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Van de redactie

Met dit bijzondere nummer sluiten wij de eerste 10 jaar van SEM en 10 jaargangen SEMafoor af.
Een periode waarin veel onderwerpen door onze onbezoldigde auteurs en redactieleden bij u terecht zijn 
gekomen, om de vele artikelen in de drie SEM-boeken niet te vergeten.

Bijzonder omdat dit nummer, met twintig pagina's extra inhoud, het dikste nummer ooit is en de 
middenpagina's als extraatje in kleur zijn uitgevoerd.

De nu in 10 jaargangen verschenen 39 nummers (want de eerste jaargang had er maar 3) omvatten nu 
1641 pagina's met bijdragen.
Maar het gaat natuurlijk niet om de omvang, maar om de inhoud: de honderden artikelen, reacties en 
SEMafoortjes.

In dit bijzondere nummer» weer veel oorspronkelijke stukken, over de Romeinse periode, over de vroege 
middeleeuwen en over de geschiedschrijving over de perioden daarna.

Romeinen als Varus en Caesar komen ter sprake, Romeinse wegen en heerbanen, hun mijlpalen en een 
van hun winterkampen en hun contacten met oude Belgen en Germanen.

Verder gaat het ook over Franken en plaatsen als Dorestate / Dorestad en Nomodoca.
Franken, Scaliger, maar ook royaal de ruimte voor uw reacties op eerder gepubliceerde artikelen.

Verder dit keer extra veel reacties van onze lezers. Hieruit blijkt maar weer eens dat de geschiedenis van 
het eerste millennium voor ons niet definitief vastgesteld is. Er staat nog veel ter discussie vooral ook door 
de resultaten van archeologisch onderzoek en zo hoort het ook in een serieuze wetenschap.

Wanneer u dit nummer in handen krijgt is ook onze 10e studiedag, al enige jaren symposium genoemd, 
weer verleden tijd.
Hoe hierin aandacht aan ons jubileum is besteed, leest u in het komende februarinummer.

Personalia
Vanaf her eerste begin is Joël Vandemaele uit Watou-Abele voor SEM opgetreden als contactadres in 
België. Vanwege zijn hoge leeftijd is er in overleg met hem gekozen voor een jongere persoon.
Voortaan zal deze rol worden behartigd door ons bestuurslid Kurt Wayenberg uit Lint. Met ingang van de 
volgende jaargang wordt dit ook zichtbaar op de achterzijde van ons blad.

Tot onze spijt maken we vermelden we hier het overlijden van een van onze auteurs, de Groninger 
amateur-historicus en amateur-archeoloog M.A. Holtman uit Kantens.

Financiën
In verband met de gestegen kosten, zien we ons helaas genoodzaakt de abonnementsprijs met ingang van 
de jaargang 2010 te verhogen naar € 35,-
Wij verzoeken u dit bedrag vóór 31 januari 2010 aan ons over te maken op rekeningnummer 910 26 78 
van: Stichting SEM Bavel onder vermelding van: SEMafoor 2010
De extra IBAN en BIC codes voor overmakingen uit het buitenland vind u op de achterzijde van dit 
nummer.

Wij wensen u veel leesplezier en blijven rekenen op uw inhoudelijke bijdragen. Kopij voor het volgende 
nummer graag vóór 1 januari 2010.

November 2009,
Redactie SEMafoor
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De identiteit van de Franken 
Nieuwe visies op herkomst, vestigingen en identiteit

A d  M aas, Leende

Een beschouwing over het populaire boek De Da Vinci Code besloot ik met een passage over de Franken.1 
Deze tekst was vooral gebaseerd op een artikel in Zeitensprünge (2007) van Angélika Müller: 'Die Fran
ken sind kein 'Stamm.' Neuerlicher Versuch Ihre Identität zu erhellen'. Daama las ik eens aandachtig het 
boek Die Merowinger vor ihrem Reich. Die sarmatischen und sigrambischen Wurzeln der Dynastie (2006) 
van Reinhard Schmoeckel.3 Ik bezocht de tentoonstellingen Rom und die Barbaren. Europa zur Zeit der 
Völkerwanderung en Die Longobarden. Das Ende der Völkerwanderung in Bonn (2008) en ik nam de bei
de catalogi door. En onlangs verscheen Schmoeckels boek König Chlodwig war kein Franke. Frankreichs 
und Deutschlands sarmatische Wurzeln. Tijd voor een balans. Allereerst een rondgang door vroegere, 
maar nog actuele, visies op de Franken: de belangstelling was altijd al groot en er was ook discussie ge
noeg. Vervolgens zal ik zo duidelijk mogelijk de nieuwe interpretaties van Müller en van Schmoeckel op 
een rij zetten. De conclusie mag naar mijn mening zijn dat bronnen m.b.t. de Franken de laatste eeuwen te 
beperkend zijn gelezen; bepaalde afgezworen opvattingen blijken herziening waard en daarvoor is er ook 
steun vanuit de archeologie. Zo kom ik ten slotte haast vanzelf uit op enige overwegingen in verband met 
methoden van onderzoeken van de geschiedenis van het eerste millennium in de Lage Landen.

1. Traditionele visies
In de geest van velen hangen de namen van Friezen, Franken en Saksen samen, ze worden in één adem 
genoemd, hoewel ze als afzonderlijke volkeren gezien worden. Blok zegt echter: "Het is mogelijk dat de 
Romeinen de op zee opererende volken allemaal Franken noemden..." 6 De samenhang tussen deze be
volkingsgroepen zien we in tal van teksten, maar het antwoord op de vraag waar deze groepen op bepaalde 
momenten woonden en waar ze al of niet vijandig met elkaar te maken hadden, is niet eenvoudig te geven. 
Is er sprake van etnische groepen die in de loop van het eerste millennium herkenbaar blijven? Dat lijkt 
niet het geval te zijn. Friezen, Saksen en Vikingen worden weliswaar -vaak onbedoeld- voorgesteld als af
zonderlijke bevolkingsgroepen (van oorsprong: stammen) maar blijken bij het ordenen en analyseren van 
historisch en archeologisch materiaal onderling vaak nauwelijks identificeerbaar. En met Franken is er ook 
van alles aan de hand. Ze worden gewoonlijk gezien als een netwerk of combinatie van stammen, een 
Germaanse "stammenzwerm",7 maar dan wel een zwerm die zich in de loop van het eerste millennium 
klaarblijkelijk ontwikkelt tot een dominant volk.

Frank en vrij
Er is dan ook de opvatting dat de naam 'Franken' eerder een typering is voor mensen die zich in een be
paalde politieke situatie bevinden: degenen die vrij geworden zijn of zich vrijgemaakt hebben en zich wis
ten te handhaven. Deze benadering van de identiteit van de Franken start graag met een etymologie van 
het woord 'frank'. Het accent komt dan te liggen op mensen die vrij geworden zijn: frank en vrij, in tegen
stelling tot horig en ondergeschikt. En rondom die woorden werden allerlei andere positieve kwaliteiten 
gelegd. (De gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm hebben op dat terrein hun bijdrage wel geleverd.) In de
ze opvatting is de naam 'Franken' niet gekoppeld aan volksstammen maar meer aan de politieke situatie 
van mensen die niet langer horig aan de Romeinen waren. De aanduiding 'Franken' is dan een verzamel
naam of bijnaam voor volkeren die het Romeinse juk van zich af wisten te schudden of een meer onafhan
kelijke status gegund kregen. Franken is dan van 'frank' afgeleid, en niet omgekeerd. Het gaat dan meer 
om een woord dat bij een bevrijdingsbeweging past. Die beweging zou dan begonnen kunnen zijn in het 
gebied van de horige Germanen (dus links van de Rijn stroomafwaarts gezien), aangenomen dat de Rhe
nus in dit geval de huidige Rijn is. De vrije Germanen werden rechts van de Rijn gedacht. Zo'n beginge- 
bied kan het lage gedeelte van Germania Inferior geweest zijn, dat wil zeggen het gebied van het huidige 
Zuid-Holland waar een drukbevolkt gebied in de nabijheid van de veronderstelde Corbulogracht circa 260 
n.Chr. prijsgegeven werd. Terugtrekkende Romeinen hebben wellicht ook aangestuurd op een krachtige 
en betrouwbare invulling van de machtsuitoefening in de verlaten gebieden die er steeds meer bij kwamen. 
Het heersen in deze gebieden en het beheersen van de gang van zaken werd voor de Romeinen zelf steeds 
meer een onhaalbare kaart. De naam 'Franken' staat voor deze ontwikkeling waarbij andere groepen (me
de) de leiding overnamen. Kernpunt is het terugtrekken van Romeinen en een politiek om zo gunstig mo
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gelijk opvolging en waarneming te regelen. Dus niet zozeer (of niet alleen maar en niet altijd) een verove
ringstocht van een groepering Germanen die onder de naam van Franken het heft in handen kreeg in de 
ex-Romeinse gebieden.
Een bekende en vaak verkondigde opvatting is inderdaad dat in de loop van de eerste eeuwen na Christus 
kleine stammen uit het Rijn-Wesergebied een netwerk vormden: Ampsivariërs, Brukteriërs, Chamaven, 
Chatten, Chattuariërs, Chauken, Sicambriërs, Tenkteren, Tubanten, Usipeten en andere. De oorsprong van 
dat verband zou al liggen in de tijd van de 'Bataven-opstand' en in de derde eeuw werd het netwerk meer 
een georganiseerd verband. Tegen het einde van die eeuw zou een deel van de Franken, namelijk de Sali- 
sche Franken naar de Rijndelta getrokken zijn (de naam ‘Merwede’ wordt wel eens in verband gebracht 
met namen als ‘Merowech’ en ‘Merowinger’), van daar in de loop van de vierde eeuw naar Taxandria, en 
vervolgens naar regio's in het huidige Zuid-België en Noord-Frankrijk. Toen de Limes langs de Rhenus 
niet meer functioneerde, werd de heerbaan Boulogne-Keulen gemilitariseerd met een brede strook ver
sterkte steden (zoals Maastricht, Tongeren, Bavay, Doornik, Cassel en Boulogne) en fortificaties. Dit 
droeg sterk bij aan de grensvorming tussen Romaans en Germaans taalgebied. In deze grensstrook namen 
de bondgenoten (foederati) de verdediging op zich of in elk geval toch de "Barbaarsche huurknechten, lae- 
ti genaamd, een samenraapsel van Franken, Alamannen, Bataven, Sueven"4

Franken viaTaxandria en De Kempen?
De Franken vestigden zich dus volgens de traditionele historiografie eerst in Taxandrië (Kempenland). 
Blok ziet Toxandrië als het stroomgebied van de Dommel.9 Na het (vermeende) verblijf in Taxandria ves
tigden de "Franken zich bij de nieuwe grensstrook Keulen-Boulogne". "Profitant des événements, les 
Francs Saliens quittent la Toxandrie et remontent la vallée de l'Escaut, vers Toumai", wordt gesteld in 
Rois des Francs 482- 1983, alsmede: "Dans nos régions, le temps des Francs (486 n.Chr.) était venu, le 
temps de ces Mérovingienne de Toumai qui vont créer la Francia".6 De aanwezigheid van de Franken in 
Taxandria en in De Kempen in de periode tussen 250 en 450 n.Chr. wordt in veel literatuur beschreven. 
Het gaat om een soort 'overgangs-aanwezigheid'. Een bekende gebeurtenis in dit gebied zou de strijd tus
sen Saksen en Franken bij Deusone in Regione Francorutn (Diesen?) geweest zijn in 373 n.Chr. Volgens 
A. Kakebeeke is er alleen maar sprake geweest van een militaire bezetting en niet van een Frankische oc
cupatie." Naar zijn mening berust de aanname dat Salische stammen zich in De Kempen vestigden op 
niets. Archeologisch gezien valt er niets te melden, terwijl de vondsten in Zuid-België en Noord-Frankrijk 
overvloedig zijn. Kakebeeke ziet niet in, dat een aankondiging van een 'vestiging' (een militaire overeen
komst) in 358 en het feit van een veldslag in 451 in Noord- Frankrijk (bij Vicus Helena) voldoende bewijs 
is voor het begin en eind van Salische bewoning in De Kempen. Van een 'sprong naar het Zuiden', die 
Blok veronderstelt,9 is geen sprake. De Franken hadden al in 385 n.Chr. een machtspositie in Trier. De 
Kempen ziet Kakebeeke niet als een ‘sanatorium voor amechtige Saliërs tussen 358 en 451’. Er hebben 
zich pas na omstreeks 600 n.Chr. Franken in De Kempen gevestigd, en die occupatie kwam niet vanuit het 
noorden maar vanuit het zuiden. De mogelijkheid van deze zuid-noordontwikkeling stemt overeen met ar
cheologische bevindingen en met bepaalde toponymische verschijnselen. Dat de Franken zich in de vierde 
eeuw juist op de rijke lössgronden van België en Noord-Frankrijk vestigden en niet op de schrale heide
gronden van Taxandria, vindt Kakebeeke logisch en hij voegt eraan toe: "Merkwaardig is, dat historici 
vrijwel nooit de bodemgesteldheid als factor in hun redeneringen mee laten spelen", terwijl de meeste ge
ografen in Nederland lijden aan 'historiofobie'. De opvatting van onder meer Blok dat de Salii hun oor
spronkelijke gebied Salland verlieten en zich vestigden op de Veluwe aan de oevers van de Oude Rijn, is 
in de ogen van Kakebeeke puur constructie. Hij zegt daarover: "De bron spreekt van Franci qui Bataviam 
inveserant; er wordt noch van Saliërs noch van De Veluwe gerept." De koppeling van Salland en Salii (Sa
liërs) is volgens Kakebeeke uit de lucht gegrepen en leidde tot een ‘moeras van hypothesen’: "Het fraaiste 
doet dat Schmidt, die Salland als "Zoutland" beschouwt en daarin een bewijs ziet, dat deze Franken aan de 
Zuiderzee woonden. Hij vergeet echter daarbij, dat de Zuiderzee nog moest ontstaan, dat het meer 'Fle- 
vum' zoet water bevatte en het Germaanse woord voor zout niet sal maar salt is. Kakebeeke hield wel van 
duidelijkheid.

Frankische archeologica
Blok besteedt in zijn boek De Franken in Nederland amper aandacht aan archeologische vondsten die in 
verband gebracht kunnen worden met de Franken, maar onderstreept wel nadrukkelijk het belang ervan 
voor de ontwikkeling van onze kennis met betrekking tot de Franken. Dat is goed gezien. Hoewel het ar
cheologische werk de laatste decennia sterk is toegenomen, blijkt (of bleek?) het nog onmogelijk om op 
eigen kracht een samenhangende ontwikkeling van de Franken te schetsen op basis van de vondsten en
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bevindingen. De vondsten die in verband gebracht worden met de Franken betreffen contouren van ge
bouwen en nederzettingen, vooral grafvelden en graven met een aantal opvallend rijke bijgaven, en ui
teraard losse vondsten als munten, sieraden en wapens. Er is een begrijpelijke neiging om niet-Romeinse 
graven te zien als Frankische graven en om deze weer te laten samenvallen met graven uit de Frankische 
tijd. Het staat vast dat de Gallo-Romeinse graven (crematie en geen grafgiften) opgevolgd zijn door gra
ven met lijken en allerlei grafgiften.12 In het kader van het archeologische project over de Frankische mi
gratie zijn nederzettingen opgegraven in Ede-Veldhuizen, Ede-Op den Berg, Rhenen en W ehl.13 Opval
lend zijn de grote hoeven en een groot aantal graanschuren en spiekers; de stallen boden nogal eens ruimte 
aan een dertigtal beesten. Deze vondsten worden in verband gebracht met de Chamaven die namens de 
Romeinen militaire taken uitvoerden aan de Limes. Van de locatie Rhenen wordt verondersteld dat het een 
regionaal centrum was, met aan het hoofd ervan een vorst, volgens W. van Es12 een soort zetbaas in Ro
meinse dienst. Deze nederzettingen zijn in de periode 400 tot 450 n.Chr. verlaten. Frankische graven en 
begravingen van Krefeld /  Gellep tonen een verwoestende aanval aan op dit castellum (Galupa), waar
schijnlijk circa 260 n.Chr.; dat wordt althans geconcludeerd uit de slordige en haastige begravingen van 
Romeinen en Romeinse onderdanen.14 Het gaat hier om een zeer groot grafveld met vlak daarbij een graf 
met een grote rijkdom aan bijgaven, dat toegeschreven wordt aan een zekere Arpvar die een vertrouweling 
van Clovis geweest zou zijn. In Gennep/ Zelder14 werd in 1989 een Germaanse (Frankische) nederzetting 
uit de late vierde en uit de vijfde eeuw blootgelegd. Met deze nederzetting was het rond 500 n.Chr. ge
daan. Het graf van Childeric (457 -  482) werd in 1653 op het terrein van de vroegmiddeleeuwse kerk van 
St.-Brice gevonden. Over de Childeric-schat is al een bibliotheek vol geschreven.10 In dit artikel is deze 
vondst vooral ook van belang omdat de authenticiteit van de schat en van de vindplaats (Doornik) niet be
twijfeld hoeft te worden. Dat biedt een belangrijk houvast. Childerik is tegelijk bevelhebber in Romeinse 
dienst en koning (Rex foederatus) van de Franken of een deel van de Franken. Grote bekendheid geniet 
ook de sieradenschat uit een zeer rijk vrouwengraf van circa 600 dat opgegraven is op de pandhof van Sint 
Servaas in Maastricht. Onder het koor van de Keulse dom zijn ook Frankische graven met ongewoon rijke 
bijgaven gevonden, onder meer een sarcofaag met uitzonderlijk veel sieraden, waarschijnlijk van rond 530 
n.Chr. In een fles bevond zich nog (historisch) water. De mogelijkheid is geopperd dat het hier gaat om 
het graf van de tweede vrouw van Theudebert, namelijk Wisigarde, lid van het Merovingische konings
huis.14 In het Frankische gebied diende zich in de loop van de zesde eeuw een nieuwe generatie grafvelden 
aan die meestal niet aansloten bij de oude foederatengrafvelden. Aan de vele rijke graven is te zien dat de 
oude krijgselite plaatsgemaakt heeft voor een 'nieuwe' generatie van grootgrondbezitters, die veel werk 
maakte van hun verhouding met de koning en met de kerk.

2. Nieuwe visies
De nieuwe visies behelzen de idee dat de Franken inderdaad (uiteraard) via het oude vrije Germania 
(Duitsland) naar de Lage Landen gekomen zijn, maar dat het geen Germanen waren. Het is nodig om de 
meest directe bronnen opnieuw te raadplegen en goed te kijken naar archeologische bevindingen.

