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Van de redactie

Dit keer niet alleen van de redactie maar ook deels over de redactie. Na ruim 8 jaar en 35 SEMafoors 
heeft Janus Jochems zijn functie van hoofdredacteur neergelegd. Dank zij de weerkracht en grote pre
cisie van Janus is ons kwartaalblad geworden wat het nu is en daar mag hij trots op zijn en daar mogen 
wij dankbaar voor zijn.
Zijn taak als hoofdredacteur heeft hij overgedragen aan Paul van Overbeek, die al sinds 2002 publi
ceert in SEMafoor, meewerkt aan SEM-symposia en al enige tijd meeliep met de redactie.
Dit betekent overigens niet dat Janus zich helemaal terugtrekt. Hij blijft actief lid van de redactie en 
als secretaris / penningmeester ook van het bestuur.
Paul gaat verder in de voetstappen van Janus en ziet het vooral ook als zijn taak om de professionele 
uitstraling van SEMafoor verder te verbeteren. Uniformiteit van lay-out en uniforme en controleerbare 
bronvermelding zijn daar belangrijke onderdelen van.

Sommigen van u hebben ons gevraagd wie nu eigenlijk actief zijn in de redactie; nu dit zijn we:
Ad Maas (Breda 1941) Leraar Nederlands en verbale communicatie, pedagoog en onderwijs

kundige en organisatieadviseur. Over deze vakterreinen schreef hij veel artikelen en een tiental boe
ken. Sinds 1995 publicaties over de historie van Brabant en De Kempen en over allerlei aspecten van 
de geschiedenis van het Eerste Millennium in de Lage landen; zie www.bureaupubliciteit.nl: hij is 
voorzitter van SEM.

Janus Jochems (1938) Medisch bioloog, oud-docent opleiding medisch analisten en ver
pleegkundigen. Medeauteur van vele studieboeken op het terrein van biologie, DNA, Anatomie en 
Fysiologie voor verpleegkundigen (MBO- en HBO-niveau). Medeauteur van het Zakwoordenboek van 
de Geneeskunde (vanaf 1990) en van het Zakboek van de Ouderenzorg (2008). Hij heeft o.a. als hobby 
de historie van het eerste millennium. Hij is secretaris/penningmeester van SEM.

Paul van Overbeek (Nijmegen 1950) Bouwkundig ir. en veiligheidskundige. Tot voor kort 
werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Volgde het gymnasium op het Canisius College in Nijmegen 
op de plek waar het grootste Romeinse legerkamptijd in Nederland lag. Vanaf die tijd kreeg grote be
langstelling voor de geschiedenis, de bouwhistorie en de archeologie van vooral oudheid en (vroege) 
middeleeuwen en is hij sinds 1995 steeds actiever op dat terrein geworden.

Verder wordt de redactie ondersteund door Alex Laenen (historicus) en beheerder van het 
SEM-archief.

Maar nu genoeg over de redactie; het gaat u en ons toch vooral om de inhoud van het tijdschrift.
Het is weer een goed gevuld nummer met oorspronkelijke artikelen maar ook weer met reacties op 
eerdere bijdragen. Ook nu was er weer veel meer aanbod dan we kwijt kunnen. Dit houdt enerzijds in 
dat we nog beter op variatie en kwaliteit kunnen selecteren en anderzijds ook beter kunnen werken aan 
een planning voor de volgende nummers.

U vindt langere bijdragen over Caestert - Atvatvca en twee artikelen met een visie over de verbreiding 
van het christendom over Europa: Gerard Feij gaat uit van een tijdverkorting van ca. 300 jaar, Marinus 
Holtman gaat uit van de traditionele geschiedschrijving. Ad Maas beschrijft na kabouters nu reuzen in 
Gerolstein; we zijn benieuwd hoe dat verder gaat. Verder ook artikelen over Baardwijk en Torhout.
En natuurlijk ook weer ruim aandacht aan reacties van onze lezers op eerdere artikelen: dit keer is uit 
het grote aanbod gekozen voor reacties van onze vaste commentatoren op stukken over Dorestadum 
van Hans Kreijns, over de vorming van de Noordzeekust door Rob Voogel en over Fomenko door 
Joep Rozemeyer en Jeff van Hout.
Guido Delahaye geeft naar aanleiding van de discussie over "et Inglinheim" nog eens de visie van de 
Delahayes over de vroegmiddeleeuwse bronnen over Nijmegen weer.

De redactie wenst u veel leesplezier en hoopt velen van u weer persoonlijk te zien en te spreken op 
ons symposium op zaterdag 1 november in Bavel. De uitnodiging treft u aan als bijlage.
U wordt verzocht zich z.s.m. aan te melden per e-mail.
Kopij voor het novembernummer dient uiterlijk 1 oktober 2008 binnen te zijn.

Augustus 2008,
Redactie SEMafoor
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Caestert-Atvatvca

Hans Kreijns, Maastricht

In de vroegst bekende oorkonde van Nederland, gedateerd 723. januari 1, komt de naam "castrum 
Fethna" voor. Deze oorkonde is de eerste van een verzameling oorkonden, die - in afschrift uit de 12e 
eeuw - bewaard is o.a. in het Liber Donationem van het bisdom Utrecht: "723. januari 1. Karei Martel 
schenkt aan het klooster dat gebouwd is onder de muren van het castrum Traiectum, waarvan bisschop 
Willibrord beschermheer is, de baten van de fiscus van dat castrum, tevens de graslanden van 
Graveningo; evenzo de villa, ofwel castrum, "Fethna" genaamd, gelegen in de pago Nifterlaco met alle 
aanhorigheden, zowel van de villa Fethnam castro als van het genoemde Traiectum castrum. Akte 
opgemaakt te Herstal".1

Zoals reeds opgemerkt is de oorkonde in afschrift bekend uit de 12e eeuw. Er zijn andere afschriften 
bekend uit de 12e eeuw, waarin in plaats van "Fethna", "Fetna", of "Fithna", staat. Van "Fethna" wordt 
vermeld dat het in de pagus "Nifterlaco" ligt. "Nifterlaco" wordt in een ander handschrift "Insterlaco" 
genoemd. Het klooster van Willibrord dat de schenking ontvangt, ligt in of bij het castrum Traiectum. 
De oorkonde is opgemaakt te Herstal, 20 km ten zuiden van Traiectum-Maastricht.

Er van uitgaande dat Maastricht het Traiectum van Willibrord was, moeten we in haar omgeving het 
castrum Fethna vinden. Is daar die naam, of een relict van deze naam, aanwijsbaar? In een tijdsbestek 
van tweeduizend jaar verandert veel, maar het is bekend dat plaatsnamen een taai bestaan kennen. 
Waar een castrum Fethna te zoeken in de nabije omgeving van het castrum Maastricht? De aanduiding 
"castrum" geeft misschien de eerste indicatie. Aan de Nederlands-Belgische grens, op een afstand van 
4 km ten zuiden van Maastricht, 
ligt op het plateau van de Sint 
Pietersberg de hoeve Caestert.
Het zal overbodig zijn te zeggen 
dat deze naam is afgeleid van 
"castrum". In vroeger tijd leidde 
een oude weg van Maastricht 
over genoemd plateau langs 
Caestert, via Nivelle en Herstal, 
naar Luik. Het vraagt enige 
fantasie om het landschap rond 
dit Caestert op het plateau van 
de Sint Pietersberg, nu volledig 
geïsoleerd door de afgravingen 
van de cementindustrie ten 
noorden, en het Albert-kanaal 
ten zuiden, te zien als het 
vroegere "castrum Fethna".
Toch zal bij nader onderzoek 
blijken, dat deze plek een zeer 
rijke historie kende, en naar we 
mogen veronderstellen de oor
sprong vormde van de huidige 
stad Maastricht.

Caestert-Castra Caesaris
De ons bekende geschiedenis van Caestert gaat terug tot de eerste eeuw vóór onze jaartelling. De plek 
had - zeker in die tijd - een ideale strategische ligging. Aan de Maaszijde begrensd door de oostelijke 
zeer steile helling van de Sint Pietersberg, aan de westzijde door de helling van het Jekerdal. Ter 
hoogte van Caestert is de bergrug, gevormd door Maasdal en Jekerdal, vrij smal, niet meer dan
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± 350 meter. Al in de eerste eeuw vóór Christus is een gebied van ± 20 hectare rondom de huidige 
hoeve Caestert aan noord-, west- en zuidzijde (aan de oostzijde bevindt zich de steile Maashelling) 
omgeven door een wal met gracht. Deze verschansing, gemaakt van hout en aarde, tekent zich nu nog 
af in het landschap.2 Dendrochronologisch onderzoek van de palen in de wal geeft de jaren 57 v.Chr. 
en 31 v.Chr.3
Over de vraag of hier sprake is van het lang gezochte Atuatuca, Caesar winterkamp in het gebied van 
de Eburonen, of van een later Romeins kamp, zijn de meningen verdeeld.4 In de omgeving stond 
Caestert bekend als "Castrum Césare", zoals De Hurges, die in 1615 een reis maakt van Luik naar 
Maastricht, ons meedeelt.5 De Hurges is echter van mening dat, aangezien er meerdere Romeinse 
Caesars waren, het Romeinse kamp op Caestert niet persé dat van Julius Caesar hoeft te zijn.
Hechten we echter geloof aan wat Matthias Herbenus, kanunnik van Sint Servaas, in 1485 schrijft over 
de oorsprong van Maastricht, dan zouden we toch moeten concluderen dat er sprake is van Caesar 
vesting Atuatuca: "Daar het immers de gewoonte is, dat steden een beetje roem voor zich opeisen 
wanneer ze door beroemde stichters gegrondvest zijn - zoals Constantinopel door Constantijn, Rome 
door Romulus - zo eist ons Maastricht de roem voor zich op gegrondvest te zijn door Julius Caesar die 
de stad heeft gesticht. Nadat hij namelijk Gallië en Germanië, na vele en grote gevechten onderworpen 
had, koos hij Maastricht uit als de meest geschikte plaats voor het overwinteren van zijn troepen. De 
zeer ervaren veldheer had immers ingezien, dat deze plek zichzelf beschermde en tegelijkertijd in 
overvloedige mate voedsel verschafte. Want aan de zuidkant heeft zij zonnige allerliefste bergweiden, 
bijzonder geschikt voor het weiden van lastdieren. Aan de west- en de noordkant strekken zich de zeer 
vruchtbare velden der landbouwers uit. Aan de oostkant stroomt de Maas, bruikbaar voor de meest 
verschillende behoeften, waaraan als in een halve cirkel een wal werd toegevoegd die de gehele 
legerplaats beschermend omringde." 6

Hier is sprake van een winterkamp uit Julius Caesar tijd, omgeven door een halfcirkelvormige wal, 
een kamp dat voor zijn troepen voldoende bescherming bood. Deze beschrijving kan niet verwijzen 
naar de laag gelegen, onbeschermde, oversteekplaats bij de Maas. Het al in de eerste eeuw vóór 
Christus door een wal met gracht omgeven Caestert, zeer strategisch gelegen op de heuvelrug tussen 
Maas en Jeker, komt wel in aanmerking. Dat dit winterkamp de door Caesar beschreven vesting 
"Atuatuca" is, waar Ambiorix een Romeins legioen en vijf cohorten volledig uitschakelde, wordt vrij 
algemeen aangenomen. Atuatuca is, volgens Caesar, de inheemse benaming voor vesting. De 
Atuatuci, zegt hij,7stammen af van de Cimbren en Teutonen die, na de Rijn te zijn overgestoken 
(omstreeks het jaarl 10 vóór Chr.), 6000 man achterlieten ter bewaking van hun bezittingen. Het leger 
dat verder trok werd verslagen en keerde niet meer terug. De achtergebleven Atuatuken moesten zich 
zien staande te houden in de gebieden van de Nerviërs en de Eburonen, stammen die aan de Atuatuken 
schatplichtig waren.
Volgens de Belgische historicus H. Schuermans waren in Caesar tijd langs het hele Maasdal op hoge, 
strategisch gelegen plaatsen, de versterkingen van de Atuatuken gevestigd.8 Juist daar waar een 
zijriviertje in de Maas stroomde. Al deze vestingen heetten "Atuatuca".
Schuermans meent dat het door Caesar genoemde woord "Atuatuca" uit de eigen taal van de Teutonen 
stamt. Zij moesten de achtergelaten bezittingen van hun volk bewaken en noemden zich in hun eigen 
taal: ad-veaht-ig, at- wacht-ik. Atuatuca is dus eigenlijk "At vatuca": ofwel "Ad vaga" bij Antonini, of 
het "At vaca" op de Peutingerkaart. In de zestiende eeuw wordt Atuatuca regelmatig gelezen als At 
Vatucum, zo ook op de kaart van Ortelius: Belgii Veteris 1584.
Bij de Latijnse beschrijving van de stad Maastricht in het Stedenboek van Braun en Hogenberg (1581) 
vinden we een opmerkelijke notitie, waarschijnlijk afkomstig van Johannes Goropius Becanus.9 Er 
wordt verhaald dat de legerplaats "Vatucum", na de rampzalige gebeurtenissen die daar waren 
voorgevallen, de Romeinen niet meer beviel; waarop zij het kamp na de dood van Caesar verplaatsten 
naar een plek aan de Maas genaamd Caster; met als gevolg de bouw van de brug en de stichting van 
de stad bij de oversteekplaats van de Maas, die de naam Traiectum kreeg. Goropius Becanus gaat er 
van uit, kunnen we aannemen, dat met Vatucum Tongeren bedoeld is, dat dus Caster een tussenstap 
zou zijn geweest.
Vast staat dat op Caestert al in de Romeinse tijd een legerplaats, een castrum, moet zijn geweest. Deze 
hoog gelegen vesting, zal de oorsprong zijn geweest van de latere stad Maastricht. Niet alleen de 
Atuatuci, ook de Romeinen hebben voor het plateau gekozen om hun kamp of castrum te vestigen. Die 
vesting werd mogelijk "Vatuca" genoemd, een naam die de inheemse bevolking bleef gebruiken om
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deze plaats aan te duiden. In de l e en 2e eeuw na Christus, de periode van de pax Romana wanneer er 
rust en veiligheid heerst, vestigen zich steeds meer mensen bij de Maas-oversteekplaats, gelegen aan 
de voet van de berg. De nederzetting daar groeit, zodat naast de naam Vatuca, die de oude bevolking 
bleef gebruiken als aanduiding voor de plaats, een tweede naam opkomt, "oversteekplaats", 
"Traiectum", die door de Galliërs gebruikt werd. De goed te verdedigen vesting op het plateau van de 
Sint Pietersberg is vooraf gegaan aan de zich later ontwikkelende nederzetting bij de oversteekplaats 
aan de Maas.

Beknopte geschiedenis van Caestert
De Belgische toponymist en historicus Jules Vannérus wijdt een uitgebreid artikel aan Caestert.10 Het 
zou niet zinvol zijn om zijn argumentatie en conclusies hier volledig weer te geven. We zullen ons 
beperken tot de belangrijkste feiten betreffende de historie van deze nu vrijwel verlaten plek. 
Hoofdthema van Vannérus artikel is de verwijzing naar de passage uit de Notitia Dignitatum (begin 5e 
eeuw), waar onder de functionarissen van de provincie "Germania Secunda" genoemd wordt een 
"praefectus laetorum Lagensium prope Tungros". Vannérus veronderstelt dat de plaats waar deze laeti 
met hun families (naast soldaat waren de laeti kolonist) gevestigd waren, Caestert en het omliggende 
gebied betrof.
Tussen Luik en Maastricht komt de plaatsaanduiding "lay", in de betekenis van laga of laca veelvuldig 
voor langs de Maas en Vannérus veronderstelt dat de "laeti Lagensium" hun naam hieraan te danken 
hebben. Caestert en het plateau van de Sint Pietersberg als versterkt kamp, werd omringd door 
woonplaatsen in Maastricht, Lanay, Nivelle, Lixhe, Kanne, Eben en Emael; in grote lijnen het gebied 
tussen Maas en Jeker van Maastricht tot Haccourt. In dit gebied zijn vele graven uit de Merovingische 
periode gevonden; in de vitae van Lambertus en Hubertus speelt het een belangrijke rol. Verdere 
schriftelijke berichten uit die periode bezitten we niet.
In de Karolingische tijd heeft Caestert ook een rol gespeeld. Het verdelingsverdrag van Lotharingen, 
870, werd zeer waarschijnlijk op Caestert gesloten. Lodewijk de Duitser bevond zich in Meerssen en 
Karei de Kale in Herstal. Beiden gingen elkaar tot halverwege tegemoet om het verdrag te sluiten dat 
de verdeling van Lotharingen regelde. Zij ontmoetten elkaar op een (voorgebergte dat boven de Maas 
uitsteekt, "in procuspide super fluvium Mosam"; waarschijnlijk de burcht Caestert. Vanaf dit 
hooggelegen punt is het Maasdal kilometers ver te overzien.
Daarna zijn er geruime tijd geen berichten over Caestert bekend, mogelijk dat het castrum verwoest is 
in de Noormannentijd. Blijkbaar komt Caestert later in bezit van de bisschoppen van Luik, getuige het 
eerstvolgende bericht. Volgens een charter, nog aanwezig in het rijksarchief te Luik, gedateerd 1126, 
schenkt bisschop Alberon 1, twee bunders grond aan de priester Bovon om er een klooster met kapel 
te bouwen, gewijd aan Maria Magdalena. De plek waar Bovon zijn klooster zal stichten wordt 
aangeduid als "de monte qui dicitur Castris".
In 1130 schenkt de priester Bovon klooster en kapel aan de monniken van Neufmoustier "supra 
fluvium Mosam in lnsula in loco qui apellator ad castra, in prospectu Traiectensis opidi". (Op het 
Insula boven de rivier de Maas op de plaats die "ad castra" genoemd wordt, in het zicht van de stad 
Traiectum). De abdij van Neufmoustier blijft in het bezit van Caestert tot 1356. Dan geeft zij het bezit 
in leen aan de heer van Eben-Emael, Bertrand van Liers. Deze bouwt er een burcht, die vrij belangrijk 
geweest moet zijn; er werden o.a. twee verdragen getekend, in 1376 en 1395, door de bisschoppen van 
Luik, bekend als de "Vrede van Castert".
De zoon van Bertrand van Liers schenkt vervolgens de burcht met aanhorigheden aan de abdij van St. 
Jacob te Luik. Voor de monniken, maar ook voor de prins-bisschoppen van Luik, was het een 
aangename verblijfplaats; voor de prins-bisschoppen een pleisterplaats wanneer zij voor belangrijke 
gebeurtenissen naar Maastricht togen. Gedurende de periode van de Franse revolutie wordt Caestert 
als kerkelijk goed onteigend en op 12 mei 1798 verkocht aan de weduwe Veugen-Loesbergs te 
Maastricht. In de 19e eeuw komt het kasteel in handen van verschillende eigenaren. Alfons de 
Bronckère bouwt in 1888 een nieuw kasteel naast het oude.
In 1936 worden dan kastelen, hoeve en omliggende grond aangekocht door de cementindustrie en aan 
derden verhuurd. Gedurende de eerste en tweede wereldoorlog waren er zelfs Duitse en Amerikaanse 
troepen gelegerd. Daarna raakte het hele domein steeds meer in verval en in 1970 tenslotte gingen 
beide kastelen in vlammen op. Behalve de monumentale, oude boerderij is er op die plek nu niets meer 
te vinden dat aan de rijke historie van Caestert herinnert.
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Viltaburg
Volgens de Engelse schrijver Beda (± 720) werd Traiectum, de zetelplaats van Willibrord, in de oude 
taal van het volk "Viltaburg" genoemd. "Donavit autem ei Pippin locum cathedrae episcopalis in 
castello suo inlustri, quod antiquo gentium illarum verbo Viltaburg, id est oppidum Viltorum, lingua 
autem Gallica Traiectum vocatur" (Pippijn gaf hem als plaats voor zijn bisschoppelijke zetel zijn eigen 
befaamde castellum, dat in de oude taal van dat volk Viltaburg genoemd wordt, dat is het oppidum 
Viltorum, in de Gallische taal Traiectum genaamd).
De vraag blijft of de naam en de betekenis die Beda daaraan geeft, "het oppidum van de Vilten", juist 
is. Iemand moet hem over die oude naam verteld hebben, hij is zelf nooit op het vasteland geweest. 
Utrecht gaat er uiteraard van uit dat dit een oude naam voor Traiectum-Utrecht moet zijn geweest, 
maar lokaliseert Viltaburg in Vechten (± 5 km ten zuidoosten van Utrecht), dat door de Romeinen 
"Fectione" werd genoemd. Viltaburg is Vechten, en Vechten is ook castrum Fethna.
Er doen zich nogal wat problemen voor wanneer we Viltaburg in of bij Utrecht willen plaatsen. Hoe 
kon Utrecht (of Vechten) Pippijns befaamde castello zijn? Van Utrecht is omstreeks 700 niets bekend. 
Dat die plek voor de Franken iets betekende is uitsluitend afgeleid uit de brief die Bonifatius in 753 
schreef aan de paus. In die brief wordt de Dagobertkerk van Traiectum vermeld, en men gaat er zonder 
meer van uit dat die kerk omstreeks 635 in Utrecht stond. Dat is zelfs niet mogelijk, aangezien de 
Dagobertkerk toen al immuniteit bezat, waarvoor zo vroeg alleen bisschopskerken in aanmerking 
kwamen. Er is geen enkel bericht bekend dat melding maakt van een castellum Traiectum-Utrecht in 
die tijd. Van een oppidum, normaal een hoog gelegen vesting, later met de betekenis van stad, kan te 
Utrecht ook geen sprake zijn. Een oppidum Viltorum is daar dan ook echt niet te verwachten.
De situatie ligt totaal anders in Traiectum-Maastricht. Maastricht is omstreeks 700 de belangrijkste 
stad in de regio. Luik en Aken moeten nog ontstaan. Dat deze stad, gelegen in het kerngebied van de 
Pippiniden, het befaamde castello van Pippijn was, is wel te verwachten. Maastricht was sedert de 
vierde eeuw bisschopsstad, dus de Dagobertkerk kan alleen in dat Traiectum gezocht worden.
Hoog op de Sint Pietersberg ligt de vesting Caestert, het oppidum Vatucum; aan de voet van de berg 
bij de Maasovergang, Traiectum. Dat de naam Viltaburg, het "oppidum Viltorum", vertaald moet 
worden als het oppidum van de Vilten is nog maar de vraag. Er is in ieder geval niets bekend over een 
volk of stam van Vilten in de Romeinse tijd en lang daarna. Eerst door de oorlog die Karei de Grote in 
789 voerde met de Welatabi, een Slavisch volk dat door de Franken Wilzi werd genoemd, horen we 
iets over Wilten of Vilten. Dat Viltaburg aan dit volk zijn naam te danken heeft kunnen we wel 
uitsluiten. De volgende hypothese zou een verklaring kunnen geven voor de ontwikkeling van de 
naam. Mogelijk is het Teutoonse Vatuca door het omringende volk, de Eburonen of de Tungren, 
Vatucaburg genoemd, dat vervolgens verbasterd is tot Vataburg. Vataburg wordt dan weer het door 
Beda genoemde Viltaburg. Beda vertaalt deze naam naar het Latijn, oppidum Viltorum. Hieruit zijn 
later natuurlijk misverstanden ontstaan, omdat wij dat weer vertalen als het oppidum van de Wilten.11 
De naam Viltaburg moet juist zijn, want in zijn vita Gregorii noemt Ludger ook Viltaburg als een 
andere naam voor Traiectum. Hij kan dit bij Beda gelezen hebben, maar daar hij jarenlang in 
Traiectum gestudeerd heeft, moet hij geweten hebben of die naam inderdaad juist was. In officiële 
akten van Traiectum wordt Viltaburg gelatiniseerd tot castrum Vilta, of zoals in de oorkonde van 723, 
tot castrum Fithna. Deze naam kan in oude, natuurlijk Latijnse, geschiedboeken van Maastricht in 
verschillende variaties voorgekomen zijn, en zou bekend moeten zijn gebleven.

Via (regia)
Natuurlijk moeten we ons afvragen of in Maastricht inderdaad nog iets bekend is van een andere, 
oudere naam, die gebruikt werd naast de naam Traiectum. Is er iets blijven hangen van de naam 
Viltaburg die Beda noemt, of van de Latijnse vorm castrum Vilta?
Het is interessant te lezen wat Herbenus over de oudste naam van Maastricht schrijft:
.. ."Ik ga dan nu een beschrijving geven van de werken die zich aan de overzijde van de rivier de Maas 
bevinden, in dat stadsdeel namelijk, dat in de volksmond Wijck genoemd wordt, wat schijnt te zijn 
ontleend aan de Latijnse benaming "vicus". Deze interpretatie nu verklaar ik zó, dat die plek, vóórdat 
onze stad haar huidige uitgestrektheid gekregen had, misschien een boerendorp is geweest. Het staat 
immers vast uit oude geschiedboeken, dat onze stad na de komst van de heilige Servatius sterk 
vergroot en uitgebreid is met mensen, muren en gebouwen. Toentertijd was Wijck dan ook maar een 
boerendorp, maar nu is het een stadswijk, die echter haar oude naam heeft behouden, uit welke 
soortnaam door langdurig gebruik een eigennaam is ontstaan, een feit dat wij dikwijls bij de Ouden
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aantreffen. Zo werd ook onze gehele stad door hen "Via Regia" genoemd, omdat Romeinse vorsten, 
d.w.z. de keizers en hun afgezanten, over deze weg trokken wanneer zij een reis maakten naar 
Tongeren, destijds een zeer beroemde metropool van Gallia Transalpina. Maar als zij dan aan de Maas 
kwamen - waar geen brug was - hadden zij een "trajectio" d.w.z. een veerpont nodig en om deze 
reden, nl. omdat men de rivier de Maas moest oversteken, heeft men de stad Traiectum genoemd, 
welke naam Julius Caesar - even beroemd door zijn welsprekendheid als door zijn moed - in zijn 
geschriften dikwijls gebruikt....

