuwse 
wereldkaarten.
Een mogelijke bron van verwarring, waar de lezer niet duidelijk voor gewaarschuwd wordt, is het feit 
dat de afstanden langs de routes van de Peutinger-kaart anders genoteerd zijn dan die in het reisboek 
van Antoninus. Ter illustratie hierbij route 154 van de kaart van Peutinger (de mooi weergegeven 
kaartsymbolen komen hier in zwart-wit slecht over) en route 222 uit het reisboek van Antoninus.

Traject 154. Ravenna -  Ariminum.

Raveijtja* Xi' Ravenna 11
Sabrs- Xi• Sabis a 11
-16 nouas* in Ad Novas 3
Rubico* Fl* Xti Rubico riv. 12
Aniojup Ariminum

Op de trajecten van de Peutinger-kaart is steeds achter een plaatsnaam de afstand naar de volgende 
plaats aangegeven. Dat leest als: “van Sabis is het XI mijl naar Ad novas”. In het reisboek van 
Antoninus echter wordt de afstand niet achter de eerste plaats genoteerd, maar achter de tweede. Dat 
moet gelezen worden als: “van Solimariaca naar Tullum is het XV mijl” . En niet XVI mijl, want dat is 
de afstand van Mosa naar Solimariaca.

Item ab Andemantunno Tullo 222. Voorts van Andematunnum tot aan
Leucorum usque mp xCiii: Tullum der Leuci 43 m
Mosa mp xii Mosa, riv. 12 m
Solimariaca mp xvi Solimariaca 16 m
Tullum mp xv Tullum 15 m

Het was wellicht beter geweest om de afstanden op de kaart van Peutinger op dezelfde wijze te noteren 
als in het reisboek van Antoninus. De kolom met de afstanden van de kaartroutes had dan één regel 
lager geplaatst moeten worden.

Over diverse aspecten van de Romeinse reisgidsen geeft Bruijnesteijn een duidelijke mening, maar hij 
gaat nergens in op eventuele argumenten voor en tegen. Blijkbaar wil hij de gebruiker van zijn uitgave 
niet een bepaalde opvatting opdringen, maar volstaan met het beschikbaar stellen van het materiaal. 
Een voorbeeld is de wijze waarop de Romeinen de afstanden tussen plaatsen bepaald hebben. Volgens 
de auteur kan er nauwelijks aan getwijfeld worden dat het met het tellen van passen werd gedaan, en 
dat is dan ook alles wat hij er over kwijt wil. Opmerkelijk is ook dat hij nergens in zijn uitgave iets 
zegt over de gebruikte lengtematen, behalve in de voetnoten 12 en 135).

Ook in technisch opzicht is de uitgave mooi verzorgd. Voor verschillende Windows-versies is een 
Acrobat-reader bijgeleverd. Door de hoge kwaliteit van de illustraties vergt het document wel een 
computer met een groot werkgeheugen.

Toen ik nog op school zat kreeg ik maar een heel klein glimpje van de Romeinse reisgidsen te zien.
Dat glimpje bestond uit een héél klein stukje van de kaart van Peutinger, met in het midden een soort 
huisje waarboven Nouiomagi stond, en rechts en links daarvan een paar zigzaglijnen met 
geheimzinnige namen en Romeinse cijfers. Boven en onder dit geheel een paar golvende lijnen die 
rivieren voorstelden. De Rijn en de Maas zei men, en daartussen Nijmegen. Hoe ik aan meer 
informatie moest komen wist ik niet, en niemand kon het me vertellen. Pas in 1961, toen Albert 
Delahaye beweerde dat het glimpje niet Nijmegen was, maar Noyon, begon er bij een groter publiek 
belangstelling te komen voor de Romeinse reisgidsen. Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet heeft ze 
nu, vijfenveertig jaar later, voor iedere belangstellende toegankelijk gemaakt.

Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet: De Romeinse reisgidsen / Itineraria Romana. ISBN 90-808225- 
4-X. € 49,- exclusief verzendkosten. Informatie: w@brucop.com. Zie ook http://www.brucop.com.
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Joachim Latacz 
Troia und Homer, Der Weg zur Lösung eines uralten Rätsels

Iman Wilkens, M andelieu

Hoewel dit boek in tijd ver buiten het studieterrein van de SEM valt, heeft de redactie mij toch 
verzocht er een bespreking aan te wijden, waarschijnlijk omdat er in de voorhistorie soms al elementen 
aanwezig zijn die latere gebeurtenissen kunnen verklaren o f bevestigen. Bijvoorbeeld: lang voordat ik 
ooit van Joël Vandemaele had gehoord, had ik uit de Ilias afgeleid dat er in 1200 v.Chr. Friezen in 
Frans-Vlaanderen woonden.

Professor Latacz wil met dit boek aantonen dat de Trojaanse Oorlog in Turkije "waarschijnlijk" is (1). 
De auteur, die Griekse philologie doceert aan de Universiteit van Basel, was de belangrijkste 
medewerker van wijlen professor Manfred Korfmann, archeoloog van de Universiteit van Tübingen, 
die de opgravingen in Hisarlik heeft geleid. Latacz steunde Korfmann tijdens zijn bittere 
meningsverschillen met zijn collega's, zoals de professoren oude geschiedenis Frank Kolb en Rolf 
Hachmann die in 1964 had verklaard: "Wenn sich aus dem Epos selbst oder aufgrund anderer 
Nachweise die Historizität der Stadt Troja und des Trojanischen Krieges nicht bestätigen lässt, dann ist 
die Frage nach der Geschichtlichkeit der Stadt und des Krieges falsch, denn aus dem archäologischen 
Befund heraus ist ein solcher Beweis erst recht nicht möglich". Jaren later kwam Latacz met de 
vereiste "andere Nachweise" in de vorm van interpretaties van de kleitabletten in Lineair B van Thebe 
maar vooral van namen in de archieven van de Hittieten, zoals wilusal\\\os, taruisatTroje, 
ahhijawalAchaeërs en de vermelding van een koning alaksandulAlexander. De argumenten van 
Latacz (al eerder door mij besproken (2)) zijn ook te vinden in de catalogus van Korfmann's grote 
tentoonstelling "Troia, Traum und Wirklichkeit" (2001-2002).