Franken en Hebreeërs
In haar artikel werpt Angélika Müller (Berlijn) een bijzonder verrassend licht op de thematiek van de 
Franken.2 De betekenis van het woord Frank' leidt zij af uit studies van Morgan E. Kelley: frank is fir- 
ankh = Leute des Ankh. Kelley houdt deze mensen voor 'Skyto-Semiten'. Krijgen we hier nu een ander 
maar wel een soortgelijk verhaal over de afstamming van de Franken van de Trojanen? Dat is een mooie 
vraag. Ik denk dat we met een serieuze optie van doen hebben en krijgen.
Waar Romeinen vertrokken, ontstonden Franken. De neiging om Franken te zien als een bepaalde etnische 
bevolkingsgroep heeft de studie van en het onderzoek naar Franken gedomineerd. Maar Müller beweert 
dat het gaat om een politiek en juridisch kenmerk van groepen mensen, namelijk de groepen die vrij ge
worden zijn. Frank is dus geen stam, en ook geen karaktertrek, maar een politiek-juridisch feit. Franken, 
dat wil zeggen vrij gewordenen. Gewoonlijk gaat men ervan uit dat de Franken veel invloed van de Ro
meinse cultuur hebben ondergaan, maar volgens Müller is er ook een heel andere invloed werkzaam ge
weest. Die komt van de zogenaamde Hebreeërs (een jonger woord is: Joden) die niet alleen de kosmopoli
tische handel beheersten, maar ook militair goed georganiseerd waren en een hoog beschavingsniveau 
hadden. Dit zijn volgens Müller e.a. de (primaire) Franken. Ze zwierven rond en onderhielden bijzondere 
relaties met autochtone bewoners van een regio. Het was kennelijk een nogal weloverwogen en gepland 
zwerven. Deze Franken hadden macht op het land maar ook op zee. Ze volgden de terugtrekkende Romei
nen die in een zwakkere positie kwamen te verkeren. In de derde eeuw was Gallië een geliefd gebied. In 
291 n.Chr. ruimden de Romeinen voor de Franken grondgebieden in bij Trier en Kamerijk. Zo maakten ze
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steeds aanspraak op nieuwe gebieden. Aantrekkelijk wordt deze hypothese vanuit juridisch perspectief. 
Autochtone bewoners bezaten het 'Landrecht' (in feite: bloed en bodem) en de begaafde landlozen de 
'Herrschaft'. Dit onderscheid opent interessante mogelijkheden. Het belang van een verbond tussen au
tochtone bewoners en de nieuwkomers (tezamen: de Franken, degenen die vrij waren en werden) is duide
lijk. Maar zo wordt ook een duale machtsstructuur helder: de koning en de majordomus. De koning was er 
voor het heil van het rijk, de majordomus voor de (militaire) macht. De dynastie van de Merovingers werd 
gewelddadig beëindigd in 620 n.Chr. door Pippijn van Herstal (majordomus) in samenwerking met bis- 
schop Arnulf van Metz. De duale structuur bleek steeds meer ongelukkig en hinderlijk voor de economi
sche ontwikkeling. Daarom moest er bepaalde macht verdwijnen, en ik citeer nu Müller: "Dazu gehorte 
vor allem das von der merowingischen Sippe gestellte Sakralkönigtum, welches an die traditionelle Göt
tinnenreligion oder eine christliche Madonnenreligion (Theotokos, Schwarze Diana) gebunden war und 
der Installierung eines weströmischen 'gesamtfränkischen' Herrschertums (und männlicher Götterhoheit) 
im Wege stand."
De Merovingers moesten verdwijnen omdat hun ('vrouwelijke') opvattingen over god, mens en leven, land 
en wereld niet meer geschikt waren voor de economische groei. Het einde van de Merovingers was klaar
blijkelijk het begin van een nieuwe opvatting van de religie van het christendom. En die nieuwe opvatting 
stond direct in verband met de gewenste economische politiek.

Sarmaten en Franken
Reinhard Schmoeckel publiceerde in 2006 een opmerkelijk boek Die Merowinger und Ihrem Reich. Die 
Sarmatischen Wurzeln der Dynastie 3 en drie jaar later een nog bredere uitwerking van dat boek,5 name
lijk: König Chlodwig war kein Franke. Frankreichs und Deutschlands sarmatischen Wurzeln ( 2009). Al
vorens de inhoud van het laatste boek te schetsen, geef ik even een beknopt overzicht van beide, zodat u al 
een globaal idee hebt van de inhoud van deze boeken.

Die Merowinger vor Ihrem Reich König Chlodwig war kein Franke
1. 'Reale Geschichte' contra Sagen 1. Historiae Sarmatiae
2. Alte und neue Instrumente der Geschichts
forschung. Onder meer over:
- Die Quellen i.z.m. den Franken,
- Neue Instrumente der Geschichtsforschung,
- Historia Sarmatiae en Oral history

2. Eine Menge Spuren -  wenn man sie sehen will
- Die Spuren eines fremden Volkes
- Die Spuren der Menschen, die am Ende Merowinger genannt 
wurden
- Die Spuren Sarmatischer Pferdehirten in der Mitte Europas

3. Die 'Wanderungen der 'Franken' nach den 
alten Quellen. Onder meer over:
- Troja und Troja am Rhein,-
- Der Stadt Sicambria, W ohnsitze in 'Thoringien',
- Chlogio erobert Cambrai

3. Immer der untergehenden Sonne entgegen -  Versuch 
einer Geschichte der sarmatischen Züge durch und nach 
Deutschland
- Das Jahrhundert der Sarmatischen Wanderungen
- Chlodwigs Vorfahren
- Unerkannte Kerne neuer Völker

4. Schlussfolgerungen aus der späteren 
Geschichte Onder meer over:

- Tournai: das Grab Eines Sarmaten,
- Das Heilige an den Merowinger,
- Chlodwig und Remigius

3. Was ist von den Sarmaten geblieben? Onder meer over:
- Das vergessene Volk der Sarmaten,
- Die Merowinger waren weder Römer noch Germamen,
- Ein neuer Blick auf die Frühgeschichte Frankreichs und 
Deutschlands ist nötig

De kern van het betoog van Schmoeckel is dat de Franken in oorsprong Sarmaten zijn.
Een groep steppevolkeren die voortdurend verder trok van het oosten (Aziatische en Russische gebieden) 
naar het westen, competent in de omgang van paarden en in het verzorgen, exploiteren en drijven van vee. 
In de vierde en vijfde eeuw na Christus ging hun tocht van de versterking Sicambria naar de versterking 
Fanum Maris (zie verderop). Dit volk is verwant met Scythen (hun voorgangers) en met Sigambriërs en 
Alanen (tegen wie ook strijd geleverd werd). Zeer bedreven in oorlogsvoering, trots en heerszuchtig maar 
ook met een sterke beschaving, een voorkeur voor vrede en een zekere maatschappelijke verantwoorde
lijkheid voor degenen die onderworpen waren. Amminanus Marcellinus spreekt zelfs van een zekere 'mili
taire democratie'. Militaire Sarmatische eenheden - Dracones = draken genaamd - deden vanaf de derde 
eeuw ook dienst de in de Romeinse legers. Tacitus spreekt in zijn Annalen overigens al over een Sigam- 
brisch cohort dat al in 26 n. Chr. in Thracië actief geweest zou zijn.
Van een Sarmatische eenheid in de tijd van keizer Yalentianus 1 (364-375) wordt vermeld dat ze uit Si
cambria (het huidige Boedapest) kwam. Wellicht spelen in de geschiedenis van de Sarmaten ook de II- 
lirysch-Pannonisch Romeinse keizers en bevelhebbers15 een rol: het gaat dan om de periode van keizer 
Claudius ( 268-270), die korte tijd de Bataaf Postumus (260-269) naast zich moest dulden, tot en met kei
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zer Diocletianus (284-305) die weer de alleenheerschappij bereikte. Sarmaten kregen zo van binnenuit er
kenning en wellicht faciliteiten. In de vierde/vijfde eeuw gaat hun trektocht het Romeinse rijk binnen, ten 
zuiden van de Donau en ten westen van de Rijn.
In 411 werd de Gallische senator Jovinus tot keizer uitgeroepen in Miindt bij Jülich. Deze hegemonie 
duurde tot 414, toen Honorius in Ravenna de macht over het West-Romeinse rijk overnam. Toen (415) 
moeten de Sarmaten of Sigambers aan de Schelde gekomen zijn. Tussen 414/415 en 496 vond de Fran- 
kisch-Katholieke (r)evolutie plaats; in dezelfde tijd gaat het West-Romeinse rijk ten onder. Gregorius van 
Tours is de eerste en eigenlijk enige tamelijk directe bron, en deze bisschop was overtuigd katholiek.

Sarmaten-bronnen
Grondige herlezing van de bronnen (en dat heeft Schmoeckel gedaan) brengt een merkwaardige zaak aan 
het licht. Zaken die conventioneel voor verzinsels (sprookjes) werden versleten, krijgen een zekere realis
tische strekking. Zo meldt Gregorius dat de Franken uit Pannonië zijn gekomen, de Rijn over trokken en 
zich in Thoringia vestigden waar het hof Dispargum gelegen was. Hier is duidelijk het gebied van Doornik 
bedoeld, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet een gebied Thüringen elders was dat ook met Sarma
ten te maken heeft gehad, indringend zelfs. Fredegar schrijft ‘in de zevende eeuw’ dat de Franken(- 
koningen) stammen uit het geslacht van de vorstelijke Trojanen (koning Priamus), dat ze later als Frigiërs 
door het leven gingen, en een deel van de groep onder leiding van koning Francio naar Europa trok. Ko
ning Francio gaf de Franken hun naam, volgens Fredegar en degenen die hem navertelden. Niet ver van de 
Rijn bouwden de Sarmaten enige tijd aan een stad Troja: waarschijnlijk Xanten dat achtereenvolgens Co- 
lonia Ulpia Traiana - Troia - en Ad Sanctos Martyrum = Xanten heette. Dat de Sarmaten-Sigambers vlak
bij Xanten, namelijk in Vetera II gelegerd waren is ook mogelijk. Fredegar meldt ook dat Chlodio, de 
sterkste man van zijn volk, in de vesting Esbargum in het gebied van de Thoringers resideerde. De vrouw 
van Chlodio baadde eens in zee en toen ze naar het strand waadde, werd ze bezeten door een monster met 
een stierenkop en daarna door Chlodio: negen maanden later werd Merowech geboren, en zetten de Mero- 
vingers voet op aarde. In ‘de achtste eeuw’ hebben we het Liber Historiae Francorum, gecomponeerd 
door een onbekend auteur. Trojanen komen uiteindelijk in Pannonië en bouwen daar een stad, Sicambria 
genaamd, nabij Aquincum, en daar werden ze een machtig volk. Dit volk (de Sarmaten dan) verslaan de 
Alanen, onder keizer Valentianus I. De Romeinen kregen problemen met de Sarmaten toen ze belastingen 
gingen opleggen. Onder meer daarom trokken de Sarmaten in westelijke richting. De langharige Sarma- 
ten-koningen kwamen uiteindelijk in het gebied van de Thoringers met aldaar hun vesting Dispargum (zie 
verderop).
Vanzelfsprekend zijn mede op grond van deze verhalen prachtige koningslijsten ontworpen. Vooral latere 
bronnen uit de hoge middeleeuwen en de renaissance (geschriften van de abt Johannes Trithemius, Gott- 
fried van Viterbo en Geoffrey van Monmouth) werkten en schermden daar mee. Schmoeckel drukt enkele 
lijsten af. Ze lopen van ongeveer 400 v.Chr. tot en met Clovis. De lijst van Trithemius bevat 47 namen 
waarvan 29 namen na Christus. Ook hier de vraag of de lijsten sinds de negentiende eeuw niet al te mak
kelijk weggeschreven zijn als geheel irrelevante informatie. Dat er wel een probleem ligt in verband met 
de vaststelling van de chronologie, dus van de jarentelling, veegt Schmoeckel niet onder tafel. De gehan
teerde jaartallen zijn middeleeuwse uitvindingen.
Hier hebben we dus de kernvraag wat betreft het bronnenmateriaal: zijn deze geschiedenissen achteraf- 
bedenksels zonder enige reële historische betekenis, of is er wel degelijk sprake van een historische la
ding. De conventionele geschiedschrijving is tamelijk eendrachtig: het is historisch gezien allemaal onzin. 
Natuurlijk zijn de betreffende verhalen als verhaal wel realiteit, maar er is geen parallelle werkelijkheid. 
Waarschijnlijk kan alleen het steeds omvangrijkere archeologische onderzoek meer zekerheid bieden en 
het lijkt er sterk op dat Schmoeckel op basis daarvan een visie biedt die studie waard is.

Godsdienststrijd
Bisschop Remigius noemde Clovis, een Sigamber (dus een Sarmaat) bij diens doop, volgens Gregorius. 
Clovis werd in elk geval katholiek. Uit populaire boeken als De Da Vinei code is nu wel tamelijk alge
meen bekend dat de Merovingers zichzelf zagen als nazaten van een partnerschap van Jezus en Maria 
Magdalena. Ook al ziet men zo'n verhaal als 100%-mythe, dan nog is het verhaal zelf een historisch feno
meen, dat invloed had op het denken en handelen van betrokkenen. In Gallië was er een netwerk van Jo
den die zich zagen als afstammelingen van Jezus die ook een bijzondere verering van Maria Magdalena 
koesterden: de Nazareeërs. Hun leiders noemden zich Desposinoii of Visserskoningen. Toen het Romeinse 
Rijk katholiek-christelijk aan het worden was, werd hun positie waarschijnlijk niet gemakkelijker, maar
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volgens Schmoeckel hadden ze een grote morele macht. Nog een andere godsdienstig probleem was er aan 
de orde: de Germaanse vorsten en dus ook de Frankische - die toch uit een zwerm van Germaanse stam
men voortgekomen zouden zijn - waren Ariaans. Gesteld dat Clovis ariaans-chri stel ijk was en zijn fami- 
liemythe trouw wou blijven (en eventueel contacten gehad zou hebben met de Nazareeërs), dan waren er 
stevige beletselen om katholiek gedoopt te worden. Clovis als lichamelijke nazaat van Jezus was een groot 
gevaar voor de kerk. In de ogen van de katholieke kerk was Jezus ongehuwd en kinderloos: weg dus met 
dat verhaal van de afstamming van Jezus. Indien van toepassing dan was ook het afzweren van het ariaan- 
se gedachtegoed noodzakelijk. Er moest heel wat afgestreden worden met de valse christenen.
Gaan we uit van de mogelijkheid dat de Merovingers, en dus ook Clovis, Sarmaten waren, dan waren ze 
geen katholieke noch ariaanse christenen en stonden ze waarschijnlijk in welwillende verhouding met de 
Nazareeërs (Hebreeërs of Joden). Dan stond Clovis voor het dilemma af te zien van overgeleverde af
stammingsgeschiedenis (met alle imago-verhalen die daar bij hoorden) en de ware leer van de kerk te be
lijden. Zijn lange haren wilde hij zeker niet kwijt: een dergelijke openbare afgang was teveel gevraagd. 
Zijn vrouw Chrodechilde was al katholiek, en dat kan in zijn besluitvorming aardig meegespeeld hebben. 
Om zijn doop politiek goed uit te buiten was het nodig om een naam te gebruiken waarin een groot deel 
van de bevolking zich zou herkennen: Franken, en zou weten: 'Onze' koning is katholiek. Hij was wel de
gelijk een trouw volgeling van Jezus geworden juist door geen nazaat meer te zijn. Daarmee werd een be
langrijke katholieke politieke macht geschapen. De vertelde voorgeschiedenis moest van de baan. Er 
moest een lange dynastie van koningen van de Franken voor in de plaats komen. De Romeinen hadden dat 
woord alom gebruikt (zie de opmerking van Blok). Rond 560 meldt Johannes Lydos uit Byzantium dat de 
Sigambers door de mensen tussen de Rijn en de Rhône naar een bepaalde koning Franken genoemd wer
den. In de ware voorgeschiedenis van de Franken en Merovingers was er waarschijnlijk nog een element 
dat de kerk niet goed uitkwam: de positie van vrouwen. Afgezien van verhalen over een vroeger Sarma- 
tisch matriarchaat heeft het er veel van weg dat ook onder de Merovingers vrouwen een respectabele posi
tie innamen. En dat scheen een meer kapitalistische economie niet te bevorderen, zoals Angélika Muller 
opmerkt.

v
• Ein Pferdegrab

Zwei bis drei Pferdegräber 
Vier bis fünf Pferdegräber 

Q  Sechs bis zehn Pferdegräber 
1 4P Elf b's zwanzig Pferdegräber 

\ j||| Mehr als zwanzig Pferdegräber

Ergänzung von Reinhard Schmoeckel (2008) 
Vermutete Züge von Sarmaten im S. Jh.

„vor-merowmgische" Sicambrier (ca 376-420) 
Mit Wandaien u a. an den Rhein (406; 
..Schachmänner“ in „Heunenland' (um 450) 
Sarmaten nach Thüringen (um 460)
..Torkerer“ an die obere Donau (um 472 s

Verspreiding vroeg-middeleeuwse paardengraven in Midden-Europa,
Vijfde tot achtste eeuw (2007) Overgenomen uit Schmoeckel 2008
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Sarmaten-archeologica
Geografische mogelijkheden om te trekken waren er in de vroege middeleeuwen beperkt. We kunnen ons 
niet laten leiden door hedendaagse (beelden van) verbindingsmogelijkheden. Veelal konden Romeinse 
wegen en wegen uit de Romeinse tijd benut worden. Schmoeckel presenteert in zijn boek (p. 208 -  209) 
een kaart van de vermoedelijke wegen van de Sarmaten. De vermoedelijkheid schuilt in een groot aantal 
ter zake doende archeologische locaties en in de landschappelijke situaties. Niet alleen militaire eenheden 
trokken voort maar ook bevolkingen met hun hele hebben en houden. Archeologische aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van Sarmaten blijken vooral te bestaan uit grafheuvels met bijzettingen van paarden 
(meestal hengsten) die doorgaans in de vijfde en zesde eeuw gedateerd worden. Op bladzijde 32 en 33 van 
het boek staat een kaart van de vondsten van 'paardengraven' in Europa, vooral in Polen en Duitsland: 
meer dan 100 paardengraven in Thüringen, waarschijnlijk vorstengraven. Ook graven met sterke schedel- 
vervormingen bij de vrouwen. Uiteraard nabij de Rijn ook weer relevante locaties, zoals Xanten, Krefeld- 
Gellep en Duisburg. En ten slotte ten westen van de Neder-Rijn in West-België en Noordwest-Frankrijk. 
Het "Childerrici regis" (Doornik) komt zo in een Sarmatisch verband te staan. Hij was een Sarmatisch 
vorst, de laatste niet-christelijke koning. Opvallend is dat het aantal bijgezette paarden blijkt te variëren 
van 1 tot meer dan 20. Deze kaart is gemaakt in verband met de tentoonstelling Die Herrschaften von A s
seln -  Ein frühmittelalterlichenes Gräberfeld am Dortmunder Hellweg die in 2007 gehouden werd.16 In 
augustus 2009 is deze kaart aangevuld met een kaart17 waarop de paardengraven staan en een aantal wa
pens van steden en regio's (rood-wit gestreept) en dan blijkt tussen beide invalshoeken een opvallende 
overeenkomst te bestaan. In zijn boek wijdt Schmoeckel daar een apart hoofdstuk aan.3 
Hij merkt op dat er ook tal van Saksische paardengraven zijn en dat het verhaal van Beda (achtste eeuw) 
over Hengist en Horsa (die in 449 een groep Saksen naar Engeland leidden) waarschijnlijk te vroeg geda
teerd is. Of....zijn de Saksen, althans de (adel), ook Sarmaten? Beroemd zijn de paardengraven van Beck
um (tussen Hamm en Lippstadt), Emstek (Kreis Cloppenburg) niet ver van Wildeshausen (waar de ‘stam’ 
van Widukind huisde). Als Widukind een Sarmaat geweest zou zijn, dan rust zijn gebeente in de Stifskerk 
van Enger.
Een mogelijk verband tussen Sarmaten en Saksen is op dit moment nog erg speculatief. Zo'n lijn zal al wel 
snel doorgetrokken worden naar Brittannië en naar koning Arthur als Sarmaat die steeds op zoek is naar 
de graal. Beperken we de archeologische bevindingen tot een Sarmatisch-Frankische kwestie dan komt er 
een aannemelijk geheel in beeld. In de tentoonstellingscatalogus Die Longobarden. Das Ende der Völker
wanderung (2008) ziet men op p. 93 Pannonia (prima en secunda) afgebeeld met de Romeinse Limes en in 
het Oosten de zogenaamde Sarmatenwall, een verdedigingslinie van honderden kilometers die de grenzen 
van de Hongaarse vlakte volgde en ver vóór de Limes gelegen was.18 Ze liep van Viminacium naar 
Aquincum met in het Oosten een hoek van 90 graden. Het was de wal van de Sarmaten die kennelijk met 
de Romeinen samenwerkten.