.. .Wanneer we ons dan mogen beroemen op hoge ouderdom, kunnen we het ervoor houden dat onze 
stad ongeveer 78 jaar voordat onze Heiland zijn menselijke gedaante aannam, gesticht werd. Indien we 
ons beroemen op de stichter, dan kunnen we de oorsprong terugvoeren tot Julius Caesar en mogen we 
geloof hechten aan de naamsafleiding, namelijk dat Maastricht genoemd is naar het overtrekken van 
de rivier de Maas, en dikwijls Via Regia genoemd werd." 12

Afgezien van de vraag of de zienswijze van Herbenus helemaal juist is, lijkt uit zijn verhalen toch iets 
van de vroegste geschiedenis van Maastricht door te klinken. Hij zal waarschijnlijk nog hebben 
kunnen beschikken over oude geschiedboeken, die wij nu niet meer kennen. Dat Caesar zijn 
winterkamp in Maastricht had, d.w.z. op Caestert, is zeer goed mogelijk, dit wordt zelfs door velen 
verondersteld. In 2008 zullen op Caestert weer opgravingen plaatsvinden, misschien volgen nieuwe 
gegevens.
Dat naast de naam Traiectum voor Maastricht nog een andere naam "Via" dikwijls genoemd werd, 
lijkt juist. Is het waar dat Maastricht het Traiectum van Willibrord was, dan moet de stad zeker tot 
± 800 n.Chr. door het volk van de streek "Vilta" genoemd zijn. Einhard vermeldt nog in 830:
"... het klooster van Sint Servatius ..., dat gelegen is op de oever van de rivier de Maas, in een 
handelsplaats die thans Traiectum heet ... en zeer veel inwoners telt, voornamelijk kooplui".13 
Misschien is Via een later niet meer begrepen verbastering van Vilta en werd "Via Regia" daarom 
verklaard als Koninklijke Weg.
Het bovenstaande levert natuurlijk niet het bewijs voor de plaats van Caesars winterkamp "At vatvca", 
ook niet van de oudste naam "Vilta" voor Maastricht, maar versterkt wel de vermoedens betreffende 
de vroegste geschiedenis van Maastricht.

1 Muller, S. & A.C. Bouman: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Utrecht 1920, nr. 35
2 Roosens, H. ‘Kanne, oude vesting’, in; Archéologie 1973, p. 97.

Kanne A, oude versterking, Archéologie 1975, p. 90-91.
Wankenne, A. La Belgique au temps de Rome: des tribus celtiques au royaume franc  Presses universitaires de 
Namur 1979 p. 30,

Panhuysen, T.A.S.M.: Romeins Maastricht en zijn beelden Maastricht 1996 p. 30,
3 Holstein, E. Mitteleuropäische Eichenchronologie Mainz 1980. p. 69-70
4 Zie op internet, wikipedia: Atuatuca - De ligging van Atuatuca
5 Hurges, Ph. de Voyage de Philippe de Hurges à Liège et à Maestrecht en 1615 Luik 1872
6 Herbenus, M. De Trajecto Instaurato 1485 vertaling M. van Heyst, Roermond 1985
7 Caesar De bello Gallico 11.29.
8 Schuermans, H. ‘Les Aduatuques sur la M euse’ in: Annales de la société archéologique de Namur deel 21

1895 p. 245-286.
9 Johannes Goropius Becanus, geboren te Gorp bij Hilvarenbeek, (1519-1572). Humanist, medicus en taalge

leerde. Begraven in het Oude M inderbroederklooster, het huidige Rijksarchief, te Maastricht.
10 Vannérus, J. Le limes et les fortifications Gallo-Romaines de Belgique : enquête toponymique 1943 

p. 228-254.
11 Kemperink, J.H.P. ‘Wiltenburg, de stad der W ilten?’ in: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde, 

41e jaargang Leuven / Amsterdam 1965 p. 47 e.v.
12 Waar wij uitgaan van 54 v.Chr. berekent Herbenus blijkbaar 78 v.Chr.
13 Ommeren, H.R. van ‘Bronnen voor de geschiedenis van Maastricht’ in: PSHAL, deel 127, LGOG 1991, bron 

56. In de gesta van de abdij Fontenelle (± 835) wordt Viltaburg inderdaad als naam van Maastricht genoemd 
(daar waar zich het Servaasklooster bevindt). MGH (SS II) p. 277 en 285.

Website Traiectum Maastricht: http://members.home.nl/noot.sporken
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De reuzen van Gerolstein

A.C. Maas, te Leende

In SEMafoor 8.3 (2007) publiceerde ik het artikel 'Kabouters in het eerste millennium. Een nieuw per
spectief in het historisch onderzoek'. Ik kwam tot de conclusie dat kabouters een inheemse bevolking 
vormden die doorkneed waren in het delven van erts, de productie van metalen en het vervaardigen 
van vooral ijzeren producten in een gebied van Sauerland, de Eifel (denk aan het latere Roergebied) en 
later (?) ook in de gebieden van Nederlands en Belgisch Limburg en Brabant waar ijzeroer voorhan
den was. Die kabouters waren niet alleen in sprookjes maar ook in het echt klein van stuk, als het ware 
op kort formaat geselecteerd, en dat was wenselijk in verband met de lage mijngangen. Vanuit deze 
belangstelling bezocht ik onlangs het IJzermuseum in Jünkerath en de vrijwilliger/conservator zei me 
dat naar zijn mening kabouters kinderen waren en dat er dus sprake geweest is van een omvangrijke 
kinderarbeid. Dat maakt de zaak minder feestelijk. Gelukkig is het mogelijk dat niet het een o f  het 
ander waar is maar ook het een en het ander. De zoektocht gaat door.

Ik was ondertussen in de Eifel naar een andere opvallende situatie op zoek. Daarvan in dit artikel een 
voorlopig verslag. Ik had in een Duitse krant al eens iets gelezen over skeletten van zeer grote mensen 
die in de buurt van Gerolstein gevonden waren, maar ik nam het bericht pas serieus toen in het tijd
schrift Der Berner het volgende artikel verscheen: 'Die 27 Riesen der Villa Sarbodis, ein ungelöstes 
Rätsel der Völkerwanderszeit' van Hermann Zschweigert. Ik vertrok naar Gerolstein en omgeving; 
onderweg Stavelot en Prüm nog eens aandachtig bekeken, en daar kom ik over enige tijd in ander ver
band op terug. Bij de Erlöserkirche in Gerolstein is een tamelijk klein museum ingericht maar het ligt 
werkelijk boordevol Romeins materiaal. En er staat een sarcofaag met daarin inderdaad een groot ske
let. Een van de 27, nemen we aan, lang 215 cm. De Erlöserkirche (1907) is overigens een bezoek meer 
dan waard: het is een prestigegebouw van Keizer Wilhelm II dat op zijn verzoek met veel Byzantijnse 
kunstvormen is gerealiseerd. Ik kreeg er meteen een gratis concert van een Duits koor bij.

Volgens allerlei oppervlakkige informatie gaat het om 27 jonge reuzen (tussen 200 en 220 cm lang), 
uit de tijd van de grote volksverhuizingen, bij voorbeeld Franken. Ze hadden (of hebben?) -  naar men 
zegt- alle letsel aan het hoofd en de schouders, vanwege bijlslagen. Kennelijk terechtgesteld of geof
ferd. Er is in elk geval goed op ze ingehakt. Zinvol of zinloos geweld, wie zal het zeggen. Men spreekt 
van een raadsel. Of het Franken waren is natuurlijk een Duitse gok. Er was ter plaatse Romeinse be
bouwing (er zijn nog gerestaureerde delen te zien), die kwam in het bezit van de veronderstelde Frank 
Sarabod naar wie de wijk Sarresdorf in Gerolstein genoemd zou zijn en natuurlijk ook zijn onroerend 
goed: Villa Sarabodis. Eeuwen later kwam dit goed in bezit van de Abdij van Prüm, via een nicht (de 
jongere Bertrada) van de dochter (de oudere Bertrada) van Irmina van Oeren. Irmina kennen we al 
vanwege Echternach en Willibrord. De jonge Bertrada was getrouwd met koning Pippijn. Haar zoon 
(geboren in Mürlenbach?) ontpopte zich als Karei de Grote. Dit alles volgens enkele conventioneel 
geïnterpreteerde bronnen waarin ook de namen van de "Frank" Sarabod en zijn villa te vinden zijn. 
Het was dus koninklijk bezit voordat Prüm eigenaar werd. Zo langzamerhand wordt wel duidelijk dat 
we dat soort bezittingen erg kritisch moeten beschouwen. Allemaal valse oorkonden, zegt Hans Con- 
stantin Faussner. Na de Franse tijd kwam de gemeente Gerolstein in het bezit van het domein, die gaf 
het aan Keizer Wilhelm II en die schonk het vervolgens aan de Evangilische Kerk in Rijnland die de 
Erlöserkirche bouwde.

Er is een mooie gids over deze kerk (Die Erlöserkirche in Gerolstein). Over de skeletten wordt alleen 
dit gezegd: "Skelettfunde merowingischer Krieger legen eine Siedlungskontinuität an diese Stelle na
he". In Gerolstein zelf kon ik geen serieuze literatuur vinden, behalve enkele jaartijdschriften van Ei- 
flia Archaeologica. In 2004 een interessant artikel over Romeinse grafmonumenten in Duppach- 
Weiermühle en in 2005: "Zwei gestempelte Ziegel der 22. Legion Primigenia im Museum 'Villa Sara
bodis' in Gerolstein". Dat tweede stuk is informatief omdat allerlei soorten tegels beschreven worden, 
evenals de techniek van de productie (door het 22e Legioen) en het verspreidingsgebied. Op de ene 
tegel staat een rond stempel met de tekst: "LEG(io)/XXII/PR(imigenia)P(ia)/f(idelis)" en op de andere 
een rechthoekig stempel dezelfde tekst maar met toevoeging van de naam van de maker, namelijk:
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"IUL(ius) PRIMVS F(ecit)". Primigenia is de bijnaam van dit legioen en de echte naam van de ge
luksgodin Fontuna Primigenia. Het artikel eindigt met de conclusie dat de twee tegels zich wel in het 
museum van Gerolstein bevinden, maar daar niet opgegraven kunnen zijn. De vele tegels die wel op
gegraven zijn (u ziet er genoeg liggen) hebben geen stempel. Waarschijnlijk komen de twee gestem
pelde tegels uit het Saalborg Museum, dus waarschijnlijk een schenking aan Gerolstein.

Alles bijeen een mooi verhaal van die 27 reusachtige skeletten, maar ik vraag me af waar ik die andere 
skeletten kan vinden als ze er nog zijn (en als ze er ooit waren) en vooral naar verslagen van de opgra
ving en van de datering. De archeologie van de Vulkaaneifel valt wetenschappelijk gezien onder het 
Rheinisches Landesmuseum in Trier. Ik stel mijn vragen aan dit museum en de volgende dag krijg ik 
van Dr. Sabine Faust een korte tekst toegestuurd uit een boek van Kurt Böhner Die Fränkischen Alter
tümer des Trierer Landes, Trier (1958) en een omvangrijke studie van de archeologen Peter Henrich, 
Marianne Tabaczek en Michael Zelle 'Die römische Villa von Gerolstein 'Auf dem Hofacker'- Villa 
Sarabodis, Kreis Daun', Trierer Zeitschrift, 2004-2005, p. 93-140).
Wat Böhner vertelt over de skeletten is wel erg mager: "Bei der Ausgrabung der römischen Villa fan
den sich 1908 einige mit Steinen umstellte Skelettgräbe ohne Beigaben". Enkele graven? En niets over 
de opvallende grootte van de skeletten? De omvangrijke studie is een toonbeeld van een systematisch 
opgebouwd en zorgvuldig verslag van wat bekend is van de archeologische bevindingen op het terrein 
van de Erlöserkirche. Een zeer groot deel van het verslag betreft de muurschilderingen en het stuka
doorswerk. Dat aspect laat ik hier nu buiten beschouwing.

Er is een duidelijk overzicht van het archeologisch onderzoek: vondstmeldingen vanaf 1850 en opgra
vingen in de periode 1906-1908, en daar moeten we het voornamelijk mee doen. Achteraf gezien had 
het allemaal omvangrijker en zorgvuldiger gekund, maar er is vooral ook goed werk verricht. De 
vroegmiddeleeuwse gaven werden aangetroffen in een bijgebouw van de villa. Daar werden 15 Oost- 
West-georiënteerde "Skelettgräber in mit Steinen umstellten Grabgruben dokumentiert" . Geen waar
neming van de genoemde archeologen dus, maar een vermelding uit literatuur.
Over de datering van de skeletten wordt het volgende gezegd: "Da bei den Skeletten lediglich zwei 
mittlerweile verschollene Beigaben, eine Bronze-Ohrring und ein Schwert, gefunden wurden, ist eine 
genauere Datierung nicht möglich. Ein Hinweis liefert die Grabform des Trockenmauergrabes, die ab 
dem späten 5. beziehungsweise 6. Jahrhundert bis ins 7. Jahrhundert im Trierer Land und der Eifel 
nachgewiesen ist". Erg overtuigende klinkt dit niet. 15 skeletgraven dus: waar komt dan toch dat getal 
van 27 vandaan? Nergens is enige bevestiging van dit aantal te vinden. Ook de geconstateerde letsels 
worden in dit verslag veel genuanceerder beschreven. De auteurs schrijven dat niet meer nagegaan kan 
worden of het letsel aan schedels en beenderen "intra vitam oder post mortem" (door ingestorte sarco- 
faagdeksels) is veroorzaakt. Hier wordt een spannend verhaal over een brute moordpartij, eventueel 
met goede bedoelingen, stevig onderuit gehaald. Het verslag meldt onomwonden dat op één uitzonde
ring na de betreffende skeletten niet bewaard zijn gebleven. Nader onderzoek is dus niet mogelijk. Die 
ene uitzondering ligt dus in het museum.

Kan het aantal van 27 zo maar verzonnen of geschat zijn? Was het geheel van overgebleven beenderen 
zo'n warboel dat men de keizer best een waarheidsgetrouwe schatting kon aanbieden van een flink 
aantal uit de kluiten gewassen Germanen die heldhaftig aan hun einde kwamen. Liever natuurlijk ze
gevierende Germanen, maar die mogelijkheid stonden de archeologische vondsten nu eenmaal niet 
toe. De auteurs van deze studie stellen dat de hier gevonden Romeinse bouwresten niet met de schrif
telijk vermelde villa te verbinden zijn (er is geen verband), omdat er geen laat-romeinse vondsten of 
bevindingen zijn. Ook kan geen directe samenhang met de vroegmiddeleeuwse begravingen en graven 
aangetoond worden. En ze concluderen dat de veronderstelde identificering van de Villa Sarabodis 
met de Romeinse bouwwerken verklaard moet worden uit de geschiedenis van het onderzoek (men 
ging van bepaalde vooronderstellingen uit) en vooral uit politieke motieven, namelijk in het kader van 
de schenking aan de "dynastiebewussten Wilhelm II". Ook het verhaal van de 27 Gerolsteinse reuzen 
is dus waarschijnlijk weer een stukje vroegmiddeleeuwse geschiedenis dat het moet hebben van enkele 
los aangedraaide schroeven. We hebben waarschijnlijk kabouters nodig om verder te komen in een 
nadere opheldering van de gang van zaken.
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Het oudste christendom en haar verbreiding over Europa