Latacz's boek wordt veel geprezen in de pers, maar professor oude geschiedenis Hoelkeskamp uit 
Keulen maant tot voorzichtigheid: "Man soll wenigstens erwähnen dass die weitreichenden Thesen die 
Latacz in diesem Buch entwickelt, sich vor allem deswegen so schön lesen, weil sie ein hermetisches 
Gebäude bilden. Dass muss aber nicht heissen, das diese Rekonstruktionen auch richtig sind.
Tatsächlig werden Lataczs Thesen von einem grossen Teil der Fachwissenschaft - Philologen, 
Historikern, Archäologen, Orientaliste - mindestens skeptisch beurteilt, oder als Spekulationen 
rundweg abgelehnt". De philologen Förber en Schwyzer hebben zelfs alle identificaties van Latacz 
afgewezen.

Zelf acht ik de identificatie ahhijawa o f achijawa (Egyptisch aquaiwasa) aannemelijk omdat ik de 
naam Achaeërs interpreteer als "Zeevolken" vanwege de verwantschap met het Gotische acha en het 
Latijnse aqua, "water". Het waren dus mensen die op het water woonden. Nu zoekt men al langer naar 
de oorzaak van de vrijwel gelijktijdige verwoesting van vele paleisculturen rond de Middellandse Zee 
omstreeks 1200 v.Chr., zoals die van Mycene en "Troje". Zelfs het rijk van de Hittieten viel uiteen 
terwijl ook Egypte werd aangevallen. Het kan niet anders of dit was het werk van de mysterieuze 
Zeevolken uit West-Europa die opereerden vanuit eilanden in de Middellandse Zee (zoals later de 
Noormannen vanuit Sicilië en de Engelsen vanuit Gibraltar, Malta en Cyprus). Ofschoon zij al eerder 
contact hadden met de Hittieten kan alaksandu niet Alexander (Paris) uit de Ilias zijn omdat die een 
eeuw later leefde en geen koning was.
Hoewel Korfmann mij in september 1992 schreef dat het nutteloos was om naar de Trojaanse Oorlog 
te zoeken en dat hij het daarom niet eens was met mijn identificaties, ging hij, samen met Latacz, juist 
wèl proberen aan te tonen dat Hisarlik het Homerische Troje was, hoewel geen enkele van de ongeveer 
30 beschrijvingen in de Ilias overeenkomt met die plaats. Maar volgens Latacz zou dat geen bezwaar 
moeten zijn want men mag zich afVragen "ob die Ilias überhaupt als Quelle angesehen werden kann".

Zo redenerend kunnen vele plaatsen in de wereld Homerus' Troje zijn. Het heeft er daarom de schijn 
van dat Korfmann zich verplicht voelde om zijn sponsors een resultaat te tonen voor de vele miljoenen 
die in de loop van de tijd in het project geïnvesteerd zijn. Dat zou ook kunnen verklaren hoe hij de
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massieve muren van Hisarlik voor die van Troje door liet gaan hoewel Homerus daar een heel andere 
beschrijving van geeft (XX,145), namelijk een dijk (teichos) die van twee kanten is opgehoopt 
(amphichutos). Deze was versterkt met aaneengesloten palissaden (skolopessi ererei). Dergelijke 
stadswallen van aarde en
palissaden waren in Noordwest-Europa nog gebruikelijk in de tijd van Karei de Grote. Alleen de 
Amerikaanse professor Murray gaf omstreeks 1922 de juiste vertaling als "heaped-up wall" maar 
anderen spreken van een "muur" of "bastion". Latacz moet beroepshalve weten dat de Griekse teksten 
ook op vele andere punten een heel ander beeld oproepen dan de vertalingen. Intussen had Korfmann 
een benedenstad van Hisarlik ontdekt waardoor de stad aanzienlijk groter bleek te zijn geweest (maar 
nog altijd te klein voor Troje dat niet alleen brede straten had maar ook een garnizoen van 50.000 
man). Maar daarmee was het probleem niet opgelost. Want hun eigen kaarten in de catalogus laten 
zien dat de zee in de bronstijd bijna tot Hisarlik reikte. Er was dus een baai waar het slagveld had 
moeten zijn. Korfmann opperde daarom dat het Achaeïsche kamp in de Bocht van Befik ten zuiden 
van de stad had gelegen, hetgeen in tegenspraak is met de Ilias. Bovendien hadden de aanvallers dan 
een rivier moeten oversteken telkens als ze de strijd wilden aangaan, wat een volkomen 
onaanvaardbare situatie is voor een leger.

Als Troje werkelijk gevonden was mag men verwachten dat de grootste oorlog van de bronstijd enige 
sporen zou hebben nagelaten in de vorm van bronzen wapentuig. Er zijn alleen veel potscherven 
gevonden waarvan maar 1% import uit Griekenland. Er staat in Latacz's boek dan ook geen enkele 
illustratie van bronzen wapens, alleen van een zegel met Luwische tekens. Dat was Korfmann's 
grootste trofee, alsof het de Trojaanse Oorlog had bewezen, hoewel de Ilias helemaal geen melding 
maakt van zegels (wat zou hij blij zijn geweest met één van de bronzen schildplaten met een decoratie 
van een zogeheten "Troy-town" labyrint, gevonden in de Fenlands ten noorden van de Gog Magog 
heuvels, waar ook honderden bronzen wapens zijn gevonden alsmede onderdelen van strijdwagens en 
paardentuigen en een gouden torc).