Dispargum
Gregorius van Tours noemt als woonplaats van Chlodio (of Clodio of Chlogio of Chlodian of Chlogio- 
nem) de burcht Dispargum, 'quod est in terminum Thoringorum'. Merkwaardig is dat de conventionele ge
schiedschrijving -  wel met de nodige slagen om de arm - Dispargum meestal vereenzelvigt met Duisburg 
aan de Rijn. Maar ....Thoringorum (= van de Thoringi) sloeg toch op Thüringen? Er schijnt in Duisburg 
wel een zogenaamde 'Frankische' nederzetting gevonden te zijn. Het feit echter dat er in de Romeinse tijd 
of in de vroege middeleeuwen een nederzetting en/of grafveld wordt gevonden uit deze perioden is wel 
een aanwijzing maar geen bewijs voor een specifieke locatie met een bepaalde naam. Schmoeckel acht 
Duisburg plausibel, maar spreekt zichzelf tegen als hij 'Das Wunder an der Schelde' (deel m, hoofdstuk 4) be
handelt. Uiteraard werd ook Duisburg in 883 door de Vikingen geplunderd en in brand gestoken en weer 
herbouwd. Geen archeologische bevestiging. Een bekend verhaal.
Als een mogelijke locatie voor Dispargum is ook wel genoemd Duisburg bij Brussel (Tervuren). Op het 
oudst bewaarde schepenzegel (uit 1372) staat een Frankische burcht afgebeeld, maar uit deze informatie 
kunnen we niets betrouwbaars afleiden wat Dispargum betreft. Tot nu toe ontbreekt ook enige archeologi
sche ondersteuning. Maar een echte aanhanger van deze Dispargum-mogelijkheid vermoedt natuurlijk dat 
deze vondsten nog in het verschiet liggen.
Albert Delahaye zag Dispargum liggen op de plaats van Isbergues (voorheen Dispergues) bij Aire-sur-la- 
Lys maar hij noemde ook Dompierre-sur-Helpe.19 Belangrijker is dat hij het gebied van de Thüringers 
(ook) plaatste in de regio Doornik. Voor het standpunt van Delahaye viel natuurlijk al aardig wat te zeg
gen door de evidente vondst van het graf van Childerik in Doornik. De visie van Delahaye wordt wellicht
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ondersteund door een jarenlang onderzoek van Reinhard Schmoeckel dat samengevat is in het boek König 
Chlodwig war kein Franke, Frankreichs und Deutschlands sarmatische Wurzeln.5 Hij komt tot de conclu
sie dat Dispargum de legerplaats Fanum Martis is geweest, namelijk Famars nabij Valenciennes, gelegen 
tussen Doornik en Kamerijk.

3. Methoden van onderzoek 

Enkele hoofdlijnen
De catalogus bij de tentoonstelling Rom und die Barbaren4 heeft een beknopt maar hevig interessant 
hoofdstuk over de gecontroleerde immigratie van Barbarengroepen in het Romeinse rijk. Yves Modéran 
schrijft daar: "In Gallien wurden im Jahre 8. v.Chr. 40.000 Sueben und Sugambrer von Augustus umge
siedelt; unter Nero (reg. 54-68) Hessen sich '100.000 Transdanubier mit ihren Frauen, Kindern, Anführern 
und Königen' in Moesien nieder; 334 siedelte Konstantin (reg. 306-337) 300.000 Sarmaten, 'Männer und 
Frauen jeden Alters', in Thrakien, Skythien, Makedonien und Italien an." De Romeinen blijken grote 
volksverhuizers geweest te zijn. (In deze catalogus overigens ook het verhaal van de Helm van Deume.)
De Franken vormden geen etnisch groep, dat was een recente algemene mening tot voor kort. Nu moeten 
we vaststellen dat deze kwestie wellicht toch gecompliceerder is. Een Sarmatische afstamming zal zeker 
in de hogere kringen van grote betekenis zijn geweest. De Sarmaten integreerden juist in de hogere lagen 
van de samenleving, dus op het niveau van de elites en de adel. Ook het verhaal dat de Franken uit het 
oosten kwamen -  het zogenaamde Troje-sprookje -  moet minder stellig afgewezen worden. De hypothese 
van de Trojaburgen die op veel plaatsen lagen (bronstijd) is beslist de moeite waard. Schmoeckel consta
teert (p. 217): "Troja als Ortsname ist zwar spätestens seit Schliemanns Zeiten jedermann ein begriff. Aber 
in der Ilias des Homer kommt er niet vor, hier heißt die Stadt Ilion, nur die Umgebung Troas." Het is wel 
logisch dat de Franken en hun voorgangers uiteraard een bepaalde tijd in 'Duitse' gebieden gevestigd wa
ren alvorens ze de Rhenus overstaken en de Lage Landen betraden.
Daarmee hangt samen dat het niet veel zin heeft om een eenzijdig standpunt in te nemen inzake de ligging 
van Thoringia (of een naam die daar veel op lijkt). Er zijn gewoon twee Thüringens. Als we namen van 
bevolkingsgroepen als Turkilinger en Torkeren in de discussie betrekken wordt het allemaal nog ingewik
kelder: "Damals wurde Trier, die Hauptstadt der Tuncilinger, das Zweite Rom genannt", schrijft 
Schmoeckel (p. 190), daarbij de MGHS XXIX uit 1879 citerend. Ook de kwestie van Turci aan de Rijn en 
Moezel in de vroege middeleeuwen is nog niet op te lossen, maar alleen maar fictie is het niet. Voorlopig 
is er zekerheid over het land van Doornik en Thüringen in Duitsland. In 529 n.Chr. schijnt er zelfs een 
oorlog tussen de Frankische koning en de Thüringse koningsbroers geweest te zijn. Voor het vaststellen 
van Thoringia als Doornik e.o. is overigens niet de hypothese nodig dat de Schelde de Rhenus zou moeten 
zijn.
De melding van de katholieke bisschop Gregorius van Tours (532-592) dat het koningshuis van de Mero- 
vingers van Frankische afkomst is en de doop van Clovis laten de politiek zien van de Romeins- 
Katholieke Kerk: uiteraard ging het over godsdienstige opvattingen die echter niet los gezien kunnen wor
den van maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Studie en onderzoek
Voortdurend laat Schmoeckel merken dat met betrekking tot de na-Romeinse tijd en de vroege middel
eeuwen geen betrouwbare geschiedschrijving mogelijk is op basis van het beschikbare tekstmateriaal. Er 
is sprake van een structureel gebrek. In Schmoeckels betoog is dan ook weinig te vinden over de valsheid 
en het vervalsen van teksten. Hij gelooft over het algemeen in de informatie die bronnen verstrekken en hij 
leest zelfs nauwkeuriger en geduldiger dan vele beroepshistorici, die toch erg vast blijken te zitten aan wat 
de eigen beroepsgroep ooit geproduceerd heeft. Archeologisch onderzoek is voor vroege middeleeuwen 
eerder een primaire bron. Daaraan besteedt Schmoeckel dan ook veel aandacht. Het zoekt naar een ver
band tussen bepaalde soorten archeologische vondsten en dat zijn in dit geval vooral paardenbegravingen. 
Hier en daar laat hij ook wel wat taalkundige (toponymische) argumenten gelden, maar hij zegt hiervan: 
"Die Lokalisierung von Sagen anhand von Ortsnamen ist immer misslich. Doch zumindest als zusätzliches 
Argument sollte man Ortsnamen auch nicht grundsätzlich ausschließen." Belangrijk in de benadering Sch
moeckel is vooral de aandacht voor de geografische situaties: welke verbindingen waren er, welke zijn 
mogelijk en welke kunnen in de betreffende periode realistisch zijn? Ook wordt steeds in acht genomen 
dat (grote) groepen mensen in een bepaald tempo trokken en in hun onderhoud moesten kunnen voorzien. 
Vrouwen en kinderen trokken mee en het vee -  de belangrijkste bron van eerlijke inkomsten- werd voort
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gedreven. De logistieke problemen spelen zeker mee ia Schmoeckels opvatting dat in te overziene groe
pen 'verhuisd' werd.
Schmoeckel trekt zijn onderzoek ook door naar volkscultuur en cultureel erfgoed en begeeft zich daarmee 
natuurlijk op een terrein vol voetangels en klemmen;20 hij neemt echter veel voorzichtigheid in acht en er 
moet nogal wat voorhanden zijn aleer hij er een relevant gezichtspunt in onderkent.
Opvallend is ook zijn idee dat men bij voorkeur 'vredelievend' op doortocht was. De Sarmaten (Sigambri- 
ers en Alanen) waren uit op win-winsituaties. Geleidelijk ontstaat dan ook het beeld van een bevolking 
met trotse en heerszuchtige trekken ('leiders' dus) maar ook met een scherpe intelligentie, ook in sociaal 
opzicht. Schmoeckel schetst eigenlijk het beeld van een bevolking die zich met maatschappelijke verant
woordelijkheid voortbewoog. Als Schmoeckel de economische politiek van de Romeinen en die van de 
Franken (Sarmaten) in de vierde en vijfde eeuw n.Chr. vergelijkt zien we eigenlijk de huidige tegenstel
lingen tussen op financieel en economisch terrein terug: kapitalistische manipulatie en uitbuiterij van de 
bevolking (Romeinen) en een meer zorgzame democratische maatschappij (Sarmaten). Misschien ligt hier 
wel een zwaarwegend motief voor Schmoeckel om deze studie te ondernemen. Hij besluit zijn boek echter 
wel als volgt: "Doch die Geschichte der 'fränkischen Könige' aus der Merowingers-familie unter diesen 
Gesichtspunkt muss erst noch geschrieben werden."
De cicaden of gestileerde bijen uit het Sarmatische graf van Childeric zijn wat dit betreft op te vatten als 
een symbool: er valt nog heel veel nader te onderzoeken.21

1 Maas, A. 'De Da Vinci Code en de geschiedenis van de lage Landen' in: SEMafoor 9-2 2008 p. 2-6
2 Muller, Z.A. 'Die Franken sind kein "Stamm". Neuerlicher Versuch ihre Identität zu erhellen' in: Zeitensprünge 

jg. 19-3 december 2007, p. 657- 681
3 Schmoeckel, R. Die Merowinger vor Ihrem Reich. Die sarmatischen und sigambrischen Wurzeln der Dynastie, 

Sondernummer Der Berner jg. 6 nr. 24 (Thidrekssaga-Forum), juni 2006
4 Frings, J. & H. Willinghofer (red) Rom und die Barbaren. Europa zur zeit der Völkerwanderung, Bonn 2008
5 Schmoeckel, R. König Chlodwig war kein Franke. Frankreichs und Deutschlands sarmatische Wurzeln, Bonn 

2009
6 Blok, D.P. De Franken in Nederland, Fibula-Van Dishoeck Bussum 19742, p. 13 ; zie ook:

E. Schwerdtel, 'Neue Aspekte über das Wesen der Franken’ in Zeitensprünge jg. 14 nr. 1 2002, p. 132-141
7 Essen, L. van der & R. van Roosbroeck, Geschiedenis van Vlaanderen, Gent 1936
8 Taayke, E. 'Had koning Clovis klei aan de voeten' in: Paleo-Aktueel 11, Groningen 2000, p. 89
9 Blok, D.P.. 'Teisterbant' in: Med. KNAW Afd. Letterkunde dl. 26 nr. 12 Amsterdam 1963 en vooral

Roosens, P. 'Toxandria in de Romeinse en Merovingische tijden' in: Taxandria, jg. 30 Turnhout 1958, p. 33-131
10 Beaussart, M. e.a., Childéric -  Clovis, Rois des Francs 482-1983, Doornik 1983 zie ook :

Dumoulin, J. & J. Pycke, Doornik en Louvain-la-Neuve, Doornik 1995
11 Kakebeeke, A,D. Enige opmerkingen betreffende het onderzoek van de duistere eeuwen in de Kempen, Brabantse 

Oudheden Bijdragen tot de studie van het Brabantse heem 16, 1977, p. 279-287
12 Es W. van, e.a., Archeologie in Nederland, Meulenhoff Amsterdam / ROB, Amersfoort 1988
13 Heidinga, H. & G.A.M. Offenberg, Op zoek naar de vijfde eeuw, De Franken tussen Rijn en Maas, De Bataafse 

Leeuw Amsterdam 1992, p. 122; zie ook noot 12
14 Koch, U. (red.) Die Franken : Wegbereiter Europas : vor 1500 Jahren: König Chlodwig und seine Erben Reiss- 

Museum Mannheim / Philipp von Zabern Mainz 1996
15 Haar, J. ter en K. Spreij, Het Romeinse Keizerrijk, Callenbach Baarn 1997, p. 245-249; zie vooral ook 

Chris Scarre, Die Römische Kaiser. Herscher von Augustus bis K onstantin, ECON Düsseldorf 1996
16 Die Herrschaften von Asseln. Ein frühmittelalterlichenes Gräberfeld am Dortmunder Hellweg, Deutscher Kunst

verlag München-Berlin 2007
17 Schmoeckel, R. 'Redende Wappen' in: Der Berner jg. 9 nr. 38 augustus 2009
18 Hegewisch. M. e.a. (red) Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung, Landschaftsverband Rheinland 

Bonn-Darmstadt 2008
19 Delahaye, A. De Ware Kijk Op ... deel II Stichting Albert Delahaye Bavel 199, p. 198resp.

Delahaye, A. De Ware Kijk Op ... deel I Zundert 1984, p. 252
20 Kaiser, B. 'Modell -  Mythos -  Meinung. Ein Klärungsversuch' in: Der Berner jg. 9 nr. 38 augustus 2009, p.22-27
21 Te beginnen met het bestuderen van nieuwe boeken over de Franken, zoals: Marco Mostert, In de marge van de 

beschaving. De geschiedenis van Nederland 0 -  1100, Amsterdam 2009 en Luit de van Tuuk, Franken: koningen 
en krijgsheren. De Franken en de Lage Landen, Kampen 2009.
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Ja a r G ebeurtenis i.v.m. F ran k en B ron (nen)
286 Akkoord van Carausius (burger van Menapia) met 

de Franken
Eutropius, Brevarium

287 Franken bedreigen de kust van de Oeaan (rebellie 
van Carausius)

Orosius, Historiae

291 Maximianus onderwerpt de Franken Panegyricus Maximiano Augusto
306
312
313

Constantijn verslaat/ bestrijdt Franken, onder wie de 
Franken die voorheen het land van Batavia hebben 
bezet; de laeti van deze Franken bewerken dan de 
landerijen

Panegyricus Constantino Augusto

315 Franken zijn goed uitgerust voor oorlog Albianus, Oratio
350 Franken opgenomen in het Romeinse leger Julianus, Oratio
355 Franken en Saksen bedreigen samen Romeins gebied Zosimus, Historiae
357 Severus strijdt tegen Franken, overwint en de Fran

ken worden naar Augusta gezonden; Julianus be
strijdt de Franken en er wordt vrede gesloten

Ammianus Marcellinus

358 Julianus zegeviert over de Franken die Romeinse 
gronden in Toxandria in gebruik genomen hadden

Ammianus Marcellinus

385 Franken trekken weg uit Sicambria Sigiberti Gemblacensis Chronica
388 Franken vallen Germania binnen en worden bestre

den in het Carbonisch Woud
Gregorius van Tours

395 Stilicho trekt door het Gallische land der Franken Claudinanus, De Cconsulatu Stilichonis
400 Germaanse stammen verdringen de Franken Orosius, Historiae
413 De Franken steken Treveris in brand Sigeberti Gemblacensis Cchronica
451 Aetius misleidt de koning van de Franken, maar de 

Franken steunen hem toch; ook strijd tegen de Hun
nen

Gregorius van Tours
Jordanus Gaetica
Sigeberti Gemblacensis Chronica

460 De Franken trekken naar Gallia om zich te vestigen Sigeberti Gemblacensis Chronica
470 Odoacrus van de Saksen sluit een verbond met Chil- 

deric van de Franken die naar Thoringia vlucht
Gregorius van Tours

476 Clodowech valt Thuringi aan Gregorius van Tours
480 Clovis wordt gedoopt en verdrijft de Romeinen tus

sen Renus en Loire
Annales Quedlinburgenses

511-
515

De zonen van Clovis: Theoderick, Chlodomir, Chil- 
debert en Chlotarius

Gregorius van Tours

530 De Franken nemen (weer) bezit van Francia, van een 
gedeelte dat ze al in bezit gehad hadden

Chroniques de St. Denis 
Vita S. Hilarionis

546 Koning Theodebert schrijft aan keizer Justinianus Variorum Epistolae
553-
556

Strijd tussen Franken en Saksen Appendix ad Marcellini Chronicon, Hermanni Aug. 
Chronicon, Aimoini de Gestis Francorum, Chroniques 
de St. Deni, Historia Regum Francorum, Sigeberti 
Gemblacensis Chronica, Fredegarii Chronicon, Marii 
Eepiscopi Cchronicon

561-
567

Sigebertus strijdt tegen de Hunni Gregorius van Tours, De Gestis Longobardum, 
Sigeberti Gemblacensis Chronica

602 Wederom strijd tussen Franken en Saksen Chroniques de St. Denis
622-
630

Dagobert voert oorlog tegen de Saksen Gesta regum Francorum, Gesta Dagobert,
Fredegarii Cchronicon, Historia Regum Francorum S. 
Dionisii, Sigeberti Gemblacensis chronica, Aimoinus 
De gestis Francorum

695 Pippijn overwint de Fresones (o.l.v. Radboud) bij 
Dorestadum

Fredegarii Chronicon, Annales Francorum Metteuses 
Annales Metteuses

714 Pepijn verslaat de Fresones Thiofridus, Vita S. Willibrordi
717 Chilperic en Regenfried samen met Radboud in 

strijd met Karei Martel; de Fries Radboud wordt ver
slagen nadat hij Traiectum ingenomen had

Chroniques de St. Denis, Alcuinus, Vita S. Willibrordi, 
Sigiberti Gemblacenses Chronica Ekkehardi Chroni
con Universale

717 Wando in ballingschap in Traiectum in het klooster 
van Servatius (op bevel van Karei Martel)

Gesta Abbatum Fontanellensium

725 Karei Martel verslaat de Saksen Chroniques de St. Denis
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Boeken over de vroege middeleeuwen 
Waarom schrijven we geschiedenisboeken?

Ad Maas, Leende

Onlangs zijn enkele boeken verschenen over de geschiedenis van de vroege middeleeuwen in de Lage 
Landen. Marco Mostert kwam met het boek 'In de marge van de beschaving. De geschiedenis van Neder
land 0 -  1100' 1 Luit van der Tuuk publiceerde een boek over de 'Franken: koningen en krijgsheren. De 
Franken en de Lage Landen' 2. De aandacht gaat nu uit naar de Franken die in de betreffende boeken van 
Mostert en Van der Tuuk aan de orde komen.