M. Holtman, Kantens

Jarenlang was de geschiedenis van Noordwest-Europa in nevelen gehuld. Er was weinig bekend over gods
dienst en wat daarmee verband hield, want de wetenschappelijke belangstelling ging uit naar het vinden van 
het heidendom dat hier heerste vóór de komst van Bonifatius, Liudger, Willehad en andere zendelingen. 
Maar dat was er niet. In het begin van de jaartelling woonden hier in de ‘Lage Landen aan de Zee’ van 
Zeeuws Vlaanderen tot aan de Eems, een stam van de Kelten die Ingweonen genoemd werd. Alleen een bre
de strook aan de westkust van Nederland, van de Zuid-Hollandse eilanden tot aan de oude Rijnmond bij 
Katwijk, behoorde er niet toe. Daar woonden in die tijd de Menapii en kort daarna de Kaninefaten en meer 
binnenlands, de Bataven in de Betuwe. De Friese landen uit de oudheid zijn hieraan te herkennen, dat ze tot 
1820/1830 de Romeinse voet bij het landmeten en de Friese (Angelen) pint bij de biermaten gebruikten. Ner
gens anders in Nederland is dat het geval.
Plinius verdeelde de volken van Germanië in vijf groepen, de Vandili in het noordoosten, de Inguaeones 
(Ingweonen) aan de Noordzee, de Istvaeones aan de Rijn, de Hermiones in het midden, de Peucini en de Bas- 
tamae in het zuidoosten. Die indeling heeft ook Tacitus in zijn Germania toegepast. Een onderafdeling van de 
Ingweonen waren de Vriezen. Onze voorouders woonden hier toen al meer dan drie eeuwen volgens Ephorus, 
een Romeins schrijver. Julius Caesar schreef in De Gallische oorlog, dat de Kelten geloven in de onsterfelijk
heid van de ziel. Na de dood van het ene lichaam gaat de ziel over naar een ander. En volgens gegevens van 
Origenes waren de bewoners van het land Britannia het eens over het aanbidden van één God vóór de komst 
van Christus. Origenes werd geboren ± 185 in Alexandrië en woonde sinds omstreeks 235 in Caesarea. Over
leden omstreeks 255. Strabo schreef: Dit is dan wat ik te zeggen heb over het volk in Gallia dat de mensen 
vroeger Celtae noemden. Dat de Grieken de Galaten als geheel Keltoi noemden, komt door de faam van deze 
Celtae.( Strabo 4, 1, 14). Die naam Kelten, Gaelen, Gethen, Gothen, Geaten, Jutten, Galaten enz. komt in de 
vroege geschiedenis van Europa steeds terug. De (Friese) held Beowulf uit de tiende eeuw beroemde zich er
op, dat hij een Geat of een Jut was. De stad Gotenburg in Zweden wordt door de Scandinavische volken Jeu- 
teborg genoemd. Alle verhalende Gotennamen gaan terug op de Oost-Goten.
In het Noord-Brabantse plaatsje Empel, gelegen aan de Maas, even ten noorden van ‘s-Hertogenbosch heb
ben archeologen in 1991 een tempelcomplex uit de Romeinse tijd opgegraven. Op die plaats lag eerder een 
cultusplaats. Maar de tempel blijkt achteraf een gewone kerk te zijn geweest uit de oertijd van het christen
dom. En in de buurt van Eist lag een grote, Bataafse nederzetting met verschillende stenen gebouwen. Waar
schijnlijk was deze een oud religieus centrum waar de plaatselijke bevolking al had geofferd voor de Bataven 
verschenen. Omstreeks het jaar 50 is er een tempel gebouwd voor de Bataafse oppergod Magusanus die met 
Hercules werd vereenzelvigd. Bij de opstand in 69 is de tempel verwoest en rond het jaar 70 is er een nieuwe 
gebouwd met zuilengalerij rond de tempel van 23 bij 30 meter. Ten zuidwesten van Nijmegen lag het groot
ste grafveld uit die tijd waar meer dan 12 000 mensen begraven zijn. De kerk van Eist ligt precies boven de 
fundamenten van een heidense tempel. Eigenlijk van twee tempels, waarvan de eerste werd verwoest in het 
jaar 69 bij de opstand.1 Was het echt wel Magusanus? Het was een vroege christelijke kerk!
Dus tussen de noordelijke Rijnarm en de oceaan woonden 2000 jaar geleden Kelten, de Ingweonen waren 
daarvan een stam en de Friezen waren er een onderafdeling van. De Kelten behoorden tot de grote groep van 
Indo-Europese of Indo-Germaanse volken waartoe ook de Slaven, Grieken en Germanen behoorden. Ze 
worden zo genoemd, omdat ze de gebieden bewonen tussen Brits-Indië en de Germaanse landen. Er worden 
in Europa ook volken gevonden die buiten deze groep vallen, zoals de Basken, Hongaren, Finnen en enkele 
anderen. De taal van de Kelten behoort tot de Indo-Germaanse taalfamilie. De Gallische Kelten verschilden 
niet veel in lichaamsbouw en haarkleur van de Germanen. Tacitus vermeldde, dat de Germanen en de Kelten 
een met Mercurius overeenkomende godheid aanbaden als een van hun voornaamste góden. Beide volken 
telden met nachten en niet met dagen.
Volgens Strabo zouden de Romeinen met de naam germani = broeders het broedervolk van de Kelten bedoe
len. Germanen behoorden voor het grootste deel tot het Noorse ras en volgens oude auteurs die de Kelten 
hebben gekend hadden deze mensen een hoge gestalte en blond of rossig haar en blauwe of grijze ogen.2 
Het christendom werd al in een vroeg stadium geteisterd door interne twisten. In de Bijbel is er al sprake 
van: Handelingen 15: "39 En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Bamabas met Marcus 
naar Cyprus voer. 40 Maar Paulus koos zich Silas en vertrok, door de broeders aan de genade des Heren op
gedragen;".
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Waar zijn de meeste apostelen gebleven? Er zijn Bijbelboeken van Petrus, Jacobus, Johannes en Judas, maar 
van de andere apostelen is niets bekend. De kerkhistoricus Eusebius (254-340) schreef in De Demonstratio- 
ne Evangel: "De apostelen voeren de oceaan over, naar de eilanden genoemd de Britse Eilanden". En de 
Britse historicus Gildas (516-570) schreef: "ondertussen ontvingen deze eilanden de stralen van licht", dat 
wil zeggen, de heilige leringen van Christus, de blinkende zon. Caesare Baronius schreef in zijn Geestelijke 
Annalen (Ecclesiastical Annals) dat in het jaar 58, volgens Symeon Metaphrastes, het christelijk geloof door 
sommigen de oostelijke provincies in Engeland, en door Petrus het westen verlichtte. Volgens Gildas zou in 
het laatste jaar van keizer Tiberius het evangelie in Ierland verkondigd zijn; dus zes jaar na de kruisiging. 
Hoe veel onderscheid was er, bij alle overeenkomst, tussen de apostelen van de Heer zelf? Terwijl Jacobus 
het christendom voorstelt als een verhoogd en veredeld mozaïsme, ziet Paulus het als de genade die lijnrecht 
tegenover iedere wet staat; Petrus zag het christendom als de hoop op verlossing uit dit leven vol zonde en 
struikelen en Johannes voelt zich hier reeds in bezit van het eeuwige leven, omdat God mensen liefheeft. 
Wat een verschil in beschouwing blijkt hieruit. De waarheid van het christendom is eeuwig onveranderlijk, 
maar alleen God zelf kent haar ten volle. Maar mensen willen steeds beter weten dan de Heer!
De oudste Angelsaksische en de oudste Oudhoogduitse Bijbelvertaling dateren uit de achtste eeuw; de oudste 
Oudnoorse en Oudsaksische uit de negende eeuw en het Oudlaagfrankische uit de tiende eeuw. Het Oudfries 
is als jongste overgeleverd. De oudste hiervan zijn de Oudfriese psalmglossen uit misschien de twaalfde 
eeuw. Maar de echt oudste Bijbelvertaling in Europa is de gotische vertaling. Het gotisch alfabet is het 
schrift dat Wulfila (311-383), bisschop van de bekeerde Goten in Bulgarije (die uit Scandinavië gekomen 
waren) in de vierde eeuw n.Chr. ontwikkelde. De Goten spraken een Germaanse taal verwant aan het Neder
lands, het Fries, het Duits enz. Wulfila werd geboren in de Krim (Zuid-Rusland aan de Zwarte Zee) dat toen 
Oostgotisch gebied was. Zijn vader was dus een Goot, vermoedelijk van voorname afkomst en zijn moeder 
stamde uit een familie, die in het jaar 265 uit Cappadocië (Klein-Azië ofwel Turkije) door de Goten was ge
roofd. Door begaafdheid en talenkennis kwam Wulfila aan het hof in Constantinopel (Istanbul). Het hoofd 
van de ariaanse partij daar was Eusebius van Nicodemië en hij haalde Wulfila over tot het ariaanse geloof, 
dat toen orthodox was. In 340 wijdde hij hem tot reizend bisschop met als taak de Westgoten te kerstenen 
(christen te maken). Deze leer verspreidde zich razendsnel naar oost en west, vooral naar Engeland, Ierland 
en de westkust van Europa. Het werd vaak het Iers-Schotse of Keltische geloof genoemd. Vóór de synode 
van Whitby in 664 hielden de Keltische kerken vast aan de leerstukken van zowel de orthodoxie als van het 
katholicisme waarvan de Keltische kerken deel uitmaakten. Zij hielden vast aan de goddelijke en de mense
lijke aard van Christus.
In 610 wijken Columbanus en zijn monniken uit naar Zwitserland om er heidenen te bekeren. Zes jaar na de 
overkomst van Columbanus en zijn monniken naar het continent zendt paus Gregorius missionarissen, onder 
wie Augustinus, naar de nog niet bekeerde Angelsaksen in Zuidoost-Engeland. Blijkbaar was hij bang dat 
heel Engeland onder invloed van de Keltische traditie kwam. De prior van het Andreas-klooster, Augustinus, 
trekt met 40 monniken door Gallië naar Engeland. Maar bij het zien van zoveel vreemde (ariaanse) gebrui
ken wil Augustinus de onderneming afbreken en daarna schrijft Gregorius de beroemde brief, waarin hij ad
viseert: "Vernietig zo weinig mogelijk heidense tempels, vernietig alleen hun afgoden. Besprenkel ze met 
heilig water, bouw altaren en plaats relikwieën in de gebouwen, zo dat, als de tempels goed zijn gebouwd, je 
alleen hun doelstellingen verandert, dat was de cultus van de demonen, zodat een plaats gemaakt wordt, waar 
voortaan de ware God wordt aanbeden. En zo zal het volk, ziende dat zijn plaatsen van gebed niet zijn ver
nield, zijn dwalingen vergeten en kennis van de ware God verwerven. Zij zullen komen om de ware God te 
aanbidden op dezelfde plaatsen, waar ook hun voorouders zich verzamelden. "Vroeger waren zij gewoon veel 
vee te offeren ter ere van hun demonen. Er is geen noodzaak hun traditie op feesten te veranderen. Zo zou
den zij op feesten van de wijding van de kerk of op de feestdag van de heiligen, van wie relikwieën in de 
kerk zijn geplaatst, stalletjes van takken rond de kerk moeten bouwen, zoals zij gewoon zijn rond de heiden
se tempels te doen (het vieren van het Loofhuttenfeest) en zouden zij het met religieuze maaltijden moeten 
vieren. Je beklimt geen bergen met sprongen, maar langzaam. Zie je wel, geen heidense heiligdommen, al
leen maar Ierse gebedsplaatsen.
Er is nog een onderscheid tussen de roomse en de Iers-Schotse missiegewoonten, namelijk, dat bij de roomse 
methode alles wat aan de heidense afkomst herinnerde, vernietigd werd, maar bij de Ierse Kelten bleef be
waard wat waardevol gevonden werd in de oude cultuur; heldenliederen uit de Germaanse voortijd, muziek, 
mathematiek en astronomie; ze namen de wonderbare dieromamentiek over van de voortijd en de bouw van 
de tempels uit vroeger tijd, zover die overeenkwam met de bedoelingen. De grijze Liudger werd op hoge 
leeftijd door roomse monniken bij de paus aangeklaagd, omdat hij de kerken niet naar rooms voorbeeld, 
maar naar heidense manier had opgericht. Zo is het bericht ook te begrijpen, dat Liudger de heidense beeld
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jes van Forsete (in Sleeswijk-Holstein) niet vernietigde, maar opzond naar Utrecht, waar ze nu nog zijn te 
zien. En is het bericht begrijpelijk uit de Vita Liudgeri, dat hij daarna trachtte de stroom van het rechte geloof 
in de goede vorm te gieten en daarom voer hij overzee naar een eiland dat op de grensscheiding van Friezen 
en Denen lag en naar de naam van een valse godheid Fosete genoemd werd. Toen ze aan land kwamen richt
ten ze een kerk op waar het heidense heiligdom stond.
Frankische auteurs vermelden, dat het volk der Friezen in de duisternis van het heidendom verkeerde en ido- 
la aanbad uit klei, hout of steen vervaardigd. Nadat Karei Martel het hier voor het zeggen kreeg, wist de An
gelsaksische prediker Bonifatius hier grote successen te boeken: “Nadat de heidense tempels verwoest en 
gebedshuizen opgericht waren, won hij een niet gering aantal voor de Heer”, en hij eiste van de ‘heidenen’ 
niet meer om (over)gedoopt te worden, maar de bereidheid de oude góden voor die van Christus in te ruilen. 
Dus hij was Rome-gezind en bekeerde geen heidenen, maar lijfde de door de Iers-Keltische zendelingen be
keerde voormalige heidenen in bij de kerk van de paus, door wie hij gestuurd was. De echte waarheid is, dat 
de Kelten afstammelingen van het Tienstammenrijk van Israël zijn. Hoe kon het dat in de wierde Ferwerd 
(Fr.) verschillende scherven aardewerk uit de vijfde eeuw zijn gevonden, versierd met christelijke stempel- 
motieven. En in een vrouwengraf uit Aalzum bij Dokkum uit de zevende eeuw werd naast kralen en een 
speld een bronsblikken doosje met kruismotief gevonden 3.
Wulfila stelde de oudste Bijbelvertaling op in de volkstaal. Hij vertaalde het Oude en het Nieuwe Testament 
rond 350 uit het Grieks, maar alleen van het laatste is een deel bewaard gebleven. Het boek van de Koningen 
zou hij niet vertaald hebben, om zijn volk dat de strijd beminde, geen aanleiding tot oorlog te geven of er 
geestdriftig voor te maken. Wulfila en zijn christenen trokken het land uit en keizer Constantijn wees hen 
land aan in het huidige Servië en in Bulgarije, waar zij als Moeso-Goten of Klein-Goten leefden. Omstreeks 
400 liet bisschop Johannes Chrysostomos in Constantinopel een “Collegium Gothicum” oprichten, waar in 
een daartoe gebouwde kerk Gotische geestelijken en zendelingen werden opgeleid. Er werd in het Gotisch 
gepreekt, niet als bij de roomse eredienst in het Latijn. De culturele invloed uit het noorden is slecht te on
derkennen, maar die uit het oosten is duidelijk. Ze werd gedragen door de talrijke volksgroepen die sinds het 
einde van de vierde eeuw zich uit het gebied rond de Zwarte Zee naar het westen hebben begeven. Toen 
Theodorik, koning der Oost-Goten die na de val van Attila’s rijk in Hongarije hadden gewoond, in 493 de 
Alpen overtrok, Italië veroverde en daar het Oost-Gotisch rijk stichtte (dat in 555 onderging), kwamen er af
schriften van de Bijbel van Wulfila in Italië. In 589 werd de West-Gotische koning Rekkared van ariaans 
christen, rooms christen en moest hij op aandringen van de roomse bisschoppen alle Gotische Bijbels uit heel 
zijn Spaanse rijk bijeenbrengen in een huis en ze zijn toen allemaal verbrand. Ook alles wat andersdenkende, 
niet orthodoxe christenen hadden nagelaten werd verbrand.4 Niet één enkele Bijbel in de vertaling van Wul
fila hebben wij nog, uitgezonderd de 177 (187) bladen van de Codex Argenteus (het zilveren handschrift). 
Arius (ca. 250-336) had veel gemeen met de leer van Wulfila, de zendeling onder de Goten, maar er waren 
ook grote verschillen. Dat was trouwens eveneens het geval met andere geleerden. Zij trachtten de grootheid 
van God te doorgronden en ieder had een andere mening over de precieze relatie van God de Vader tot God 
de Zoon en tot God de Heilige Geest. Maar is de Heilige God voor mensen te doorgronden?
Het arianisme en de leer die de Goten door hun afkomst aanhingen, zag men tot dusver als een typisch Ger
maanse variant van het vroege christendom. Dat christendom was in de aanvang niet dogmatisch en eigenlijk 
ook geen leer, het was gewoon de blijde boodschap. De arianen namen aanstoot aan de woorden waaruit 
blijkt, dat Christus onze menselijke zwakheden heeft gedragen en loochenden op grond daarvan Zijn God
heid. Ze waren daarin met veel Joden verwant. Dat is geen wonder, want de leer van hen was typisch een 
Joods product. Maar waren er nog meer verschillen tussen katholieken en arianen? De (ariaanse) Iers- 
Keltische bisschoppen waren inheems; ze kwamen niet uit Rome. Ze onderscheidden zich van de katholie
ken, doordat ze:
1 de paus niet erkenden,
2 de evangelische heilsleer naleefden (alleen door het geloof kun je zalig worden, niet door goede werken),
3 geen heiligen aanriepen en geen beelden vereerden, maar wel de volstaal gebruikten bij godsdienst, predi
king en lofzangen,
4 de paasdatum van de Joden hanteerden en het oer-christelijk idee hadden dat priesters en voorgangers in 
het huwelijk konden treden en geen bijzondere dracht moesten dragen,
5 als arianen geen verlossing wilden door het kruis, maar alleen de navolging van Christus.
Behalve het laatste punt was het bijna dezelfde leer die nu nog veel protestanten in de hele wereld belijden. 
Deze laatste stelling werd ook niet onderschreven door de orthodoxe arianen. Zij beleden Jezus als de Chris
tus, de Zaligmaker die stierf aan het kruis voor onze zonden.
De Ierse kerk behoorde tot deze groepering, evenals de kerken van de Friezen in de Lage Landen aan de zee
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vanaf het Zwin in België tot aan de Elbe. En ze hielden de vrouwen in hoge eer. Bij de arianen konden 
vrouwen aan het hoofd van een klooster staan. Van een ariaanse bisschop lezen we dat hij geordend moest 
worden door een abdis5.
Hun naam Ierse Schotten hebben ze behouden, omdat ze in Ierland en Schotland de meeste aanhangers had
den. Zij zochten samenwerking met de roomse richting, maar duizenden van hun volgelingen werden gedood 
als ketters. Hun kerken werden als heidense heiligdommen verwoest en hun naam uitgewist. Ze hadden ruim 
800 kerken in Duitsland gesticht voordat Bonifatius kwam. Hij was de grootste ijveraar voor de kerk van 
Rome.
De belangrijkste christelijke geschriften van de Germaanse (Friese) stammen zijn nu nog aanwezig, de Heli- 
ant en het Otfrieds Schrift. De paus en de roomse kerk noemden hen ketters. Ze erkenden alleen als autoriteit 
boven zich de Heilige Schrift, niet de paus. Op het vasteland scheidde een Latijnse cultuurlaag het oude 
Iers/Keltische geloof van het nieuwe roomse geloof, terwijl ze in Ierland met elkaar versmolten. Het chris
tendom was wel is waar iets nieuws in Noordwest-Europa; maar er is nooit een tijd geweest dat de druïden 
van Brittannië/Ierland zich niet aan deze leer hielden. De overgang van het Keltische heidendom naar het 
Keltische christendom was verrassend eenvoudig. Beiden hielden aan gemeenschappelijke begrippen vast. 
Hoe ging het verder met de Gotische Bijbel?
De Goten en verwante stammen waren afstammelingen van het volk Israël. Het voorwoord van Wulfila’s 
Bijbel noemt als haar oerbegin het leven in het Romeinse Palestina rond Christus’ geboorte.
De Gotische Bijbel, de Codex Argenteus is een prachtig Oostgotisch afschrift in Italië vervaardigd in het be
gin van de zesde eeuw toen de Oost-Goten daar heersten. Het is met zilveren, hier en daar ook met gouden 
letters op paars perkament geschreven en bevat de vier evangeliën, maar niet volledig. Het bestond oor
spronkelijk uit 330 bladen.
Deze Codex is waarschijnlijk door Liudger, bisschop van Munster, omstreeks het jaar 800 uit Italië overge
bracht naar het klooster in Werden aan de Ruhr waar het zich in het midden van de zestiende eeuw bevond. 
De Vlaamse geleerden Cassander en Gualtherus legden de grondslag voor de studie van het Gotisch. Geor- 
gius Cassander of Kadzander (24 aug. 1513- Keulen 3 februari 1566) was een theoloog die na zijn studie in 
de klassieke talen in Leuven, Gent en Brugge, doceerde. Comelius Gualtherus (Wauters overl. 1582) was 
kanunnik in de St. Donatiuskerk te Brugge. Vanwege hun reformatorisch theorieën kwamen ze in moeilijk
heden, verlieten hun land, reisden door Frankrijk en Italië en vonden een geschikt verblijf in Keulen. Ze 
speurden in de benedictijnenabdij te Werden aan de Ruhr en ontdekten de Codex Argenteum. Aan het einde 
van die eeuw was deze aanwezig in Praag en in 1648, na de inneming van die stad door de Zweden, werd 
deze meegenomen naar Stockholm als oorlogsbuit.
De Nederlander Izaak Vossius, zoon van Gerard Vossius, werd in 1618 geboren en was bibliothecaris van de 
Amsterdamse Doorluchte School. Hij ging op dertigjarige leeftijd naar Stockholm en trad in dienst van ko
ningin Christina van Zweden aan wie hij les gaf in het Grieks. Wegens een ruzie ging hij drie jaar later terug 
naar Amsterdam. Na de troonsafstand van Christina in 1654, volgde hij haar naar Antwerpen. Toen Christina 
een jaar later naar Rome vertrok, bleef Vossius in ons land. Een groot deel van de verzameling boeken van 
zijn vader had hij aan haar verkocht, maar de gevraagde som daarvoor niet ontvangen. Vossius sorteerde 
haar boeken in 1654 tijdens haar verblijf in Antwerpen, waarbij hij het handschrift van de Gotische Bijbel 
eruit verwijderde met enkele andere, als vergoeding voor de niet betaalde bibliotheek van zijn vader. Dit ge
beurde op voorstel van de zaakgelastigde van de koningin en zodoende voorkwam hij, dat het naar Rome 
ging en daar vernietigd zou worden. Vossius gaf het kostbaar manuscript aan zijn oom Junius die het ging 
bestuderen en het na tien jaar arbeid in 1665 in Dordrecht uitgaf onder de titel: Quatuor D.N. Jesu Christi 
Euangeliorum versiones perantiquae duae, Gotica scil, et Anglo-Saxonica. Voor deze uitgave had Junius 
fraaie Gotische drukletters laten maken die na zijn dood vererfden aan de Hogeschool te Oxford 6. De uitga
ve was opgedragen aan de Graaf M.G. de la Gardie, kanselier van Zweden die hem met geld ten behoeve van 
de uitgave had gesteund en in 1656 de Codex voor 400 rijksdaalders kocht. De la Gardie liet het handschrift 
in zilver inbinden en schonk het in 1669 aan de Universiteit van Upsala waar het nu wordt bewaard.

1 Dockum, E. J. van & S.G. van Ginkel Romeins Nederland. Archeologie & geschiedenis van een grensgebied 
Utrecht/Antwerpen 1993

2 Boosten, J. De Godsdienst der Kelten Roermond 1950
3 Knol, Egge De kerstening van de Friese Landen gezien vanuit het g ra f
4 Noord, G. van Het Ariaansche Christendom onder de Germanen en wat het ons nog te zeggen heeft: een geschiedkun
dig overzicht ca. 1940
5 Delius, W. Geschichte der Irischen Kirche: von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert München 1954
6 Hoog, W. de Franciscus Junius Fzn als grondlegger der studie van het Gotisch en Angelsaksisch door Dordrecht 1908

12



Vertaling van de Wachtendonkse Psalmvertaling en het vervolg

Gerard Feij, Delfzijl 
Inleiding
Hoe verspreidde de Christelijke godsdienst in West-Europa zich in het eerste millennium van onze 
tijdrekening? De directe aanleiding om deze vraag te onderzoeken was de publicatie: 'De Wachten
donkse Psalmvertaling'1 (WP). Langohr vermeldde hierin dat deze vertaling oorspronkelijk geschreven 
was in Mosel-Frankisch uit de regio van Straatsburg. Ook veronderstelde hij dat de vertaling al in de 
10e eeuw in bezit kwam van het Gelderse geslacht van Este en door vererving overging naar de Wach- 
tendonk's. De psalmvertaling moet echter al in de 6e eeuw ontstaan zijn. Dit was reden het onderzoek 
opnieuw te bezien en te onderzoeken waarom in een tijdspanne van meerdere honderd jaren kennelijk 
aan missionering en verspreiding van de psalmvertalingen niets gebeurd was. In het bijzonder is niets 
gebeurd in de donkere middeleeuwen, de tijd van 600 tot 900.

Dit artikel beslaat twee delen:
1. Langohr begon de speurtocht naar waar de vertaling van de Wachtendonkse Psalmvertaling ontstaan 
zou kunnen zijn en welke weg zij gevolgd zou kunnen hebben tot aan haar ontdekking in 1591. De 
WP wordt geacht afkomstig te zijn uit de omgeving van Balen bij het stadje Limburg in België rond de 
tiende eeuw en wordt gehouden voor het oudste Nederlandse, althans Nederfrankische document. De 
taal der onderzochte stukken bleek, voor alle betrokkenen bij de materie, Nederfrankisch te zijn. Voor 
de een Nederfrankisch met een Nedersaksische inslag, voor de anderen Nederfrankisch met een Ripua- 
rische inslag, misschien voortkomende uit een prototype2 van een psalmvertaling afkomstig uit de re
gio van Straatsburg.
2. Het vervolg is mijn speurtocht naar de verspreiding van het christelijke geloof, vanaf de Romeinse 
tijd in Trier en de kerkvaders in Gallië tot in de l l e eeuw. In deze periode worden we geconfronteerd 
met de donkere middeleeuwen. Van de genoemde jaartallen boven het jaar 900 moet in gedachten 300 
jaar afgetrokken worden om de geschiedschrijving sluitend te maken. Als gevolg hiervan leven we nu 
niet in 2008, doch in gedachten in 1708! Daardoor raken we bevrijd van vele verzinsels, sprookjes en 
legendes over de tijd van de fantoomkeizer Karei de Grote.

1. Op zoek naar de bron van de Wachtendonkse Psalmen.
Lipsonius (Justus Lipsius), een beroemde humanist en hoogleraar te Leuven, vond ca. 1591 bij zijn 
vriend Amold Wachtendonk, kanunnik en deken van St. Maarten te Luik, een handschrift van een ver
taling der psalmen volgens het commentaar van Hiëronymus3 en Cassiodorus4. Deze vertaling van het 
Latijnse document in Nederfrankische of Ripuarisch werd gerealiseerd door boven de Latijnse tekstre
gels de vertaling in de volkstaal te schrijven. Lipsius herkende die interlineaire glossen als Oud- 
Saksisch5 en maakte een uittreksel van zijn kostbare vondst. Eerst een reeks belangrijke woorden, die 
hij dan met hun vertaling in het Latijn meedeelde aan zijn vriend Hendrikus Schottius, die deze verta
ling als 'Lipsiaanse Glossen' uitgaf. Vervolgens zond hij de vertaling van de negentiende psalm met 
een afschrift aan Abraham van der Milius. Dit afschrift werd toen ook uitgegeven. Van de uitgegeven 
en van andere niet meegedeelde glossen werd in 1860 een handschrift gevonden tussen de Lipsiaanse 
papieren, in de bibliotheek van de Hogeschool van Leiden.

Langohr, afkomstig uit het Limburgse land van Overmaas, wilde het vermoeden uitdrukken dat de ou
de parochie Balen, in het land van Overmaas, zeer waarschijnlijk en feitelijk de bakermat is geweest 
van de Wachtendonkse Psalmvertaling. Balen ligt aan een kruispunt van Romeinse wegen; ongetwij
feld werd Balen hierdoor het centrum van een intense Romeinse- en latere Frankische kolonie.

Leo Wintgens schreef een boek over: 'Weistümer und Rechtstexte im Bereich des Herzogtums Lim
burg; Quellen zur Regional Geschichte 14. -  18. Jahrhundert'. Hij is in 1982 gepromoveerd op een 
studie over spraakgeschiedenis in het hertogdom Limburg. In dit boek zoekt ook hij naar de histori
sche dialectgeografie en de grenzen van de Ripuarische gebieden. Het hoofdterritorium van de graven 
en latere hertogen van Limburg ligt volgens hem op de grens van het Nederfrankische- en Ripuarische 
gebied, met daarin de Hochbanken: Baelen6, Walhom en Sinnich-Völkerich (later Montzen- 
Homburg). De Hochbank Baelen, voor criminelenrechtspraak, lag op korte afstand van de burcht van
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de Limburgse hertogen en ca. 7 km zuidelijk van Streversdorp, de plaats van het kasteel van de Wach- 
tendonks. De pastoor van de kerk van Balen was mogelijk belast met het schrijversambt voor de graaf 
van Limburg.

Route van de Trierse Psalmvertaling naar het noorden zoals verondersteld door Langohr
1. De Via Mansuerisca was al onder de Galliërs en de Romeinen een der grote verkeerswegen. Zij liep 
vanuit Trier via Barak-Michel naar Balen bij de vesting Limburg, van daar liepen wegen uit de Ro
meinse tijd naar Henri-Chapel, naar Aken, naar Luik of naar Maastricht en Tongeren.
2. Langohr veronderstelt ook een tweede transportweg als mogelijkheid om vanuit Trier via Luxem
burg over Limburg naar Geldem te komen, waar vanaf ca. 900 het geslacht van Este resideerde. 
Waarschijnlijk werd volgens het Salische recht het Triers Handschrift bewaard door de oudste zoon, 
de erfgerechtigde.
Diederik van Este, zoon van Amold III, was ca. 1140 gehuwd met Agnes van Loon. Ca. 1170 huwde 
Maria van Este, dochter van Amold III, met van Flodorp. Maria gaf hem haar naam. Flodorp volgde 
zijn schoonvader op en noemde zich Amold IV, Heer van Wachtendonk. Als zodanig was hij toen de 
meest waarschijnlijke bewaarder van het Triers Handschrift. Hij was de voorvader van vele kanunni
ken die in de middeleeuwen verbonden waren aan kloosters in Aken, Luik en Maastricht of dienden 
als priester/schrijver aan het hof van de graven, de latere hertogen van Limburg,

2. Het vervolg: Studie naar de verspreiding van het christendom in het Frankenland
De West-Romeinse Keizer Constantijn de Grote legaliseerde in 311 het christendom. In zijn tijd kwam 
Trier tot grote bloei. Trier was al sinds ca. 300 een bisschopsstad met een basiliek en een klooster en 
de hoofdstad van een aartsbisdom, dat zich naar het noorden uitstrekte tot ca. Keulen en in het westen 
tot de Nederlanden. Bij de Franken In Gallië is kerkvader en leraar bisschop Hilarius van Tours (ca. 
*315, +367) bekend, onder andere door zijn commentaar op het evangelie van Mattheüs en het inzich
telijk maken van de psalmen. Herziening van de Latijnse Bijbelteksten geschiedde door kerkvader St. 
Hiëronymus (*ca. 340, +ca. 420), die rond 370 verbleef in Trier. Een leerling van Hilarius van Tours 
was Martinus van Tours (*316, +397), hij werd een idool voor de Franken en zodanig gewaardeerd dat 
zij hem tot bisschop kozen. Nu nog is hij de patroonheilige van Frankrijk en in Utrecht is St. Maarten 
nu nog de schutspatroon van de stad.7
De bronnen van de Latijnse geschriften zijn afkomstig van kloosters. Het oudste klooster in de Arden
nen is door Martinus gesticht in 375. Gelegen in Marmoutier8 ca. 20 km noordwestelijk van Straats
burg, in het oostelijke gebied van de latere Merovingische heersers.
De Romeinen verdwenen rond 450 uit Trier. Vanaf ca. 475 waren de Merovingische koningen daar 
aan het bewind. Hun geschiedenis werd opgeschreven door bisschop Gregorius van Tours (*538,+594) 
kerkvorst en kroniekschrijver. Na de doop van de Merovinger Clovis in 496 werd deze in Tours ge
kroond tot koning van het West-Romeinse rijk door afgezanten van de keizer in Byzantium. Als ge
volg hiervan vertegenwoordigde hij ook de keizer van Byzantium als hoofd van de Christelijke Kerk 
in zijn gebied. Koning Clovis gebruikte het Frankische idool, St. Martinus, onder andere door te stel
len dat geen kerk gewijd mocht worden zonder de beschikbaarheid van een reliek van de patroonheili
ge.
Vele kerken en kloosters in het Frankenland zijn al voor 600 aan St. Martinus toegewijd. (Ca. 2000 
kerken, waarvan ca. 100 in het middeleeuwse bisdom Utrecht9). Als elk jaar 10 monniken de priester
wijding ontvingen betekent dat in 600 circa 2000 missionarissen afgestudeerd waren en gereed om het 
geloof in het Frankenland te gaan verspreiden. Deze besomming is nog zonder rekening te houden met 
de vele andere kloosters die vanaf ca. 400 gegrondvest zijn. Men moet aannemen dat het aantal missi
onarissen en parochiepriesters tot 600 een veelvoud bedragen heeft van voorgaande besomming!
Nog tijdens het bewind van de Merovingische koning Lotharius II begon ca. 614 het Frankenrijk zich 
op te splitsen in vele graafschappen en hertogdommen. Lokale heersers van deelstaatjes kwamen in 
opstand tegen zijn regime onder leiding van Reginar I, eerste hertog van Lotharingen. De West- 
Frankische koning Karei de Eenvoudige + 929 nam in 911 na de opstand, bezit van Lotharingen 
In 923 nam koning Hendrik I van Sachsen (Bijgenaamd de Vogelaar) de scepter over in Lotharingen. 
Hij huwelijkte in 924 zijn dochter Gerberga uit aan Giselbert II, zoon van Reginar I en benoemde ver
volgens zijn schoonzoon tot hertog van Lotharingen. Giselbert II sneuvelde in 939 bij Andemach in de 
strijd tegen graaf Konrad van Franken. Na de dood van Giselbert werd zijn weduwe Gerbera in 940 
uitgehuwelijkt aan koning Lodewijk van Overzee van West-Franken. In 958 splitste aartsbisschop
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Bruno van Sachsen, een broer van keizer Otto I, de bufferstaat Lotharingen in Opper- en Neder- 
Lotharingen. Lotharingen bleef nog 1000 jaar een twistappel tussen Duitsland en Frankrijk. De macht
strijd om Lotharingen is in bijgaande tabel herkenbaar tot aan de eerste kruistocht waarbij hertog God
fried IV van Bouillon een van de legeraanvoerders was. De graaf van Limburg Hendrik I (Heinrich I) 
werd in 1101 als opvolger van Godfried IV benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen.