De loodzware catalogus van de drukbezochte tentoonstelling "Troia, Traum und Wirklichkeit" bevat 
nogal wat ongerijmdheden. Zo betoogt één van de auteurs dat de bewoners van Hisarlik geen enkele 
rol hebben gespeeld bij het domesticeren van paarden, hoewel Homerus spreekt van 
"paardentemmende Trojanen". Maar een paar bladzijden verder staat een kleurenfoto van twee 
paarden in de vlakte van Hisarlik met de vermelding dat een voorvader van Priamus 3000 paarden had 
(klopt, maar dan wel in Engeland waar het belangrijkste centrum van de paardenfokkerij, Newmarket, 
is gelegen midden op het Trojaanse slagveld). Natuurlijk ontbreken de fraaie foto's niet van de 
zogenaamde "Schat van Priamus" die meer dan een millennium te oud is om aan deze koning 
toebehoord te hebben en daarom geen verband houdt met het Homerische Troje. Volgens Latacz en 
Korfmann was Hisarlik een Anatolische stad waar Luwisch gesproken werd, terwijl uit de Ilias blijkt 
dat de Trojanen nauw verwant waren aan de Achaeërs. Zij spraken dezelfde taal en hadden dezelfde 
religie zodat hun góden partij moesten kiezen. De werkelijke reden
voor de grote oorlog wordt niet gegeven. Ook is er geen goede verklaring voor het feit dat vele volken 
van West-Europa zeiden van de Trojanen af te stammen, zoals de Britten, de Franken en de Romeinen. 
Men kan Kolb's reactie begrijpen toen hij Korfmann beschuldigde van misleiding van het publiek en 
hij de grote Troia tentoonstelling - compleet met een huizenhoog houten paard - een "archeologisch 
Disneyland" noemde.

Latacz gaat uitvoerig in op de vele problemen die onderzoekers al sinds de oude Grieken hebben met 
de "Schepenlijst" van de Ilias met zijn 178 plaatsnamen, waar nooit een bevredigende verklaring voor 
is gevonden in Griekenland. Helaas is Latacz voorbijgegaan aan Herodotus' vermelding van de 
Pelasgen (volgens mij ongetwijfeld de Zeevolken, van Grieks pelasgos = zee), "een niet-Grieks volk 
dat nieuwe namen gaf aan bestaande plaatsen en na enige generaties Grieks sprak" .Ook de Atheners 
waren volgens Herodotus Pelasgen (3). Zij hadden de stad gesticht (omstreeks 1800 v.Chr.?) en het 
zijn naam gegeven.(wat voor de studie naar de bronnen van het OLB interessant kan zijn). Juist door 
de nieuwe benaming van bestaande plaatsen door deze kolonisten heeft men altijd geloofd dat de Ilias 
en de Odyssee zich in Griekenland en rond de Middellandse Zee hadden afgespeeld.
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Latacz en Korfmann hadden onbewust wel de sleutel tot de oplossing van één van grootste raadsels 
van de geschiedenis in handen want op pagina 419 van de catalogus staat dat er tussen 1180 en 1100 
v.Chr. een niet-lokale bevolking in Hisarlik heeft gewoond (Troje Vllb). Korfmann dacht aan 
migranten uit de Balkan, maar het is logischer om te denken aan volken uit Engeland, omdat het 
tijdsbestek precies gelegen is tussen de verwoesting van Troje in Engeland en de terugkeer van 
Aeneas' achterkleinzoon Brutus naar dat land om er Londen te stichten onder de naam Caer Troia of 
Troia Nova, verbasterd tot Trinovantum, waar in de Romeinse tijd de Trinovantes (nieuwe Trojanen) 
woonden. Er zit dus een kern van waarheid in de middeleeuwse overlevering van Nennius en Geoffrey 
of Monmouth betreffende de stichting van Londen. Het misverstand dat Hisarlik het Troje van de Ilias 
was dateert uit de tijd dat de eerste Grieken (die nog niet zo heetten) zich omstreeks 800 v.Chr. op de 
westkust van Turkije vestigden. Ze hoorden dat er ooit Trojanen in dat gebied gewoond hadden, maar 
ze konden niet weten dat het om vluchtelingen uit Engeland ging,omdat die kennis verloren was 
gegaan gedurende de "Donkere Eeuwen" (1200-800 v.Chr.).

Het boek van Latacz is vlot leesbaar en zeer interessant vooral voor wat betreft de beschrijving van de 
Anatolische cultuur, het Lineair B en de linguïstiek. Zijn collega Korfmann was een eminent 
archeoloog, die al op vele andere plaatsen in Turkije opgravingen had gedaan. Samen wilden zij het 
probleem "Troje" vooral "vanuit het Oosten" benaderen in plaats vanuit het westen, Griekenland, zoals 
gebruikelijk. Maar via hun Anatolische weg is het duidelijk niet gelukt de Trojaanse Oorlog in 
Hisarlik "waarschijnlijk" te maken. Juist de weg vanuit het westen was de aangewezene, maar dan wel 
die vanuit het "Verre Westen".