Franken: koningen en krijgsheren. De Franken en de Lage Landen'
Luit van der Tuuk bespreekt in zijn Franken-boek de verrichtingen van de volgende heersers: Childerik I, 
Chlodowech I, Chlotarius I, Theuderik I, Dagobert 1, Eborin, Pippijn II van Herstal, Karei Martel, Pippijn 
III de Korte, Karei I de Grote, Lodewijk I de Vrome, Lotharius I, Karei II de Kale, Karei III de Dikke, Ar- 
nulf van Karinthië en Karei III de Eenvoudige.
Raar rijtje: de namen Chlodowech (Clovis) of Lodewijk en Chlotarius of Lotharius zijn hetzelfde maar al
len krijgen toch een nummer I in een rij van Frankische opvolgers. En verder is bekend dat onder meer 
Gunnar Heinsohn betoogd heeft dat Karei de Eenvoudige Karei de Enige is (de een-voudige). Van der 
Tuuk werkt op basis van erg weinig directe documentatie en zeer veel zogenaamde evidentie. Van veel 
Frankische vorsten beschikken we slechts over summiere informatie, constateert hij. Zo schaars zijn de 
gegevens dat ze in een ruimer verband geplaatst moeten worden, namelijk: in de context van de ontwikke
ling van het Frankische rijk als geheel. Eigenlijk betekent dat het volgende: als we veel summiere infor
matie hebben, dan is het gemakkelijker een consistent verhaal op te bouwen. Er moet dan stevig gebruik 
gemaakt worden van ‘historical evidence’. Luit van der Tuuk weet alles uit de informatie in de documen
ten te halen. En er is nog een ander probleem: Slechts kerkelijke instanties hebben hun archieven vele 
eeuwen in betrekkelijke rust kunnen koesteren, meent Luit van der Tuuk. Welke verzuchting zit er in te 
woordje 'slechts'? De Kerk (= katholieke kerk) beheerste de geschiedschrijving vanaf de elfde eeuw. In de 
schrijfzalen van de abdijen werd onder meer het in vroegere tijden aangerichte leed van de Vikingen na
drukkelijk beschreven. Die Vikingen of Noormannen sloegen gaten in de geschiedenis van jewelste, als je  
afgaat op de berichten. Archeologisch is er in onze streken erg weinig bevestiging en wat er is, is zo slecht 
gedateerd dat je  er geen wetenschap mee kunt beoefenen. In elk geval: betrekkelijke rust aan het kopieer-
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front dus, en dank zij dat verschijnsel krijgen we het in hoofdlijnen bekende verhaal van de Franken te le
zen: over het verbond van de Germaanse stammen ten oosten van de Rijn en dan de vestiging in Noord- 
west-Frankrijk, de dubbelrol van de heersers in de vijfde eeuw, en daarna de Pippijnen en de Karolingers 
et cetera. De bekende .. .maar zeker wel geactualiseerde verhalen, deze keer op andere wijze geordend, 
namelijk met behulp van 16 (veronderstelde) heersers. Er wordt geen enkele kritische vraag gesteld aan de 
lezer die meedenkt. Thorinigia is natuurlijk weer Thüringen. Zelfs de gedachte dat er ook wel eens sprake 
kan zijn van de mogelijkheid van Doornik (waar de Franken ook echt zaten) komt niet op tafel. Kortom: 
interessant conventioneel geschiedenisboekenwerk.

In de marge van de beschaving. De geschiedenis van Nederland 0 -  1100
Het boek van Marco Mostert beschrijft de geschiedenis van Nederland van 0 tot 1100 onder de titel 'In de 
marge der beschaving'. Interessante titel die meteen discussiestof biedt. Wat is beschaving en waar zat die 
dan echt? Kleine zijstap: de website van de universiteit van Utrecht, waar Mostert werkt, vermeldt dat de 
basis van de universiteit gelegd werd in de zevende eeuw. Ik citeer: In die tijd maakt de Ierse monnik Wil- 
librord van Utrecht een katholieke stad. Die beschikte kennelijk over een hoogwaardige domschool die in 
die tijd het culturele en intellectuele centrum van de noordelijke Nederlanden was. Mostert bespreekt ook 
de Utrechtse missiepost en zegt over de school: "Hij [Willibrord] zette een school op voor de vorming van 
de inheemse geestelijkheid, en liet waarschijnlijk ook andere gebouwen optrekken die nodig waren voor 
het monastieke gemeenschapsleven. [,..]D e meeste gebouwen waren vooralsnog van hout." Typerend 
voor dit soort geschiedschrijving is zo'n woordje als 'vooralsnog'. Voor een bouwvakker is een gebouw 
van hout of het is niet van hout, maar een historicus weet er 'vooralsnog hout' van te maken. Het boek van 
Mostert bestaat uit vier delen: 1. Nederland in de Romeinse tijd, 2. Friezen, Franken en Saksen, 3. Karo
lingers en Vikingen en 4. De titel van het uitgebreide tweede deel (Friezen, Franken en Saksen) roept on
getwijfeld herkenning op bij alle mensen boven de 40. Hij bespreekt daarin de volgende onderwerpen: 
Migraties, De Friezen, De Friese handel, De terugkeer der Franken, Dorestad, Hoe Nederland Frankisch 
werd, Het begin van de kerstening, Niet-christelijke praktijken, De Utrechtse missiepost, De werkwijze 
van de missionarissen, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord en Van Missiecentrum tot bisdom. Op aan
gename en erudiete wijze vertelt Mostert de gebruikelijke Nederlandse geschiedenis. Hij meldt af en toe 
wel dat een andere interpretatie van een bepaalde situatie mogelijk is maar de hoofdlijn is bevestiging van 
bestaande beelden. Er is een zekere wisselvalligheid in zijn stellingen. Nederland wordt in de betreffende 
tijd gezien 'in de marge'; maar tegelijk wordt hoog opgegeven van het belang van het gebied (Utrecht en 
Dorestad).
Mostert constateert dat er weinig bronnen zijn (p. 13) maar zegt ook: "We zullen keuzes moeten maken uit 
de rijkdom van het tekstuele materiaal dat ons ter beschikking staat". De archeologie is in haar interpreta
ties afhankelijk van de geschreven bronnen, zegt Mostert, maar regelmatig geeft hij aan dat toch ook het 
omgekeerde het geval geldt. Opmerkelijk is de volgende passage: "In dit boek echter is een historicus aan 
het woord, die voor het schrijven van het verhaal vooral afgaat op de geschreven bronnen. Een andere ge
schiedenis van Nederland in het eerste millennium, waarbij de materiële resten als belangrijke bronnen 
worden gezien, zou ook te schrijven zijn. Het wachten is op de archeoloog die zich daartoe geroepen voelt. 
Die zal echter voor zijn interpretaties van de gebeurtenissen toch steeds terug moeten vallen op de ge
schreven bronnen." Er is dus kennelijk een andere geschiedenis mogelijk: hoe moeten we deze visie be
grijpen? En nog iets anders: er is heel veel archeologisch onderzoek zonder dat er schriftelijke bronnen 
zijn; dan is toch ook een zekere zelfstandige interpretatie van dat onderzoek mogelijk. Eveneens aanlei
ding voor verdere toelichting is de volgende passage: "Op grond van verspreide mededelingen door tijd
genoten is het mogelijk een verhaal te construeren. Dit verhaal dient als chronologisch raamwerk voor de 
behandeling van de manier waarop de samenleving en de economie functioneerden." Het zijn echter bijna 
nooit echte tijdgenoten: Mostert rept echter met geen woord over de kopiestatus van veel documenten en 
laat de problemen die daarmee samenhangen weg, ook als deze problemen door zijn vakgenoten zijn ge
constateerd. En...is het waar dat een constructie dient om als chronologisch raamwerk te functioneren: 
worden hier 'historisch dateren' en 'natuurwetenschappelijk (= absoluut) dateren' verward?
Terug naar de Franken. Een hoofdstuk heeft als titel "De terugkeer der Franken." Mostert ziet de Franken 
uit het vrije Germanië komen en zich in Taxandria vestigen (in de vierde eeuw n.Chr.). Dit klopt waar
schijnlijk als we onder Taxandria het zuidelijke gedeelte van het voormalige hertogdom Brabant verstaan. 
Een eeuw later begint dan in Noordwest-Frankrijk de opmars van de Franken (Merovingers), met Clovis 
in de hoofdrol. Mostert schrijft een boeiende passage over de bekering van Clovis. Ik citeer: "In het 
heilshistorisch perspectief van Gregorius van Tours waren de Franken zoveel als het nieuw Israël." Als de
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Franken (en dan zijn het Pippiniden) de macht in Midden- en Zuid-Frankrijk georganiseerd hebben, gaan 
de gedachten en gevoelens en de handelingen (= bekeren en vechten) noordwaarts. Zo keren de Franken 
terug. Opvallend is dat Mostert meer vragen stelt bij de identiteit van de Friezen en Saksen dan bij de 
Franken. Is dat verantwoord? Zijn behandeling van de problematiek van Auster en Neuster (dus van de 
Austrasii en Neustrii) is even bondig als interessant. Nog een citaat: "Het lijkt erop dat Clovis al werk 
maakte van de uitbreiding van zijn rijk in noordelijke richting. Hij onderwierp althans de Thoringi in 491, 
en daarmee worden de bewoners van de streek rond Tongeren bedoeld." Als we hierin mee gaan dan zijn 
er in verband met de Franken drie Thüringens: de streek rond Doornik, de streek rond Tongeren en het 
huidige Duitse Thüringen. Tijd dus om de archeologen eens duidelijk aan het werk te zetten.

Deze boeken van Mostert en Van der Tuuk zijn geen bijdragen aan het wetenschappelijke debat over his
torische zaken. Ze zullen hun boeken wel publieksboeken noemen, dus boeken met een educatieve functie. 
In de boeken, zeker bij Mostert, worden wel discutabele zaken benoemd, maar de conventionele opvatting 
blijft overeind. Het zou me niet verwonderen als Mostert en Van der Tuuk van mening zijn dat er hele
maal geen fundamenteel debat nodig en mogelijk is en dat bijdragen van mensen die buiten de reikwijdte 
van de conventionele begrenzingen gaan beter verzwegen kunnen worden. Alle discussie en polemiek op 
dit vlak wordt vermeden (want daar vraagt de beoogde lezer niet om) en hun verhalen blijken de functie te 
hebben van voorlichting en educatie (de beoogde lezer wordt geacht daar wel om te vragen). De auteurs 
kan men zien als boodschappers van de zo actueel mogelijk bij gehouden conventionele opvattingen. Dat is 
zeker een goede zaak. Aan boeken als deze, dus op een bepaalde wetenschappelijke basis (populair- 
wetenschappelijke boeken) is er uiteraard behoefte. Er zijn wetenschappers die van mening zijn dat de po- 
pularisatie of de vulgarisatie niet tot 'de wetenschap' behoort. Ze verengen wetenschap daarmee tot ken
nisontwikkeling van de wetenschappers die als bijdragers erkend worden. Wetenschap omvat echter wel 
degelijk de poot onderwijs. Deze onderwijspoot is namelijk een voorwaarde om de betreffende weten
schap voort te kunnen laten gaan. Wetenschap in een meer beperkte betekenis van het woord is afhanke
lijk van wetenschap in een bredere betekenis van het woord. Goede onderzoekers komen niet uit de lucht 
vallen, maar konden hun competenties bereiken door het onderwijs dat ze genoten hebben, zeker door 
voorlichting en onderwijs op het terrein of de terreinen waar ze onderzoeker zijn geworden. De boeken 
van Marco Mostert en van Luit van der Tuuk leveren hier een bijdrage aan.
Voorlichting en onderwijs kennen tal van vormen: niet alleen het officiële onderwijsstelsel, maar ook ten
toonstellingen, activiteiten van musea en historische verenigingen, radio- en tv-programma's en internetsi
tes, en de media op schrift. Samen scheppen ze een voedingsbodem, zoals dat heet. Op die bodem ontstaan 
belangstelling, betrokkenheid en motivatie. En die moet er in een maatschappij nu eenmaal voldoende zijn 
om streng wetenschappelijk werk te verrichten. Een interessante vraag is of in Nederland en België deze 
voorwaarden voldoende ingevuld worden wat betreft de geschiedenis van het eerste m il le n n iu m  De in
druk bestaat dat het met de Romeinse tijd redelijk goed gesteld is vergeleken met de tijd van de vroege 
middeleeuwen. Daarom moeten we de boeken van Mostert en Van der Tuuk van harte toejuichten. De au
teurs hebben mooi en goed leesbaar werk verricht.

Maar toch zit ik met een probleem. Ik ben ook pedagoog en onderwijskundige en daarom zal ik dat pro
bleem eerder zien en me erin verdiepen. Mij speelt de vraag parten hoe je  mensen via onderwijs en voor
lichting moet inleiden? Mostert en Van der Tuuk zitten zonder enige twijfel op de stoel van de leraar die 
alles gewogen hebbende aangeven hoe het allemaal gegaan is in de betreffende geschiedenis. De best mo
gelijke voorstelling van zaken wordt gegeven. Is dat genoeg? Moet je niet duidelijk aangeven hoe de best 
mogelijk geachte geschiedenis aan haar bevindingen komt? Meer accent leggen op de wijze van kennis
verwerving? En dus veel meer ruimte scheppen voor de onzekerheid die inherent is aan de gehanteerde 
onderzoeksmethoden. Veel meer aandacht voor uitgangspunten, beweringen, bewijzen, argumentaties, de 
verhouding van 'mogelijk-waarschijnlijk- waar. Maar ook veel meer ruimte voor andere visies. Niet op een 
verkapt denigrerende wijze maar objectief registrerend een benadering aangeven. Waarschijnlijk is de 
vraag naar ‘Hoe komt iemand nu tot een bepaalde afwijkende opvatting?’ buitengewoon leerzaam. In bei
de boeken is de openheid in deze richting erg beperkt en dat is jammer. Laat die lezer ook meer zelf zoe
ken. Daag daartoe uit. Motiveer de historische interesse actief.

1 Mostert, M. In de marge van de beschaving. De geschiedenis van Nederland 0 -  1100, Algemene geschiedenis van 
Nederland deel 2 , Bert Bakker Amsterdam 2009

2 Tuuk, L. van der Franken: koningen en krijgsheren. De Franken en de Lage Landen, Omniboek Kampen 2009
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Het snoer van Scaliger als keurslijf van SEM

H enk Feikema, R eeuw ijk  

Inleiding
Op 21 januari 2009 was het vier eeuwen geleden dat Josephus Justus Scaliger in Leiden overleed. Ter na
gedachtenis was er dit vooijaar een tentoonstelling over zijn werk en organiseert de Leidse universiteit in 
november een tweedaags symposium. Voor zover mij bekend, werd er naar aanleiding van zijn sterfdag in 
ons land verder geen aandacht aan deze grote Franse humanist en geleerde besteed. Toch leek het mij nut
tig hem onder uw aandacht te brengen, want hij is de grondlegger van het historische model dat wij bij ons 
onderzoek naar het eerste millennium gebruiken. Dat onze kennis over het verleden op een model berust 
en niet op de werkelijkheid, realiseren we ons waarschijnlijk niet, laat staan dat we het weten. Het is ons 
nooit verteld en ook nu komt dit in het onderwijs niet aan de orde. Zelfs bij de introductie van de histori
sche canon een aantal j aren geleden is met geen woord gesproken over de man aan wie wij het overzicht 
van het verleden hebben te danken, terwijl hij nota bene ruim vijftien jaar aan een van de meest gerenom
meerde universiteiten in ons land was verbonden.
Al werd Scaliger een paar jaar geleden door de Amerikaanse hoogleraar Anthony Grafton,1, de Einstein 
van de zestiende eeuw genoemd en was hij volgens zijn biograaf Jacob Bemays "de grootmeester van de 
historische chronologie, die zowel astronomische als historische technieken gebruikte ter constructie van 
een tijdsbalk, waaraan de exemplarische gebeurtenissen uit de bijbelse en klassieke geschiedenis als kralen 
aan een snoer geregen moesten worden", betekent dit nog niet dat wat hij over het verleden heeft beweerd, 
waar is. Als de kralen op de verkeerde plaats zitten, heeft dat niet alleen gevolgen voor het onderzoek 
waarmee SEM zich bezighoudt, maar het kan ook politieke en maatschappelijke consequenties hebben. 
Maar heeft hij ze dan verkeerd geregen? We zullen zien dat er inderdaad iets is misgegaan, want er zijn 
heel veel aanwijzingen dat Scaliger het niet bij het rechte eind had. Hiermee wil ik niet zeggen dat hij ons 
bewust heeft misleid, ik denk eerder dat hij slachtoffer was van de praktijken van zijn collega's in de Re
naissance met hun "ontdekkingen" van de "klassieke" literatuur. Voordat ik daar verder op inga, laat ik u 
eerst met hem kennismaken om een indruk van zijn grootheid te geven.

Een korte biografie van Joseph Scaliger2
Hij werd in 1540 in Agen in het zuiden van 
Frankrijk geboren als tiende kind en derde 
zoon van de humanist Julius Caesar Scaliger 
en Andiette de Roques. Hij werd katholiek op
gevoed, maar bekeerde zich in 1562 op 22- 
jarige leeftijd tot het protestantse geloof. Van
1590 tot 1593 werkte hij als privéleraar in 
Preuilly-sur-Claise, ten zuiden van Tours, bij 
de familie Chasteigner de la Roche-Posay. In
1591 nodigden de curatoren van de Leidse 
universiteit, die toen nog maar pas was opge
richt (1575), hem dringend uit naar Leiden te 
komen om de jonge academie wereldfaam te 
geven. Het heeft twee jaar geduurd voordat hij 
na lang aandringen uiteindelijk aan hun ver
zoek wilde voldoen, zelfs koning Hendrik IV 
moest er aan te pas komen. Omdat er in Frank
rijk een burgeroorlog woedde, moest er voor 
Scaliger een pistool worden geregeld en een 
duur paard om tijdens zijn reis aan vijanden te 
kunnen ontsnappen. In juni 1593 vertrok hij 
onder escorte van tweeëndertig ruiters en nog 
wat lakeien en knechten, en arriveerde eind 
van die maand in Tours. Via Dieppe en Schie
dam kwam hij bijna twee maanden later op 26 
augustus in Leiden aan. De hele onderneming

Joseph Scaliger naar de gravure van L. de Leeuw naar een 
waterverfportret geschilderd kort voor zijn dood
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om hem naar Leiden te halen had ruim zevenduizend gulden gekost, de prijs van twee grote panden aan 
het Rapenburg. Dit bewijst wel dat Scaliger een bijzonder iemand was. Zijn opleiding had hij vooral van 
zijn vader gekregen, een groot geleerde, filoloog en taalkundige. Scaliger was een gigant. Niemand leerde 
zo snel een taal als hij. Hij beheerste het Latijn, Frans, Grieks, Arabisch, Hebreeuws, Aramees, Syrisch, 
Perzisch, Turks, Duits en Italiaans. In Leiden leerde hij nog Nederlands. Hij ging zich als opvolger van 
Justus Lipsius (1547-1606), die Leiden in 1591 had verlaten, o.a. bezighouden met klassieke geschiedenis 
en bracht het onderwijs in de klassieke filologie en bijbelwetenschap op een hoog peil. Verder was hij een 
grondlegger van de tijdrekenkunde. Scaliger werd in de zestiende eeuw als een van de grootste geleerden 
van zijn tijd beschouwd. Hij ontving een jaarsalaris van 1200 gulden, wat meer was dan van welke andere 
hoogleraar ook. Bovendien hoefde hij geen colleges te geven, waardoor hij zich volledig aan onderzoek 
kon wijden. Door zijn benoeming stroomden uit heel Europa geleerden en studenten naar Leiden toe om 
aan de academie colleges te geven en te volgen. Onder zijn leerlingen bevonden zich veelbelovende stu
denten zoals Daniel Heinsius (1580-1655) en Hugo Grotius (1584-1645). Scaliger is nooit meer naar 
Frankrijk teruggekeerd. Hij overleed op 21 januari 1609 in Leiden, waar hij met veel eerbetoon van de 
universiteit en de stad Leiden in de toenmalige Vrouwekerk werd begraven. Zijn grafsteen en het gedenk
bord zijn in de Pieterskerk te bezichtigen. De herinnering aan hem wordt levend gehouden door het Scali
ger Instituut dat in 2000 door de Faculteit Letteren en de Universiteitsbibliotheek bij het 425-jarige be
staan van de universiteit werd opgericht, met als doel het gebruik van de Bijzondere Collecties van de 
Universiteitsbibliotheek in onderzoek en onderwijs te stimuleren en faciliteren.
Over zijn visie op het verleden heeft hij twee grote wetenschappelijke werken gepubliceerd. In 1593 ver
scheen van zijn hand Opus Novum de Emendatione Temporum en in 1606 Thesaurus Temporum. Al snel 
kreeg hij hierop kritiek van Dionisius Petavius (1583-1652). Deze Franse jezuïet, theoloog en historicus 
legde de tekortkomingen in de chronologie van Scaliger bloot en bestreed het gebruik om hiaten in kennis 
op te vullen met hypotheses. In 1627 publiceerde hij zijn grote werk De Doctrina Temporum en in 1630 
een vervolg hierop.3

De parelzoekers 4
Het historische model dat uit de werken van Scaliger en Petavius is ontstaan, met nog enkele kleine cor
recties in de eeuwen daarna, kreeg pas in de vorige eeuw uiteindelijk zijn definitieve vorm. Al snel nadat 
Scaliger zijn model van de geschiedenis had opgezet, waren er critici. Onder hen waren zeer vooraan
staande wetenschappers. Van hen laten we er hier een aantal de revue passeren.5

Voor zover bekend, was De Arcilla, een hoogleraar van de Spaanse Salamanca Universiteit, de eerste die 
kritiek had. In zijn publicaties Programma Historicae Universalis en Divanae Florae Historicae maakte 
hij aannemelijk dat de geschiedenis van de Klassieke Oudheid van middeleeuwse origine was.