De verwevenheid van Frankische- en Saksische koningen, hertogen en graven, zie tabel10
Langohr zocht verbanden met geslachten11, die mogelijk een rol speelden bij de verspreiding van de 
WP Hierop voortbordurend is het interessant de samenhang tussen personen te onderzoeken in bij
gaande tabel, zowel staatkundig als familiaal. Het gebied van de Ardennen strekte zich uit van Reims 
tot de Bidgouw inclusief Luxemburg, Henegouwen en Limburg. Tot het huis van Ardennen hoorde 
m.i. de stam van de Reginar's, met de hoofdzetel in Bitburg. Bijgaande tabel toont de wisselingen van 
de macht in het gebied van Lotharingen met als l e hertog Reginar I, bijgenaamd Langhals. De macht
strijd om Lotharingen begon met huwelijksbanden, gesmeed tussen het Saksische huis en dat van Ar
dennen. 12 De strijd om de macht is herkenbaar in onderstaande tabel, waarbij het gaat om het kerkelij
ke, wereldlijke en eigen belang van lokale heersers. Deze tabel geeft ook inzicht in de constructie van 
het fiscale systeem dat het Romeinse systeem opvolgde. De gouw- en paltsgraven moesten de pachten 
van koninklijke lenen en gebieden ophalen en afdragen aan de koning/keizer. De prins-bisschoppen, 
door Duitse keizers benoemd, speelden in deze ook de rol van gouwgraven. Op hun beurt waren de 
pastoors, als parochieoversten, belast met de inning van de pachten van de eigenkerken voor de keizer. 
De kanunniken van de kloosters vervulden de rol van beheerder van pachten uit de lenen van hun 
kloosters! Het bestaan van het fiscale systeem heeft mijn inziens tot gevolg dat de geschiedenis van 
vele bisdommen, kerken en kloosters veelal pas vanaf de 9e eeuw traceerbaar is13. De rol van aartsbis
schop Bruno, zoon van keizer Heinrich van Sachsen, was cruciaal in het beheer van Lotharingen. Na
mens de keizer trad hij op als schatmeester door zijn fiscale greep op alle eigenkerken, die de pachten 
van de lenen beheerden. Eerder was Keulen als bisdom losgeweekt van de aartsbisschop van Trier en 
ook een aartsbisdom geworden. Door het bisdom Luik bij het aartsbisdom Keulen te betrekken en het 
bisdom Utrecht op te richten was Bruno de beheerder van alle pachten, die beheerd werden door de 
eigenkerken en kloosters van de keizer in Sachsen en de Nederlanden. Al tijdens het bewind van Bru
no, als hertog van Lotharingen, volgde ca. 958 de opsplitsing in Opper- en Neder-Lotharingen. Daar
mee werd ook de grens getrokken m.b.t. de verdeling van de zeggenschap over Lotharingen tussen de 
Frankische en Duitse koningen. Neder-Lotharingen viel onder de Duitse keizers. De hertogelijke 
waardigheid werd na de 8e hertog van Neder-Lotharingen hoofdzakelijk bekleed door vertegenwoor
digers van het huis van Ardennen, Luxemburg en Limburg.14

Gedachten over mogelijke routes van de Psalmvertalingen naar het noorden
1. Waarschijnlijk is de vertaling van de Latijnse Psalmteksten in het Mosel-Frankisch al in de vierde 
eeuw begonnen in het grote klooster van Marmoutier bij Straatsburg. Opleidingsinstituut voor honder
den priestermonniken. Ook zal voor 600 al een klooster bij de St. Maartenskerk in Utrecht gestaan 
hebben, waar priestermonniken opgeleid werden! Men kan zich afvragen waarom missionarissen van
uit Engeland naar onze gebieden moesten komen?
2. Het Trierse Handschrift ontstond vermoedelijk in het klooster Maximinus in Trier in de 5e eeuw. 
De Merovingische Koning Clovis had daar rond 500 zijn zetel. Kerken mochten alleen ingewijd wor
den als ze in bezit waren van een reliek van de patroonheilige, bijvoorbeeld een stukje stof van de 
mantel van St. Martinus. Van Trier naar het klooster in Echtemach is slechts een dagmars. In Echter- 
nach bestond al in de vierde / vijfde eeuw binnen de Romeinse vesting op de heuvel een kapel, zo 
zegt men, stichtte daar een klooster en vond er na vele omzwervingen zijn laatste rustplaats.
3. De eerste (*ca. 560,+915), wordt in 902 vermeld als leken-abt In Stavelot-Malmedy. Bracht hij 
de vertaalde psalmboeken naar het St. Servaasklooster in Maastricht gebouwd vanaf ca. 550?
4. Bracht Willibord de vertaalde psalmboeken in de 6e eeuw naar naar de St. Martinuskerk en het 
bijbehorende klooster of naar de in Gelre?
5. Bitburg ca. 50 km noordelijk van Trier was de zetel van de graven van het geslacht Reginar van 
Ardennen. Richard (920-945) was abt van het Benedictijnenklooster, later werd hij bisschop van Luik.
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Nr. Lotharingen Sachsen
Merovingische Vertre

ter des Königs 
Die Reginar's 

in Bidgau

Bruno, vom Ge- 
schlechte des Sach
senfürsten Widukind

Herzog

Nr.

Giselbert I, Graf von 
Ardennen, Maasgau 
X 546 Tochter von 

König Lotharius +561

Ardennen
Herzog Ludolf

X
Gemahlin Oda

I
Vanaf deze lijn moet van de jaartallen boven 900, in gedachten 300 jaar afgetrokken worden.

1 Reginar 1, Langhals 
901-911, +915 
Gem. Alberada 

911-923 Lothringen 
zu Frankreich 
König Karl der 

Einfältige

Limbura
Adelhard

X
Tochter oder Enkelin 

von Graf Matfried
I

Wigrich 
577-926 

Graf in Triergau, 
Pfalzgrafzu Aa

chen
I

Otto der erlauchte 
+912 

Herzog in Sachsen 
x Gem. Hedwig

I
I

2.a.

2.b.

2.b. Giselbert II, 
Herzog in 924, 

+939,
X 928 

Gerberga 913-968 
Tochter von König 

Heinrich

Gerhard, Bruder-> 
Gem. Oda Tochter 

von
Otto der Erlauchte

I
I

->(von Richard 
920-945 

Bischof v. Lüttich 
Abt v. Prüm)

I
I
I
I
I
I

2.a. Herzog von 
Lothringen 

923-924
König Heinrich der 
Vogelsteller +936. 

Gem. Mathilde

3,4,5 4 = Heinrich +944, 
minderjährig

I
l
I

Gothelo +943 
Ardenner-Graf

I

3 = Heinrich I der 
Zänker 940-944 

5 = Otto Mit-Herzog

6 (König Karl der Einfäl- 
tiqe.W. Francia + 929)

Sigibodo(949-964-->B 
Gem.T.von Gerhard)

(Wigfried 924-953 
Erzbischof v. Köln)

I
I

Konrad der Rothe 
944-953

7 König Ludwig, von 
West-Frankreich 

*921
Gem.x 940 Gerberga 
958-977 König von 

NIEDER
LOTHRINGEN

I

I
I
I
I
I
I
I

Luxembura
Siegfried +998, 

Graf im Moselgau. 
Kauft 963Lützel- 
burg vom Abte 

Wigger von 
St. Maximin

Godfried der Alte 
950-986 Graf 
von Verdun

i
I
I
I

7 = Bruno von Sach
sen

Erzbischof von Köln 
953-965

(Bruder von Kaiser 
Otto i,+973 Gem. A- 

delheid +999)

8 Herzog Karl, 
977-991 

Gem. Adelheid

I
I
I

I
I
I

I
I
I

Kaiser Otto II, +983 
Gem. Theophano von 

Byzanz +991

9 Otto, ca. 980 
Herzoq 991-1012

Graf Sigibodo (967- 
992)

I
I

I
!

Kaiser Otto III, +1002

10 I
I

Friedrich Graf von 
Lützelburq +1019

Godfried I. 
1012-1023

Heinrich der Heilige 
Kaiser 1014-1024

11,12 (Graf Richwin von Lim
burg (1033) x Mathilde 

ex Alemania.)

<r Graf Theoderich 
von Limburg (1033), 
Bruder Graf Richwin

I
I

Gothelo 1.1023- 
1044 Gothelo II 

1044-1046

Konrad II 
Kaiser 1027-1039

13 I
I
I

I
I
I

Friedrich 1046- 
1065, Herzog von 
Nieder-Lothringen

I
I
I

Heinrich III +1056 
der Schwarze 

Kaiser 1046-1056

14,15 (Udo 1052-1069 
Bischof von Toul, Nef
fe von Graf Udo von 

Limburg)

Graf Udo von Limburg 
1061-1078 

x Jutta von Lützelburg
I
I

I
I

<............ Jutta

14 = Godfried 
der bärtige 

1065-70 
15 = Godfried III 

1070-1076

Heinrich IV +1106 
Kaiser 1084-1105 
Heinrich V +1125 
Kaiser 1111-1125

16 I
I
I

I
I
I

Herzog Konrad von 
Franken 1076-1088 

König 1087-1101

17 I
I
I

Godfried IV. 
von Bouillon 

1088-1100

18 Heinrich 1,1081-1118 
Herzoq 1101-1106

I
I

19 I
I
I

Godfried der 
bärtige 1106- 

1128

20 Walram 1128-1139 
Gem. Jutta von Gel

dern

I
I
I

Grijze achtergrond: tijd voor 600, in het tijdperk der Merovingers.
Vet gedrukt: de opeenvolgende hertogen van Lotharingen en vanaf 958 van Neder Lotharingen.
Personen tussen haakjes: tijdgenoten
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Nawoord
Meest waarschijnlijk is Balen de bakermat waar de vertaling in het Limburgse Ripuarisch of/en ook in 
het Neder-Frankisch tot stand is gekomen. Geschreven door een geestelijke, verbonden aan het Lim
burgse hof van de graaf en latere hertog van Limburg. Mogelijk doch niet noodzakelijk was de schrij
ver van Wachtendonkse afkomst. De meeste historici, die met het onderzoek bezig zijn geweest, ver
onderstellen een ontstaan van de vertaling in de negende of vroege tiende eeuw. Daar kan ik me wel in 
vinden als we aannemen dat de jaartallen na 900 met 300 verlaagd moeten worden dan sluit de ge
schiedschrijving naadloos aan op de tijd van voor 600. Mogelijk werd ca. 500 door koning Clovis de 
volgende opdracht gegeven: "in de psalmboeken glossen in de landstaal aan te brengen boven de La
tijnse regels." De priesterstudenten in de vroege middeleeuwen beheersten het Latijns waarschijnlijk 
maar zeer matig. Een hulp bij de vertaling was een bittere noodzaak bij de geloofsverbreiding. De ker
stening van het Frankenland moet voor 600 al vergaand verwezenlijkt zijn, getuigen de vele kerken 
met het patroniem St. Martinus. Dat hoeft niet in te houden dat alle vroegere gewoonten uit het hei
dendom vergeten waren. In Echternach, op een afstand van 23 km van Trier, was 70 v. C. een Ro
meinse villa gebouwd, welke tot ca. 400 bewoond bleef. In de 3e eeuw werd te Echtemach op een 
heuvel een vesting met dikke muren gebouwd. In deze vesting verrees in de Merovingische tijd de ka
pel St. Peter en Paul. Willibrord wordt gezien als de stichter van het klooster en was eerste abt in Ech
temach. Later werd bij de abdij een romaans-gotische kerk gebouwd met in de crypte het graf van St. 
Willibrord. De kerstening was in het Frankenland voor 600 al ver voortgeschreden getuige de vele 
kerken (ca. 2000) met het patroniem St. Martinus. Nog eens tweehonderd jaar later begon in 1100 (- 
300= 800) de eerste kruistocht, waaraan ook de Friezen deelnamen! Na ca. 400 jaar waren de Franken 
bekeerd van het heidendom en gereed om te vechten (of relieken te roven) voor hun nieuwe geloof!

Bijgaand een staaltje van de streektaal van Balen bij het stadje Limburg in de 10/1 lee eeuw?
Een fragment van de vertaling van Psalm LIV, met 'Nederlandse' onderschriften15:

1 .Gehöri Got gebet min in ne farwirp beda mina; thenke te mi in gehöri mi.
Hoor, o God 't gebed mijn en verwerp niet de bede mijn; denk aan mij en verhoor mi.
2.Gidruovit bin an tilongen mïnro in miströst bin fan stimmon fiundus in fan arbeide sundiges 
Bedroefd ben ik in de beproeving mijn en mistroostig ben ik om de stemmen des vijands en 
om den druk des zondaars.
3.Wanda genêige don an mi unrecht, in abulge, unsuoti waron mi.
Want zij berokkenden mij onrecht en in verbolgenheid onzoet waren zij (tegen) mi.

4. Herta min gidruvit ist an mï, in forchta dödis fiel over ml.
Het hart mijn bedroefd is in mij en vrees des doods viel over mij.
5. Forchta in bivonga quamon over mï, in bethecode mi thuistemussi.
Vrees en beving kwamen over mij en bedekte mij duisternis.

6. In ic quad: wie sal gevan mï fetheron also düvon in ic fliugon sal in raston sal?
En ik zeide: wie zal geven mij vederen als de duiven en ik vliegen zal en rusten zal.
7. Ecce, fïrroda ic fliende inde bleif in ênödi.
Zie, ik verwijderde (mij) vluchtend en bleef in (de) woestijn.

1 Langohr, J. 'Het land van Overmaas en de Karolingische of Wachtendonkse psalmvertaling' in Publications 
Tome LXXIV LGOG 1938. p. 213-270
Langohr, J. 'Het Land van Overmaas en de Wachtendonksche Psalmvertaling' in Publications Tome LXXVI; 

LGOG 1940 p. 79-121
2 Ripuarisch (Keuls dialect) is de taal die gesproken wordt van Trier, westelijk van de Rijn tot Düsseldorf. In 
Zuid-Llimburg wordt het Kerkraads genoemd en wordt gesproken tot Simpelveld en in Belgisch-Limburg via 
Streversdorp tot en met Baaien bij het stadje Limburg. Zie ook:

Langohr, J. Het land van Overmaas, zijn volkstaal, zijn cultuurtalen Ledeberg/Gent 1939 
Wintgens, L. Weistiimer und Rechtstexte im Bereich des Herzogtums Limburg. Quellen zur Religionsgeschichte 

14. —18. Jahrhimdert Grens-EchoVerlag Eupen 1988 
Jans, R. Limburgs Verleden Deel II 1970
Jans, R. Letterkunde in Limburg van de Frankische tot de Franse Tijd p. 373-417. p. 375/6 Fragmenten uit de 

steden driehoek
Janssens, J.D. De schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd Walburg Pers 2006
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3 Volgens Encarta/Winkler Prins: Hiëronymus *ca. 340 in Dalmatië +ca. 420 Betlehem. Kerkvader verbleef 
rond 370 in een klooster bij Trier (Maximinus). Begon aan herziening van Latijnse Bijbelteksten.
4 Cassiodorus (*538 +ca. 580) Romeins staatsman en geleerde aan het hof te Ravenna, later monnik en abt.
5 Zie voor verdere toelichting in: Janssens De schaduw van de Keizer hoofdstuk: 'In een land zonder grenzen', 
paragraaf 'In de marge van het Latijn' p. 44-47.
6 De vroeg middeleeuwse borg van Streversdorp, ca. 7 km noordelijk van Balen werd in 1519 bewoond door 
Christien van Wachtendonk, zij was een nakomeling van Sweder van Wachtendok (ca. 1380), die vanuit Gelder 
naar Brabant verhuisde. Christien was getrouwd met van den Horrich en had 10 kanunniken als bloedverwanten.
7 Brey, M. St. Maarten, schutspatroon van Utrecht Utrecht 1988
8 Marmoutiers (Maius Monasterium = zeer groot klooster) gesticht in 375 door St. Martinus van Tours die een 
leerling was van bisschop St. Hilarius *315-+367 Poitiers, kerkvader en kerkleraar. St. Hilarius commentaren op 
Mattheüs en de Psalmen zijn specimina van allegorese. (Encarta encyclopedie-W inkler Prins)
9 Het middeleeuwse Bisdom Utrecht besloeg de kuststrook, Zeeland, Noord-Holland, Friesland, de stad Gronin
gen, Utrecht en Gelderland
10 Vanwege de gebruikte bronnen is de tabel weergegeven in de Duitse taal. 2007.
11 Hoofdzakelijk analyseerde hij het geslacht van Este uit Gelderland en het daaruit gesproten geslacht van 
Wachtendonk.
12 Feij, G. Oorsprong van het middenrijk Lotharingen in: Semafoor 8-3 2007 p. 26-31
13 Zie over kanunniken (rentmeesters van de kloosters?):
Doppler, P. Lijst der Kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht.
Vanaf856 tot 1442. in Publications Tome LXXIV LGOG 1938 p. 33-174 e.v.
Doppler, P. Lijst der Kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht.
Van 1423-1795 in Publications Tome LXXV LGOG 1939 p. 93-299
14 Bader, U. Geschichte der Grafen von Are bis zur Hochstadenschen Schenkung (1246) Ludwig Verlag-Bonn 
1979
Grote. H. Stammtafeln Reprint-Verlag-Leipzig 1877-1988

15 Publications Tome LXXIV LGOG 1938 p. 228

SEMafoortjes
TOPONYMIE
Over Friese plaatsnamen handelt de reeks Fryske 
Nammen, een Nederlandstalig overzichtwerk van 
K.F. Gildemacher (Friese Pers, Fryske Academy nr. 
1013). Vroegmiddeleeuwse voornamen en achterna
men in Nederland en Vlaanderen vindt u op een goed 
gedocumenteerde website van Dr. Kees Nieuwen- 
huijsen (www.kees.nl/names).
De berg van Troje ligt in Borssele op Zuid-Beveland 
en is een van de vele zogenaamde Vliedbergen in 
Zeeland. In het Historisch-Geografisch Tijdschrift 
(2007 nr.3) wijdt R.M. van Heeringen daaraan een 
interessant artikel. Het schetst het (niet) verrichte ar
cheologisch onderzoek en zegt dat we de functie van 
deze bergjes niet echt weten.
Een ander Troje (dat van Homerus) lag volgens R. 
Schrott in Homers Hei-mat. Der K am pf urn Troia und 
Seine realen Hintergründe, München 2008) niet in 
Turkije (Hisarlik), ook niet in de buurt van Cambrid- 
ge (Wilkens) of Helsinki (Vinei) maar bij Karatepe in 
Zuid-Turkije (in het Taurusgebergte aan de Ceyhan- 
rivier: er een openlucht museum op de plaats van een 
Hittitische versterking waar veel archeologisch on
derzoek is verricht.
Terug naar het laagste Lage Land.
Hans Wijffels gaf een zeer mooie en informatieve

kaart uit Roman Roads in the Netherlands, een uit
stekende samenvatting van zijn theorie. Utrecht is 
daarin de voormalige plaats Mannaritium. Ook neemt 
hij de inscripties op van vier mijlpalen uit het gebied 
van de Cananefaten.
Paul van der Heijden publiceerde in Nijmeegs Katern 
(juni 2008) een historisch onderzoek naar 2, 3 o f 4 
mogelijke mijlpalen bij Nijmegen uit de Romeinse 
tijd. De wens is hier nogal stevig de vader van de ge
dachtegangen want er valt vrijwel niets aan te tonen 
met betrekking tot de authenticiteit, de plaats en de 
teksten.
Meer grond onder de voeten hebt u op een nage
bouwde Rijnbrug van Julius Caesar op het Landgoed 
Keukenhof: een 'reconstructie zoveel mogelijk op au
thentieke wijze,' namelijk op basis van de beschrij
ving van de bouw van een brug tijdens Caesar's cam
pagne tegen de Ubii (en enkele archeologische vond
sten van delen van bruggen).

ROMEINEN IN ZEELAND
De gemeente Sluis heeft een ruim in kleur geïllus
treerde publicatie Vorsten, burgers en soldaten uitge
geven over de Romeinen en middeleeuwers in Ou
denburg, Middelburg en Aardenburg. Hierin o.a. dui
delijke kaartjes van het zuidelijk deel van Zeeland en 
het complete Belgische kustgebied in de Romeinse 
periode. Gratis te verkrijgen na een verzoek daartoe 
aan: archmus@.zeelandnet.nl.
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Baardwijk

Marius van Loon, Gorinchem

Nabij Lünenburg in Noord-Duitsland ligt Bardowick, waarvan al in de achtste eeuw melding wordt ge
maakt als Bardenwich.1 De etymologische verklaring van de naam Bardenwich duidt op een oud “Ger
maans” woord Barde dat betekent gelegen aan een grens en wich handelsnederzetting.2 Of moeten we 
toch denken aan Baardwijk?
De voorganger van abt Rodulfus van de proosdij Sint Truiden van 1108-1138, had een geschil met Ar-

nulfus van Rode om Baard
wijk. In 1108 wordt deze 
plaats voor het eerst vermeld 
als Barduwich in Teisterbant. 
Het stuk waarin Barduwich 
voorkomt luidt: “Tot de niet 
inbare posten behoort de 
tiende van Barduwich in 
Teisterbant, die jaarlijks 
anderhalve mark opbrengt, en 
die ik heb geboekt op de jaar
lijkse dienst van de bisschop 
van Mettis (Metz), die de 
man moet zijn waaronder de 
abt ressorteert die er de 
houder van is. Hierop is ech
ter inbreuk gemaakt door een 
adellijk, maar wreed tiranniek 
heer, Amulfus van het kasteel 
Rode (Sint-Oedenrode), te
gen wie mijn voorganger, 
heer abt Theodoricus, een 
lange maar vergeefse strijd 
heeft gevoerd. Want hij 

(Amulfus) beweerde de houder ervan te zijn vanwege de bisschop van Trajectum.”3 
Waarom een internationale discussie over het aloude Barduwich of Bardenwich of in een andere schrijf
wijze? Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet publiceerde4 in SEMafoor drie visies op enkele Friese 
toponiemen. Hij suggereert namelijk dat Bardenwijk is -  of lag nabij -  Barneveld, gelegen in toenmali
ge gouw Teisterbant. Maar enig bewijs daarvoor heeft hij niet. De situering van de zuidelijke grens van 
Teisterbant is in feite onzeker. Men houdt de zuidelijke grens van deze gouw de Maas aan.5 Als men het 
kaartje bekijkt, dan strekt deze gouw ook deels het zuidelijke gebied van de Maas. Geheel linksonder 
zou dan Barduwich (Baardwijk) liggen. Het voorvoegsel Bardu zou dan betekenis kunnen hebben als 
grensplaats tussen Teisterbant en Taxandrië. Aan de hand van de nu bekende gegevens zou Baardwijk 
niet eerder dan ongeveer 1100 zijn gesticht, dit in tegenstelling tot Bardowick nabij Lunenburg dat al in 
de negende eeuw werd vermeld als Bardenwich. Waarschijnlijk gerealiseerd tussen 1080 en 1180 zijn 
de Zeines en de Lunt, als ontginning van het veen ten zuiden van de Langstraatse zandrug. Op het kaart
je van P. Ketelaar uit 1765, voordat de Baardwijkse Overlaat werd aangelegd, zien we dat één Zeine 
vanaf ten westen van Drunen (Eindstraat) diagonaal naar Sprang (Oosteind) loopt. Welke Zeine daarmee 
precies bedoeld is, is niet met zekerheid te zeggen; maar mogelijk zou dat de Tweede Zeine kunnen zijn. 
Oudste bekende benaming van deze Zeines worden vermeld in het oorkondenboek van de abdij van 
Tongerlo in 1301 als: Nederste Zandonck (Eerste Zeine), Middelt Zandonck (Tweede Zeine) en Overste 
Zandonck (Derde Zeine). Het gaat hierbij over een erfenis tussen de Middelt Zandonck en het Lonesghe 
Mere (Loonse Meer, het huidige Galgen wiel?)6. Heel mysterieus is de Lun7. Het is merkwaardig dat het 
vertrekpunt van deze loop zich juist nabij de grens van Baardwijk en Drunen, ten oosten van de fiets
brug over het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen, begint. Er zijn in het verleden een paar 
meningen daarover op schrift gezet. Het meest aannemelijke is de visie van Wim Zeeuwen.8 Hij meende
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dat de Lunt een afwatering is van de eerste en oudste ontginning. Van oorsprong zal het wel een natuur
lijke waterloop kunnen zijn geweest ten zuiden van de stroombanken waarop Baardwijk, Waalwijk en 
later het huidige Besoijen zijn ontstaan. Maar dan zeker met een geheel andere vorm, onder meer met 
vloeiende bochten dan de rechte hoeken waarop hij praktisch op alle historische kaarten voorkomt. Te 
meer, omdat daar het laagste gedeelde van de drie dorpen lag. Maar is dat wel zo? Wat mij aan deze wa
terloop het meest verbaast, is het volgende. Vóór de aanleg van de Baardwijkse Overlaat bevonden nabij 
de grens Baardwijk-Drunen een aantal huizen. Het ontstaan van deze vermoedelijke eind elfde- of begin 
twaalfde-eeuwse “nederzetting”, genaamd Baerdwijckerbroeck9 ofwel Bloemendael, is tot heden nog 
onbekend. Broeck duidt op een drassig gebied (in dit geval hangveen). Achter de percelen van de daar 
bevindende huizen begint de Lunt. Na het meest westelijk gelegen huis gaat deze waterloop ongeveer 
driehonderd meter in rechte lijn noordwaarts, om vervolgens westwaarts verder te gaan. Het zou heel 
aannemelijk kunnen zijn dat vóór het graven van deze waterloop in Baerdwijckerbroeck al bewoning 
was. Men gaat toch niet eerst ongeveer driehonderd meter zuidelijker graven om vervolgens na honderd 
meter westelijk in noordelijke richting verder te gaan. Heel aannemelijk zou kunnen zijn dat deze vaart 
als zogenaamde turfvaart dienst heeft gedaan. In vijftiende-eeuwse stukken van Waalwijk wordt deze 
vaart ook vermeld als Veenhofsloot.10 In oude stukken van Baardwijk wordt in 1763 nog gesproken van 
te Veen in den Bloemendaeln . Men kan echter van uitgaan dat de Lunt eind elfde eeuw tot eind twaalfde 
eeuw is aangelegd. Ook de drie Zeines kunnen in die periode zijn ontstaan. De bewoners van de twaalf- 
de-eeuwse Baerdwijckerbroeck moeten turfstekers zijn geweest, die mogelijk in opdracht van de abdij 
van Sint-Truiden te Aalburg het onvruchtbare land ontginnen door het afgraven van het hangveen. Om 
deze turf te kunnen transporteren had men een vaart en wegen nodig. Vreemd is wel dat er wel vaarten 
of lopen vanaf de Lunt naar het noorden bekend zijn en geen vaarten of lopen vanaf het zuiden naar de 
Lunt toe. Mogelijk is een oude verdwenen vaart of loop gelegen ten hoogte van de Stationsstraat, ge
naamd de Singel, een van de zuidelijke takken. Bij de Hoefsteeg heeft de Lunt haar eerste vertakking 
naar het noorden, genaamd Hoogeindse Loop die uitmondde in de middeleeuwse Maas. Deze loop kon 
als een haventje dienst hebben gedaan. Mogelijk moet men hier de tweede nederzetting Bardewich 
(Baardwijk) zoeken. De bewoners van deze nederzetting zouden bestaan uit turfstekers, handelaren, 
kuipers en schippers, die de turf in een kuip op kleine platte bootjes verder vervoerden naar de plaats 
van bestemming. Ook boeren hebben daar hun plaats gevonden om het ontgonnen land te bewerken.
De ontginning van het land ging steeds verder westwaarts en de Lunt zou in dat geval ook evenredig wes
telijk gegraven worden. Daardoor is ook de Laageindse Loop ontstaan om van daaruit de turf verder te 
vervoeren. Of daar ook een kleine nederzetting heeft gelegen is niet bekend. Mogelijk dat het vanuit de 
nederzetting aan de Hoogeindse Loop werd geregeld.
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen zou men kunnen aannemen dat het grondgebied van de latere 
dorpen Baardwijk, Waalwijk en Besoijen onder één bestuur zou hebben gestaan. Nadat het hangveen on
geveer 1140 ten zuiden van Baardwijk was afgegraven, ging men verder westwaarts. Ook de loop van de 
Lunt en de aanleg van de Zeines gingen daarin mee.