Omdat men al heel lang hardnekkig op de verkeerde plaats blijft zoeken naar het Homerische Troje, is 
er onvoorstelbaar veel energie van geleerden en veel geld van sponsors gestoken in een onderneming 
die bij voorbaat tot mislukking gedoemd is. Dit lijkt op een "oratio pro domo" maar er kan geen twijfel 
meer aan bestaan dat Troje op de Gog Magog heuvels lag, alleen al vanwege het feit dat er zoveel 
bronzen wapens zijn gevonden in een gebied waar een dozijn riviernamen uit de Ilias nog gemakkelijk 
te herkennen zijn. Verder zijn daar ook de fundamenten van een stadspoort gevonden, vele menselijke 
resten uit de bronstijd, de koude en warme bronnen, de oorlogsdijken en vele andere zaken. Zelfs de 
gracht voor het Achaeïsche kamp bestaat nog. De grootste oorlog uit de prehistorie, in de Bijbel 
bekend onder de namen van Gog en Magog, werd gevoerd door bewoners van de kustgebieden van 
West-Europa (de Achaeërs) om het tin uit Engeland voor het produceren van brons. In de bronstijd 
was tin even onmisbaar voor de economie als aardolie in onze tijd. Omstreeks 1200 v.Chr. waren de 
tinmijnen in West-Europa vrijwel uitgeput en moest men arsenicum gebruiken om koper te verharden. 
Ik begrijp best dat deze nieuwe benadering van het probleem "Troje" de nodige mentale aanpassing 
vereist, maar het is volgens mij de waarheid. En, zoals Schopenhauer zei: de waarheid wordt eerst 
belachelijk gemaakt, vervolgens bestreden en ten slotte als vanzelfsprekend beschouwd.

(1) J. Latacz, Troia und Homer: Der Weg zur Lösung eines alten Rätsels-, Piper, paperback, München, 
2004.
(2) I. Wilkens, Where Troy Once Stood, The Mystery o f Homer's Had and Odyssey Revealed; nieuwe 
editie met vele kleurenfoto's van archeologische vondsten; gopherpublishers.com, Utrecht, 2006.
(3) Herodotus, The Histories, I, 57-58; Penguin Classics.
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Wiltenburg

Wil co de Jonge, Voorburg

De naam Wiltenburg, ook wel geschreven als Wiltenborch, Wilthenborch en Wiltaburg, is verbonden 
aan een nederzetting die door de Wilten binnen de ommuring van een oud Romeins fort zou zijn 
gesticht. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om het oude Fectio, bij het huidige Vechten. Het terrein 
staat op dit moment nog steeds bekend als de burg. In Voorburg leefde de herinnering aan Wiltenburg 
en de Wilten, mogelijk bewoners of omwonenden van het voormalige Forum Hadriani, sinds 2001 
weer even in de naam die de projectontwikkelaar aan de herontwikkeling van de terreinen en 
gebouwen van het voormalige doveninstituut Effatha (bovenop Forum Hadriani) heeft gegeven.

Er is bij de naam Wiltenburg lang aan Utrecht gedacht. De eerst bekende vermelding van Wiltenburg 
is die van Beda en dateert van circa 731. Verhalend over de wederwaardigheden van de door hem 
bewonderde Willibrord, schrijft hij over de door de Frankische heersers gesteunde en door de paus 
zojuist tot bisschop van de Friezen benoemde zendeling:

Pippijn gaf hem een plek voor zijn bisschoppelijke zetel, in zijn beroemde fort, dat in de oude taal 
van de mensen daar Wiltaburg wordt genoemd, dat wil zeggen de stad van de Wilten; maar, in de 
Gallische taal, Trajectum.1 

Toen Liudger ergens tussen 790 en 804 het heiligenleven van de Utrechtse abt Gregorius (f  776, 
opvolger van Bonifatius) schreef, lijkt hij de verwijzing naar Utrecht van Beda te hebben 
overgenomen. Hij was de eerste van velen.2 De anonieme auteur van het tussen 918 en 975 geschreven 
heiligenleven van Odulf citeerde Beda zelfs letterlijk.3

De lokale bevolking rond de ondertussen tot een puinhoop vervallen nederzetting in Fectio wist in de 
Late-Middeleeuwen echter wel beter. Beda, die nooit in de Lage Landen is geweest, en de hem 
naschrijvende klooster- en kamergeleerden moeten zich hebben vergist. Dat wordt aannemelijk door 
de bemerking dat Vechten in het verleden heel lang naar dezelfde naam Wiltenburg heeft geluisterd en 
door het daadwerkelijk aantreffen van die naam in oude oorkonden. Die oorkonden hadden zonneklaar 
betrekking op het specifieke terrein bij Vechten en een daar nog resterend kapelletje. De verwarring is 
trouwens wel begrijpelijk, omdat de bisschoppelijke zetel in Utrecht en het voormalige Wiltenburg 
dicht bij elkaar lagen en de beide nederzettingen door hun wereldlijke heersers -  niet toevallig -  in 
oude Romeinse forten waren geplaatst.

Nadat men in handschriften van de 15deeeuw klaarblijkelijk al de bewering Utrecht = Wiltenburg 
begon door te halen is er over het onderwerp Wilten en de Wiltenburg nog behoorlijk wat geschreven. 
Goed leesbaar is onder meer ook het van 1839 daterende Over de Slaven, Wilten en Warnen van D.J. 
van Lennep in 1839. Een goed overzicht over de aan de verklaring van de naam Wiltenburg gewijde 
literatuur is te vinden in een meer recente publicatie van Kemperink uit 1965.4

Literatuur
Beda, 731. Historia ecclesiastica genlis Anglorum, editie en vertaling van B. Colgrave en R. A.B. Mynors, 1991. 
Halbertsma, H., 2000. Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang.Utrecht. 
Kemperink, J.H.P, 1965. Wiltenburg, de stad der Wilten? Mededelingen Vereniging voor Naamkunde te Leuven 

en Commissie voor Naamkunde te Amsterdam XII, 147 e.v.
Künzel, R.E., D.P. Blok en J.M. Verhoeff, 1988. Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam. 
Lennep, D.J., van, 1839. Verhandeling over de Slaven, Wilten en Wamen. In: Verhandeling der Tweede Klasse 

van het Koninklijk. Nederlands Instituut. Amsterdam, 189-192.