Dezelfde mening was de Franse jezuïet Jean Hardouin (1646-1729) toegedaan. Deze criticus was een 
van de meest ontwikkelde personen van zijn tijd. Hij was hoogleraar in de theologie en sinds 1683 direc
teur van de Franse Koninklijke Bibliotheek. Hardouin is de auteur van verschillende boeken over filologie, 
theologie, geschiedenis, archeologie, numismatiek, chronologie en de filosofie van de geschiedenis. He
laas bleven zijn werken voor de meeste mensen onbekend, omdat ze grotendeels in het Latijn waren ge
schreven. Hij maakte aannemelijk dat bijna de gehele klassieke literatuur niet eerder dan de dertiende 
eeuw door kloosterlingen was geschreven. Over een paar auteurs, o.a. Cicero, Horatius en Plinius de Ou
dere, had hij zijn twijfels. Hij beweerde zelfs dat Christus en zijn apostelen, als ze al hadden bestaan, in 
het Latijn preekten, en hij was ervan overtuigd dat de Griekse vertalingen van het Oude en Nieuwe Testa
ment uit een veel latere periode dateren dan de kerk veronderstelt. Verder zijn volgens hem bijna alle an
tieke munten, kunstwerken, beeldhouwwerken en de documenten van de concilies vóór het Concilie van 
Trente (1545-1563) vervalsingen. Het zal niemand verbazen dat zijn publicaties van 1739 tot 1742 door de 
kerk op de lijst van verboden boeken werden geplaatst.

Een tijdgenoot van hem was Sir Isaac Newton (1642-1727). Deze eminente Engelse geleerde was niet al
leen een groot fysicus, hij is o.a. de grondlegger van de klassieke mechanica, maar hij hield zich ook met 
theologische en historische vraagstukken bezig. Met behulp van natuurwetenschappelijke methoden toon
de hij de volgende twee stellingen aan:
1 - Het systeem van historische bronnen is een vat vol tegenstrijdigheden: sommige delen leiden tot een 
bepaalde conclusie die door andere delen worden tegengesproken.

16 SEMafoor jaargang 10 nr. 4, november 2009



2 -  De chronologie waarover bij de historici overeenstemming bestaat, klopt niet. Bovendien is de grote 
massa van historische bronnen ongeschikt voor een ondubbelzinnige reconstructie van de geschiedenis.

Zijn conclusie was dan ook dat er geen chronologie van de geschiedenis bestaat. Hij was van mening dat 
sommige gebeurtenissen in de Antieke Oudheid en het Oude Egypte minder lang geleden hadden plaats
gevonden dan werd aangenomen, waarbij het soms om een inkorting van vele honderden jaren gaat. Zijn 
werk werd behoorlijk door historici en filologen bekritiseerd. Hij werd zelfs van seniliteit beschuldigd. 
Het gevolg was dat zijn publicaties uit het wetenschappelijke circuit verdwenen en de historici deden alsof 
er niets was gebeurd.

Ruim anderhalve eeuw later kwam er weer een kritisch geluid uit Engeland. De filoloog professor Edwin 
Johnson (1842-1901) publiceerde in 1887 zijn eerste boek Antiqua Mater en in 1894 The Pauline Epist- 
les, waarin hij tot de conclusie komt dat de brieven van Paulus de geest en de discussies van de reformatie 
weerspiegelen. Op grond hiervan stelt hij dat niet alleen de brieven en andere bijbelse geschriften, maar 
ook de brieven van de kerkvaders in de zestiende eeuw moeten zijn geschreven. Verder was hij van me
ning dat de creatie van de religieuze en overige literatuur het werk van een weloverdachte actie van ver
schillende groepen is geweest, welke hij de ronde tafel van de monniken noemde. Volgens hem bevonden 
de vervalsercentra zich in Bury Saint-Edwards in Engeland, Saint-Denis, Tours en het klooster Saint- 
Irénée van Lyon in Frankrijk, en Bobbio en Montecassino in Italië. Johnson treft het noodlot dat zijn idee- 
en niet werden opgemerkt. Pas een eeuw later raakte zijn werk in de kring van de chronologiecritici be
kend.

Een tijdgenoot van hem was de Zwitserse filoloog Robert Baldauf die in 1903 het boek Der Mönch von 
Sankt Gallen publiceerde. Hierin schrijft hij dat de monnik Notker Balbulus uit de negende eeuw, aan wie 
de Gesta Caroli Magni over Karei de Grote wordt toegedicht, dezelfde is als de schrijver Ekkehard IV die 
in de elfde eeuw zou hebben geleefd. In 1902 verscheen van Baldauf het boek Das Altertum (Römer und 
Griechen); C. Metrik und Prosa in de vierdelige serie Historie und Kritik (Einige kritische Bemerkungen) 
(voor zover bekend zijn er maar twee delen verschenen).
Van deze criticus is weinig bekend, maar we weten dat hij docent van de universiteit in Basel is geweest 
en dat hij de archieven van het beroemde Zwitserse klooster in St. Gallen, vroeger een van de belangrijk
ste centra van de katholieke kerk, heeft bestudeerd. Ook maakte hij studie van een groot aantal zogenaam
de antieke manuscripten en ontdekte dat het bij het merendeel om vrij recente vervalsingen ging. Hij con
stateerde parallellen tussen de "historische" boeken van het Oude Testament, de werken van de middel
eeuwse romantische literatuur en de Ilias van Homerus. Dat was voor hem reden om te veronderstellen dat 
zowel de bijbel als de Ilias uit de middeleeuwen stammen.
Sommige middeleeuwse kronieken die aan verschillende auteurs worden toegeschreven, lijken zoveel op 
elkaar dat Baldauf van mening was dat ze van een en dezelfde auteur afkomstig moesten zijn, ondanks het 
feit dat de verschijningsdata van de werken enkele eeuwen uit elkaar liggen. Verder constateerde hij dat 
heel veel verzen van antieke dichters ritmisch sterke gelijkenis vertonen met die van de middeleeuwse 
troubadours. De uiteindelijke conclusie van Baldauf was dat de Italiaanse humanisten van de veertiende en 
vijftiende eeuw de auteurs van de antieke geschriften zijn geweest. De gehele geschiedenis van de Oude 
Grieken en Romeinen is dan ook volgens hem van humanistische origine.
Ook van het werk van Baldauf is geen notitie genomen met als gevolg dat het in de vergetelheid raakte. 
Pas aan het eind van de twintigste eeuw ontdekten Russische critici zijn oeuvre.

Toen Wilhelm Kammeier (1890/1900-1959) in 1926 de Preussische Akademie der Wissenschaften een 
brief schreef met het verzoek over zijn onderzoek een lezing te mogen houden, kreeg hij een afwijzend 
antwoord. Ook van deze Duitse onderzoeker van historische bronnen wilde de gevestigde orde niets we
ten. Dit weerhield de in het laatste decennium van de negentiende eeuw geboren (zijn geboortedatum is 
niet precies bekend) criticus van de Duitse geschiedenis er echter niet van om met zijn onderzoek door te 
gaan. Naast zijn werkzaamheden als notaris en advocaat in Hannover had hij in 1926 net zijn bijna drie
honderd pagina's tellend manuscript over geschiedvervalsing afgerond, waarin hij historische documenten 
waarop de middeleeuwse geschiedenis van Duitsland is gebaseerd, aan een kritisch onderzoek had onder
worpen. De historici waren niet in zijn werk geïnteresseerd en een uitgever van zijn werk was niet te vin
den. Pas negen jaar later lukte het en verscheen in 1935 zijn boek Die Fälschung der deutschen Geschich
te. In de jaren daarna tot het begin van de Tweede Wereldoorlog publiceerde hij nog de werken: Neue Be-

SEMafoor jaargang 10 nr. 4, november 2009 17



weise fü r  die Fälschung der deutschen Geschichte(1936), Die historischen Welträtsel, Antwort au f meine 
Kritiker (1937), Rätsel Rom im Mittelalter (1937) en Die Gründung der römischen Universalgeschichte 
(1939). Verder schreef hij nog verhandelingen over het christendom en de geschiedvervalsing. Uiteraard 
werd zijn werk door de historici bekritiseerd en uiteindelijk doodgezwegen. Hem werd zelfs verweten dat 
hij niets van de geschiedenis had begrepen. De oorlog naderde en Kammmeier moest in dienst. Na zijn 
krijgsgevangenschap vestigde hij zich in Arnstadt (Thüringen, voormalig Oost-Duitsland) en vond met 
veel moeite een baan in het onderwijs. Zodra de omstandigheden het toelieten pakte hij zijn onderzoeksac
tiviteiten weer op en ging zich bezighouden met de documenten waarop het christendom is gebaseerd. Na
dat hij zijn kritiek op deze documenten aan de historici in Oost-Duitsland had gepresenteerd, werd hij 
slachtoffer van onderdrukking. Hij verloor zijn baan, zijn boek werd verbeurd verklaard, zijn bezittingen 
werden genationaliseerd en zijn familie werd gedwongen verder in honger en armoede te leven. Dit was 
het laatste wat hij in een land had verwacht dat hard op weg was om een atheïstische staat te worden. In 
1959 stierf hij in kommervolle omstandigheden.
Kammeier heeft een uitgebreid oeuvre nagelaten, waarvan een aantal werken in de laatste decennia in her
druk is verschenen. Hij schetst hierin een verbijsterend beeld van een door de katholieke kerk in de mid
deleeuwen geleide actie die tot zoveel vervalste documenten heeft geleid. Zijn onderzoek bevestigt de be
vindingen van de hiervoor genoemde critici. Ook hij komt tot de conclusie dat de humanisten een belang
rijke rol hebben gespeeld bij de vervalsing van de zogenaamde antieke literatuur. Een voorbeeld is het 
boek Germania van de Romeinse schrijver Tacitus over de Duitse geschiedenis, waarvan het manuscript 
volgens de overlevering is ontdekt door de humanistische schrijver uit de Renaissance Poggio Bracciolini, 
maar dat hij hoogstwaarschijnlijk (volgens enkele critici) zelf heeft geschreven.
Kammeier hechtte grote waarde aan de waarheid, want hij zag in de vervalsing van de geschiedenis van 
het Avondland een groot gevaar. Het gevaar bestaat vooral daarin dat een vervalst beeld van het verleden 
tot verkeerde politieke besluiten kan leiden die grote gevolgen kunnen hebben. We hoeven in dit verband 
alleen maar te denken aan de invloed die genoemd werk van Tacitus op de denkbeelden van Adolf Hitler 
en Himmler heeft gehad.6 W at hen in De Germanen raakte was de beroemde, omstreden passage in het 
vierde hoofdstuk, waarin Tacitus zich aansluit bij de opvatting dat de Germanen niet door huwelijken 
vermengd zijn geraakt met andere volkeren, maar een geheel eigen volk vormen, zuiver van ras en met 
niets te vergelijken. We weten allemaal wat dit voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog heeft betekend, 
ook al wordt de holocaust door sommige geestelijken in de rooms-katholieke kerk ontkend.7

Het duurt geruime tijd voordat er in West-Europa weer iemand een kritisch geluid laat horen. Vanaf 1988 
publiceert de bij de cultuurhistoricus Egon Friedell gepromoveerde H e r ib e r t  I llig  (1947) regelmatig over 
zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving in het verleden. In 1996 verscheen het 
boek Das erfundene Mittelalter van zijn hand, dat in Duitsland grote opwinding veroorzaakte. Er volgden 
discussies op de radio en televisie over zijn these dat Karei de Grote nooit heeft bestaan. Volgens hem 
konden zelfs drie eeuwen van de middeleeuwen uit de geschiedenisboeken worden geschrapt; na het jaar 
614 volgt 911. Zijn volgende boek was Wer hat an der Uhr gedreht? Wie 300 Jahre Geschichte erfunden 
wurden, dat in 1999 verscheen. Zoals was te verwachten, was de kritiek groot. De beroepshistorici moes
ten niets van zijn ideeën hebben, maar andere wetenschappers stonden meer open voor zijn inzichten en 
gingen zich met het chronologieonderzoek bezighouden. Er ontstond als het ware een hele beweging van 
chronologiecritici. Talrijke artikelen en boeken zijn sindsdien bij onze oosterburen over dit onderwerp ge
publiceerd door o.a. Eugen Gabowitsch (1938-2009), Gunnar Heinsohn (1943) en Uwe Topper (1940). 
Daarnaast werden er Geschichtssalons opgericht die lezingen organiseerden en websites ontwikkelden met 
heel veel informatie over het chronologieonderzoek en aanverwante onderwerpen. Nog steeds zijn deze 
salons actief, zoals in Berlijn waar regelmatig lezingen en andere bijeenkomsten worden gehouden.

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat al deze West-Europese critici van mening zijn dat het 
beeld dat wij van het verre verleden hebben, niet klopt. Er worden vooral grote vraagtekens bij de ge
schiedenis van de Klassieke Oudheid gezet. Dat die twijfels over deze tijdsperiode terecht zijn, wordt ook 
nog eens weer bevestigd door het onderzoek naar de ondergang van Pompeii in de laatste paar jaar.8 
De grote doorbraak in het chronologieonderzoek vond in Oost-Europa plaats. Daar werden niet alleen de 
conclusies van de westerse critici bevestigd, maar er werd ook overtuigend aangetoond dat het huidige his
torische model nodig aan vervanging toe is. Zelfs een concept van een nieuw model werd ontwikkeld.
Ik beperk mij hier tot het noemen van de twee belangrijkste onderzoekers (over hen heb ik eerder in SE- 
Mafoor gepubliceerd,9 zodat het niet nodig is om er hier dieper op in te gaan.). De eminente geleerde en
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encyclopedist Nikolai A. Morozov (1854-1946) was de eerste die zich in Rusland met chronologieonder- 
zoek bezighield. Hij heeft de fundamenten gelegd onder de opzienbarende resultaten van latere onderzoe
kers van de universiteit in Moskou. De algemene conclusie van Anatolij T. Fomenko (1945), hoogleraar 
aan de faculteit wiskunde van genoemde universiteit, zegt genoeg over de betrouwbaarheid van de ge
schiedschrijving. Op basis van zijn onderzoeken concludeert hij, dat niets van wat historici ons over het 
eerste millennium en de tijd daarvoor vertellen, waar is. De in de geschiedenisboeken beschreven gebeur
tenissen uit die periode moeten in de middeleeuwen en de Renaissance worden geplaatst, d.w.z. de klas
sieke oudheid, het Romeinse en Karolingische Rijk zijn verzinsels. Alles wat zogenaamd door de Oude 
Grieken en Romeinen is voortgebracht zijn producten van een veel latere tijd. Bovendien is bij de ge
schiedschrijving de tijdas met vele eeuwen verlengd, waardoor er een periode, de zogenaamde donkere 
middeleeuwen, is ontstaan waarvan we helemaal niets weten. Kortom, de verhalen over het verleden voor 
het jaar 1000 na Chr. kunnen uit de geschiedenisboeken worden geschrapt. Over zijn onderzoek heeft Fo
menko een zevendelige reeks boeken geschreven, waarvan de eerste vier delen inmiddels in het Engels 
zijn vertaald, 10 en talloze boeken over diverse chronologische onderwerpen die een totaal nieuw licht op 
onze geschiedenis werpen. Nog steeds verschijnen er nieuwe werken van zijn hand.

Slotopmerkingen
Tot zover het chronologieonderzoek van een aantal toonaangevende wetenschappers die allemaal via ver
schillende wegen tot de conclusie zijn gekomen dat heel veel kralen niet op de juiste plaats zitten en het 
snoer van Scaliger te lang is, d.w.z. de meeste historische gebeurtenissen hebben wel plaatsgevonden, al
leen korter geleden en in een kleiner tijdsbestek. Ondanks de vele bezwaren tegen het model van Scaliger 
bleef alles bij het oude. En ook nu is er geen enkele beweging van het historische establishment te bespeu
ren. Je zou denken dat door zoveel argumenten de beroepshistorici toch wel overtuigd zijn geraakt van het 
feit dat het beeld dat wij van het verleden hebben, niet klopt. Maar geen enkele actie van die kant, behalve 
dan het chronologieonderzoek doodzwijgen of belachelijk maken. Men neemt niet eens de moeite om er 
serieus naar te kijken. Liever dat men op de oude voet voortgaat, dan dat naar de woorden van Kammeier 
over de gevolgen van geschiedvervalsing wordt geluisterd. Is het eigenlijk geen schande dat de historici 
die aan de universiteiten en musea zijn verbonden en door de overheid worden betaald, d.w.z. met ons be
lastinggeld, baanbrekend onderzoek kunnen negeren? Zij wekken de indruk dat zij geen inmenging van 
buitenstaanders dulden die hun onderzoeken in eigen vrije tijd en op eigen kosten en risico hebben gedaan, 
omdat zij onderzoek hebben nagelaten dat nota bene een van de kerntaken van hun vakgebied zou moeten 
zijn. Immers per definitie houden historici zich bezig met het onderzoeken van het verleden, maar aan on
derwijs in en onderzoek naar het verleden van de geschiedschrijving en de chronologie besteden ze nau
welijks enige aandacht. Dit is een grove nalatigheid.

Deze houding van de beroepshistorici raakt ook SEM. Ik heb ervaren dat ook sommige leden van onze 
studiekring niets van het chronologieonderzoek moeten hebben. Op het symposium in 2008 werd zelfs 
opgeroepen geen aandacht meer aan Fomenkologie te schenken. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn ge
worden dat niet de Russen de eerste critici waren, maar westerse geleerden, dus de spreker sprak met wei
nig kennis van zaken. Zij die het model van Scaliger willen blijven aanhangen, kunnen zich dus blijven 
verbazen over bijvoorbeeld het ontbreken van Merovingische en Karolingische lagen bij opgravingen, 
waar die volgens de historische bronnen wel moeten zitten, en over vondsten van Romeinse boten die 
sprekend op middeleeuwse punters lijken, net alsof er in meer dan duizend jaar geen scheepsbouwkundige 
ontwikkeling is geweest.
Anderen die het keurslijf van Scaliger willen afwerpen en voor nieuwe inzichten openstaan, zullen hun 
conclusies gemakkelijker kunnen aanvaarden als die met de algemene historische opvattingen in strijd 
zijn. Als bijvoorbeeld archeologen de moed hebben het snoer van Scaliger aan de wilgen te hangen, ligt 
hier een uitgelezen kans een eigen beeld van het verleden te vormen; als eerste oefening zijn de artikelen 
van Rob Voogel over Antwerpen en Ad Maas over Dorestad in SEMafoor van augustus 2009 een aanra
der.

1 Grafton, A. T.: Joseph Scaliger A Study in the History o f  Classical Scholarship (twee delen), Oxford University 
Press, Oxford. 1983, 1993 en
Bernays, J. Joseph Justus Scaliger, Berlijn 1855

2 Otterspeer, W. (2008): Groepsportret met Dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672, 
Bert Bakker, Amsterdam.
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3 Een zeer interessante verhandeling over Scaliger en zijn werk staat in het boek van Eugen Gabowitsch dat in 2005 
in Rusland is verschenen, waarvan hoofdstuk 10 geheel aan onze hoofdpersoon is gewijd.
De Duitse vertaling van dit hoofdstuk staat onder de titel Die Geschichte aufdem  Prüfstand (Scaliger 1 ,11 en III) 
op de Duitstalige website http://de.geschichte-chronologie.de.