1 Maas, A. Het toponiem Bardenwijk in: SEMafoor 4-3 2003 p. 22-23.
2 Loon, M. van 'Etymologische betekenis van Baardwijk' in: De Klopkei 1979 p. 378-382
3 Rudolphus Gesla Abbatum Trudonensium iib. IX  MGH SS X p. 285

Lavigne, dr. E. Kroniek van de abdij van Sint-Truiden Assen/Maastricht 1986 p. 114-115.
4 Bruijnesteijn van Coppenraet, W. Enige Friese toponiemen in het eerste millennium in Semafoor 4.1 2003 p. 2-9 
en 4.2 2003 p. 7-15
5 Blok, D.P. 'Teisterbant' in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
deel 26 nr. 12 Amsterdam 1963 p. 460-466
6 Erens, M.A. De oorkonden der abdij Tongerloo deel II (1948-1958) p. 347
7 Loon, M. van 'Een mysterieuze bewoning vóór 1766 tussen Baardwijk en Drunen' in: Met Gansen Trou jg  50 
Nieuwkuyk 1977 mei 2000 p. 71-75
8 Zeeuwen, W. Hoe zag het landschap eruit vóór de aanleg van de Baardwijkse Overlaat in 1766 in: Met Gansen 
Trou jg  27 Nieuwkuyk 1977 p. 103 e.v.
9 Mieris, F. van Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heer en van Vriesland:... deel II 
Leyden (1754) p. 295. Hij maakte melding van deze naam in 1422. Heeft deze woonkern later de naam Bloemen
dael gekregen?
10 Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Bossche Protocollen. 'Een huis en hofstad en aangelag van de straat tot die veen- 
hoffsloot' (1429-1430) en 'Veenhoffsloet... ten Meerdijc toe' (1457-1458);
11 Gemeentearchief Waalwijk Oud-archief Baardwijk boek 14 fol. 1 lv  nr. 36 en fol. 43 nr. onbekend
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Torhout

Joël Vandemaele, Watou

Wie zoveel onwaarheden over hem bekende streken vertelt, spreekt onmogelijk de waarheid over de 
streken die hij niet kent, schreef Strabo.

1. Ligt Torhout archeologisch op Romeinse weg?
Torhout kent een laat-romeinse geschiedenis, want recent werden bij graafwerken in het centrum een 
kleine hoeveelheid muurkalk, stukjes pannen en afvoerbuizen gevonden uit de 4e eeuw. Maar die Tor- 
plaats (Fries-Noorse godheid?) of Turholt laag-houtland bevindt zich niet op de Romeinse route Cas- 
sel -  Aardenburg, zoals Luit van der Tuuk aangeeft1. Zie onderstaande kaart2 steunend op J.-L. Meu- 
lemeester en archeoloog H. Thoen.

De Romeinse weg van uit het Franse Cassel loopt naar het Franse grensdorp Steenvoorde (F.) en naar 
België over Abele-Poperinge, op de Steenstraat naar Zuidschote en de zoetwatervijver De Blanckaert 
in Merkem-Woumen, slaat rechtsop oostwaarts langsheen de Predikboom -  Klerken (waar ik op 1 km 
vandaan geboren ben), naast Vladslo, verder neven de Koekelaarse Rumberg (mogelijk nachtelijke 
seinplaats naar Cassel) dwars door Wynendaledorp tot Arturiacum3 = Aartrijke, waar 1.5 km over het 
dorp een terp ligt, en reeds lange tijd geleden veel Romeinse munten en vaatwerken aangetroffen wer
den. Die weg loopt over Brugge naar Aardenburg. Aartrijke-terp is echter een kruispunt van Romeinse 
wegen. De zeeweg loopt noordwaarts naar Oudenburg, en de zuidenweg neven Torhout naar de Leie 
met Corturiacum-Kortrijk en Virovino - Wervik, duidelijk op de Peutingerkaart. In Wervik passeerde 
ook een Romeinse weg uit Cassel naar Doornik, want daar is de door legers gekende oversteek van de 
Leie altijd gewaarborgd, en zelfs Lodewijk XIV die toen een overstroming te Wervik (Wervicq-Sud = 
oudste) wilde realiseren, mislukte4.
Bij dit alles zien wij dat de ingelaste illustratie van het middeleeuws kasteel van Wynendale (1085) uit 
de Nederlandse Flandria Illiistr-ata van 1735, om de oudendom van Torhout te ondersteunen, histo
risch minder goed past. Even zwak is de argumentatie voor ouderdom dat Torhout jaarmarkten kende 
in de 12e eeuw. Dat zijn zeer late vijgen na Pasen in verhouding tot Romeinse tijden.
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2. De schriftelijke bronnen
De schriftelijke bronnen waarover wij beschikken zijn chronologisch gezien de volgende:
De oudste schriftelijke vermelding van Torhout staat in de levensbeschrijving of Vita Bavonis als Tur- 
holtensis Monasterii, dus de vermelding van een klooster. Bavo, patroonheilige van het bisdom Gent, 
stierf circa 654, maar waar? Te Gent? De vita van St.-Lieven, patroonheilige van stad Gent, (Saksisch 
Liefwin, |  ca 780) werd geschreven door een monnik van Elno in Le Nord (F). Zijn reliekschrijn ligt 
achteraan in de kerk van Marklo, (een gebied met open plaats tussen heuvels) of Marcq-St.-Lièvin op 
de Aa (Pas-de-Calais), bedevaartoord van schippers van Boulogne. Dit levensverhaal vermeldt dat 
Karei Martel in 719 de abt Celestinus van de St. Pietersabdij had afgezet omdat hij Regenfried, hof
meier van Neustrië, had begunstigd die tegen hem oorlog voerde5. Het bestuur ging daarna in handen 
van leken. Een latere lekenabt was de schrijver van de vita van Bavo, Einhard, (f 844) secretaris van 
Karei de Grote (f 814) en Lod. De Vrome (f 841). Twee akten van Karei de Grote over kloosterbezit- 
tingen zogezegd uit 817 en 819, lijken echter perfecte kopieën te zijn, opgemaakt tijdens de vijandige 
strijd tussen de twee Gentse abdijen, bijna zeker van latere tijd. Waren het valse akten uit de fantoom- 
tijd? Daarom vragen wij ons af, was er in Bavo's een St. Bavoabdij te Gent, hij die circa 654 op zijn 
sterfbed presbyter = priester Domlinus uit Torhout bij zich vroeg, die zijn begrafenis moest regelen? 
In welk "ganda" of riviermonding verbleef Amandus met de boeteling-edelman Bavo, waarheen men 
door slijkpoelen (mosae) en onbekende bospaden optrok, zoals de vita 'met engelen begeleiding' ver
haalt? Zijn abdij stond bij de Pévèleberg in Elno bij de Scarpe, die over St.-Amand-les-Eaux uitmondt 
met een "ganda" in de Schelde. Daar dicteerde Amandus ook zijn testament, ondertekend door alle 
abten van de omgeving. Hij werd betiteld als episcopus trajectensis = bisschop van een oversteek of 
doorwaadbare plaats van een rivier. Vandaar St.-Amands-les-Eaux en de St.-Amand-Wallers bossen 
en meerdere Amandus-plaatsnamen in dit gebied van Le Nord. Bewijs verderop.
Tegenstrijdige berichtgeving vindt men overal, ook voor Bavo in La Vie des Saints6 waar de tekst
schrijver toen het Latijnse Turholt vertaalde als Turnholt of Turnhout en volledig verkeerde situering 
van abdij stichtingen en streeknamen naar voor brengt. Men verhuist hem naar Malmedy (B) in plaats 
van Malincourt (F), en er zouden relieken in Haarlem (NL) bewaard zijn...
Zo goed als zeker zou er een oudere vita Bavonis geweest zijn dan deze die wij kennen, want het is 
taalkundig en historisch bewezen dat de levensbeschrijving van Bavo een kopie is van de vita van 
Antonius de Kluizenaar, aldus Dr. Leo Van der Essen van de KU Leuven7. Vermoed je al het verband 
van de kluizenaar Bavo en model Antoon de Kluizenaar uit latere tijd? Het ascetisch ideaal dateert uit 
de tijd van Lod. De Vrome. Bavo's heidense naam Aloïn zou zijn doopnaam geweest zijn, wat christe
lijk gezien niet kan. Er valt dus weinig of geen historische waarde te hechten aan Bavo's oudste vita, 
die 200 jaar na hem geschreven werd. Er was wel een abdij in Torhout. Zie volgende getuigenis.

De tweede oudste bron over Torhout is de vita van Anskarius, een zogeheten Saksische missionaris, 
geschreven circa 890 door zijn volgeling Rembertus de patroon van Torhout. In de cella Turholt gele
gen in occidentali Francia en in Gallia 8, was Anskarius (f 869) opvoeder van jonge vreemdelingen, 
soms vrijgekochte Sclavi en Dani, stamgenoten van Saksen en Friezen die ook hier woonden9, beves
tigt deze schrijver. Rembertus was een van hen, die als voorbeeldige leerling door Anskarius tot uit
verkorene werd geëngageerd voor zijn christelijke missie en hem later opvolgde. Sommigen beweren 
dat hij in die streek geboren is, maar strikte bewijzen zijn er niet. Een latere Vita Bavonis, de 14e 
eeuwse Annales Bavonis en het daarvan afhankelijke Chronicon S-Bavonis geven aan Domlinus niet 
de aanwijzing naar een klooster, doch enkel presbyter ecclesiae Turholtensis, dus een priester van de 
kerk van Torhout. Dat wijst op latere teksten en tijd na het kloosterverval.
Wanneer en door wie deze abdij precies gesticht werd weten wij ook niet. Er is wel zekerheid dat er 
ooit een abdij was. De opgravingen hebben dit bevestigd in 194210. Het driehoekig burchtplein van de 
huidige stad Torhout wijst op een binnenkoer van een gebouwencomplex, wat blijkt uit het bewaarde 
grondplan der funderingen. Een afbeelding van de gesuggereerde Karolingische kerk werd door G. 
Velghe getekend11. Anderen veronderstellen een driehoekige Romeinse toren in het centrum. 
Hoogstwaarschijnlijk dateert de abdij stichting ofwel door Eligius of beter door Amandus, aangezien er 
een verband was met collega's vanuit Torhout met zijn klooster. Was er contact met Corbie, waaruit 
Anskarius kwam en zich hier 200 jaar later nestelde in een vaste missiepost?
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3. Koninklijk domein
Zo goed als zeker was Torhout en omgeving een koninklijk domein, want de inkomsten van Torhout 
moesten dienen ter ondersteuning van het nieuwe en kleine bisdom van Anskarius bij de Saksen. Een 
vorstelijk besluit uit 834, (ca. 180 jaar na Bavo), van Lodewijk de Vrome hield in, dat het domein van 
Torhout "in perpetuo" dat is ten eeuwigen dage, uitsluitend aan de monniken van Torhout werd ge
schonken en later niemand anders daarover mocht beschikken. Maar al bij al werd reeds door Karei de 
Kale na 843 beslist het domein van Torhout aan Ragenarius te schenken....Wie was hij? Hij eiste de 
jongelingen op voor zijn legerdienst, in onenigheid met Anskarius en zijn volgelingen. Kon Karei de 
Kale dan tegen alle uitgestippelde condities in, dit door zijn vader "in perpetuo" geschonken klooster- 
domein, zomaar ter beschikking stellen van zijn persoonlijke gegadigde, zonder in de ban van de kerk 
te vallen? Zie hoe oppermachtig de vorsten waren op kerkelijk gebied. Getuigenissen hierna.
De enen zeggen dat Ragenarius een Nortman was als vazal van Karei de Kale, zoon van de super- 
christen Lodewijk de Vrome, anderen beweren dat hij een bastaardzoon was ... Ragenarius zou vol
gens de Annales Xantenses kort nadien door ziekte gestorven zijn.
De veroveringsstrijd van de christenen tegen de heidenen was in deze regio's schering en inslag.
De massadeportaties van heidense Friezen en Saksen uit 795, 796, 797, 799 en 804 door Karei de Gro
te zijn als feiten historisch gekend. De machtstrijd van het christendom als dekmantel voor koninklijk 
gezag was al vele jaren bezig. Wij weten door de Bavo-story (650), dat er ten tijde van Amandus (650) 
reeds verband was met Torhout en met Frans-Vlaanderen. Amandus werd in zijn tijd al verzocht door 
bisschop Acharius van Doornik, om naar toenmalige koning Dagobert te gaan, die ook een koninklijk 
domein "praeter fleunta Scaldis", bij de Schelde, ter beschikking stelde voor Amandus, met het ver
zoek om bevelbrieven te bekomen, waardoor Amandus "de inwoners van de gandastreek (hier mon
ding van Scarpe in Schelde) kon dwingen zich te laten dopen, indien zij zulks niet vrijwillig aanvaard
den".12 "Bij de "andowerpenses (aanwerp-grond-bewoners) werden de huizen en de akkers verwoest 
van diegene die geen gehoor gaven aan de prediking van Amandus, hun steden en versterkte plaatsen 
werden platgebrand, zodat er bijna niemand meer overbleef."12 Die aanwerpbewoners leefden te 
Andres bij Ardres, nabij de ganda van de Aa, waar Anderpus-munten werden geslagen door de Friese 
koning Chrodisgisl, dezelfde streek van Friese vorst Aldgisl die Wilfried ontving, de voorganger van 
Willibrordus, die in de haven Gessoriacum-Boulogne arriveerde. Andowerpenses waren buren van 
Flandrenses, volgens de Vita Eligii. Amandus heeft daar ook gemissioneerd, zelfs bij Friezen op het 
eiland Chanelaus of Calais. Alles in dezelfde streek.
Zijn andere verklaringen over Torhouts historie meer betrouwbaar?
Volgens de schrijvers Podevyn (over Bavo) en Meersseman (over Rembert), zou het monasteriolum = 
kloostertje van Torhout over grote bossen beschikt hebben, waarvan de naam heden nog voorkomt als
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het "Vriebusch" of Vrijbos, in de streek van Klerken, Houthulst, palend aan Staden, Kortemark en 
Torhout tot Lichtervelde in West-Vlaanderen.
De inkomsten van dit bosdomein 't Vrijbos moesten dienen ter ondersteuning van het nieuwe en kleine 
bisdom van Anskarius in 'Saksisch' gebied, die als missionaris uit de abdij van Corbie bij Amiens 
kwam en "noordwaarts" ging missioneren. Let goed op deze streekaanduidingen. De leermeester van 
Rembertus ging van daaruit prediken bij Saksen, die volgens een pauselijke brief uit 863 van de be
keerde Saks Wibrecht, de zoon van de heiden gebleven Widukind, enerzijds naast Friezen en ander
zijds naast Abodriten die bij Normandiërs, woonden13. Hij kende dus die streektaal. In tijdsrekening 
gezien is dat de periode van Anskarius' missiewerk en in plaatsbepaling is dat geografisch de kust
streek van West-Frankrijk. Deze beschrijving geeft geen enkel verband met Nederland, Duitsland, 
Denemarken of Noorwegen, zoals geschiedschrijvers hebben neergepend. De Dani-plaatsnamen be
staan heden nog vanaf Noord-Frankrijk tot in Normandië en de Saksische tun- en hem-namen rijzen 
als paddestoelen uit de grond in Noordwest-Frankrijk.

Wellicht kunnen wij in deze compilatie van gedachten, de gedachtegang van Podevyn14 volgen. "Se
dert de lente van het jaar 852 zat een familielid van de Danische koning Harald met name Godfried, 
als leenheer van Karei de Kale in Vlaanderen, zeker in de pagus ganda en misschien wel tot in de 
Mempiscus en tot St. Omaars. En Rorik was leenman in de Friese delta...". Deze getuigenis heeft 
niets met een Deense koning te maken. Daarbij wijst Podevyn er op dat het grote kloosterdomein van 
Torhout wellicht toegewezen werd aan Judith, dochter van Karei de Kale. Door haar vermeende scha
king door Boudewijn IJzer, nazaat van Ferreus, adel uit Lyon en Laon15, werd zij eerst in de ban van 
de kerk geslagen (861), door de grote invloed van haar vader te Rome, later door de paus in eer her
steld (863) en haar vader werd opgedragen aan haar de nodige bezittingen toe te schrijven. In opvol
ging van Ragenarius, zou het besproken domein aan Judith en graaf Boudewijn toegewezen zijn. Een 
aanvaardbare bewijsvoering zou aanbrengen, dat de St.-Donaas relieken aan Anskarius van de Tor- 
houtse abdij geschonken door aartsbisschop Ebo van Reims, door Boudewijn naar zijn residentiële 
plaats te Brugge aan de nieuwe Lieve Vrouwkerk werden gebracht tijdens zijn graafschap, volgen 
sommige bronnen. Wel staat historisch vast, dat het St.-Donaaskapittel toen aldaar ontstond, doch 
waar? Doch let wel, sporen van funderingen van de oude St.Donaaskerk zijn op de burchtplaats te 
Brugge te zien. Na de Franse revolutie werd die herbouwd op de heuvel waar de huidige St.-Salvator 
kathedraal staat. Wij weten niet met zekerheid of onder de kanunniken van Brugge er monniken uit 
Torhout voorkwamen, wat wel logisch lijkt. Alles wijst er op dat de kloostergeschiedenis van Torhout 
nadien in het niets vergaat. Groeide hieruit de St. Pieters-parochie te Torhout?

4. Torhout in de Vlaanderengouw
Was Torhout een centrumplaats in de pagus Flandrensis of in een Mem-piscus, visserijstreek waar 
veel makreel zwom? Geven de toponiemen goede sporen? Studaxen als J. D'hondt en M. Gysseling 
ontbolsteren Oud-Vlaanderen toponymisch met de volledige kuststrook tot de Aa, en verderop tot over 
Calais. Die streek komt volledig overeen met de ons aangewezen plaatsnamen en regio uit Willibror- 
dus tijd (700), en Eligius (f 660) bij aanwerp-gronden van Andres met andoverpenses en Vlamingen, 
Flandrenses, of Keltische Flamwandras16, laaglanders volgens de denkrichting van A. Delahaye. Een 
van de opvolgers van Willibrordus was Willihadus die men conventioneel en zeker volgens Adam van 
Bremen, ook als bisschop van Bremen noteert. Deze schrijver noteerde Rembertus van Torhout ook 
als bisschop van Bremen. De vita van Willihadus werd na zijn dood geschreven door naburige bis
schop Anskarius, die zijn bisdom overnam. Maar deze Willihadus kreeg evenwel schenkingen aan zijn 
abdij, gelegen in Osterbandensi Scaldinium, dat in Scheldisch Ostrevant dat in Frankrijk ligt, en et in 
Helennam = Hélesmes -  Lille, en duae farinarios twee meelmolens te Nivelle en een silvam bos bij de 
Pévèleberg17, dat is bij de Scarpe. Dat is ook nabij de St.-Amands kloosters in Le Nord, ver van Ne
derlands Ostergo en ver van Maastricht, van Tongeren, en verder van Bremen, doch dichter bij Brêmes 
en Hames bij St.-Omer en de "locum refugii" of uitwijkingsplaats van Anskarius' gekregen villa te 
Welenao of Weines, gehucht tussen Toumehem en Nordausques, genoteerd zowel in de Historie van 
Ardres als in Cronica monasterii Wattenensis18 uit Watten (F).

Er steekt dus een grote tegenspraak in onze stellingneming ten overstaan van wat Adam van Bremen 
schreef, die een vita van Anskarius opstelde circa 1200, namelijk dat Anskarius en opvolger Rember-
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tus bisschoppen van het Duitse Hamburg en Bremen zijn geweest, bisdommen die enorm groot zijn en 
op schier onbereikbare afstand van Torhout en Reims lagen. Volgens deze schrijver werden beide 
missionarissen te Bremen (D) begraven, de eerste vond onderdak binnen de basiliek, de tweede wenste 
buiten de kerk begraven te worden en werd gedeponeerd rug aan rug langs de buitenmuur in een kapel, 
waar zij heden vereerd worden. Anskarius verbleef ooit "eens" te Torhout zegt die schrijver, maar die 
plaats in West-Vlaanderen, kan uiterst moeilijk een uitwijking "refugium" waard geweest zijn op 20 
dagreizen van zijn zogenaamd Duits bisdom, om er te gaan verpozen in zijn klein Castel Gandolfo. 
"Adam van Bremen zondigt gelijk altijd, door overdrijving als hij schrijft: Torhout is een zeer edel 
klooster in Vlaanderen, dat beroemd is om zijn monniken"19. Een heel grote abdij kan het moeilijk 
geweest zijn. Er is geen enkel spoor van productie van schrijfkunst noch bibliotheek, waar Anskarius 
als leermeester zo op gesteld was, miniatuur, hagiografie, zelfs niet in kronieken vermeld. Daarbij: 
Wat zou Ebo, als aartsbisschop van Reims de missie van Anskarius in Noord-Duitsland kunnen bij
brengen, ver buiten zijn eigen bisdom, met de relieken van Donaas aan Torhout, die naar Brugge ver
huizen, niet naar Hamburg, niet naar Bremen? Met de relikwieën van Bavo zou men naar St.-Omer 
gevlucht zijn, (Meersseman) en volgens Podevyn20 gereisd hebben tussen Gent en het vorstelijk Lâon 
en zijn zij in de 16e eeuw tijdens de godsdiensttwisten verdwenen. La Vie des Saints 6 stelt in een voet
noot "les reliques du Saint n'y sont plus" wat hoogstwaarschijnlijk waar is.

Het is wellicht leuk om te eindigen met een miraculeuze hooibrand die Rembertus van Torhout ver
haalt in de levensbeschrijving van Anskarius21. Voor hooioogst moetje over lage weilanden beschik
ken waar praktisch geen andere graanvruchten kunnen gekweekt werden. Anskarius predikte op zon
dag "in Fresiam... in pago Ostergo" en er staat bij "in de volkstaal van de streek" wat historisch zeer 
argumenterend is...! Hij hamerde op de verplichte zondagsrust om dan niet te werken op straf van 
doodzonde. "Thuisgekomen trokken niettemin enige vermetele boeren, daar het mooi weer was, naar 
de weide om het hooi te opperen. Toen de avond gevallen was zag men opeens al de oppers welke die 
dag gemaakt werden, vuur vatten. Zij die van ver toeschouwden en de rookzuilen zagen opstijgen, 
meenden dat de vijand binnengevallen was, maar bij nader onderzoek bleek dat geen mensenhand het 
vuur had aangelegd. God zelf had de overtreders van zijn wet gestraft."22
God zelf zou het heden waarachtig niet meer geloven, maar middeleeuwse mirakelen verkochten als 
verse broodjes op de markt van Torhout, toen pyromanen hun spel speelden met Lucifer.
Toch is het treffend dat men de streektaal vernoemt in dit Friesland, en in dit Ostrevant dat wij in 
Noord-Frankrijk identificeren waar nog zoveel Ostrevantnamen bestaan; zie de landkaart van Le Nord.

1 In SEMafoor 8-3 p. 8.
2 Uit tijdschrift Vlaanderen 1995 nr. 3 p. 10
3 Holvoet Y. Vlaanderen 1995 p. 163
4 Wervik- Wervicq Cult. Dienst, Stadsuitgave 1992
5 Podevyn, R. Bavo Reeks heiligen van onze stam De Kinkhoren Brugge 1945 p. 63
6 Butler, A. & J.-F. Godescard La vie des Saints ... édition augmentée et revue par M. Le Glay, Troisième édi
tion, Lefort Lille 1855 zie: 1 oktober
7 Van der Essen, L. De gulden eeuw onzer christianisatie 1939
8 Rimbertus Vita Anskarii MGH SS II p. 708 en Turholt in Gallia p. 698
9 Meersseman, G. Rembert van Torhout Reeks heiligen van onze stam, Kinkhoorn, Brugge 1943 p. 33
10 Meersseman, G. en F. de Smidt De kerk van Torhout in het licht van de jongste opgravingen Antwerpen 1942
11 Meersseman, G. Rembert van Torhout, p. 36
12 Vita Amandi p. 41 resp. p. 40 - 18 en 11
13 Ruodolfus en Meginhartus Translatio S. Alexandri MGH SS II p. 677
14 Podevyn p. 98-99
15 Geslacht Ferréol in: Butler, A. & J.-F. Godescard La vie des Saints .. .tome III 5 juin -14 août édition augmen
tée et revue par M. Le Glay, Troisième édition, Lefort Lille 1855 p. 116-117
16 Coomaert, E. La Flandre Française, de langue Flamande 1970 p. 18
17 Cartularium Radboud 1 Karei de Grote akte 747
18 Willibrord en Bonifatius SEMreeks Vergeten verleden deel 1 p. 80 noot 67
19 Meersseman, G. Rembert van Torhout p. 41
20 Podevyn p.71
21 Rembertus, Vita Anskarii o.c. p. 721
22 Meersseman, G. Rembert van Torhout p. 70
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Het emporium Dorestadum

Hans Kreijns, Maastricht 

Inleiding
Met zijn artikel Traiectum-Dorestadum, een tweelingstad'1 heeft Ruud van Veen de vicus en/of streek 
Dorestadum opnieuw onder de aandacht gebracht. Daarop heb ik gereageerd op zijn veronderstelling 
dat mogelijk Wijck, oostelijk stadsdeel van Maastricht, Dorestadum zou kunnen zijn geweest.2 Enkele 
bezwaren tegen deze veronderstelling heb ik al naar voren gebracht. Ruud van Veen houdt echter 
vooralsnog vast aan zijn mening dat de driehoek Nijmegen-Maastricht-Keulen de s treek  D orestadum  
zou kunnen zijn geweest, Wijck bij Maastricht de vicus D oresta d u m ,3

Bezwaren
Meerdere bezwaren dienen zich aan:
1. De voorstelling van zaken die Poelman geeft betreffende een oorkonde uit 779, waarmee Karei de 
Grote de abdij van Saint-Germain-des-Prés bevestigt in de vrijstelling van tol in alle plaatsen van het 
rijk, zowel te Rouen als te Quentovic, Amiens, Traiectum , D oresta te, etc. komt in het gedrang. Poel
man maakt duidelijk dat de rijkstol op de Rijn in Dorestadum geïnd werd en die op de Maas te Maas
tricht.4 Het kan in ieder geval niet zo zijn dat zowel te Wijck, als te Maastricht, tol op de Maas gehe
ven werd.
2. De Noormannen hadden verschillende typen schepen. De lichte oorlogsschepen, die met zo'n 50 
roeiers bemand waren, konden inderdaad de kusten en de rivieren bevaren. Maar aan vrachtschepen op 
volle zee werden andere eisen gesteld. Ook de Noormannen gebruikten daarvoor zwaardere schepen. 
Dat deze vrachtschepen Maastricht over de Maas konden bereiken, betwijfel ik. Niettemin, een studie 
over dit onderwerp zou interessant zijn, bij mijn weten bestaat hierover niet voldoende duidelijkheid. 
Het zou mij niet verbazen als Wijk bij Duurstede aan de Kromme Rijn als haven voor zeeschepen ook 
niet geschikt was. Vermoedelijk echter konden in die periode zeeschepen wel via de Zeeuwse wateren 
(de delta van Schelde, Maas en Rijn) diep het land in varen. In het gebied waar Maas en Waal samen
kwamen was een haven te verwachten. Ik veronderstel dat we Dorestadum als een stapelplaats moeten 
zien, waar goederen van zeeschepen op rivierschepen werden overgeladen en omgekeerd. Dit hoeft 
zich overigens niet alleen tot de vicus te hebben beperkt, de overslag kan op verschillende plaatsen in 
de streek hebben plaatsgevonden.
3. Dorestadum lag volgens mijn interpretatie in Teisterbant en Teisterbant in Frisia. Hierover kan 
natuurlijk verschil van mening bestaan.
4. Roric kreeg Dorestadum en andere graafschappen in leen. Aken ligt ± 30 km van Wijck, in het 
gebied tussen Maas en Rijn. Het is niet te verwachten dat de Karolingische koningen de Noorman 
Roric (en later Godfried) gedoogd zouden hebben in de kern van hun rijk.