1 Beda V caput XI.
2 Zie voor andere vermeldingen -  vooral ook in middeleeuwse heiligenlevens -  Künzel c.s. 1988.
3 Halbertsma 2000, 78 en 326 (noot 30).
4 Conform Halbertsma 2000, 78 en 326 (noot 30): Van Lennep 1839 en Kemperink 1965.
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Austrachia, Westrachia, Lewarde
Ruud van Veen

Naar aanleiding van het artikel Castrum Vilta van Hans Kreijns in de SEMafoor van augustus herlas 
ik zijn bijdrage aan het boek “Willibrord en Bonifatius”. Daarin wordt een groot deel van het betoog 
in beslag genomen door bespiegelingen rond de namen Austrachia en Westrachia, en de varianten 
daarop, zoals Ostor- en Westeraeche, Ostraciam en Westraciam enz. Albert Delahaye kwam al tot de 
conclusie dat deze namen niets te maken kunnen hebben met die van Oostergo en Westergo. Kreijns 
verspilt dan ook geen energie aan het bestrijden van die gelijkstelling, maar zoekt direct naar een bete
re verklaring. Zijn veronderstelling dat Austrachia en Westrachia namen waren voor de Veluwe en de 
Utrechtse heuvelrug lijkt me de moeite van het overwegen waard. Kreijns neemt aan dat deze gebie
den toen eilanden waren en bewoond werden door Friezen. Ook dat lijkt me niet onmogelijk, want een 
naam als Westeraeche ziet er erg Fries uit. Als de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug heden ten dage 
nog steeds eilanden waren, dan zouden ze door Friezen misschien Eastereach en Westereach ge
noemd worden: Oosteroog en Westeroog. In de betekenis van Oostereiland en Westereiland. Want in 
een aantal Noord-Europese talen is “oog” niet alleen het ding waarmee je  kijkt, maar je  duidt er ook 
een eiland mee aan. En dat is iets heel anders dan een “go”. Een -go, -ga of -gouw is een bestuurlijke 
eenheid. De enige overeenkomst tussen Ostoraeche en Oostergo is dat er in beide het woord “oost” 
voorkomt. In de oudste vermelding van Schiermonnikoog heet het eiland Scira moneken each: het 
eiland (each) van de grijze (scira) monniken (Cisterciënsers). Het Friese woord skiër (grauw, vaal) 
betekent trouwens iets anders dan het Groningse schier (netjes, mooi). Groningers en Friezen kunnen 
elkaar gemakkelijk misverstaan. Een meisje dat in Groningen een nuver wicht (nuver = knap, aardig) 
heet zal zich gevleid voelen, maar een Friezin wordt liever niet nuver (vreemd, zonderling) genoemd. 
Behalve Schiermonnikoog liggen er langs de Noordzeekust nog meer eilanden die aan deze betekenis 
van “oog” herinneren: Rottumeroog, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge, Süderoog, Norderoog. Na 
het passeren van de Deense grens blijft van dat “oog” alleen nog maar een “0” over: Romo, Fano, 
Samso, Omo, Anerso, Sejero. In Noorwegen noemt men het een “oy” : Renesoy, Karmoy, Finnoy, 
Seloy, Radoy enz. In Zweden is het een “ö”: Blidö, Grasö, Vaddö, Ljusterö, Runmarö, Namdö.

Merkwaardig is dat Ton Spamer en/of Hans den Besten ons er nooit op gewezen hebben dat er net zo 
veel verband is tussen Westrachië en Westergo als tussen Westertoren en Westerschelde. Namelijk 
geen. Maar misschien staat daarover niets in de boeken waar ze hun taalkundige theorieën uit over
schrijven. Wat daar blijkbaar nog wel in staat is het ooit veronderstelde verband tussen toponiemen in 
Noord-Nederland en teksten op munten die in de landen rond de Oostzee gevonden zijn. Van de op 
die munten voorkomende lettercombinaties (is het wel zeker dat ze plaatsnamen voorstellen?) zijn de 
door Hans den Besten in zijn artikel over Lewarde - Leeitwarden (ook in de SEMafoor van augustus) 
genoemde vormen met een “n” afkomstig. In de paar kopieën van oorkonden die Linwert of Lienwert 
vermelden is een “u” voor een “n” aangezien. Er staat eigenlijk Lim\>ert en Lieuwert, dus een alterna
tieve schrijfwijze van Ljouwert. De stad die wij nu als Leeuwarden kennen is door Friezen altijd Liu- 
wert, Liowert, Lyowert, Lyouwerd, Ljouwert genoemd, en door “buitenlanders” Lewerden, Lewardia 
en Leeuwarden. Onder die buitenlanders zijn er trouwens veel die de naam van de stad uitspreken als 
Lewarden, dus met de klemtoon op dezelfde plaats als in het Franse Lewarde. Echter, ook ik ben van 
mening dat de stad eigenlijk Ljouwert heet en dus niets met Lewarde te maken heeft. En ik sluit me 
aan bij de mening van Hans den Besten over Delahaye’s lijst van “Frans-Vlaamse namen in Neder
land” (De Ware Kijk deel I, p. 445-467) Wie serieus gaat kijken naar de 1030 Frans-Vlaamse namen 
die Delahaye vergeleek met plaatsnamen in Noord-Nederland, houdt er hooguit een tiental over, dus 
slechts 1%, die misschien verband met elkaar zouden kunnen hebben. O f je  dat “bedroevend” moet 
noemen weet ik niet. Hoewel hem iets anders voor ogen stond heeft Delahaye hier aangetoond dat er 
tussen de toponiemen van Noord-Nederland en die van Noord-Frankrijk geen verband is. Net zo min 
als er verband is tussen de plaatsnamen van Noord-Nederland en de teksten op de z.g. “Friese” mun
ten die rond de Oostzee zijn gevonden. Het verschil tussen Delahaye’s theorie over de Noord- 
Nederlandse plaatsnamen en de theorie dat de Oostzeemunten Fries zijn, is dat de laatstgenoemde al 
een paar eeuwen oud is en in allerlei geleerde boeken staat. Maar ze is net zo onzinnig.
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Commentaar bij
De Kelten: ficties, inspiraties, spiritualiteiten en feiten

In SEMafoor 7,3 (augustus 2006, p. 2-5) stond een artikel met als titel De Kelten: ficties, inspiraties, 
spiritualiteiten en feiten. Prof. Dr. John de Vries plaatst daar enige kanttekeningen bij.