4 In plaats van het negatief klinkende woord chronologiecritici heb ik voor een positievere benadering geko- 
zen.Immers het gaat niet om het bekritiseren van historici, maar hun streven is juist de in de literaire historische 
bronnen genoemde gebeurtenissen -  de kralen of parels aan het snoer van Scaliger- in de goede tijd te plaatsen.

5 Zie voor een zeer uitgebreid overzicht
Gabowitsch, E. A chronological revolution made by historical analytics op de Amerikaanse website 
www.ihaal.com (issue 1, okt. 2007).

6 Zie de apoloog in Monaldi, R. & F. Sorti (2007): De twijfel van Salai, De Bezige Bij Amsterdam.
7 Uitspraak in februari 2009 van de Engelse bisschop Williamson.
8 Feikema, H. 'Pompeii -  een stad in de middeleeuwen', in: Frontier Magazine nov/dec Amsterdam 2008
9 Feikema, H. 'Een Russische kijk op de historie' in: SEMafoor 7-1 p. 20-21 

Feikema, H. 'Chronologieonderzoek in Rusland' in: SEMafoor 7-2 p. 24-0-29
I0Het eerste deel staat volledig op Internet (zoeken op Google books en daarna op naam van de auteur).

Van de redactie

Het feit dat Henk Feikema het snoer van Scaliger als een keurslijf van SEM ervaart, vraagt om een reactie 
van het bestuur van SEM en de redactie van SEMafoor.

Hoewel sommige SEMafoor-abonnees en SEMafoor-mteurs soms van mening lijken dat alleen de ideeën 
van Albert Delahaye in SEMafoor en op SEM-symposia aan de orde zouden moeten komen, is dit geens
zins de visie van het SEM-bestuur.

Het in de statuten vermelde "bevorderen van hernieuwd onderzoek naar en herbestudering van de geschie
denis van de Lage Landen in het eerste millennium (circa 100 jaar v.Chr. tot 1200 jaar n.Chr.)", sluit de 
aandacht voor chronologiekritiek in dat kader absoluut niet uit. Wij staan ook vanaf het begin ook open 
voor chronologiekritiek.

Dit blijkt ook uit de ruimte die zowel Henk Feikema als anderen kregen voor onderwerpen die met chro
nologiekritiek te maken hebben. Zie hiervoor ook:
■ Veen, R. van 'Leven wij in het jaar 1703?' in: SEMafoor 1-2 p. 36-41 2000
■ Overbeek, P. van 'De Hypothesen van Heribert Mig en andere chronologiecritici m.b.t. het eerste mil

lennium' in: SEMafoor 3-2 p. 12-17 2002
■ Beaufort, J. 'Was Claudius Ptolemeus een bedrieger?' in: SEMafoor 3-3 p. 4-5 2002
■ Maas, A. 'Duistere of verwenen eeuwen' in: SEMafoor 5-3 p. 36-39 2004
■ Müller, Z.A.'Letters en cijfers en verduisteringen en fantoomtijd' in: SEMafoor 7-1 p. 30-31 2006
Op de SEM-studiedag 2001 werd aan dit onderwerp aandacht besteed in een presentatie van Paul van 
Overbeek en verder was er deelname aan de Zeitenspriinge-Jahiestreffen in Aken (oktober 2000), Ehrfurt 
(oktober 2003), Zürich (mei 2005), Kassei (oktober 2006) en Weimar (oktober 2008).

Op dit moment wordt er zelfs over gedacht om het SEM-symposium van 2010 geheel aan chronologiekri
tiek te wijden. Nadere berichten hieromtrent volgen t.z.t.

Dat SEM en SEMafoor op welke manier dan ook in een keurslijf zouden zitten, zoals de kop van het arti
kel suggereert, moet dus ten stelligste ontkend worden.
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Romeinse heerbanen en Varus’ Kampf um Germanien1 2000 jaar 
geleden. Aliso als sleutel tot Romeins Overrijns Germania

Frans Volmer, R iem st (B)

Inleiding: wat, waar en waarom
Medio september 2009 was het 2000 jaar geleden dat de Romeinen een verpletterende militaire nederlaag 
leden en drie legioenen inclusief de bevelhebber Varus verloren in Germania (Duitsland) en dit land zelfs 
moesten ontruimen. Gezien de vele literatuur over de Varusslag2 wordt in dit artikel niet verder ingegaan 
op de achtergronden van de Germaanse stammen en de aanleiding en het verloop van de Germaanse Oor
log (16 v.Chr. tot 16 n.Chr.).

Probleemstelling
De nadruk komt in dit artikel dan ook te liggen op de Romeinse routes en heerbanen in dit deel van Ger
mania welke zowel in de klassieke als moderne literatuur weinig aandacht hebben gekregen in tegenstel
ling tot die binnen het Romeinse Rijk. Vooral de wegenloop wordt door antieke en moderne auteurs nau
welijks behandeld, er is sprake van een leemte in de literatuur. De reden is waarschijnlijk dat er in het 
Germania rechts van de Rijn maar weinig echte steden lagen, hoogstens marktplaatsen, daarnaast keken de 
Romeinen neer op de ongelukkige Barbaren.3

Romeinse strategische infrastructuur in Duitsland ten oosten van de Rijn
1. Aliso, hèt Romeinse hoofdkwartier aan de Lippe
In het jaar 9 herstelden de Romeinen zich net bij van de zware strijd op de Balkan (Pannonia) waar een 
opstand tegen het Romeinse gezag na de inlijving was uitgebroken. Niet minder dan 15 legioenen onder 
leiding van Tiberius hadden drie jaar nodig gehad om de opstand te dempen en er waren zware verliezen 
geleden. Daardoor kon het plan om Zuid-Duitsland en Bohemen te veroveren geen doorgang vinden. De 
Romeinen beheersten na de veldtochten van Drusus niet een aangesloten gebied in Duitsland maar een 
aantal verspreide plaatsen zonder samenhang.4 De Romeinen moesten steeds van het westen (de Rijn) naar 
het oosten, het centrum van Duitsland. De wegen in deze richting vormden een probleem, er was slechts 
één matig bevaarbare waterweg beschikbaar voor de bevoorrading: de Lippe (Lupia). Langs deze Lippe 
werd daarom een heerbaan en diverse forten aangelegd. Het belangrijkste fort was Aliso bij Paderborn 
(Pheugarum) dat in een strategisch niemandsland tussen de belangrijke stammen Cherusken, Brukteren, 
Chatten in lag en door Tiberius in 5 n.Chr. aangelegd werd ter bewaking van de centrale heerbaan (thans 
Bundesstrasse 1, zie TTTh) naar Weser (Hameln) en Elbe (Maagdenburg), bij de meest westelijke bocht van 
de Elbe. Daarnaast was er noordelijke tak naar Minden (lila) en een zuidelijke tak naar Höxter (Iüc). Zie 
kaart.

Waar lag het fort Aliso?5
Aliso lag (na de verplaatsing van de Sumgambriërs) in een leeg land dat niet aan een stam toebehoorde: 
dat grensde aan de Brukteren rond Lippstadt, aan de Cherusken en aan de Chatten en was een dwang- 
burcht en het centrum van Romeins Germania.
Mommsen lokaliseert Aliso6 bij Eisen en het finale slagveld van Varus bij Kalkriese7 waarbij de schrijver 
zich gaarne aansluit. Mommsen kende Delbruck-Anreppen (opgegraven door Kuhlbom, 1967) nog niet, 
evenmin als Kalkriese (opgegraven door Clunn, 1987) welke nu zijn stellingen bevestigen. Kalkriese is 
een unieke Romeinse vindplaats (4000 militaire en 1700 muntvondsten) rechts van de Rijn en het toneel 
van zware Romeinse nederlaag veroorzaakt door een hinderlaag met een aarden wal, waarbij uiteraard 
Germaanse resten van de overwinnaar ontbreken. Bovendien zijn veel restanten of geroofd (wapens, geld) 
of door dieren opgegeten. Andere omvangrijke Romeinse slagvelden in Duitsland zijn archeologisch nog 
niet gevonden. Anreppen8 aan de Lippe of Aliso bij Eisen (te onderscheiden van het fort Elze aan de Lei- 
ne, waar de heerbanen Meppen-Minden-Hildesheim en Minden-Hedemünden-Mainz elkaar kruisten) ligt 
strategisch aan het eind van de Lippe-Limes en het begin van de pasroute naar de Weser en werd opnieuw 
benut door Germanicus in 15 n.Chr. Het kamp Anreppen bood ruimte aan 5000-8000 soldaten.

In 1 n.Chr. brak in Germania een "immensum bellum" of grote oorlog9 uit, welke was veroorzaakt doordat 
een groep Cherusken die door de stam verdreven was en stadhouder Domitius Ahenobarbus om hulp bij 
terugkeer had gevraagd. Deze laatste probeerde tevergeefs de terugkeer te regelen wat vooral bij de Che-
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rusken een enorm prestigeverlies voor de Romeinen opleverde. Bovendien prikkelde een en ander ook tot 
opstanden bij andere stammen. Tiberius werd daarom in 4 n.Chr. naar Germania teruggeroepen en heeft de 
oproerige Germaanse provincie opnieuw onder controle gekregen door een gecombineerde actie van de 
vloot op de Elbe en het leger vanuit een nieuw gebouwd winterkamp (4/5 n.Chr.) in Anreppen. Ook bracht 
hij een verbinding over het water tot stand met Anreppen via Rijn en Lippe beveiligd door het steunpunt 
Haltern en eveneens een verbinding over het water via de Weser van Porta Westfalica met de Noordzee
kust bij Bremen (Pharbiranum).

Op die wijze was de bevoorrading met uitrusting en vooral voedsel verzekerd en was een armoedige, uit
puttende en gevaarlijke voettocht met vervoer op ezels door onherbergzame gebieden overbodig.
Haltern wordt ten onrechte vaak als Aliso gezien. Echter, afgezien van de onjuiste naam, was Haltem (= 
Altema of-o?) meer een magazijn en overslagplaats (de bevaarbaarheid van de Lippe na Haltem wordt 
moeilijker) en ook een provinciehoofdstad in wording, maar het ligt te dicht bij de Rijn om als langdurige 
vluchtplaats zinvol te zijn. De vluchtelingen zouden immers snel bevrijd worden door de legioenen aan de 
Rijn. Haltem had strategisch weinig te bieden voor de beheersing van Midden-Duitsland. Haltem is ook te 
groot en daarom moeilijk verdedigbaar als steunpunt. Na het Varus-debacle zullen de ingezetenen samen 
met de Rijnlegioenen het kamp onbruikbaar hebben gemaakt en naar het veilige Castra Vetera zijn getrok
ken. Anreppen is door de Romeinen in brand gezet, wanneer is onbekend, ons inziens pas na 16 n.Chr. na 
het sluiten van vredesverdragen. Een fort in Paderbom is niet gevonden en zou ons inziens te dicht bij An
reppen liggen. Ook westelijk van Haltem, voldoet Holsterhausen niet aan Aliso wat tijd en grootte betreft. 
Romerrast (bij Wezel) is te dichtbij, te klein en te vaag.
Samenvattend kan Haltem ons inziens niet Aliso zijn omdat het te dicht bij de Rijn lag voor een vlucht- 
burg, te ver van de Weser als Romeinse militaire vuist in Duitsland en te groot om door slechts ten hoog
ste een legioen verdedigd te kunnen worden. Ook is de naam Aliso afgeleid van de plaats Elzen even voor 
Paderborn, niet ver van Anreppen aan de Lippe. Er waren wellicht meerdere forten met de naam Aliso 
(zoals Ptolemaeus10 stelt), vandaar dat Tacitus spreekt van Aliso aan de Lippe, een andere kandidaat is 
Elze aan de Leine helemaal oostwaarts bij Hildesheim met zijn Romeinse zilverschat: Na de Varusslag 
vluchtten de overlevenden naar een versterking genaamd Aliso. Aliso moet minstens een legioen hebben 
kunnen bergen want haar commandant was een Praefectus Castrorum (destijds L.Caedicius), het was dus 
tamelijk groot. Er waren grote voedsel en wapenvoorraden en het kan worden vergeleken met het fort Fle- 
vum bij Velsen, de Romeinse vuist in Friesland. Ook dit fort Flevum kon in 28 n.Chr. niet veroverd wor
den door de Friezen. De legioenen uit Castra Vetera schoten in 28 n.Chr. de belegerde Romeinen in Fle
vum (= Velsen) te hulp (veldslag bij Velserbroek) over een bijna gelijke afstand als tot Anreppen (130 
km).

Via wachttorens stond Aliso in contact met de passen richting Weser. Aliso werd door de Germanen in 9 
n.Chr. belegerd maar kon niet veroverd worden. Gezien het voedseltekort ontvluchtten de ingezetenen op 
een donkere nacht richting Castra Vetera (Xanten) aan de Rijn na het bericht van de verrassende opmars 
van de commandant van Castra Vetera, Asprenas. Er stonden zelfs nu nog een groepje Germanen op 
wacht, belust op buit. Als Haltem, slechts 40 km van de Rijn of op een geforceerde dagmars afstand, Aliso 
zou zijn geweest, dan zou het onmiddellijk door de legioenen aan de Rijn zijn ontzet en niet na een jaar. In 
het jaar 16 heeft Germanicus nieuwe wegen en dammen tussen Aliso en de Rijn (150 km) aangelegd 
(blijkbaar waren ze vernield), hij dacht nog niet aan een terugtocht. Castra Vetera was het oude fort links 
van de Rijn, Aliso is het tussen de belangrijkste Germaanse stammen, in een leeg gemaakt gebied, gelegen 
Germania beheersend fort, rechts van de Rijn. De afstand tussen beide forten is hemelsbreed ca 160 km.

2. Pontes Longi (knuppelwegen door het moeras)
Een ander onderdeel van de aangelegde infrastructuur betreft de pontes longi of lange bruggen (dammen) 
ter overbrugging van moerassige gebieden. Deze worden wel gesitueerd rond Wiedenbrück of lange brug 
aan de Eems en Lippstad aan de Lippe en verbonden dus twee belangrijke verbindingswegen. Hier vocht 
Caecina met Arminius in 15 n.Chr. Of de knuppelwegen tussen Haltem en Dülmen welke werden aange
legd door Antenobarbus (4 v.Chr). om Lippe en Eem te verbinden.

3. De waterwegen: Eems, Lippe en Weser / Werra
In een land zonder steden maakten waterwegen een snellere opmars mogelijk en waren deze onmisbaar
voor de bevoorrading van het leger. Wel was de beveiliging van vaarroutes noodzakelijk: de schepen op
de Eems werden gedekt door de legioenen over land. Bij de Weser en a fortiori de Elbe was dit lastiger, de
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Eems was echter een door de Romeinen beheerste (fort Bingum = Leer a/d Eems) grensrivier zoals de 
Rijn.

4. De Romeinse heerbanen en veel gebruikte routes in Noord-/Midden-Duitsland 
Aardrijkskundige typering Duitsland en Ptolemaeus

Ptolemaeus heeft in ca. 140 van een aantal handelsplaatsen in Duitsland de namen en coördinaten gegeven 
in zijn fameuze Geographia. Ortelius heeft in de zeventiende eeuw op basis hiervan een kaart samenge
steld. Een aantal voorbeelden zijn opgenomen in de onderstaande kaart.11 Eerst volgt een schema van de 
heerbanen.

Schema Romeinse heerbanen in Germania: Drusus, Tiberius en Germanicus routes

I Langs de Lippe naar de Elbe (deels huidige Bundesstrasse 1)
Xanten--------- Holsterhausen-..........Haltern------ Oberraden-----------Anreppen-------- Hom/Bad
Meinberg Hameln Elze Hildesheim -Magdeburg

II Van de Eems naar de Weser en Elbe (Hellweg vor dem Sandforde)
Meppen (Hase)—Bramsche-Obercappeln—Minden (Santfor)—Elze-Hildesheim —Magdeburg

III Van de Lippe naar de Weser (Drusus 9 v.Chr.)
lila  Anreppen—Wiedenbruck (Pontes Longi)—Bielefeld—Herford—BadSalzuflen—Yalenholz—Minden
IHb Anreppen Bad Drieburg Brakei Höxter (Drusus 11 v Chr)
IIIc Anreppen—Alme— Dorenschlucht— Horste— Bad Salzuflen—Varenholz—Minden

IV Van de Main naar de Weser
Mainz Rodgen Waldgirmes Hedemunden Höxter (Drusus 10 v.Chr)

V Van de Main naar de Saale
Mainz Marktbreit Bayreuth Saale (Caecina Saturnius 6 n.Chr)

VI Van de Eems naar de Weser (Germanicus 16 n.Chr)
Bingum (Leer)—Lathen—Spaan— Lastrup— Cappeln—Goldenstedt—Nienburg—M inden- 
Rinteln

VII Van de Roer naar de Weser
Moers (Asciburgium)----- Knebbinghausen— Anreppen— Höxter

VIII Van Keulen naar de Elbe (Koningsstrasse, Drusus, 11 v.Chr)
Korte weg: Ara Ubiorum (Colonia Agrippinae)------ Hagen—Iserlohn— Arnsberg—Mersche—
Brilon—Marsberg—W arburg12---- Herstelle (Weser)— Höxter— Else—Hildesheim—
Schellerten—Braunschweig—Magdeburg

Zuidelijke routes na Hildesheim
-Via Dedeleben/Papstdorf: Hildesheim-Marienburg—Elbe—Salzgitterbad—Schaden—
Veltheim—Dedeleben—Papstdorf—Hamersleben— Magdeburg.
-Via Bad Harzburg (Harzstrasse): Hildesheim-Marienburg—Elbe-----Goslar Bad Harzburg-
—Halberstadt------ Magdeburg

IX Van de Rijn naar de Eems (Tiberius Limes)
Vetera Borken Ahaus Rheine Meppen

X Van de Rijn naar de Weser
Xa Vetera— Duimen----Munster— Lengerich— Kalkriese------ Overcappeln— Minden (beoogde
terugweg van Varus 9 n.Chr?)
Xb Vetera Haltern -Pontes Longi Wiedenbrück-----Bielefeld Pas— Herford—
Rehme Porto Westfalica (Varus heenweg 9 n.Chr)
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Belangrijkste rivieren in Germania Belangrijkste Romeinse forten in Germania

Navalla (IJssel) 
Rhenus (Rijn) 
Vidrus (Vecht) 
Amisa (Eems) 
Lupia (Lippe) 
Rura (Roer)

Visurgis (Weser) 
Moenus (Main) 
Adrana (Eder) 
Sala (Saaie) 
Longina (Leine) 
Albis (Elbe)

Aliso (Anreppen)
Bentumersiel (Leer)
Oberaden
Holsterhausen
Haltern
Hedemunden

Bremen
Rödgen/ Bad Nauheim 
Marktbreit 
Waldgirmes 
Sparrenberger Egge 
Porta Westfalica

Belangrijke doorgaande routes
Tiberius (8-7 v.Chr.) en Ahenobarbus (6-2 v.Chr.) hebben de gevaarlijke verbinding tussen de Lippeheer- 
weg en Höxter met wachttorens en forten beveiligd, het bleef een bottleneck met verraderlijke bergpassen,



ideaal voor hinderlagen zoals Drusus in Arbalo bij Anreppen had ervaren. Een alternatieve iets wat noor
delijker baan liep over Grosse Egge (Extemsteine), Hom/Bad Meinberg (fort), Schlieder(fort?), Lügde 
(fort) naar het oude Kirch-Ohsen en Hameln en verder naar Hildesheim en Maagdenburg.. Ook in Halber- 
stadt en Papstdorf richting Maagdenburg zijn hoewel beperkt Romeinse (knuppel)wegen en muntvondsten 
bekend. De heerweg langs de Lippe had voorbij Anreppen een aftakking richting N.O. lopend (beveiligd 
door wachttoren Sparrenberger Egge) direct via de Stapelage-pas en Wistinghausen-pas richting Knetter- 
heide Bad Salzuflen en Porta Westfalica aan de Weser. Plaatsen als Welschhof, Welschenmeier en Wel- 
schenegge aldaar herinneren aan de Romeinen. De Romeinen kenden deze streek door en door en konden 
de risico's goed inschatten. Varus heeft op de heenweg naar de Weser zeker deze route gevolgd. Op de te
rugweg volgde Varus deze route uiteraard, maar na een overval rond Herford/Bad Salzuflen (Saltus?) niet 
ver van Detmold13 (Teutoburgium) door gedeserteerde Germaanse hulptroepen, besloot Varus gezien de 
afgesloten Lippe-passen via Melle en Kalkriese door het Teutenburgerwoud naar de Eems en de Rijn terug 
te marcheren. En daarbij en route ook nog een opstandje te onderdrukken om het imago als veldheer op te 
poetsen, een grote misrekening. Varus had na de desertie en de vele detacheringen te veel tros en te weinig 
soldaten14 om de verenigde Germaanse stammen het hoofd te kunnen bieden. Ook bij de Bataafse opstand 
(70 n.Chr.) speelde desertie van hulptroepen een belangrijke rol. De Romeinen leidden de vijand zelf op 
en veel Germanen vochten met gestolen Romeinse wapens en tactieken.