Dorestadum direct ten westen van Nijmegen
Hoe het zij, Ruud van Veen vond de eerder door mij aangevoerde bezwaren niet doorslaggevend ge
noeg om van zijn uitgangspunt Dorestadum = Wijck af te stappen. Hij verwijst naar de beschrijving 
van de driehoek Nijmegen-Maastricht-Keulen in Traiectum , U trecht o f  M aastrich t.5 Dit is het gebied 
dat hij als de streek Dorestadum ziet, de streek dus tussen Rijn en Maas.
De driehoek Nijmegen-Maastricht-Keulen bleef continu bewoond. In het boek wordt hiermee slechts 
vastgesteld dat de stapelplaats Dorestadum direct ten westen van Nijmegen in de zesde eeuw niet te 
geïsoleerd lag om die rol te kunnen vervullen. De plaats lag daar ideaal voor overslag van goederen 
van Maas en Rijn en voor handel naar Frankrijk, Engeland en Scandinavië.
Overigens waren enkele zaken, die in bovengenoemd boek5 beschreven worden, indertijd voor mij 
(1998) nog enigszins vaag. Zo onder andere de zuidgrens van Frisia. Momenteel ga ik er van uit dat de 
zuidgrens gezocht moet worden ongeveer van Kleef, langs de Maas, de Zeeuwse wateren, tot het Zwin 
bij Brugge; indertijd bestond de gedachte dat die grens zuidelijker lag.
Ruud van Veen verwijst naar het kaartje op pagina 109 van het boek5 en vraagt zich af hoe Doresta
dum dan ten westen van Nijmegen ingetekend kon worden. Getekend is een kaartje van de gebieden 
die boven de 5-meter hoogtelijn liggen, gebieden die zeker continu bewoonbaar waren. Dat houdt niet 
in dat de overige gebieden onder water stonden. Het gebied direct ten westen van Nijmegen tot aan de
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samenvloeiing van Maas en Waal, heeft een hoogte van vier tot vijf meter boven de zeespiegel.6 Dit 
gebied was naar mijn mening met zeeschepen via de Zeeuwse wateren goed te bereiken en alle gege
vens die we kennen uit de bronnen betreffende Dorestadum 1 zijn daar zonder problemen te accepte
ren. Zo gaat de verwoesting van de vicus of van het emporium Dorestadum vaker samen met de ver
woesting van Westrachië en Ostrachië, of met het eiland van de Bataven. Bij een ligging direct ten 
westen van Nijmegen is dit te verwachten.

Van Dorestadum tot aan de zee
De gedachte Dorestadum direct ten westen van Nijmegen te lokaliseren komt ook voort uit de volgen
de overwegingen. Enkele 10e eeuwse bronnen, hoewel waarschijnlijk niet helemaal zuiver bewaard, 
verdienen onze aandacht:

'In 948 bevestigt Koning Otto I de kerk van Traiectum in het bezit van de tienden van de do
meingoederen, die binnen de grenzen van het bisdom geheven worden, tevens van de belastin
gen die huslatha en cogsculd worden genoemd, tevens van de goederen in de villa Dorsteti, dat 
nu Wik genoemd wordt, en van alle andere plaatsen vanaf genoemde villa tot aan de zee en 
van de overige eilanden aan zee en aangrenzende provincies die door de keizer of koningen 
aan de kerk van Traiectum zijn geschonken".7 

Deze oorkonde maakt op mij de indruk dat een nieuwe situatie wordt vastgelegd. Het ziet ernaar uit 
dat in deze oorkonde de grenzen, de inkomsten en de bezittingen van het nieuwe bisdom Traiectum- 
Utrecht worden vastgesteld.
Eveneens omstreeks 948 is de lijst van bezittingen van de kerk van Traiectum-Utrecht opgesteld.8 De 
plaatsen die in deze goederenlijst genoemd worden liggen in het gebied begrensd door de Utrechtse 
Heuvelrug, het Vlie, de zee, en de Maas.9 Dit is het in bovenstaande oorkonde genoemde gebied, ruw
weg vanaf Dorestadum (ten westen van Nijmegen) naar het noorden tot aan de zee en vanaf Doresta
dum naar het westen tot aan de zee. De meer oostelijk gelegen goederen, die vroeger verkregen waren, 
ontbreken op de goederenlijst, evenals de zuidelijker gelegen goederen.
Blijkbaar is in het midden van de tiende eeuw de kerkelijke indeling van de bisdommen gewijzigd. 
Anders dan in de eeuwen daarvoor, vormt vanaf het midden van de tiende eeuw, de Maas de grens 
tussen het bisdom Traiectum en het bisdom Luik.10 Het bisdom Keulen strekt zich uit tot de omgeving 
van Nijmegen. De ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug gelegen gebieden komen eerst later bij het 
bisdom. Oostelijk liggen de bisdommen Osnabrück en Münster.
De oorkonde van Otto I uit 948, samen met de goederenlijst, wijzen erop dat hier sprake is van het 
gebied, de inkomsten en de bezittingen van een nieuw bisdom Traiectum, dat mijns inziens ontstaat 
wanneer de zetel in 948 overgeplaatst wordt van Maastricht naar Utrecht.
Het bisdom Utrecht ligt dus ten noorden van de Maas en strekt zich uit van Dorestadum tot aan de zee. 
Dorestadum moet dan ten noorden van de Maas liggen en kan Wijck bij Maastricht niet zijn.

Conclusie
De streek gelegen tussen Maas en Waal, van Nijmegen zich naar het westen uitstrekkend mogelijk tot 
Herewaarden, voldoet aan alle voorwaarden waaraan, volgens de gegevens die uit de oude bronnen 
bekend zijn, Dorestadum moet voldoen. De streek en de vicus Dorestadum zijn naar mijn mening daar 
te verwachten.

1 Veen, R. van 'Traiectum -  Dorestadum, een tweelingstad' in: SEMafoor 8-4 2007 p. 28-31
2 Kreijns, H. 'Dorestadum' in: SEMafoor 9-1 2008 p. 26-28
3 Veen, R. van 'Dorestadum, dat nu Wijck heet in: SEMafoor 9-2 2008 p. 34-36
4 Poelman, H. A. Geschiedenis van den handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolin
gische tijdperk. 's-Gravenhage 1908. p. 100 ev.
5 Kreijns J.P.M. en L.P. Pirson Traiectum, Utrecht o f  Maastricht. Maastricht 1998 p. 81
6 Z ie  het kaartje  in  Veen, R. van 'Traiectum — Dorestadum, een tweelingstad' in: SEMafoor 8-4 2007 p. 27
7 Muller, S. en A.C. Bouman Oorkondenboek van het Sticht Utrecht deel 1 1920, nr. 111
8 Gysseling M. & A.C. Koch Diplomata Belgica, nr. 195
9 Kreijns, H. 'De pagus Wirense' in: SEMafoor 5-4 2004 p. 22.
10 Bijsterveld A.J. 'Van Texandrië naar de Kempen. Het noorden van het bisdom Luik in de volle Middeleeuwen' 
in: Brabants Heem  2007 p. 67-77.

Website Traiectum: http://members.home.nl/noot.sporken
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De oevers van Dorestadum

Ruud van Veen, Groningen

Hoewel Dorestadum al ongeveer dertig jaar geleden is opgegraven blijven sommigen er nog steeds 
naar zoeken. In de regel gaan de zoekers er van uit dat het om een nederzetting van beperkte omvang 
gaat, omdat die in de bronnen aangeduid wordt als vicus (wijk), villa (hier in de betekenis van stad), 
castrum (legerplaats) of emporium (handelsplaats). Maar er zijn ook documenten die het in één adem 
noemen met regio's van aanzienlijke omvang, op die manier suggererend dat Dorestadum een groot 
gebied was; volgens één van die bronnen zelfs met een vijftigtal kerkdorpen. Ook wordt het wel naast 
'graafschappen' genoemd. Ook dat klinkt alsof het om een landschap gaat, maar met het begrip 'graaf
schap' moet men voorzichtig zijn. Van oorsprong duidt het geen landstreek aan, maar een bestuurlijke 
functie. En die kan ook op een dorp slaan. Wat men heeft opgegraven is dan ook een dorp. Een vis
sersdorp, waarvoor de term vicus de meest toepasselijke is. Het moet wel een heel beroemd dorp ge
weest zijn, want het wordt genoemd in vroegmiddeleeuwse documenten die afkomstig zijn uit Duits
land, Frankrijk en Italië. Volgens de meeste van die documenten is het dorp herhaalde malen overval
len, geplunderd en verwoest door de Noormannen. Uit de opgraving is dat echter niet gebleken. Te
recht wordt er aan getwijfeld of Dorestadum wel gevonden is.

Als mogelijke locaties van het echte Dorestadum zijn tot nu toe aangedragen l e Audruicq in Frankrijk, 
2e Toumai in België en 3e in Nederland "de streek gelegen tussen Maas en Waal, van Nijmegen zich 
naar het westen uitstrekkend mogelijk tot Herewaarden". Van deze drie spreekt de laatste mogelijkheid 
me het meeste aan, omdat die begint met "de streek". Ik denk zelf ook dat Dorestadum zowel een 
plaats als een streek was, net zoals Utrecht-Utrecht en Groningen-Groningen. Dat verklaart waarom 
het de ene keer bij steden wordt genoemd en de andere keer bij landschappen. Bovendien is de beden
ker van mogelijkheid 3, Hans Kreijns, er in geslaagd om voor mij aannemelijk te maken dat de zetel
stad van Willibrord, Traiectum, misschien wel gelijkgesteld moet worden aan Maastricht. Immers, uit 
vroegmiddeleeuwse bronnen is van ons land en van de zeer wijde omgeving daarvan maar één Traiec
tum bekend. Bovendien verschijnt Willibrord op het toneel op het moment dat het oude bisdom 
Traiectum naar Luik wordt verplaatst. Een tweede Traiectum (Utrecht) in het centrum van ons land 
bestaat pas sinds de tiende eeuw. Ongelukkigerwijs heeft zich volgens een uit de oudheid overgeleverd 
document (het Itinerarium Antonini Augusti) ergens in de eerste eeuwen van onze jaartelling ongeveer 
op diezelfde plek óók een plaats met de naam Traiectum bevonden. Deze omstandigheid, die al te 
toevallig lijkt, heeft voor veel verwarring gezorgd en doet dat nog steeds. Er wordt in dit artikeltje 
verder niet op ingegaan

Door het feit dat Dorestadum in de bronnen vaak in één adem wordt genoemd met Traiectum ben ik 
op de gedachte gekomen dat Dorestadum gelijk gesteld zou kunnen worden aan Wijck, dat tegenover 
Maastricht op de oostelijke oever van de Maas ligt. Die gedachte is niet origineel, en misschien ook 
onjuist; ze wordt in ieder geval door Hans Kreijns bestreden. Maar van Dorestadum is bekend dat het 
later Wijck is gaan heten en dat het nauwe betrekkingen had met Traiectum. En dan is een verband 
gauw gelegd. De bezwaren die Hans Kreijns eerder1 tegen dat verband heeft gemaakt waren m.i. rela
tief gemakkelijk te omzeilen, maar die in zijn artikeltje 'Het emporium Dorestadum'2 zijn lastiger, 
omdat het materiaal dat hij daar gebruikt voor meerdere uitleg vatbaar is. Dat geldt tot op zekere hoog
te trouwens voor al het materiaal betreffende Dorestadum. Dat is ook de reden dat er verschillende 
theorieën over de locatie ervan in omloop zijn.

Het eerste bezwaar in het nieuwe artikel van Hans Kreijns geldt de inhoud van een oorkonde uit 779, 
waarin Karei de Grote belooft dat de abdij van St.-Germain-des-Prés geen tol hoeft te betalen in Rou- 
en, noch in Vicus (Quentovicus?), noch in Amiens, noch in Traiectum, noch in Dorstate, noch in de 
havens van Pont-Sainte-Maxence, noch ergens anders, noch in het land van Amiens, noch in dat van 
Parijs, noch in Bourgondië, noch in het land van Troyes, noch in dat van Sens....enz. Mijns inziens 
was dit gewoon een omslachtige manier om te vertellen dat de abdij in de verre omtrek van Parijs geen 
tol hoefde te betalen. Albert Delahaye zag er het bewijs in dat Traiectum en Dorestadum niet in ons 
land konden liggen, want wat had je in de achtste eeuw in Parijs met tollen in het tegenwoordige Ne
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derland te maken? Een goede vraag trouwens. Hans Kreijns maakt uit deze oorkonde op dat Traiectum 
en Dorestadum niet bij elkaar kunnen liggen, want ze kunnen volgens hem niet op dezelfde rivier tol 
heffen. Voor die veronderstelling zou je echter eerst al moeten weten om wat voor soort tol het ging. 
De oorkonde suggereert dat die iets met havens te maken heeft. In dat geval gaat het wellicht om de 
heffing van gescot, een soort belasting op het gebruik van de oever. Het zou wel vreemd zijn als voor 
de abdij van St.-Germain-des-Prés op de ene oever andere regels golden dan op de andere.

Voor mensen die niet bij de abdij hoorden lijkt die situatie zich trouwens wel voorgedaan te hebben, 
zoals blijkt uit een oorkonde van 815 ('Cartularium van Radboud' nr. 8), waarin Lodewijk de Vrome 
ingaat op een verzoek van bisschop Rixfridus van het oude Traiectum. Nadat de rechten van de kerk 
van Traiectum met de gebruikelijke formuleringen zijn bevestigd gaat Lodewijk in op het speciale 
verzoek van Rixfridus, namelijk om ook de oevers van Dorestadum vrij te stellen van tol, zodat de 
gebruikers daarvan geen gescot meer hoeven te betalen. Als Traiectum en Dorestadum meer dan hon
derd kilometer uit elkaar lagen, wat kon het Rixfridus dan schelen of men op de oevers van Doresta
dum wel of niet betalen moest? In werkelijkheid lagen er aan weerszijden van de rivier havens waar
van de linkeroever blijkbaar bevoordeeld was ten opzichte van de rechter. Een hinderlijke situatie, 
waarvoor hulp van de koning werd ingeroepen. Merkwaardig is de vermelding van het oude Traiec
tum. Was een afschrijver van het charter zich er van bewust dat de zetel van het bisdom voorheen er
gens anders lag?

Evenals in zijn vorige artikel maakt Hans Kreijns bezwaar (nummer 2) tegen de gedachte dat Maas
tricht (en dus ook Wijck) een zeehaven geweest zou zijn. Volgens hem waren de handelsschepen van 
de Noormannen zwaarder dan de oorlogsschepen en hij vraagt zich af of de eerstgenoemden wel zo 
ver de rivier op konden varen als de laatsten. Het enige dat ik tot nu toe over dit onderwerp heb kun
nen vinden is een korte opmerking van Duncan Haws3: "Vikingschepen waren van hout gemaakt. 
Over het algemeen waren ze lang en de voor- en achtersteven waren identiek. Handelsschepen waren 
korter en breder dan de gevreesde langschepen, het 'oorlogsschip' van de Vikingen."
Voor schepen die wat minder lang maar wel breder waren was het misschien niet veel moeilijker om 
de rivier op te komen, al zal het wel minder snel zijn gegaan. Het enige dat ik verder nog kan doen is 
nogmaals wijzen op de overlevering dat Maastrichtenaren op Denemarken, Noorwegen en Skane 
(Zweden) voeren. Bovendien wordt de madonna van Maastricht "Sterre der Zee" genoemd. Als Maas
tricht niets met de zee te maken had, waarom heet ze dan zo?

Het derde bezwaar van Hans is dat Dorestadum volgens hem in Teisterbant lag en Teisterbant in Fri
sia. Maar hij geeft toe dat daar verschil van mening over kan zijn. Ik heb (nog) geen ideeën over de 
ligging en de omvang van Teisterbant en Frisia, dus daarover kan ik ook niet met Hans van mening 
verschillen. Ik heb alleen het vermoeden dat Dorestadum in een landschap lag dat óók Dorestadum 
heette en dat dat landschap zich in de driehoek Nijmegen -Luik - Keulen bevond. Misschien is dat 
denkbeeld niet houdbaar, maar voor dat ik het opgeef moet ik daartoe eerst een goede reden hebben.

Het vierde bezwaar van Hans Kreijns is het volgende: "Roric kreeg Dorestadum en andere graafschap
pen in leen. Aken ligt ± 30 km van Wijck, in het gebied tussen Maas en Rijn. Het is niet te verwachten 
dat de Karolingische koningen de Noorman Roric (en later Godfried) gedoogd zouden hebben in de 
kern van hun rijk." Albert Delahaye heeft in meerdere publicaties de verrichtingen van zowel de 
Noormannen als van de Karolingische koningen uitvoerig behandeld en daaruit blijkt dat de laatstge
noemden verschrikkelijk veel gedoogden. In plaats van pogingen te doen om het rijk en het volk tegen 
de Noormannen te beschermen waren de hoge heren bezig met hun pleziertjes en vooral met hun on
derlinge geschillen. Delahaye wijst in dit verband herhaalde malen op de lafheid van de adel en de 
geestelijkheid, die zich meer om hun rijkdommen bekommerden dan om het feit dat er talloze mensen 
werden beroofd en vermoord en dorpen en steden in de as werden gelegd. De Karolingische koningen 
hebben weinig tegen de Noormannen ondernomen en betaalden meestal braaf losgeld. Uit hun bijna
men, de Kale, de Dikke, de Stotteraar en de Onnozele, blijkt dan ook niet veel respect. In verband met 
Aken en de aanwezigheid van de Noormannen aan de Maas verwijs ik naar de Annalen van de abdij 
van Sint Vaast in Atrecht, die bij het jaar 882 het volgende bericht hebben:
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"In het zuidwesten verzamelden de Franken een leger tegen de Noormannen, maar dat sloeg 
plotseling op de vlucht, waarop bisschop Walo van Metz sneuvelde. De Denen legden het be
roemde paleis van Aken in de as en staken kloosters en de edele steden Trier en Colonia Agrip- 
pina (Keulen) in brand, zowel de paleizen als de plaatsen zelf, waarbij ze de inwoners van het 
land vermoordden. Keizer Karei (de Dikke) verzamelde een immens leger tegen hen en beleger
de hen in Asselt (bij Roermond). Koning Godfried kwam naar hem toe en de keizer gaf hem het 
rijk van de Friezen, dat voorheen van de Deen Rorik was geweest. En hij gaf hem de dochter 
van koning Lotharius ten huwelijk, opdat de Noormannen het rijk zouden verlaten."

De Karolingische koningen stonden niet alleen toe dat de Noormannen bij hen op de stoep zaten, maar 
zelfs dat ze hun huis in brand staken. De Noormannen kregen daar zelfs een beloning voor. Overigens 
merkwaardig dat dit stukje geschiedenis uit een abdij in Frans-Vlaanderen komt.

Mijn vraag over de manier waarop Hans Kreijns zich de ligging van Dorestadum ten westen van Nij
megen voorstelt is in zijn vorige artikel afdoende beantwoord. Het beeld dat ik bij de kaartjes op de 
bladzijden 109 en 111 van het boek van Kreijns en Pirson had was te simpel. Ook als aangenomen 
wordt dat de Duinkerke Ilb transgressie zo ver gevorderd was dat de Betuwe onbewoonbaar was ge
worden, dan had het gebied tussen Nijmegen en Herewaarden waarschijnlijk nog wel bewoond kunnen 
zijn4. Een probleem is echter dat er niets te zeggen valt over de ligging van de vicus Dorestadum al
daar. Plaatsnamen noch bodemvondsten bieden enige houvast. Bovendien ligt dit Dorestadum, zowel 
de plaats als de streek, niet aan de Renus.

Uit het vervolg van zijn artikel blijkt waarom Hans Kreijns aan deze streek denkt. Vanwege het feit 
dat Dorestadum in een oorkonde uit 948 en ook in de z.g. goederenlijst van de kerk van Utrecht' voor
komt, wil hij die stad ook binnen de grenzen van het nieuwe bisdom Traiectum hebben. Als Hans Kre
ijns de juiste plaats heeft aangewezen, dan hoorde Dorestadum vóór de Noormannentijd bij het aarts
bisdom Keulen en is de band met het meer dan honderd kilometer zuidelijker gelegen Maastricht niet 
te begrijpen. Keulen heeft de plaats dan later ten gunste van Utrecht afgestaan.

Als ik gelijk heb, dan hoorde Dorestadum bij "vetus" Traiectum, en is het na het vertrek van de Noor
mannen, net zoals Maastricht, onderdeel geworden van het bisdom Luik. Misschien mogen we in het 
aartsdekenaat Kempenland5 dan het vroegere bisdom van Willibrord zien?

Maar dat wil niet zeggen dat we hier uit gelijkwaardige mogelijkheden kunnen kiezen. Volgens de 
Annalen van de abdij van St.-Bertijns bij St.-Omer (Frans-Vlaanderen) is Dorestadum in 863 door de 
Noormannen ontvolkt. Na dat jaar speelde de plaats geen rol meer. Nu willen zowel de oorkonde van 
948 als de 'goederenlijst van de kerk van Utrecht' ons doen geloven dat Dorestadum meer dan tachtig 
jaar later de belangrijkste plaats in het nieuwe bisdom Traiectum (Utrecht) was. In de oorkonde, 
waarmee koning Otto I de bezittingen van het nieuwe Traiectum bevestigt, wordt het eigenlijk niet 
meer bestaande Dorestadum als enige plaats in het hele bisdom genoemd. In de goederenlijst van 
Utrecht staat Dorestadum helemaal bovenaan, alsof het nog van het grootste belang was. Voor de oor
konde is deze farce niet erg. Die verschafte ons verder toch al geen informatie en kan dus rustig in de 
prullenbak. Voor de 'goederenlijst van de kerk van Utrecht' is dit feit ernstiger. Het betekent gewoon 
dat deze lijst heel erg gewantrouwd moet worden. Als die al begint met onzin, hoeveel is de rest dan 
nog waard?

'Kreijns, H. 'Dorestadum' in: SEMafoor 9-1 2008 p. 26-28
2 Kreijns, H. 'Het emporium Dorestadum' in: SEMafoor 9-3 2008 p. 26-27
3 Haws, D. Het Schip en de Zee Spectrum Utrecht 1976 p. 44
4 Zie bijvoorbeeld de kaart op blz. 15 van SEMafoor 4-2 2003 De kaart hoort bij een artikel van Dr. W. Bruij-
nesteijn van Coppenraet, dat in verband met deze discussie over Dorestad de moeite van het herlezen waard is.
De tekst van de door Hans Kreijns aangehaalde oorkonde van 948 is er ook in te vinden.
5 La Haye, R. de De bisschoppen van Maastricht Maastricht 1985, kaart op p. 80.
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Fomenkologie, pseudowetenschap

Jeffvan  Hout, Tilburg

Sinds mijn kennismaking, enkele jaren geleden, met SEM en SEMafoor constateer ik dat er in toenemende 
mate aandacht besteed wordt aan de theorie van Anatoly Fomenko, die een nieuwe chronologie voorstelt die 
behoorlijk is ingekort ten opzicht van de traditionele chronologie. Omdat deze theorie alleen maar kan over
leven door vrijwel alle in de historische wetenschappen gebruikte dateringsmethoden als niet geldig te be
stempelen, ben ik erg bezorgd over de inhoud van het aanstaande SEM-symposium 2008 dat 'Dateren en 
Dateringen' als thema heeft gekregen.
In dit artikel wil ik proberen uiteen te zetten waarom ik van mening ben dat fomenkologie een pseudoweten
schap is en dus niet serieus genomen kan worden. Ik wil het artikel graag besluiten met een reactie op het 
pleidooi dat Henk Feikema heeft gehouden in de voorgaande nummers van SEMafoor met betrekking tot de 
ondergang van Pompeii die niet in 79 maar in 1631 plaatsgevonden zou hebben.1
Fomenkologie ontmaskeren als pseudowetenschap is niet gemakkelijk want de theorie is zeer gecompliceerd 
en gebruikt in de bewijsvoering geavanceerde astronomie, wiskunde en statistiek. De meeste historici haken 
dan al snel af omdat ze geen kaas gegeten hebben van deze bètawetenschappen. Toch is het nodig om te be
ginnen met een astronomisch probleem als we de vraag willen beantwoorden waarom Fomenko de chrono
logie wil inkorten.