Hij vraagt zich af wat bedoeld is met de zin: “£>? dan ligt het volgende probleem op tafel: wat zijn 
Germanen in de ijzertijd en waar kunnen we dat aan zien?” Hij stelt deze vraag, omdat de titel van het 
naschrift van zijn boekje luidt: “Zuid-Nederland in de Romeinse tijd: kan er wèl gesproken worden van 
Germaanse cultuur, en niet van Keltische cultuur?” Zijn vraag heeft duidelijk betrekking op culturen in de 
Romeinse tijd, en niet op rassen/volkeren c.q. Kelten/Germanen in de Ijzertijd. Verder vindt hij het jammer 
dat aan het begin van de alinea over zijn boekje de woorden van de titel door elkaar gegooid zijn, want dan 
kan het zijn dat de lezer niet duidelijk wordt dat in zijn boekje aandacht wordt besteed aan culturen en niet 
aan het aanwijzen van een bepaald ras/volk c.q. de Kelten als dragers van die culturen. Verder plaatst De 
Vries opmerkingen bij enkele korte besprekingen van boeken in voomoemd artikel. De eerste opmerking 
betreft het boek van David Sandison. In het artikel wordt het een schitterend boek genoemd. Waarschijnlijk 
is het de auteur ontgaan dat Sandison:

• in de onderschriften van 23 van 56 archeologische vondsten de vindplaatsen niet vermeldt, onder 
meer niet van het vorstengraf van Waldalgesheim, de “obelisk” van Pfalzfeld, het bronzen borstbeeld 
van Bouray-sur-Juine, de cultusplaats van Roquepertuse
en een met bronzen symbolische motieven versierde in de Thames gevonden ijzeren 
speerpunt;

• in de onderschriften van 12 van de 56 vondsten geen datering opgeeft ó f andere dateringen vermeldt 
dan doorgaans in de archeologische literatuur worden gegeven;

• zelden ingaat op de betekenis van de Keltische symbolische motieven (Met iets alleen van een etiket 
voorzien is men er niet, men moet ook duidelijk maken waarom);

• op pag. 20 van de Inleiding van zijn boek opmerkt: “  was de Keltische cultuur door de
voortdurende migratie van Germaanse volken en de oprukkende Romeinen vrijwel geheel 
gemarginaliseerd terwijl hij er in Hoofdstuk 1 op pag. 31 op laat volgen: “ Gelukkig 
hebben de Romeinen sommige Keltische god(hed)en de betekenis en rol gegeven van eigen 
god(hed)en die er qua functie ’ het meest mee overeenkwamen, wat ons iets meer inzicht in 
de godsdienst en mythen van de Kelten geeft. Datzelfde deden de Grieken en
Germanen als zij een Keltisch bolwerk v e r o v e r d e n en op pag. 50: “Hoewel veel christelijk- 
Keltische kunstwerken duidelijke mediterrane en Germaanse invloeden vertoonden, hielden 
vele ook de vormen die destijds voor de verering van de heidense god(hed)en waren 
gebruikt. ”

Een tweede opmerking heeft betrekking op de alinea over het boek van Clerinx. Waarom gaat de auteur er 
niet op in dat een essentieel uitgangspunt van diens boek de volgende niet-houdbare stelling is: “Kelten zijn 
mensen die Keltische talen spreken.” (zie pag. 23 van het boek). Toepassing van die stelling komt erop neer 
datje  een cultuur pas als Keltisch zou mogen aanmerken, wanneer je  eerst hebt aangetoond dat de dragers 
van die cultuur tot het Keltische ras/volk hebben behoord. (De inwoners van onze streken kunnen mede 
dragers zijn geweest van de Keltische culturen, terwijl ze geen Kelten waren, zoals niet-Romeinse 
huurlingen in de Romeinse legioenen wel mede dragers waren van de Romeinse militaire cultuur, maar niet 
tot het volk van de Romeinen gerekend kunnen worden.)
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SEMafoortjes

TENTOONSTELLINGEN
• Trier in het Rheinisches Landesmuseum tot 4 november 2007: Constant in der Grosse
• Leeuwarden in het Fries Museum tot 31 december 2008: Super Terpen
• Den Haag Museon tot 1 maart Het krijgersgraf in Solleveld (Merovingisch)
• Deventer Historisch Museum tot 7 januari 10.000jaar Deventer
• Woerden Stadsmuseum Vondsten uit de Romeinse tijd (onder meer het aspergemes)
• Nijmegen Museum Het Valkhof tot 18 maart De laatste uren van Herculaneum
• Maaseik Musea tot 3 juni Technieken uit Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen
• Karlsruhe Badisches Landesmuseum tot 8 januari Zwischen Burg, Stadt und Kathedrale
• Lahr Museum der Stadt tot 30 december 50 Jahre Kirchenarchäologie (vroegmiddeleeuwse 

kerkgraven)
• Morbach Archäologiepark Belginum tot 15 december Römer treffen Kelten
• Luxemburg Nationalmuseum januari tot en met maart Geraubt und im Rhein versunken. Der 

Barbarenschatz.
Attendering permanente exposities: Liberchies over Kelten en Romeinen, Ath Gallo-Romeinse tijd, Haltern 
Romeinse tijd, Bramsche-Kalkriese Romeinse tijd (Varusslag) en Rindern (Museum Forum Arenacum). Het 
Gallo-Romeins Museum in Tongeren is tot 1 januari 2008 gesloten wegens nieuwbouw/verbouwing.