Conclusie
De Romeinen hadden rond het begin van de jaartelling tussen Rijn en Elbe een provincie Germania Magna 
ingericht met heilwegen15 en heerbanen langs de rivieren Lippe, Eems, Weser, Werre, Hase en Main, on
misbaar voor de logistiek. Varus' taak was om de Germaanse adel voor Rome te winnen, wat ten dele ook 
slaagde (Romeinsgezinden als Segestes, Flavus). Varus' fout was in deze verantwoordelijke positie te wei
nig kennis te verwerven van de Germaanse taal en cultuur en was dan ook niet in staat de Germaanse ge
voeligheden te verstaan en werd te afhankelijk van de Germanen zelf. Arminius die zijn vader opvolgde in 
een bottum-up staatsbestel kon de hoge Romeinse belastingen en intimidaties niet aan zijn volk verkopen. 
De nederlaag van Varus gaf aan dat de Germaanse bovenlaag in meerderheid zich niet wilde laten roma
niseren, ondanks Romeinse titels, eer en geschenken. Varus' zomerkamp kan ook in overeenstemming met 
Mommsen's stellingen uit de negentiende eeuw in bij Porta Westfalica (Remhe) worden geplaatst waar in 
2008 een kamp teruggevonden is. Porta Westfalica is zeer strategisch gelegen aan de Weser bij het knoop
punt van vier wegen; richting Lippe via Herford en de Pontes Longi (Wiedenbrück), de Heilweg vor dem 
Sandforde richting Eems (Rheine) via Kalkriese, de heerweg naar de kust langs de Weser door het land 
van de Chauchen, en de weg naar Hildesheim via Elze (Aliso aan de Leine) en verder naar de Elbe (Mag- 
deburg). Aliso aan de Lippe (Anreppen, Eisen) aan de belangrijkste Romeinse heerbaan Xanten-Weser- 
Maagdenburg aan de Elbe (grotendeels de huidige Bundesstrasse 1), het knooppunt Porta Westfalica, en 
Kalkriese (boven Osnabrück, niet ver van de Hase / Eems) zijn de drie basislocaties voor de Varusslag 
volgens Mommsen, maar elke schrijver heeft zijn eigen stokpaarden, ook de klassieke schrijvers die met 
elkaar een uniek en waarheidsgetrouw verslag van de gebeurtenissen hebben gemaakt (Florus: aanval op 
het zomerkamp, Dio: een driedaagse strijd, Paterculus maakt Varus zondebok en Tacitus legt Arminius 
woorden in de mond). Tacitus noemt zelfs de locatie van de slag wat veel mensen ongelukkig heeft ge
maakt. De Romeinen hebben als vergelding voor het Varus' verraad een groot deel van West-Germania 
verwoest en de provincie uit het Rijk gestoten en gedegradeerd tot cliëntenstaat onder een straf regiem. 
Arminius is na discussies in de Senaat op instigatie van Tiberius omgebracht, ook al is dit vertrouwelijk 
gehouden. De Romeinsgezinden in Germania hebben asiel in het Rijk gekregen zoals Segestes. Keizer Ti
berius oordeelde dat een blijvende bezetting van Germania gezien de tegenwerking van de meerderheid 
van de Germaanse adel te duur werd, vooral gezien de logistieke risico's die Germanicus had ervaren. Bo
vendien hadden de Romeinen slechts het (Westfaalse) gebied tussen Rijn en Weser min of meer in han
den, vandaar tot de Elbe was dit zelden het geval en van de Elbe tot de Weichsel (Vistula) helemaal niet, 
hoewel tussen de Oder (Viadua) en Weichsel de Germaanse Bourgondiërs en Goten woonden. Gedurende 
twee eeuwen lang hebben de Germanen zich nauwelijks durven te verroeren en konden de Romeinen on
gewapend door Germania reizen en hun voetvegen aanstellen. De controlerende legers aan de Rijn werden 
zelfs gehalveerd: een welkome financiële besparing.
Want dit is het lot van de tragische helden die Rome aanvallen en onteren: Sic Transit Gloria Mundi en dit 
kan zelfs het romantische Arminius standbeeld in Detmold niet verhullen.

SEMafoor jaargang 10 nr. 4, november 2009 25



1 Arens, P. Kampf um Germanien, ZDF, 2009
2 Wolters, R, Die Schlacht im Teutoburger Wald. Arminius, Varus und das Römische Germanien., München, 2009; 

The Varian Disaster: The battle of the Teutoburg Forest, with Arminius' masterstroke, Finding the battlefield, Ro
man legionaries reconstructed, 2009;
Kampf Um Germanien, National Geographie Deutschland, November, December 2007 
Moosbauer, G, Die Varusschlacht, 2009;
Brepohl, W, Arminius gegen Germanicus, 2008;
Brepohl, W, Neue Überlegungen zur Varusschlacht, 2006 (zweite Auflage);
Römerroute Detmold-Xanten 315 km Radwandervergnugen entlang der Lippe, Munsterland e.V, Steinfurt, 2009.

3 verwezen wordt naar Ausonius' gedicht Bissula, het raadselachtige blonde meisje met blauwe ogen uit barbarenland 
Allemania vertaald door Dräger, P, Mosella, Briefwechsel mit Paulinus Nolanus/Bissula, Samlung Tusculum, 2002

4 Cassius Dio, Romeinse Geschiedenis, 56, 18, 1
5 Jahn, R.G. (2001) komt in zijn studie Der Römisch-Germanische Krieg tot de conclusie dat Aliso waarschijnlijk in 

Haltern aan de Lippe te zoeken is, zijnde het Romeinse militaire hoofdkwartier in Duitsland. De schrijver deelt de
ze mening niet en gaan uit van Aliso = Anreppen (Elzen) als de Romeinse commandopost in Centraal-Germania, 
ook al was Haltern belangrijk als een fort (overslaghaven) aan de overzijde van de Rijn ter ondersteuning van Aliso 
bij Paderborn.

6 Mommsen, Th., Römische Geschichte, V 31,1885..
7

Mommsen, Th. Die Örtlichkeit der Varusschlacht Weidmannschc buchhandlung Berlin 1885 
http://www.tekmeria.org/index.php/tekmiria/article/viewPDFInterstitial/178/263
De euforie rond Kalkriese door R. van Veen in: SEMafoor 3-2 2002 p.9-11 is mijns inziens terecht betwijfeld ge- 
ziende bescheiden vondsten. Ook Mommsen bleef relativerend: van de drie verslagen legioenen zijn geen aandui
dingen gevonden.

g

Kuhlborn, J.S. & G. Rasbach over het kamp Anreppen in: Wiegels, R. Die Varusschlacht. Wendepunkt der Ge
schichte Theiss Stuttgart 2007:
Het 23 ha (750m x330m) grote Anreppen kamp aan de Lippe is ontstaan in de tijd van Tiberius (Velleius Patercu- 
lus 2, 105, 3) als het winterkamp in 4/5 n.Chr. met een enorm Praetorium (huis commandant) 47 x 71 m. Dit stemt 
overeen met dendrochronologisch onderzoek van het hout (5 n.Chr). De muntvondsten zijn zwak, hetgeen op kort 
gebruik wijst. Munten met stempel Imperator en Priesterstaf en Varus die op de periode 5-9 duiden en bij Haltern 
wel gevonden zijn ontbreken. Dus na het vertrek van Tiberius moet het kamp door de Romeinen afgebrand zijn

9 Velleius Paterculus II 105, 1
10 Zie voor "Aliso" Ptolemaeus, Geographica n ,  11, 14
11 Verwezen wordt naar het Handbuch zur alten Geographie für Gymnasium and Selbstunterricht (F. Sickler, 1832). 

Arbalo ten NW van Warburg was de plaats van de bijna nederlaag van Drusus in 11 v Chr. Hij legde daarom daar 
een fort (vermoedelijk het dichtbij gelegen Anreppen) aan, verwezen wordt naar Busse, R, Arbalo en het altaar van 
Drusus (2008)

13 Maas, A. 'Varus in W est en Oost' in: SEMafoor 10-1 2009 geeft als alternatief Horn / Bad Meinberg
14 Cassius Dio 56, 19, 1. Ook lagen twee legioenen onder Asprenas ver weg in Mainz.
15 Een Heilweg is de benaming van bepaalde oude handelswegen met name in de huidige Duitse deelstaat Noordrijn- 

Westfalen. De heilweg tussen Duisburg en Paderborn is vermoedelijk al zo'n 5000 jaar oud. In de middeleeuwen 
dienden de landeigenaren de heilweg een breedte van ten minste drie meter (een lanslengte) te gunnen. De steden 
langs de route liggen op een dag reizen van een handelskaravaan van elkaar (15-30 kilometer). 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hellweg
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Het Franse dorp Lynde aan de Bourre. Is de Latijnse 'Bordne' 
de Bourre-rivier in Frankrijk of toch de Boorn in Nederland?

Joël Vandemaele W atou-Abele (B) "G eloof liever een blinde dan  een criticus"

Inleiding:
Het hedendaagse boerendorpje Lynde is gelegen ten Z.O. van Renescure, halverwege Saint.-Omer en 
Hazebrouck in Frans Vlaanderen, heden Le Nord en Pas-de-Calais. Lynde ligt 60m hoog als een van de 
heuvelbulten in het laagland van de Bourre.
Wat men zich hier moet afvragen is de mogelijke verwisseling van sommige rivier- en plaatsnamen in 
Noord-Frankrijk tegenover die in Noord-Nederland omwille van historische discussies betreffende 
Bonifatius' marteldood. Zijn het louter naamdoublures of welke historische achtergrond kleeft er aan? Is 
de riviernaam Bourre te vereenzelvigen met de Latijnse Bordne uit de middeleeuwse vitae, als stroom 
nabij de plaats van de moord op St.-Bonifatius door heidense Friezen? Of moeten we de riviernaam Boom 
in Nederlands Friesland met de streekgebonden devotieplaats Dokkum aanwijzen, voor het mogelijk in die 
regio gepleegde delict?

1. De historiografische situering van de moord op Bonifatius
In dit artikel stel ik de situering van die moord op Bonifatius in het riviergebied van de Bourre nabij het 
historische Lynde in Noord Frankrijk.

Men vindt in de literatuur én over Bonifatius, én over zijn opvolger Willihadus, met volgeling Ludgerus, 
de geografische plaatsaanduiding van het delict op die martelaar in een Friese streek. Volgens zijn 
levensbeschrijving kwam die aan: 'in Fresia' dus bij Friezen, (apud locum Dockinchirica). Was dit niet 
nabij de plaats Duinkerke (in confinibus) op het einde van hun land, bij de Bordne tussen Ostor en 
Westerache,1 elders eilanden genaamd.2 Ik meen dat Ostor de heuvelrug op de oostkant was, wellicht 
Ostrevant, en Westrache de westkant. Waarom? Zie de wegbeschrijving: hij trok van daar (ad locum 
Duinkerke) over Lo ( transivit Loveke = stak de Lobeke over) naar Humarcha, (Hugonis Marka = huon- 
Val, tegenwoordig Valhuon, 8km ten noorden van St.-Pol op de Canche-rivier). Het dorp Looberge ligt 
tegenwoordig nog op een Lo (hoogte in vlak landschap), bij de Lo beke, de Colme-rivier niet ver van 
Duinkerke. Of was het verderop de Lag-beke (Laquette a/d Leie), die overeenkomt met de Laubachi -  
rivier uit de Lex Frisonum van Karei de Grote (802). Volgens de kerkarchieven van Gravelines staat een 
‘authentiek’ beenderstuk op het hoofdaltaar ter verering. Dit kwam er na grafcontrole in 1712 3 in de 
kathedraal van Abbeville, waar Wilibrordus’ relieken op het hoofdaltaar vereerd werden tot aan het Duitse 
bombardement in wereldoorlog II. Juist te Gravelines kwam Willibrordus aan wal volgens vita 2 van 
Theofried van Echternach zelf.
Lag er daartegenover een Lo en een Duinkerke in Nederlands Friesland op weg naar Humarcha1 
Kwam Bonifatius uit Londen in (Wijk bij) Duurstede aan of in Audruicq, de eerste maal dat hij Frisia 
aandeed te Dorstet - Dorewic Ik verwijs hier naar alle geologische en archeologische studies over de 
Franse en Vlaamse westkust met de na 850 verdwenen havens Quentovic, Montreuil, Desvres, Vieux 
Isques op de Liane, Wissant, Romeins Audruicq (Dorewic klankinversie Odrewic), Gravelines, Veume, 
het Swin, Oudenburg. Kwam Willihadus, opvolger van Bonifatius, aan bij Dockinga -  Dokkum of 
Duinkerke en reisde hij tot over de Bourre, of tot over de Boom? Kijk eens wat de Franse koning 
Chlotharius 12 jaar voor de dood van Bonifatius deed in 742.4 Hij trok ten strijde tegen de Friezen, en bij 
hoge zee voer hij met een grote legervloot naar de Friese eilanden Unistrachia en Austrachia en sloeg zijn 
kampen op bij de Bordne' Ga eens zelf het heuvellandschap gadeslaan omheen de Bourre (F) en vergelijk 
dat eens met de onmogelijke eilandenrealiteit in 742 rondom de Boom (NL) voor de kampplaats van een 
grote Frankische vloot.

Ik stel de situering van de moord op Bonifatius in het riviergebied van de Bourre bij het historische Lynde. 

Ik draag hiervoor nog vijf argumenten aan:
1) De bisschop Etarius van Terwaan in Pas-de-Calais, oude hoofdstad van Morinen, in het gebied naast 

oud Frankisch Ostrevant, kreeg van paus Zacharias2 in 746 de opdracht de oude Bonifatius te helpen in 
zijn missie. Dus in dit Fresia waar hij nog werkte toen hij oud geworden was. Hij had drie jaar eerder
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in 743 te Lessinnes (bij Doornik waar hij kerken bouwde) een Algemene Synode gehouden in 
Saksische taal.5 Waarom niet in Duits Saksenland? Kende de paus het missiegebied niet van de in 
Rome gewijde Winfried tot bisschop Bonifatius? Terwaan bestaat niet in Nederland noch Duitsland.

2) Vlakbij Terwaan ligt het gelijknamig Dokkum-dorp Dohem, dat niet het Latijnse Dockinga is uit de 
vitae. Dockinga betekent duinplek, ietsje later Dockynchirica (Duinkerke) geheten, waar dus toen al 
christelijke kerkbouw was. In Nederland is Dokkum geen duinplaats en er bestond toen aldaar nog 
geen christelijke kerkenbouw, wat archeologisch bewezen is.6 De gelijkstelling van het Latijnse 
Dockinga met het Nederlandse Dokkum is vals.

3) In het Nederlandse Dokkum is er heden wel grote Bonifatius-verering maar spuit het 'miraculeus' St.- 
Bonifatius bronwater niet uit een kwelm, doch in werkelijkheid uit de stadsleiding, schreef de Friese 
geoloog dr. G.P. Hekstra. Zijn visie gaf hij in SEMafoor.1 In het Franse Dohem bestaat geen mirakel- 
water, wel een grote Victor-traditie, en een St.-Victor-kerk waarin bisschop Bonifatius, volgens zijn 
vita,& nabij het domein Maguntia de dienst voorging. Maguntia of Maguntiacum kan hier 'hoofdplaats' 
Terwaan betekenen, naast Dohem in plaats van het conventionele Mainz. De Latijnse tekst vermeldt 
Maguntia in de omgeving van Baroel op enige afstand van Arras, in de geschiedenis van de abdij van 
Andres.9 Welk Maguntia kiest u voor de historische Bonifatius?

4) In het Cartularium van Radboud 7 staat, in een akte uit 847 van de Frankische vorst Karei de Kale, dat 
het klooster van Willihadus, opvolger van Bonifatius, bezittingen verwierf te Lutosa (Leuze), te Pévèle 
(berg) bij de Scarpe en te Helesmes (Lille F).10 Dit is in Frankisch gebied, niet in Nederland, niet in 
Duitsland.

5) De Fries geboren prediker Ludgerus wordt in zijn vita tweemaal vermeld te Weretha of Feretha 
- (Fréthun) "secus mare " = bij de zee, wat niet zoals conventioneel vertaald, in het Duitse Werden kan

zijn, dat niet aan zee ligt. De schenkingen aan hem 'in Fresia' kwamen dus niet van daaruit. Hij 
volbracht immers zijn missie "In Francia apud Morinos" u Hij stierf te Hollevoorde, Houllefort bij 
Desvres, genoemd (e)piscopem, waar de gevluchte bisschop Willihadus was, de opvolger van 
Bonifatius. Ook in Morinengebied. Ludgerus was niet in Nederlands Friesland. Geen kerken van hem 
aldaar. Hij is wel kerkpatroon van Leulinghen-Bemes bij Fréthun en van Leger bij Doornik.- Leuze.