In diverse oude bronnen, beginnende bij de kleitabletten uit Babylonië, komen beschrijvingen voor van 
waargenomen zonsverduisteringen, maansverduisteringen en sterbedekkingen. Historici interesseren zich 
voor deze beschrijvingen omdat ze de mogelijkheid bieden om allerlei gebeurtenissen uit het verleden te 
dateren. Astronomen (natuurkundigen) stellen ook belang in deze bronnen omdat ze informatie kunnen ople
veren over het gedrag van het aarde-maan(-zon) systeem.
De mechanische interactie tussen de maan en de aarde heeft tot gevolg dat er energie wordt overgedragen 
van de aarde naar de maan. De rotatiesnelheid van de aarde neemt af, de maan versnelt in haar baan en de 
afstand tussen de aarde en de maan wordt langzaam groter.
Sinds de uitvinding van de telescoop - omstreeks 1600 - beschikken we over zeer betrouwbare waarnemin
gen, maar de veranderingen in het aarde-maan systeem zijn erg klein en daarom zijn ook gegevens van oude
re datum van belang. Die gegevens kunnen alleen ontleend worden aan de beschrijvingen van eclipsen en 
sterbedekkingen uit de antieke tijd en de middeleeuwen.

In de eerste helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft Robert R. Newton onderzoek gedaan naar 
het gedrag van het aarde-maansysteem vanaf ca. 750 v.Chr.2 Uit zijn analyse meende hij te kunnen conclu
deren dat de maan zich enigszins vreemd had gedragen tussen ca. 700 en 1300. Hij veronderstelde dit gedrag 
te kunnen verklaren door aan te nemen dat de betrokken krachten (m.u.v. de zwaartekracht) aan grote varia
ties onderhevig moeten zijn geweest binnen het historische tijdperk.3
Deze veronderstelling viel niet goed binnen de wetenschappelijke wereld en ook niet bij Fomenko.

Fomenko steunde hevig op de data-analyse van Newton, maar kwam met een zeer onorthodoxe oplossing. 
Hij zocht de oplossing niet in wispelturige krachten maar veronderstelde dat er iets mis moest zijn met de 
dateringen van de eclipsen. Met de nodige wiskundige technieken ging hij op zoek naar mogelijke alternatie
ve dateringen voor de onderzochte eclipsen. En die vond hij in een veel minder ver verleden dan de traditio
nele dateringen. Door deze alternatieve dateringen voor waar aan te nemen (!) verdween het door Newton 
geconstateerde 'vreemde' gedrag van de maan als sneeuw voor de zon en verviel de noodzaak om wispelturi
ge eigenschappen aan krachten toe te kennen.
Dit is de basis waarop Fomenko zijn nieuwe chronologie baseert, want als die antieke eclipsen in werkelijk
heid veel later hebben plaatsgevonden dan geldt dat ook voor de gebeurtenissen in de geschiedenis die met 
die eclipsen samenhangen. De gevolgen zijn echter fenomenaal want dit betekent dat er weinig kan kloppen 
van de geschiedenis zoals die door historici verkondigd wordt. Fomenko creëerde dus meer problemen dan 
hij oploste. Het siert de man dat hij zich hierdoor niet heeft laten afschrikken.

Voordat Newton met zijn onderzoek naar buiten trad was het lange tijd stil geweest in het onderzoek van 
het aarde-maansysteem. Het vele werk dat Newton op dit terrein verzette is wel de aanleiding geweest voor 
een hernieuwde belangstelling en sindsdien is er flinke progressie geboekt op dit onderzoeksterrein. Vooral 
F.R. Stephenson en L. Morrison hebben baanbrekend werk verricht. Al in 1977 heeft Stephenson er op ge
wezen dat er in het onderzoek van Newton fundamentele fouten zaten.4
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Hiermee was feitelijk alle vaste grond onder Fomenko's voeten verdwenen. Het door Newton veronderstelde 
'vreemde' gedrag van de maan bleek een fantoom. Door vast te houden aan een inmiddels verworpen theorie 
blijkt het pseudowetenschappelijke karakter van de fomenkologie.

Fomenko ontwikkelde methoden om teksten die historische gebeurtenissen beschrijven statistisch te analy
seren en concludeert uit die analyses dat teksten die verschillende periodes in de geschiedenis beschrijven 
een onwaarschijnlijk hoge correlatie hebben. Ook gebruikt Fomenko statistische methoden om dynastieën 
van heersers uit verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken en ook hier constateert hij zeer hoge corre
laties. Op basis van de uitkomsten van deze statistiek claimt de fomenkologie dat alle gebeurtenissen en per
sonen die traditioneel vóór de elfde eeuw gedateerd worden verzonnen zijn en afspiegelingen zijn van ge
beurtenissen en personen uit de middeleeuwen.
In 1994 verscheen bij Kluwer in Dordrecht een Engelse vertaling van Fomenko's werk waarin hij zijn statis
tische methoden en hun toepassing op historisch materiaal uiteenzet. 5
Van Bueren, emeritus hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Utrecht, schreef in de Annals o f Science 
een boekbespreking6, waarin hij duidelijk liet blijken dat er niets valt aan te merken op Fomenko's wiskundi
ge capaciteiten:

"Its judgement requires more command of modem mathematical statistics than this reviewer possesses, 
but he was informed by colleagues who do, that the mathematics are not only correct but also interest
ing, even inspiring."

Fomenko is inderdaad een briljant wiskundige, maar zijn omgang met historisch materiaal is van een ge
heel andere orde en getuigt opnieuw van pseudowetenschappelijke tactieken.
Bij het kiezen van de bronnen die hij gebruikt voor zijn statistische analyses gaat hij namelijk uiterst selectief 
te werk, haalt alleen bronnen aan die in zijn straatje passen en negeert andere. In zijn vergelijking van dynas
tieën bewerkt hij de uitgangsgegevens voordat hij zijn statistieken toepast. Hij verandert de volgorde van 
heersers, negeert heersers, combineert heersers, etc. Het voert te ver om hier uitvoerig op in te gaan, maar 
toch wil ik als voorbeeld noemen Fomenko's dynastie van het Heilige Roomse Rijk. In zijn overzicht van 
heersers wordt Frederik I (Frederik Barbarossa) eenvoudig genegeerd, evenals zijn minder bekende voorgan
ger Hendrik Berengarius, zodat Hendrik VI de directe opvolger van Koenraad III wordt. De regeringen van 
Hendrik II en Koenraad II worden samengevoegd tot één regering en bij Otto III wordt de regering gesplitst 
waarbij zijn koningschap als een andere regeringsperiode wordt gezien dan zijn keizerschap. Bij andere heer
sers die achtereenvolgens koning en keizer zijn geweest wordt zo'n splitsing niet toegepast.
Door dit gerommel met de uitgangsgegevens komen de uitkomsten van Fomenko's prachtige statistiek in een 
geheel ander daglicht te staan. Daarom besluit Van Bueren zijn boekbespreking ook als volgt:

"It is surprising, to say the least, that a well-known (Dutch) publisher could produce an expensive book 
of such doubtful intellectual value, of which the only good word that can be said is that it contains an 
enormous amount of factual historical material, untidily ordered, true; badly written, yes; mixed-up 
with conjectural nonsense, sure; but still, much useful stuff. For the rest of the book is absolutely 
worthless. It reminds one of the early Soviet attempts to produce tendentious science (Lysenko!), of 
poly water, of cold fusion, and of modem creationism. In brief: a useless and misleading book."

Uiteraard is dit artikel veel te kort om alle pseudowetenschappelijke kanten van de fomenkologie de revue te 
laten passeren. Ik nodig de lezer die zich op de een of andere manier tot de theorieën van Fomenko voelt 
aangetrokken, van harte uit om de basisprincipes grondig te onderzoeken. Zeer waarschijnlijk zullen ze dan 
tot hetzelfde inzicht komen als de schrijver van dit artikel.

Pompeii 1631, pseudowetenschap in actie
Omdat volgens Fomenko alle geschiedenis die traditioneel vóór de elfde eeuw gedateerd wordt niet kan 
kloppen, moeten zijn aanhangers zich in allerlei bochten wringen om de vele problemen die deze stellingna- 
me veroorzaakt recht te praten. De ondergang van Pompeii is hier slechts een klein voorbeeld van, maar om
dat Henk Feikema aan dit thema artikelen heeft gewijd in de twee voorgaande nummers van SEMafoor 1 wil 
ik daar toch wel een paar kanttekeningen bij maken. Op de argumenten van Feikema is al gereageerd door 
Joep Rozemeyer en Ruud van Veen.7 Zij reageerden o.a. op de alternatieve 'dateringtechniek' op basis van 
vergelijkingen gemaakt door V. Narvidas van fresco's uit Pompeii met schilderijen uit de renaissance. Graag 
stel ik nog een vraag aan Henk Feikema: Heeft Narvidas ook een oplossing voor de vele zeer erotisch getinte 
kunst die zo typerend is voor Pompeii? Waar zijn de vergelijkbare voorbeelden uit de renaissance?
Meer aandacht wil ik besteden aan de twee afbeeldingen die Henk Feikema presenteert voorstellende de 
Vesuvius vóór de uitbarsting in 1631 en de Vesuvius na de uitbarsting in 1631. Deze afbeeldingen moeten 
(mede) bewijzen dat Pompeii en Herculaneum in de zestiende/zeventiende eeuw nog bestonden.
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De stelling van Henk Feikema is dat de bewuste steden niet op deze afbeeldingen kunnen voorkomen als ze 
in die tijd ook niet daadwerkelijk levende steden waren, want - doet Feikema ons geloven - volgens de tradi
tionele opvattingen waren ze na de eerste eeuw voor honderden j aren in de vergetelheid geraakt.
Dit laatste is volstrekte onzin. Er zijn vele teksten bekend van vóór 1600 die verhalen van de ondergang van 
Pompeii en Herculaneum in de eerste eeuw.
Natuurlijk kennen we het ooggetuigenverslag van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 van Plinius de Jonge
re in zijn brieven aan Tacitus. Een manuscript met deze correspondentie werd ontdekt door Giovanni Gio- 
condo (1433 - 1515) en door hem in Parijs gepubliceerd. Als Pompeii pas in 1631 vernietigd zou zijn, dan 
betekent dit dat het verslag van Plinius dus al vóór de ramp zou zijn geschreven, zelfs al zou de correspon
dentie van Plinius dus authentiek uit de middeleeuwen stammen zoals fomenkologen graag beweren.
Verder zijn nog te noemen de C ornucopia  van Niccolo Perotto (1488), de A rcad ia  van Sannazaro (1504), 
D escrizione di tu tta  l'Ita lia  van Leandro Alberti (1561) en niet te vergeten de kroniek van de monnik Martin 
uit de negende eeuw. Allen verhalen van de ondergang van Pompeii en Herculaneum en wijzen soms zelfs 
de plaatsen aan waar men in die tijd dacht dat ze bestaan hadden.
Terug naar de afbeeldingen die Feikema naar voren brengt, hier zijn ze nog een keer:

Om als bewijs te dienen voor een specifieke zaak worden de afbeeldingen op onnavolgbare pseudoweten- 
schappelijke wijze uit hun context gerukt en wordt de informatie die ze bieden zeer selectief uitgekozen.
De afbeeldingen komen uit De incendio Vesuvii X V II  Kal. Jan. 1631, een werk van Giovanni Battista Masco- 
lo gepubliceerd in 1633, waarin de schrijver zijn observaties neerlegt van de uitbarsting van de Vesuvius in 
1631. De context waarin deze afbeeldingen thuishoren blijkt overduidelijk uit de opschriften aan de boven
zijde van de afbeeldingen: H ic  est p a m p in e is  v irid is m odo Vesbius um bris  boven de linker afbeelding en 
C uncta  iacent fla m m is  e t tristi m ersa  fa v illa  boven de rechter afbeelding.
Deze twee regels zijn afkomstig van een gedicht (epigram) van Marcus Valerius Martialis (40 - 103 ).
In zijn volledigheid luidt dit epigram als volgt:

Hic est pampineis viridis modo Vesbius umbris, 
presserat hic madidos nobilis uva lacus: 
haec iuga, quam Nysae colles plus Bacchus amavit; 
hoc nuper Satyri monte dedere choros; 

haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi; 
his locus Herculeo nomine clarus erat.
Cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla: 
nee superi vellent hoe licuisse sibi.

Een vertaling in het Nederlands heb ik niet kunnen vinden, wel een in het Engels:8
Here is Vesuvius just green from the ghosts o f vineshoots,
Here the noble grape had once pressed the drenched cistern:
Bacchus loved this summit more than the hills of Nysa;
Recently Satyrs gave a dance in this mountain;
here was a hearth o f Venus, more pleasing to her than Lacedaemon;
This place was famous because o f the name o f Hercules.
All things lie in flames and drowned in somber ashes: 
the gods would forsake this power granted to them.
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Het is overduidelijk dat Martialis hier een beschrijving geeft van de situaties vóór en na de grote uitbarsting 
van de Vesuvius in 79 , toen Pompeii (Veneris sedes / haard van Venus) en Herculaneum werden vernietigd. 
De afbeeldingen zijn een poging om het epigram van Martialis te visualiseren. Ze refereren dus aan de uit
barsting van 79 en daarom zou het vreemd zijn als Pompeii en Herculaneum niet in de afbeeldingen zouden 
zijn opgenomen. Dat Pompeii en Herculaneum in de afbeeldingen niet op hun juiste locaties zijn weergege
ven is in overeenstemming met het gegeven dat men in die tijd nog niet op de hoogte was van hun juiste 
ligging.

Een jaar eerder, in 1632, publiceerde Giovanni Bernardino Giuliani een werk over de Vesuvius en zijn 
uitbarstingen getiteld Trattato del Monte Vesuvio e suoi incendi. In dit werk komen twee bijna identieke 
afbeeldingen voor. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen.
De tekst onder in de afbeeldingen maakt melding van het jaartal 1631, de dichtregels van Martialis ontbreken 
en in plaats van Pompeii en Herculaneum zijn de plaatsen Torre del Anutiata en Torre del Greco weergege
ven die in de zeventiende eeuw daadwerkelijk op die locaties te vinden waren.

Het heeft er alle schijn van dat deze vier afbeeldingen van de hand van dezelfde tekenaar zijn. Het ene paar is 
echter in een andere context gebruikt dan het andere paar en daarom heeft de tekenaar ze aangepast.
Niets in deze tekeningen geeft op welke manier dan ook aan dat Pompeii en Herculaneum in het begin van 
de zeventiende eeuw nog levende steden waren.
Zoals ik al eerder aangaf is de ondergang van Pompeii slechts een klein voorbeeld van een historische ge
beurtenis die volgens aanhangers van de fomenkologie niet plaatsgevonden kan hebben in het jaar waarin de 
traditionele geschiedschrijving die dateert. Op het internet zijn vele discussiegroepen te vinden die bol staan 
van dit soort nonsens, vaak overgoten met een pikant samenzweringssausje.
Het zou mij deugd doen als de studiekring SEM zich in de toekomst wat meer van deze glibberige theorie 
zou distantiëren.

1 Feikema, H. 'Pompeii en de Lage Landen' in SEMafoor 9-1 en 'Reactie op De Nieuwe Chronologie' in SEMafoor 9-2 
2R.R. Newton heeft veel over het onderwerp gepubliceerd, de belangrijkste zijn:
Ancient astronomical observations and the accelerations o f  the earth and moon Baltimore, James Hopkins Press 1970 
Medieval chronicles and the rotation o f  the earth Baltimore, James Hopkins Press 1972
Astronomical evidence concerning non-gravitational forces in the Earth-Moon system Astrophisics and Space Science 
vol. 16 nr. 2 1972
3 In het aarde-maan systeem zijn veel mechanismen werkzaam die invloed uitoefenen op de rotatiesnelheid van de aar
de, waaronder wrijving door de getijden, kem-mantel interactie, isostatische compensatie, zeespiegelstijging door kli
maatverandering.
4 Stephenson, F .R  Chronicles and the Earth Rotation in: Journal fo r  the History o f  Astronomy vol. 8 1977
5 Fomenko, A.T. Emperico-Statistical Analysis o f  Narrative Material and its Applications to Historical Dating 2 delen:
I The Development o f  Statistical Tools', II The Analysis ofAncient and Medieval Records Kluwer Dordrecht 1994
6 Bueren, H.G. van Mathematics and Logic in: Annals o f  Science 53 1996
7 Rozemeyer, J. 'Pompeii en de renaissance' in SEMafoor 9-1 p. 8 

Van Veen, R. 'De Nieuwe Chronologie' in SEMafoor 9-1 p. 9-10
8 http://deptorg.knox.edu/catch/2006fall/poetry/elomaa.html
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Peutinger is Boos!

Joep Rozemeyer, Etten-Leur

Feikema, kom me niet 
Meer onder de ogen!!

Konrad Peutinger

Interessant is het zeker dat Henk Feikema ons in hoofdstuk 6 van het SEM-boek 2007 op de hoogte brengt 
van andere ideeën over de aard van de Peutingerkaart (PK). Wel neemt hij weinig afstand van de door hem 
gerefereerde auteurs. Hoewel hij bij Fomenko opmerkt “de lezer bedenke dat het om een hypothese gaat 
waarvan het verificatieproces nog gaande is”, deinst hij er niet voor terug te concluderen dat de PK een mid
deleeuws product is dat deels op de werkelijkheid en deels op fantasie berust. Hij zegt het zo: “in het hoofd
stuk is aangetoond dat de PK een product uit de Middeleeuwen is”. En hij acht -zonder argumenten aan te 
voeren- “kennis van Fomenko’s onderzoek van essentieel belang voor een beter inzicht in ons verleden”. Dat 
is nogal wat: de hypothesen van Topper en Fomenko als vaststaande feiten voorstellen.

Wat beweren Topper en Fomenko
- De PK zou niet Romeins zijn maar een middeleeuwse vervalsing, gemaakt door Konrad Celtes (rond 1500).
- De PK stelt niet het Romeinse Rijk voor maar het Grote Rijk uit de 14e tot 16e eeuw. Dat Grote Rijk, met 
een machtscentrum in Rusland, strekte zich uit van Azië tot ver in West-Europa.
- De PK kwam pas in 1714 boven water en werd in 1824 gedrukt.
In SEMafoor 9-2 (2008) stelt Ruud van Veen het absurde van die voorstelling aan de kaak: Toppers idee is 
onbewezen; de eerste kopie van de PK werd al in 1591 gedrukt; Celtes kon (rond 1500!) onmogelijk kennis 
hebben gehad van die veelheid aan geografische feiten van het hele kaartgebied; enfin, de argumenten heeft 
u in het artikel van Van Veen kunnen lezen. De toon van Feikema’s reactie op de kritiek van Van Veen viel 
me niet mee: hij speelt meteen op de man in plaats van zich tot de zaak te beperken. Daarom wil ik graag een 
SEM-steentje bijdragen aan dit debat.

De periode van de ontdekking en drukuitgaven van de PK
Het is beslist niet waar dat de PK pas in 1714 werd gevonden en in 1824 gedrukt! De PK werd in 1507 ge
vonden. Kopieën werden gedrukt in 1591 (Hummelberg), 1598 (Ortelius), 1624 (Ortelius), 1654 (Homio), 
1728 (Bergier), 1753 (Scheib), 1869 (Desjardins), 1887 (Miller), 1888 (Zwart-wit foto’s Wenen), 1976 (We- 
ber). Waar Topper de overtuiging vandaan haalt dat de PK pas in 1714 werd gevonden is onbegrijpelijk.

Konrad Celtes vervalser?
Als waar is wat Topper c.s. beweren moet Celtes wel een prachtige bibliotheek aan reisbeschrijvingen en 
kaarten tot zijn beschikking gehad hebben om zo’n PK te kunnen maken. Van al die boeken en kaarten is 
blijkbaar niets overgebleven, opmerkelijk. Terwijl toch nergens van een grote bibliotheekbrand in Wenen 
wordt gewaagd in de periode na Celtes.
De kaart die hij maakte is zogezegd een vervalsing van de antieke situatie, dus geen kaart van de toenmalige 
middeleeuwse situatie. Maar de opzet van deze PK wijkt wel zeer sterk af van de toenmalige traditie van het 
kaartmaken. De middeleeuwse kaarten tonen een rudimentair wereldbeeld dat christelijk geïnspireerd is. Hoe 
kon Celtes ineens zo’n totaal ander kaartbeeld ontwerpen, in die tijd?
De PK is in feite een wegenkaart met een zeer nauwkeurige weergave van de toenmalige onderlinge afstan
den. Ze verschilt ook zeer veel van de eerste echte geografische kaarten zoals die pas rond 1530 ontstonden 
(Gemma Frisius, Jacob van Deventer, Mercator).
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Ik een vervalser? 
Fomenko, kijk naar oe eige!

Konrad Celtes

De PK stelt niet het Romeinse Rijk voor maar het Grote Rijk?
De gegevens op de Peutinger-kaart (PK) zijn ontegenzeggelijk die uit de Romeinse tijd, en niet die van een 
middeleeuws Groot Rijk. Oost Europa en Rusland ontbreken namelijk op de kaart, terwijl daar toch het cen
trum van dat Grote Rijk lag. Het afgebeelde gebied op de PK is precies het gebied van het Romeinse Rijk. 
De PK zegt dat ook zelf: in Mesopotamië staat naast een aantal doodlopende wegen geschreven: “aree fines 
romanorum” = droogtegebied bij Romeinse grens. Het gaat blijkbaar om een kaart van het Romeinse Rijk, al 
dan niet vervalst, maar niet om een kaart van het Grote Rijk.

De PK is Romeins
Dat de PK gegevens uit de Romeinse tijd stammen blijkt onder andere uit de aanwezigheid van de twee grote 
steden Constantinopolis en Antiochia. Op een in de Middeleeuwen door Celtes (1500) gemaakte kaart zou
den die plaatsen niet meer voorkomen, immers Constantinopel werd in 1453 veroverd door de Turken en 
omgedoopt tot Istanbul en Antiochië werd in 1322 verwoest.

Ook de aanwezigheid van Herculaneum en Pompeii op de PK wijst op een vroeg-Romeinse origine van de 
kaart. Die twee plaatsen werden bedolven door de Vesuvius-uitbarsting van het jaar 79. Je zou hun namen 
dan ook niet meer verwachten op een kaart die rond 150 gedateerd wordt. Maar als de kaart werd opgemaakt 
naar gegevens ten tijde van Agrippa (rond 12 v.Chr.) hoorden die plaatsen er wel op. Ook kunnen die plaats
namen na de Vesuvius-ramp nog best enige tijd gebruikt zijn, feit is dat ze in het Itinerarium Antonini (rond 
290) niet meer voorkomen.
Dat de PK een vroeg-Romeinse situatie weergeeft blijkt tevens uit diverse plaatsnamen als bijvoorbeeld 
Sammarobriva, Durocortoro en Lutetia. Ten tijde van keizer Constantijn (310) werd de naam van een hoofd
plaats vaak omgedoopt in de naam van het plaatselijke volk. Zo werd Sammarobriva, de hoofdstad der Am- 
biani, tot Amiens; en Durocortoro, de hoofdstad der Remi, werd Reims; en Lutetia van de Parisi werd Parijs. 
De gegevens op de kaart stammen dus uit een periode vóór 310. Kon Celtes dat allemaal geweten hebben in 
1500?

Zijn er aanwijzingen dat in het Romeinse Rijk wereldkaarten circuleerden?
Dat is inderdaad op te maken uit de levensbeschrijving van keizer Domitianus (81-96) door Suetonius. Daar
in komt iemand ter sprake die een wereldkaart op perkament bij zich droeg. Dus rond het jaar 90 had iemand 
in Rome een wereldkaart! Overigens had die persoon er niet veel plezier van want hij werd door dat bezit 
verdacht van keizeraspiraties en dus ter dood gebracht.
Conclusie
Het lijkt me dat Topper en Fomenko nog maar eens bij zichzelf te rade moeten gaan of hun ideeën wel zo 
levensvatbaar zijn. En Henk: Peutinger is echt heel boos datje zijn kaart niet serieus neemt. Maar voor bear
gumenteerde discussie staat hij open!
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De vorming van de Noordzeekust door het stijgen en dalen van de 
ondergrond

Rob Voogel, Amsterdam

De reactie van de heer Boidin1 op mijn artikel 'De Merovingische tijd, een duistere periode voor Ant
werpen' 2, waarin hij uiteenzet dat het stijgen en dalen van de ondergrond wel degelijk een rol speelt in 
de vorming van de Noordzeekust, maakte mij duidelijk dat de bespreking van dit natuurverschijnsel 
niet in mijn artikel had mogen ontbreken.