PRIMAAT VAN DE ARCHEOLOGIE
Met betrekking tot het eerste millennium is het de vraag o f ‘de’archeologie een hulpwetenschap is van de 
geschiedkunde. Moeten we de verhouding vaak niet omkeren o f in elk geval denken in termen van 
gelijkwaardigheid? Als bijlage bij de Archeobrief van 2006 is het Bibliografisch overzicht voor de Nederlandse 
archeologie 2005 verschenen: 2941 titels, met een aantal dubbelvermeldingen. Achteraan staat een 
trefwoordenregister waarin de volgende trefwoorden vet gedrukt zijn: archeologie, bouwwerken, dodenbestel, 
ecologische archeologie, ijzertijd, materiaalonderzoek, middeleeuwen, neolithicum, prehistorie, Romeinse tijd, 
steentijd, verdedigingswerken en vroege middeleeuwen. De Karolingische tijd is vertegenwoordigd met 5 titels 
waarvan 2 verwijzen naar de tentoonstellingscatalogus Die Macht des Silbers. E. Knol publiceerde over 
Karolingische wapengraven in Wadwerd (Gr.) en Hallum (Fr.), in Paleo-aktueel nr. 16. De archeologiebrief 
geeft iedere keer een groot overzicht van recente literatuur. Zeer bij de tijd is ook het Duitse Archäologie in 
Deutschland dat in 2005 een dik Sonderheft publiceerde over Die Völkerwanderung. Europa zwischen Antike 
und Mittelalter en in 2006 over Lebendige Vergangenheit. Vom archäologischen Experiment zur Zeitreise.
Op internet kunt u onder de nationale Onderzoeksagenda Archeologie de tekst van een boek over archeologie 
vinden. Van de 25 hoofdstukken zijn er 17 klaar, en daarbij zitten drie erg belangrijke hoofdstukken over 
datering in de archeologie. Het gaat om drie vormen van datering die voor de studie van de geschiedenis van het 
eerste millennium van groot belang zijn, namelijk: de dendrochronologie, de l4C-methode en de 
luminescentiemethode. In vele publicaties krijgen deze methoden een soort aureool van onaantastbaarheid. Nu 
kan er absoluut’ gedateerd worden! Bestudering maakt echter duidelijk dat dit standpunt niet terecht is.

De WESTORIËNTATIE
Met informatie over oriëntaties op de windstreken moeten we voorzichtig zijn, meldden we in het vorige 
nummer van SEMafoor en we gaven voorbeelden dat wat eens ‘west’ genoemd werd nu eerder gezien wordt als 
‘noord” (enzovoorts). In Voorburg bijvoorbeeld lopen het Oosteinde en Westeinde vrijwel zuid-noordwaarts. 
Albert J. Mantingh meldt dat Westerbork en Schipborg in Drenthe voor 1600 beide Borck/Norrick genoemd 
werden. Westerbork ligt volledig ten zuiden van Schipborg. Schipborg moet men opvatten als de borg die in het 
midden (schip, het schip van een kerk = het middelste stuk, behalve de zijbeuken) lag, namelijk tussen 
Westerbork en de borg Eelde. Westdorp in Drenthe ligt ten zuidwesten van het kerkdorp Borger, en dat is dus 
een minder sprekend voorbeeld, aldus Mantingh. In Brabant is de ligging van Westerwijk (Hilvarenbeek) -  
Oisterwijk en Zuiderwijk (sondervick = Veldhoven) ook een interessante kwestie.

‘RECENSIE’ in SIGNUM 
A. Maas e.a. (red.), Willibrord en Bonifatius. Waren ze ooit in Nederland? (Breda: Stichting Uitgeverij Papieren Tijger

2004) ISBN 90-6728-176-X
In Willibrord en Bonifatius. Waren ze ooit in Nederland? wordt de visie uitgedragen dat de historische waarheid, 
zowel in heden als verleden, stelselmatig wordt en is verdraaid, vervalst en onder de tafel geschoven en dat 
diegenen die er een alternatieve zienswijze op durven na te houden worden genegeerd door de professionele 
(universitaire) wetenschap. Terwijl de eerste vier hoofdstukken uiteenzettingen bevatten van de mogelijke 
lokalisaties van het Traiectum van Willibrord en Bonifatius (Utrecht - de 'traditionele' zienswijze-, Maastricht,
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Antwerpen en Noord-Frankrijk - de alternatieve zienswijzen), bevat het laatste hoofdstuk onder het motto mundus 
vult decipi een programmatische uiteenzetting van het gedachtegoed van de uitgever van het werk, de Stichting 
Eerste Millennium (SEM). Kern van het betoog is dat twijfel de uitgangssituatie van de onderzoeker moet zijn, 
een gemoedsaard die volgens de auteurs in flagrante tegenstelling staat tot de goedgelovigheid van de 
conventionele mediëvisten. Deze laatsten zwijgen: van de door de redacteurs beoogde discussie naar aanleiding 
van hun publicatie ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Ongetwijfeld zal de stichting zijn kruistocht in de 
aangekondigde reeks 'Vergeten verleden', waarbinnen Willibrord en Bonifatius de eerste publicatie is, voortzetten. 
Wie reageert?

STUDIEMATERIAAL EERSTE MILLENNIUM
Bij de uitgeverijen Theiss (Stuttgart, vooral archeologie) en Beck (München, vooral de beroemde reeks Wissen) 
verschijnen steeds nieuwe boeken die voor de studie van het eerste millennium van belang zijn. Bij Theiss vallen 
de volgende uitgaven op: Auf den Spuren der Wikinger und Slawen; Opferkulte der Germanen und Slawen; De 
Limes in Deutschland; Römer, Kelten und Germanen; Christianisierung im Mittelalter; De Völkerwanderung; 
Von Mohammed zu Karl der Grossen; Die Germanen; Geschichte der Longobarden (zie verder www.theiss.de). 
Bij Beck tal van bondige en informatieve (en goedkope) boeken in verband met het eerste millennium in de 
reeks Wissen: Dänische Geschichte (nr. 2162), Die Germanen (nr. 2004), Die Goten und ihre Geschichte (2179), 
Die Kaiser des Mittelalters (nr. 2398), Die Ottonen (nr. 2146), Die Römer in Germanien (nr. 2136), Die Salier 
(nr. 2397), Die Völkerwanderung (nr. 2180), Die Wikinger (nr. 2081), Bonifatius (nr. 2319), Karl der Grosse (nr. 
2120), Constantin der Grosse (nr. 2042) en Mohammed (nr. 2144) (zie verder www.beck.de). De Germanen 
doen het nog erg goed, maar gelukkig op heel andere wijze dan voorheen. De grootste verrassing is wel een 
tweetal nieuwe, met elkaar samenhangende boeken over een ‘fantoomtijd’ in het eerste millennium. Roland P. 
Mayer publiceerde bij Aetius-Verlag in Stuttgart Das Antlitz der Wahrheit: 1000 Jahre neu betrachtet (ISBN 3- 
00-010737-1) en Das Werden des Abendlandes: Byzanz und das europäische Mittelalter (ISBN 3-00-010736-3). 
SEMafoor komt op deze publicaties terug in 2007.

HET VERLEDEN VAN NEDERLAND
In de canon van de ‘Nederlandse’ geschiedenis is het eerste millennium vertegenwoordigd met drie 
onderwerpen: De Romeinse Limes, Willlibrord en Karei de Grote. Dat zijn ook de thema’s die in SEMafoor 
voortdurend terugkeren. Over het verleden van Nederland verschijnt er in 2008 een boek van Geert Mak, die 
tevens een scenario maakt voor een achtdelige tv-serie, verder een dvd-box en een aparte website, en allerlei 
tentoonstellingen: alles bijeen een multimediale campagne over de nationale, regionale en lokale geschiedenis 
van Nederland. Weer een gelegenheid om een aantal eerste millennium-vraagstukken onder de aandacht te 
brengen. Eventueel het jaar dat een SEM-symposium gericht zou kunnen worden op het thema van de 
chronologie van het eerste millennium. Onlangs verscheen Het Blauwe Boekje over erfgoedinformatie voor 
educatieve toepassingen: 82 bladzijden met websites, maar het lijkt alsof na de Romeinse tijd de Nederlandse 
geschiedenis pas begint in het tweede millennium. Een paar uitzonderingen, zoals
www.middeleeuwen.beginthier.nl. Deze site zegt: De Vroege Middeleeuwen (doorgaans gedateerd van ca. 400 
n.C. tot ca. 850) staan bekend als een periode in onze geschiedenis waarover relatief weinig geweten is. 
Nochtans vormen zij in vele opzichten de bakermat van onze moderne samenleving: denk maar aan het ontstaan 
van de grote Europese staten en de onuitwisbare stempel van het christendom op de Europese cultuur.

DIVERSE ZAKEN BIJ ELKAAR
Er is een derde, vermeerderde en verbeterde druk verschenen van Tweeduizendjaar Maastricht. Een 
stadsgeschiedenis door Pierre Ubachs met medewerking van Ingrid Evers (Walburg Pers ISBN 90 5730 441 4). 
Een bespreking van dit boek volgt in een van de volgende nummers van SEMafoor. Merkwaardig is dat 
publicaties van Hans Kreijns geheel niet genoemd worden. In het boek wordt gesteld dat Maastricht sinds het 
vertrek van de Romeinen continu bewoond gebleven is. In SEMafoor 8.1 zal Gérard Feij hierop een spannende 
visie geven: wat is chronologisch gezien continu? SEMafoor-abonnee Jan Oude Nijhuis (Losser) publiceerde in 
het boek Plechelmus een uitermate boeiend hoofdstuk over bisschop Balderik en de heilige Plechelmus: feiten, 
hypothesen, verzinsels en bedrog. In dit nummer van SEMafoor een bespreking van dit boek. De tekst met 108 
voetnoten bevat allerlei discussiethema’s die voor SEM van groot belang zijn. Voor het volgende symposium 
(Transgressies in de Lage Landen in het eerste millennium) is in brede kring verspreid (na een tip van Gerrit 
Hekstra) het boek van Dirk Meier: Die Nordseeküste. Geschichte einer Landschaft met daarin het hoofdstuk: 
Franken, Friesen, Sachsen: Die Nordseeküste im frühen Mittelalter (Boyens Buchverlag ISBN 3 8042 1182 8). 
Dit boek draagt bij aan de voorbereiding van het SEM-symposium 2007. Het boek richt zich ook op de toekomst 
in het hoofdstuk Zukunft in Gefahr: steigt der Meeresspiegel? Het symposium komt waarschijnlijk niet in 
gevaar. Het tijdschrift Der Berner (november 2006) vermeldt de inhoudsopgave van SEMafoor 7.1, 7.2 en 7.3.
In dit nummer een kort verslag van de ‘Tagung’ op 15 oktober in Arnhem. Dit tijdschrift 
(Reinhard.Schmoeckel@gmx.de) wordt steeds meer een belangrijke inspiratiebron voor SEM.
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