Het stijgen en dalen van de ondergrond3
Terwijl de zeespiegel zeer langzaam maar zeker stijgt door het afsmelten van de ijskappen, blijkt het 
land te kantelen. Het westen gaat neerwaarts, het oosten opwaarts. Tezamen zorgen deze twee effecten 
gedurende de laatste eeuw voor een hoogteverandering van ca. 20 cm. Dit wordt bevestigd door satel- 
lietmetingen te land en ter de zee, waaruit blijkt dat de ondergrond stijgt en daalt. Dit was al bekend 
uit vele rapporten over het gemiddelde niveau van de vloed in zee bij de sluizen van IJmuiden (Nor
maal Amsterdams Peil), dat geen stabiele waarden aanduidt, omdat de peilmerken van het NAP met de 
bewegingen van de aardkorst meebewegen. Dit heeft verschillende oorzaken. Naast de voortdurende 
stijging van de zeespiegel (permanente transgressie) en het inklinken en de afgraving van de opper
vlakkige lagen, komt ook het stijgen en dalen van de ondergrond voor. Dit noemt men tektonische 
bodembeweging. Een deel van de "plaat" waarop de bodem ligt, stijgt of daalt. Het zijn uiterst lang
zame bewegingen, waarvan het effect over een relatief uitgestrekt gebied wordt gemerkt en die zich 
over miljoenen jaren kunnen uitstrekken. Dit verschijnsel wordt vooral toegeschreven aan het kantelen 
van een stuk aardbodem, waardoor de bodem van Scandinavië stijgt en onder Denemarken de oostelij
ke Noordzeekust daalt.
Hierdoor lijkt het waterpeil van de zee te stijgen; in werkelijkheid daalt de ondergrond. Omgekeerd 

zorgt het stijgen van de ondergrond voor een "daling" van het waterpeil. Op deze manier wisselen 
transgressies en regressies aan de oostelijke Noordzeekust elkaar af. Transgressie wordt beschreven 
als: uitbreiding van de zee over het land door stijging van de zeespiegel of daling van het land.
Een regressiefase wordt beschreven als: terugtrekken van de zee ten opzichte van het land tengevolge 
van bodemverheffing.4 Het dalen van de bodem is op zich niet de oorzaak van de grote overstromings
rampen uit de derde eeuw, daarvoor zijn de bewegingen te langzaam, maar in verbinding met grote 
stormvloeden kan het best fataal zijn geweest voor de toen nog onbedijkte Noordzeekust.

1 Boidin, M. 'De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen'.in: SEMafoor 9-2 2008 p. 9
2 Vogel, R. De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen2 in: SEMafoor 9.1 2008 p. 29-35
3 Boidin, M. 'Transgressies/regressies in de Lage Landen bij de zee' in: SEMafoor 1-3 2000 p. 6-9 
Compaan, H. 'Hoog en Droog. Veilig wonen in de Lage Landen zonder dijken' in: SEMafoor 3-1 2002 p. 2-10 
Kwaad, F. J.P.M. Het NAP-niveau -  de dijkpeilstenen van burgemeester Hudde en de geschiedenis van het nor

maal Amsterdams Peil http://home.tiscali.nl/~wr2777/NAP-niveau.htm
4 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 14e herziene uitgave 2005

Erratum
In de literatuurlijst van mijn artikel De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen in 
SEMafoor 9-1 2008 p. 34, staat de titel van het artikel van H. Compaan verkeerd vermeld. Het moet 
zijn: 'Hoog en droog. Veilig wonen in de Lage Landen zonder dijken.'
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Et iuxta villam Inglinheim

Guido Delahaye, Amersfoort

Het kleine woordje "et" levert nu al enkele afleveringen van S E M a fo o r1 een interessante discussie op, 
maar krijgt feitelijk teveel aandacht. Zelfs al worden nieuwe elementen in de discussie betrokken zoals 
de schrijfwijze van Ingelenheim en een verschil tussen "villa" en "civitas", dan moet het toch voor 
iedereen overduidelijk zijn dat het woordje "et" maar een onbeduidend detail is in de hele Noviomagus 
discussie. Een aantal teksten geven geen "et", andere wel. De vraag blijft natuurlijk wat de oudste, dus 
de originele tekst was en welke de kopieën. Albert Delahaye ging er in zijn betoog van uit, dat Einhard 
de juiste lezing gaf en Otto van Friesing, die in feite Einhard citeert, het eveneens juist geschreven 
heeft. Beiden geven geen "et". In andere (latere) kopieën blijk "et" er wel te staan, waarbij het wellicht 
om een. eigen toevoeging van de kopiist zal gaan. Einhard en Otto van Friesing zullen het toch beter 
geweten hebben dan alle latere kopiisten, immers zij zijn de eerste hand en waren "erbij" toen de tekst 
werd opgesteld. Overigens geeft Albert Delahaye over de bedoelde passage aan dat het hier ook hele
maal niet over Noyon gaat, maar over Neustad dat bij Inglenheim ligt, of als tweede mogelijkheid over 
Neumagen, ook Noviomagus geheten.2 Dat het Nijmegen geweest zou kunnen zijn, wordt ten enenma
le uitgesloten. Het moet toch ondertussen voor iedereen die een beetje de discussie gevolgd heeft dui
delijk zijn, dat het Noviomagus van Karei de Grote niet Nijmegen was. Niet alleen in Nijmegen zelf, 
maar evenmin in de naaste of verre omgeving is een spoor terug te vinden van een Karolingisch do
mein of van goederen die tot dat domein of de palts behoord moeten hebben. Vier en een halve eeuw 
(sinds Karei de Grote) hebben er volgens de traditie vele vorsten in Nijmegen geresideerd. Nijmegen 
heeft er geen enkel recht aan overgehouden, geen civielrecht en geen enkel kerkelijk recht. En niet 
alleen in Nijmegen is daarvan niets terug te vinden, evenmin in steden in de nabije of verre omgeving 
van Nijmegen tot in Xanten, Keulen en zelfs tot in Rome aan toe. Het moet toch ondertussen wel dui
delijk zijn dat Karolingisch Nijmegen nooit heeft bestaan. Zelfs de naam Nijmegen (nieuw e s ta d \) 
spreekt de traditie tegen!

Het kan evenmin ontkend worden dat het Bronnenboek van 
Nijmegen3 een aanfluiting is van historisch onderzoek. Het 
blijft als een waarheid overeind staan dat het één aaneen
schakeling van malversaties en manipulaties is. Het niet 
geven van vertalingen, het met opzet weglaten van gedeel
ten van teksten die de interpretatie Nijmegen tegenspreken, 
de vele onbewezen beweringen ("actum Noviomago"), de 
foutieve locaties tot in Italië (Novillare), de opzettelijke 
misleidingen en tekstvervalsingen, het zijn evenzoveel 
bewijzen van malversaties en bedrog. Teksten die altijd 
voor Nijmegen werden geclaimd, worden plots verzwegen.
Een reden voor die overslagen wordt niet gegeven, maar 
het is overduidelijk dat deze teksten op Noyon betrekking 
hebben. Zo worden berichten over de Noormannen uit de 
jaren 834, 841, de hele serie tussen 846 en 870, die van 
880, 881, 882, 885, 890 en 925, om er nog enkele te noe
men, plots niet meer voor Nijmegen geclaimd. Zij worden 
derhalve aan Noyon afgestaan. Daarmee wordt de verwar
ring die altijd ontkend werd en die niet alleen voor de 
Noormannen geldt m aar alles om vat, eindelijk toegege
ven. Dat de samenstellers van het Bronnenboek over dit be
langrijkste vraagstuk in de geschiedenis van Nijmegen zwijgen, is erger dan onvoorstelbaar; het is 
eveneens gewoon bedrog. Van de mythe van de palts leidt men in Nijmegen zonder een schijn van 
bewijs, het bestaan van de stad af, ook al wordt dat door de archeologie en eigen publicaties zoals H et 
V a lkh o f te N ijm eg en4 ten stelligste tegengesproken. De wijze waarop het B ronnenboek  van N ijm egen  
met de Noormannentekst uit 925 omgaat, vormt een afdoend bewijs voor de juistheid van de beschul

Nijmeegse Studiën deel X

P. Leupen en B. Thissen

B ronnenboek  
van N ijm egen
(eerste eeuw na Chr. -  1247}
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diging van wetenschappelijk bedrog. Het zijn malversaties van een universiteit, waarvan men toch niet 
zoveel onbenul mag verwachten, ergo: het gebeurt dus welbewust en opzettelijk. Zelfs voor historisch 
geschoolden die niet op de hoogte (kunnen) zijn van alle teksten, is de huidige discussie niet meer te 
volgen, vandaar dat velen afhaken en "alles maar bij het oude laten", want "zij,de geleerden, komen er 
immers zelf niet uit".
Daarbij komt, en ook dat heeft Albert Delahaye meerdere keren aangegeven, dat er na 1047 feitelijk 
geen sprake meer is van een discussie Nijmegen - Noyon. Wel van een aantal foutieve locaties van het 
bedoelde Noviomagus, zelfs van een grove blunder, door Floris IV "op een toernooi in Picardië" te 
laten sneuvelen in Nijmegen. Het etaleert het niveau van onderzoek van het Bronnenboek van Nijme
gen.

Ingleheim of Ingelenheim?
Een nieuw element in de discussie wordt ingebracht door Hans den Besten, die bij het door Albert 
Delahaye genoemde Ingelenheim enkele malen [sic] uitroept. "Sic transit gloria mundi: zo gaat de 
wereldse grootheid ten onder.In de vele en verschillende bronnen komen verschillende schrijfwijzen 
voor de plaats Ingleheim voor. Nu moeten we natuurlijk over deze schrijfwijze niet dezelfde discussies 
gaan voeren als rond de schrijfwijze van de naam Noviomagus is gebeurd. Mijns inziens wijst de 
schrijfwijze meer op de herkomst van de auteur of van de kopiist (!), dan op een inhoudelijk verschil. 
De boeken van Albert Delahaye staan er vol mee. Van Hans den Besten begreep ik dat hij het [sic] 
plaatste omdat de plaats nu Ingleheim heet. Maar dan moeten we ook geen Aken gebruiken, want die 
plaats heet nu Aachen. Het lijkt mij een oneigenlijke discussie.

Civitas of Villa?
Een andere element dat Hans den Besten inbrengt is om onderscheid te maken tussen "civitas" of "vil
la" Noviomagus. Dat is ook nieuw. Tot heden werd er in de discussie rondom Noviomagus hierin geen 
onderscheid gemaakt. Zoals Hans den Besten het voorstelt zou civitas dan Noyon zijn en villa steeds 
Nijmegen. Lag het maar zo simpel, dan waren we er misschien zo uit. Maar dan blijven we nog wel 
met een hele serie teksten zitten, waarin noch sprake is van civitas, noch van villa, maar gewoon van 
Noviomagus en allerlei varianten. Met die varianten meende men in het verleden ook te kunnen aanto
nen dat Noviomagus op Nijmegen betrekking had en Noviomus (om er een te noemen) op Noyon. 
Ook hiervan heeft Albert Delahaye onmiskenbaar aangetoond dat deze vlieger niet opgaat. De ver
schillende schrijfwijzen voor dezelfde plaats, bijvoorbeeld bij de kroning van Karei de Grote wat 
slechts in enkelvoud is geschied, weerleggen dit uitgangspunt als geheel foutief.
Ik ben van mening dat dit nieuwe element van Hans den Besten ook niet hard te maken is. Bekijkt men 
in het Bronnenboek tekst 182, om maar een voorbeeld te geven, dan wordt Numege zowel civitas als 
villa genoemd. Dan zou tekst 19 uit het Bronnenboek over Noyon gaan, terwijl het Bronnenboek er 
Nijmegen van maakt en zou de "civitates Noviomagiensis" in tekst 188, waar het toch duidelijk over 
Nijmegen gaat, toch Noyon zijn. Bij tekst 44 in hetzelfde Bronnenboek waar "villa Niumaga" wordt 
genoemd zou het dan om Nijmegen gaat, terwijl het in de context, die niet in het Bronnenboek te vin
den is (voorbeeld van een manipulatie c.q. tekstvervalsing), over een rijksdag "in Francia" gaat, waar
bij plaatsen genoemd worden als Compiègne, Poitiers, Amiens, Patrisbrunna, Corbie, St.-Denis en 
Parijs.
Het onderscheid dat Hans den Besten hiermee in elk geval wel onderkent, en daarin ga ik volledig met 
hem mee, is dat de context belangrijker is dan de schrijfwijze van de plaatsnaam. En juist hierin maakt 
het Bronnenboek de stelselmatige fout door bij elke Noviomagus, zonder enige vorm van bewijs, vlug 
Nijmegen te roepen. Alsof dat voldoende is en het daarmee bewezen is.

’Laenen, A. 'Albert Delahaye in Numaga' in: SEMafoor 8-3 2007 p. 39
Besten, H. den 'Apud Noviomagum (,) iuxta Inglinheim- Wanneer is een (niet verantwoorde) emendatie 
tekst fraude?' in: SEMafoor 8-4 2007 p. 37-38
Delahaye, G. 'Apud Noviomagum, iuxta Inglinheim' in: SEMafoor 9-1 2008 p. 14
Besten, H. den 'Aput Noviomagum et iuxta villam Inglinheim -  geen emendatie, geen tekstvervalsing'
in: SEMafoor 9-2 2008 p. 31

2 Delahaye, A. De ware kijk op ... Deel 1 Zundert 1984 p. 124, 290 en 291
3 Leupen, P. & B. Thissen Bronnenboek van Nijmegen Nijmegen 1981
4 Lemmens, G. (ed.) Het Valkhof te Nijmegen Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen nr. 3 1980
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TENTOONSTELLINGEN
Amsterdam Allard Pierson Museum nog tot 7/9 Lectori 

Salutem  (geschiedenis van schriftelijke documenten) 
Brussel Jubelparkmuseum een nieuwe afdeling voor de 

omvangrijke verzameling Gallo-Romeins 
Haarlem Archeologisch Museum tot 2/11 Dichter bij de 

archeologie (gedichten van Esther Jansma met 
Haarlemse bodemvondsten)

Tienen Stedelijk Museum tot 31/12 Doodgewoon?
(Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd) 

Lausanne Musée Romain tot 28/10 Les murs 
murmerent (Gallo-Romeinse graffiti)

Londen British Museum tot 26/10 Hadrian. Empire and  
conflict

München Archäologische Staatssammlung tot 14 
september Welterbe Limes — Roms Grenze am Main 

Aalen Limesmuseum tot 7/9 Kleider machen Römer, 
daama in het Römermuseum in Osterburken 

Dresden Landesmuseum tot 4/1/09 De Oberlausitzer 
zilverschat uit de l l e eeuw 

Laon Musée d ’art et d ’archéologie de Laon tot 31/12 
De galloromeinse en middeleeuwse collecties van de 
musea van Senlis en Laon 

Vlaardingen Vlaardings Museum tot 14/9 Gat in de 
markt (1 l e -eeuws grafveld)

SEMafoortjes
STRATEN VAN POMPEII
www.allesoverstraatnamen.nl meldt (via Jan Spooren- 
berg) het volgende: Aan het begin van onze jaartelling 
bestonden al grote wegen. Bijvoorbeeld tussen de 
versterkingen aan de linker Rijnoever. Op het 
grondgebied van Alphen aan den Rijn zijn restanten van 
deze weg, de Via Militaris, teruggevonden. Maar 
marmeren o f  bronzen straatnaambordjes uit die tijd zijn 
nog nooit opgegraven. En er bestaan ook geen 
grafopschriften met een adresaanduiding. Over Romein
se straatnamen in steden is dus niets bekend. Helmut 
Signon verbaast zich hierover. Hij bestudeerde de straat
namen van de ‘Romeinse stad’ Keulen. En stelde vast 
dat binnenin de steden de straten altijd naamloos waren. 
De Via Sacra in Rome lijkt een uitzondering. Alle grote 
rivieren hebben wèl oude namen, maar de grote 
Romeinse verbindingswegen slechts bij uitzon-dering. 
Bijvoorbeeld de Via Aurelia, vernoemd naar zijn 
financier. Andere vergelijkbare namen waren: Via 
Aemilia, Via Appia, Via Egnatia, Via Flamina en de Via 
Salaria. De samensteller van deze website was op 8 
september 2000 in Pompeii, de stad die op 24 augustus 
van het ja a r 79 na Christus geheel werd verwoest en 
bedolven door een uitbarsting van de Vesuvius, en pas 
na meer dan 1700 ja a r weer werd opgegraven. Daar 
sloeg de twijfel ten aanzien van het voorgaande toe, 
want veel straten bleken namen te hebben. Voorlopig 
wordt aangenomen dat die namen van latere datum zijn. 
Zoals de twee oost-west hoofdwegen: de Via dell’Ab- 
bondanza en de Via di Nola met zijn verlengingen Via 
della Fortuna en Via delle Terme.). Geeft dit te denken?

Leeuwarden Fries Museum tot 31/12 Super Terpen 
Wijk bij Duurstede diverse mini-exposities in verband 

met een nieuwe Dorestad-onderzoek 
www.wiikbiiduurstede.nl

Nijmegen Museum Het Valkhof van 23/8 tot 4/1 Luxe 
en decadentie; Leven aan de Romeinse goudkust 

Morbach Archäologiepark Belginum tot 31/10 
Belginum und der ländliche Raum in der Spätantike 

Würzburg Mainfränkisches Museum tot 26/11 Eine 
Weit in Bewegung (over mobiliteit in de vroege 
middeleeuwen)

Weissenburg Römermuseum tot 5/10 Alles geritzt 
Botschaften aus der Antike

Attendering permanente exposities
Woerden Stadsmuseum Vondsten uit de Romeinse tijd  
Künzig Museum Quintana Der Künziger Römerschatz 
Leipzig RO M  CCCXII (Panorama van Einzug 

Konstantins in Rom anno 312 n.Chr)
Utrecht Centraal Museum Romeinse tijd in Utrecht', 

Liberchies over Kelten en Romeinen 
Ath Gallo-Romeinse tijd 
Haltern Romeinse tijd
Bramsche-Kalkriese Romeinse tijd (Varusslag?) 
Rindern (Museum Forum Arenacum)
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is gesloten 

tot in de lente van 2009

KERKEN VAN BREDA
Wim Spapens publiceerde onlangs zijn Bredase Kerken 
door de eeuwen heen... een geschiedenis van alle kerken 
in Breda en omgeving. Hij werkt met een indeling in de 
volgende perioden: 1000-1500, 1500-1600, 1600-1700, 
1700-1800, 1800- 1900 en 1900 tot heden, eenvoudig en 
doeltreffend. De periode van de onderdrukking 
(schuilkerken) en ook de periode van de RK-restauratie 
zijn prachtig te overzien. De oudste periode vraagt 
natuurlijk vanuit de SEM-doelstelling de aandacht. 
Breda heeft circa 1100 een eerste kerkje (hout),
verbouwd in 1116 (tufsteen: een stenne moinster = 
monasterium) en 1269 (baksteen). De boeiende
geschiedenis van de Grote Kerk in Breda is bondig en 
helder beschreven (p. 46-54). Omstreeks 1300 zijn er 
ook kapellen en kerken in omliggende dorpen. Tot 1561 
behoort het gebied tot het bisdom Luik; daama tot het 
bisdom Antwerpen en sinds 1853 is Breda een 
zelfstandig bisdom. Een aantal naburige dorpen waren
eigendom van de abdij van Thom. (Een grondig
onderzoek naar de vroege geschiedenis van deze abdij is 
wel een dissertatie waard.). Breda was zelfstandig en had 
dus een eigen kerk. Spapens vindt in verband met dat 
eerste kerkje dat missionarissen al snel de streek van 
Breda bezochten. Dat lijkt echter rijkelijk laat, tenminste 
als we kersteningsgeschiedenis van de Lage Landen 
serieus nemen. Het boek is vooral een ordening van het 
vele dat gepubliceerd werd in de loop van vele jaren. Het 
boek geeft zoveel inzicht in de ontwikkeling van de 
kerkenbouw dat de methode van werken van Spapens 
voorbeeldig genoemd mag worden en aanbeveling 
verdient. Historici aller landen, hier ligt een geweldig 
werkterrein te wachten.
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DE ROMEINSE GODEN
Het Jaarboek Numaga 2007 bevat een uitstekend artikel 
van Katja Zee over Een altaar van Saturnus op de 
Hunerberg. Het altaartje werd in 2001 opgegraven. Het 
zou dateren van circa 90 n.Chr. Satumus is de vereerde 
god. De legerplaats werd aan het einde van de 2e eeuw 
verlaten. Dat is de fase dat ‘oosterse mysteriecultussen, 
zoals de mithrascultus en het christendom’, in het gehele 
Romeinse rijk steeds meer aanhangers kregen. Ruim 100 
jaar later is er weer een legerplaats, namelijk op het 
Valkhof: ‘In deze periode werden Germanen - vanaf de 
late derde eeuw Franken genoemd - ingezet bij de 
verdediging van de Romeinse grens. Deze Franken 
zullen hun eigen religie hebben toegevoegd aan de 
bestaande smeltkroes van Romeinse, oosterse en 
inheemse religies. In dit verband het volgende citaat: 
‘Het mag dan wel zo zijn dat inheemse soldaten hun 
eigen rituelen mochten uitvoeren, daarnaast moesten ze 
ook deelnemen aan de Romeinse ceremonies en de 
verering van de keizer. De keizerverering was geïnitieerd 
door keizer Augustus, aanvankelijk door zijn stiefvader 
Caesar te vergoddelijken. Na de dood van Augustus 
werd hij ook tot god verheven; later werden de keizers al 
tijdens hun leven vereerd’. Over de identiteit van Caesar 
en Jezus van Nazareth, beschreven door de Italiaanse 
taalkundige Fr. Carotta gaat de discussie nog in alle 
hevigheid door. Maria Wyke (Caesar, A life in Western 
Culture, 2008) vindt het een onzinnige hypothese al 
geeft ze wel aan dat over de relatie tussen de levens van 
Julius Caesar en van Jezus Christus voorheen ook al veel 
geschreven is. In de Academische Boekengids (juli 2008) 
bestrijden A.P.J. Hendrikse (vertaler van het boek van 
Carotta), J. van Friesland (regisseur van de documentaire 
Het Evangelie van Caesar), G. Janssen (classicus) en P. 
Pierik (historicus) de mening van Anton van Hooff dat 
Carotta’s theorie complete onzin is. Classicus Van Hooff 
verdedigt zich fel, en deze keer lijkt het erop dat hij 
Carotta’s boek zo langzamerhand wel gelezen heeft, iets 
wat hij lange tijd zei te weigeren.

DE OUDSTE PORTRETTEN VAN GRAVEN VAN 
HOLLAND
Hendrik Spiering meldde (NRC  1 juni 2008) dat deze 
oudste portretten te vinden waren in een 15e-eeuws 
handschrift van Hendrik van Heessel. Vlak daarna 
reageerde Claudine Chavannes-Mazel met het bericht dat 
het evangeliarium van Egmond (ca. 975) de oudste 
voorstelling geeft van een graaf van Holland of beter 
gezegd: een graaf van West-Friesland, namelijk van Dirk 
I met zijn vrouw Hildegard. Verder noemt ze een 
zandstenen reliëf (van ca. 1121) uit het benedictijner 
klooster van Egmond-binnen waarop graaf Dirk VI en 
zijn moeder gravin Petronella te zien zijn; het reliëf 
wordt nu bewaard in het Rijksmuseum in Amsterdam.

KORNELIMÜNSTER
Twee uur lopen van Aken ligt Kornelimünster, in de 
Romeinse tijd Vamecum geheten. Hier kruisten de 
wegen van Aken-Trier en van Keulen-Jülich-Dinant. 
Daarna zijn er de bekende lege middeleeuwen, totdat 
Lodewijk de Vrome (778-840), zoon van Karei de Grote, 
er een klooster liet bouwen voor zijn vriend en adviseur 
(geestelijke leidsman) Benedictus van Aniane, in feite de 
organisator van de orde der benedictijnen (kennelijk 
gesticht door Benedictus van Nursia). Benedictus van 
Aniane kwam voort uit de West-Gotische familie van de 
graven van Maguelone, heette oorspronkelijk Witiza en 
werd in Aniane (Zuid-Frankrijk) geboren. Hij werd 
opgevoed aan het hof van Pippijn en na een loopbaan als 
officier trad hij in 773 in bij de benedictijnen in het 
klooster St. Seine bij Dion. Het klooster Inda in 
Kornelimünster (Monasterium Sancti Salvatoris ad 
Indam) was bedoeld als toonaangevend voorbeeld voor 
de hervorming van het benedictijnse kloosterleven. Zoals 
gebruikelijk werd het klooster/de abdij (die in 817 was 
ingewijd) in de jaren 881-892 door de Noormannen 
verwoest. Maar de Ottoonse keizers bevorderden daarna 
een sterke economische positie van de abdij en daardoor 
was het herstel van de gebouwen mogelijk. In de 
domkerk bevindt zich het graf van de tweede 
Benedictus. De voormalige abdij is nu een schitterend 
museum voor (moderne) kunst. Kornelimünster is al 
eeuwenlang een belangrijke bedevaartplaats. In de 
Domkerk worden onder meer drie grote ‘Biblischen 
Heiligtümer’ bewaard, namelijk drie kledingstukken van 
Jezus. In latere tijden kwam het klooster meer in het 
teken te staan van Sint Cornelius. Cornelius was paus en 
stierf in 253 als martelaar; van hem worden in de 
domkerk relieken bewaard. Een kritisch onderzoek naar 
de geschiedenis van Kornelimünster in het eerste 
millennium is nog niet verricht.

GRONDLEGGERS VAN EUROPA
In Echternach was er dit jaar een drukke processie 
(15000 deelnemers). Kardinaal Danneels leidde in 
opdracht van paus Benedictus XVI het eerbetoon aan 
Willibrordus. Deze missionaris was een van de eerste 
echte Europeanen, aldus Danneels.
Er was ook een wetenschappelijk colloquium met als 
spreker onder meer Joris Vercammen, oudkatholiek 
bisschop van Utrecht. Volgens historicus Willy-Paul 
Romain was Bonifatius de grondlegger van Europa (zie 
zijn boek Bonifatius. Grondlegger van Europa); Georges 
Duby schreef de inleiding. Karei de Grote is volgens 
Rosamond McKitterick de beste grondlegger van 
Europa; zie haar boek: Charlemagne. The formation of a 
European Identity, Cambridge University Press). In een 
vorig boek (History and Memory in the Carolingian 
World, dezelfde uitgever) verkondigde Rosamond dat de 
Annales regni francorum vooral een Frankisch doel 
dienden. Dat doel valt nu samen met dat van Europa. 
Ronald van Kesteren meldt in de NRC van 4 juli 2008 
dat Rosamond zich uitsluitend baseert op documenten 
die zeker uit de tijd van Karei de Grote stammen. Ook 
deze optie verdient wel wat nadere aandacht.

Zaterdag 1 november 2008 
SEM -symposium Dateringen! 
Zie bijlage voor aanmelding!
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