2. Een familie uit die streek: Lynde
Er bestaat een geschiedkundig verband met Willem van Lynde als plaatselijke hertog, die zich in 1099 
aansloot bij buurman hertog Godfried IV van Bonen (Boulogne), die als generaal zijn familiaal erfgoed 
dat gelegen was in Bouillon, verkocht om de onkosten voor zijn kruistocht te kunnen dekken, vandaar zijn 
historische naam Godfried van Bouillon. Leden uit het hertogdom van de familie Lynde, zijn in het Heilig 
Land gebleven of teruggekeerd, want bijna 100 jaar later in 1191 werd nog een heer van Lynde gedood 
tijdens de belegering van de stad Ptolemeïs (Fenicië, Libanon). En zie de streekrelatie. In hetzelfde jaar 
stierf Filip van de Elzas in St.-Jean d'Acre ten gevolge van de pest. Hij was de zoon van Diederik m , graaf 
van Vlaanderen die stierf in 1168 te Gravelines en werd in de Augustijnerabdij te Watten begraven.12 Het 
lijk van Filip werd overgebracht en begraven te Clara vallis = Clairvaux, abdij van tempelier St.- 
Bemardus. Vlaamse hertogen behoorden tot de orde van de Tempeliers, op 3 januari 1127 gesticht te 
Jeruzalem door Godfried van Saint-Omer en Hugo van Payens [Troyes]?13

3. Romeins Lynde aan de Bourre wordt christelijk nabij een Hollands kasteel.
Volgens Franse informatie14 is de Lynde geheten Le Til, le tilleul = lindeboom, de welkom-boom met 
open-armen takken. Het heeft een groot historisch verleden. Het ligt tussen twee Romeinse heirwegen 
Cassel-Terwaan en Cassel-Thiennes enkele kilometer van Aires-sur-Lys. Te Thiennes ging men scheep op 
de Leie, want aan de overzijde heeft men geen wegspoor meer gevonden. Te Lynde bevatten de 
kerkmuren uit de 12de eeuw in het oudste deel van het gebouw Romeinse bakstenen, witsteen of 
krijtsteen,15 Thans is Lynde een pietluttig gehucht (600 inwoners), doch het was ooit een Romeins en later 
hertogelijk centrum en een legende zegt dat Karei de Grote zijn paard vastbond aan de lindeboom naast de 
kerk. Op een geëtste kaart van Theodorus de Bry (1528-1598) staat Lynde met een kasteel afgebeeld.16 De 
hertog van Lynde bezat ooit een kasteel te Steggerda,17 in het Oud-Nederlands is dat Stegeren of 
Stegers,18, heden Estaires (-sur-Lys), het Latijnse Stauria. Een steger (Idioticon de Bo) of steiger (van 
Dale) is een trap of stoep, dus Stegeren is een plaats waar trappen naar de boot leiden. Vandaar dat men 
hier de rechte Romeinse route Cassel - Arras bij deze oversteek van de Leie wil aanwijzen. Anderen 
duiden Mannaricium (Merville) op de Peutinger-kaart, monding in de Leie van negen rivieren, ook van de 
Bourre, en Laquette, Nave, Clarence, Loisne, Surgeon... vervolg zie blz. 33
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Winterkamp Atuatuca

Joep Rozem eyer, E tten-Leur

Misschien herinnert u  zich nog 
mijn artikel over Atuatuca, dat 
mogelijk te Luik gelegen kan 
hebben.1 Caesar vertelde over 
de vluchtplek van de Atuaken: 
een plek met steile rotswanden 
en een dubbele afsluitende 
muur. Die plek bleek goed te 
lokaliseren in Esneux, tien ki
lometer zuidelijk van Luik. Dit 
vindt u in het artikel van 2004 
beschreven. Daarnaast verhaalt 
Caesar over het winterkamp bij 
de Eburonen, vanwaar een le
gioen in een hinderlaag liep en 
werd afgeslacht. Ik betoogde 
dat dit kamp mogelijk op een 
heuveltop nabij Angleur gele
gen kon hebben. De vraag is of 
voor deze hypothese bewijzen 
zijn aan te dragen. De heuveltop nabij Luik waar zich mogelijk het Romeinse winterkamp bevond

WÊËÜ

Een nieuwe onderzoeksmethode kan 
mogelijk een bijdrage leveren aan ver
dere ontsluiering van de Romeinse ge
schiedenis van Luik. Die methode is het 
grondradaronderzoek. Hierbij worden 
radarstralen de grond ingezonden en de 
reflecties daarvan geregistreerd. Dit 
brengt verstoringen in de grondstructuur 
aan het licht tot op een diepte van vier 
meter. Zo zijn bijvoorbeeld stenen fun
damenten, ingegraven leidingen, en ook 
zoekgeraakte bommen feilloos op te 
sporen. Ook vroegere vergravingen van 
de grond zijn te registreren, al zijn die 
radarreflecties veel zwakker. De vraag 
is nu o f grondradar ook mogelijke res
tanten van een Romeins winterkamp kan 
aantonen. In dit geval gaat het over een 
kamp dat slechts twee winters dienst 
deed: eenmaal voor de legering van het 

legioen dat kort daarna in de hinderlaag werd afgeslacht, en eenmaal in het daarop volgende jaar, als cen
trale post voor Caesar bij zijn wraakactie tegen de Eburonen. Bij dit kamp zijn daarom stenen fundamen
ten niet te verwachten. Hooguit zouden restanten van een omwalling en sporen van houten barakken ge
vonden kunnen worden. Bij het onderzoek werd een gebied van circa 200 bij 200 meter bestreken. De slee 
met onderzoeksapparatuur bevatte een radarstralingsbron en een receptor voor de terugkerende radar. Een 
erop staande gps-antenne zorgde voor de precieze plaatsbepaling van de metingen. Alle meetresultaten 
werden opgeslagen in een computer in de doos achterop de quad. Voor het resultaten van de gegevens na 
bewerking zie p. 32

De uitvoering van het grondradaronderzoek door GT Frontline.
Een quad sleept het radarapparaat over het terrein. Een gps-antenne 
zorgt voor exacte plaatsbepaling

1 Rozemeyer, J. 'Atuaca' in: SEMafoor 5-2 2004, p. 10-14
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GEHEUGEN VAN LANDSCHAP : KUNSTGE
De relatie archeologie, landschap en 
toerisme blijft boeien in SEMafoor.
Aan ons als kunstgeografen, actief op 
het terrein van het historische landschap 
en de verbeelding hiervan in stad en 
land, is gevraagd te vertellen over onze 
werkwijze.

De hier gepresenteerde pagina's zijn 
een metafoor voor de wereld die de 
kunstgeograaf om zich heen ziet, wil 
bevragen en betreden. De SEM lezers 
worden uitgenodigd zich hierin vast te 
bijten en virtueel mee te reizen naar de 
afgebeelde plekken van betekenis.

Graag ontvangen we uw reacties via: 
info (5> kunstgeografie.nl.

DE 'OGEN' VAN MESTDAGH

We zien de bovenste laag van onze bodem, met 
hier en daar sporen en restanten, die ons iets 
vertellen over onze wordingsgeschiedenis.
Als sporen ontbreken resten nog de toponiemen 
en de verhalen, als verwijzingen naar een 
verleden. Daarmee zit je direct in het domein 
van de "betekenislagen".
Verbeelding gaat dan een rol spelen, zeker 
wanneer deze locaties deel gaan uitmaken van 
een Cognitieve Obsessie of een Kunstwerk, 
waarmee elke andere interpretatie overbodig 
wordt. Dan wordt het interessant!

Het gedegen vooronderzoek van Mestdagh 
wordt als waarheid door zijn inventieve 
benadering van toponiemen en geologische 
structuur.
De kunstgeograaf is schatplichtig aan deze 
denkwijze, maar gaat daarnaast altijd zelf op 
zoek naar de plek van betekenis.

Zo zien we bij Sens feit & fictie onder ogen. 

www.kunstgeografie.nl/mestdagh.htm

LIJNEN RAKEN VERKNOOPT IN POLITIE!

De topografische ligging van veel plaatsen in 
Europa, waar megalieten, Keltische heiligdom
men, kloosters, kerken en kastelen zijn opgerichi 
is niet toevallig, aldus vele onderzoekers. 
Uitgezet op de kaart blijkt er sprake te zijn van 
een zekere systematiek, ze liggen op rechte lij
nen, rasters, en vormen zelfs bepaalde patronen

GEEF MIJN SLAG TERUG....

Sinds 2002 staat er in Kalkriese een nieuw 
museum, dat inmiddels een miljoenenpubliek 
trekt. De vraag naar de juiste lokatie van de 
Varusslag heeft daarmee behalve historische 
belangen ook lokale en financiële dimensies 
gekregen.

Museum en gidsen op het 
publieksterrein claimen 
met een stalen gezicht 
het voormalige slagveld 
en och, wie zal dat nu nog 
betwisten...?

Op grond van literatuurstudies en onderzoek 
van oude kaarten en toponiemen komt Albert 
Delahaye (en na hem Ruud van Veen) echter 
tot de conclusie dat de Varusslag zich afspeelde 
in Frans-Vlaanderen, in de omgeving van 
Thiembronne.

De kunstgeograaf vraagt zich nu af "Door wiens 
rekening is nu een streep getrokken?"

www.kunstgeografie.nl/henv/heldeninl.htm

VERDICHTUNG, MOORD & MARKETING

Ruim 10.000 man, onder leiding van koning 
Gunther, gaan op uitnodiging van Kriemhilde van 
Worms naar Esztergom via de route van de derde 
kruistocht.
Veel personages in het Nibelungenlied zijn gemo
delleerd naar historische figuren, een enkeling 
is terug te voeren op de mythische wereld. Hen 
worden op dichterlijke wijze rollen toegekend, 
die eeuwenlang tot de verbeelding hebben 
gesproken.

Een bijzonder opval
lende gebeurtenis 
betreft de moord 
met voorbedachten 
rade door Hagen op 
Siegfried.
De diverse locaties 
zijn hiervoor met 
overtuigende bewijzen 
aangewezen: zij bie

den waarheid en vermaak. Daar, bij die bronnen, 
moet de kunstgeograaf zich laven!

www.kunstgeografie.nl/nibelungen.htm

Het lijnenonderzoek in 
Duitsland is lange tijd be
smet geweest door gretig 
misbruik voor Nazi doel
einden. De publicaties van 
Teudt werden in de jaren 
60 in Engeland herontdekt 
en bleken zonder die 
zwarte propaganda toch 
veel bruikbare informatie 
te bevatten. Pas in de 80er 
jaren verschenen in Duitsland weer vertalingen 
van de Engelse edities.

ffitrraanifHir
tlttlnrtumtr

<D Robert van Bijlert, Nico Hemelaar, Jan Zeven. 
Werkgroep Kunstgeografie. 10-2009.

Het blijven lijnen in troebel water. 

www.kunstgeografie.nl/teudtl.htm
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OGRAFIE EN HET SPEL VAN VERWIJZINGEN
PLEKKEN MAKEN TEKST; 
TEKST MAAKT PLEKKEN

www.kunstgeografie.nl/wagon/wagon.start.htm www.kunstgeografie.nl/co.htm

"Zo ook is het lezen van fictie als een spel waarbij 
we zin verlenen aan de immense hoeveelheid 
dingen die in de eigenlijke wereld gebeurden. 
Door het lezen van narratieve tekst ontkomen we 
aan de beklemming die ons bevangt zodra we 
iets waars over de wereld willen beweren.

Dit is de troostende en tevens misleidende 
functie van dit proces, de reden waarom mensen 
verhalen vertellen. En het is altijd de hoogste 
functie van mythen geweest: het vinden van een 
vorm, een realiteit in het verwarrende geheel van 
menselijke ervaringen", vrij naar Umberto Eco.

De kunstgeografie zoekt in Parijs de kip en het ei.

ACHT EEUWEN MEMORY MAKING

"Het is een beeld uit de toekomst, waarin ons 
heden als verleden verschijnt: de afgraving 
onthult de twintigste eeuw als een tijdperk 
waarin zoiets landelijks als het toekomstige 
achtentwintigste- eeuwse landschap, achteloos 
is aangerand vanwege de toentertijd heersende 
vervoersproblematiek.

DE GENIUS LOCI VAN DE 
PROJECTONTWIKKELAAR

Aan de rand van het Lauwersmeer, vlakbij het 
oude buurtschap Oostmahorn, waar tijdens de 
80-jarige oorlog een Spaans fort lag, verrijst 
Esonstad.
Het is geen replica, geen reconstructie en geen 
beschermd zeventiende eeuws stadsgezicht. 
Niemand weet hier van een stadje of een mythe.

Er was niets, nu is er iets, maar wat?
Loop er eens doorheen, dit "Friese 
vestingstadje", deze plek zonder geheugen, maar 
ontworpen met de belofte van een mieterse 
vakantie.

www.kunstgeografie.nl/parijs.start.htm

Het gat is een populair verzamelpunt geworden 
voor de dorpelingen uit de buurt, die in de 
weekends op de rand van de kuil komen 
picknicken en er ofwel treuren over de weg die 
ze nooit hebben gekregen, ofwel blij zijn over de 
schoonheid van het landschap rondom hen dat 
nooit is verwoest door de twintigste eeuw."
Vrij naar Arjen Mulder.

twee recente 
kunstgeografische 

projecten

Dit is het ogenschijnlijk 
simpele verhaal over 
een "luxe treinwagon", 
die tijdens de wapen
stilstand van de Eerste 
Wereldoorlog (1918) 
en de capitulatie in de 
Tweede Wereldoor
log (1940) en tot ver 
in de 20e eeuw een 
onwaarschijnlijk grote 
symbolische rol heeft 

gespeeld op het verbitterde strijdtoneel tussen 
Frankrijken Duitsland.

Ons kunstgeografisch onderzoek gaat vooral over 
het "blootleggen" van Pratts' werkwijze, waarbij 
het voor ons interessant wordt als zijn plekken 
in een bredere en verrassende context geplaatst 
kunnen worden, uiteraard in een wisselwerking 
tussen feit en fictie.

FABEL VAN VENETIË

Hugo Pratt heeft de stad, zijn pleinen, bruggen 
en gebouwen vrijelijk gebruikt als decor voor zijn 
"Fabel van Venetië", niet gehinderd door regels 
van tijd, ruimte, realiteit en consistentie. 
Dezelfde vrije benadering van feit en fictie 
hanteert hij bij zijn Protagonisten.

DE LOTGEVALLEN VAN WAGON 2419 D

www.kunstgeografie.nl/corridore.htm Meer projecten zie : www.kunstgeografie.nl

http://www.kunstgeografie.nl/wagon/wagon.start.htm
http://www.kunstgeografie.nl/co.htm
http://www.kunstgeografie.nl/parijs.start.htm
http://www.kunstgeografie.nl/corridore.htm
http://www.kunstgeografie.nl


Afbeeldingen bij artikel op p. 29

Afbeelding 1
Dit is het Google-Earth beeld van de bewuste locatie. De 
heuvel is dicht bebost maar de heuveltop is gelukkig nog 
redelijk kaal, en daardoor voor het onderzoek toeganke
lijk. De diagonale lijnen zijn de ter plaatse aanwezige 
wandelpaden.

Afbeelding 2
Dit is het beeld van de grondstructuren juist onder het 
aardoppervlak. Een egale grondstructuur met alleen wat 
afwijkende reflectie ter plaatse van de wandelpaden. De 
daaronder liggende lagen geven een diffuus beeld van 
een egale grijze massa.

Afbeelding 3
M aar op een diepte van anderhalve meter zijn duidelijke 
verstoringen van de grondstructuur te zien. Links een 
brede gelige band met een rechte grens. Rechts daarvan 
zijn zwakke sporen te zien van een rechte verticale lijn 
(weg?) en vierkante vakjes (barakken?). Op een dwars
doorsnede van dit beeld blijkt het gelige gebied een ‘ho- 
gerliggend’ deel te zijn.

Afbeelding 4
Deze sporen verdwijnen weer in de diepere lagen, waar 
weer een eenvormige grijze massa bestaat.

De bevindingen lijken suggestief voor de aanwezigheid 
van grondsporen van een kamp. Proefopgravingen zul
len nodig zijn om deze hypothese te staven.
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In de Nederlandse geschiedschrijving wordt schijnbaar geheel normaal gesteld, dat de kanselier van de 
merovingische koning Diederik III bezittingen had te Broiolo = Bruul-a-d Leie of M enrivilla  = Merville in 
Frans-Vlaanderen.19 Deze Dirk had geërfd van de Fries Waldger20 Dus ver buiten Nederland. Ook bracht 
de Hr. W. Vleer21 aan, dat de familie Over de Linde uit Enkhuizen (NL), [waar de tekst van Oera Linda in 
1848 gevonden werd], nog bezittingen en een kasteel had nabij Steggerda of Estaires-sur-Lys. Dus toen 
nog in Frankrijk. Hij steunde zich daarbij op Occo Scarlensis (1537) die een haven H aithabu  (Sliaswic bij 
Wissant) en ook een Tem plum  F asta , (Escalles) alhier vermeldde, door Karei de Grote in 804 veroverd en 
als overwinning op het heidendom voorgehouden. Ligt er daartegenover ook een oud Romeins katholiek 
Lynde aan de 'Boam' in Nederlands Frieslan?
Geografisch wordt de naam van de Bourre bevestigd door het dorp D eb o m a  = Borre, vlgs. akte 806?22 
Bomwerd op kaart in 181023 heeft geen historische bewijskracht uit de jaren 700 voor de Boomrivier.....

4. Vlaams christelijk Lynde aan Almere, met Andowerpetises en Flandrenses.
Over Lynde werd in de Middeleeuwen in de kerkarchieven genoteerd: "A. 1238: "ad redditus suos dicte 
villa de Thillio, quae lingua flandrensi dicitur Linde".24 Thillo is monnik geweest te Solignac, abdij 
gesticht door Eligius (590-660). Lynde was Vlaams taalgebied! Geheel de omtrek van Lynde kent heden 
op kaart nog het Gesneuveld, het Lindeveld, Schapraveld, Breedveld, Hazegatvelden met de Zerkelbeek 
op de Bourre. Daarbij: Romeins Lynde was voor christelijke missionering belangrijk. In Lynde wordt 
heden Vedastus vereerd, maar Linde was eertijds "villa de Thillio" in zijn geboortestreek en daarom trok 
hij als Saks in deze regio rond met Eligius, beter gekend als St.-Elooi (f660), bisschop van Doornik -  
Noyon, schutspatroon van de Vlaamse boeren. Die bisschop was afkomstig uit Limoges (°590) waar hij 
als muntmeester van de koning fungeerde, maar de Saksische streektaal niet machtig was. Volgens de vita  
reisde Elooi in de 'pagus fla n d ren sis ' (streek van Vlamingen) met de steun van Thillo. In die regio bezocht 
Elooi fla n d ren ses  naast andoverpenses,(yita ), dat was niet bij Antwerpen, dat christelijk en geologisch 
toen nog niet bestond.25 Elooi missioneerde wel bij aanwerp-grond-bewoners, (taalkundige betekenis door 
van Veen erkend) in de regio van A ndres, bij Ardres in Frans-Vlaanderen, in de streek Bredenaarde,26 
regio van Anderpus-munten van koning Chrodisgisle. Die was opvolger van heidense Friese koning 
Aldgisle die de Angelsaksische missionaris Wilfridus, voorganger van Willibrordus, in 678 nabij 
G essoriacum  CBonom'a-Boulogne op Peutingerkaart) welkom heette. Die was met felle westenwind van 
uit R utupus P ortus  (Richbourough) regelrecht op F resia  gevaren en kwam in G essoriacum  (Boulogne) 
aan. Dat is in Frankisch 'F resia ' waai' Bonifatius (675-754) later was, wiens lijk met zijn vermoorde 
gezellen van aan de laaglandse Bourre over het A lm ere  of F retum  bij gunstige w ind  naar het alhier 
bestaande Trajectum  werd gevaren en begraven. Voordien voer Amandus (650) ook al uit Elno op de 
Scarpe over het A lm ere  naar de oceaan. En bemerk eens waar en bij wie! Hij werkte bij 'ruwe' Friezen op 
het eiland C hanelaus  = Calais, in diezelfde streek. Amandus was nooit in Antwerpen, wat de filosoof en 
jezuïet A. Stracke27 keihard neerschreef in 1950. Een castrum (Andoverpensis) en muntslagerij was toen 
onmogelijk in Antwerpen,28 beweert R. Voogel.
Voor aanwerpgronden, vermeldt het E tym ologisch  W oordenboek  van Karei de Flou29het A lm a ri valium ' 
bij Bourbourg, 'le clos A lm e r ’ met duinen- en aarde-vorming,
Daarbij: 'ad A ndow erpense  in p a  go R en en siu m '30 in middeleeuwse teksten ligt in de streek van de rienen, 
niet de Rijnen, wel bij Rene-mondingen rechtover Kent (Brittannië), die Strabo in G eographia  ten jare 20 
vermeldde bij Morinen, naast Menapiërs met hoofdplaats C astellum  M enapiorum  (Cassel). Dat is niet 
rijns, maar rein gedacht in Frankrijk, waai' Willibrordus en Bonifatius in dit Fresia  werkten..

5. Bij zoetwaterrivieren Bourre, Aa, Uzer, Leie-Mandel, wonen Wilti-leerlooiers van Saksen en 
Friezen
Aangezien de predikant Thillo de Saksische streektaal sprak, o.a. te Lynde, woonden alhier Saksen, 
vermengd met Friezen, stelt een pauselijke brief uit 863 nog. Autochtonen of immigranten blijft tot op 
heden een onvolledig beantwoorde vraag. Tacitus31 (100) vernoemde grote en kleine Friezen (gestalten 
van Friezen en Saksen) in G erm ania  In ferio r  dat tot de oceaan reikte. Ptolemeus (150) vernoemde ook 
Saksische eilanden aan de Atlantische oceaan. Zelfs Prof. Hekstra erkent heden toch Frisiones  (Friezen) in 
F ra n c ia ...dat ten zuiden van Schelde-, Maas- en Rijnmonding lag,32 ver van Dokkum... De Friezen 
worden ook Frisii, F rigones  genoemd in klassieke teksten en Frisan  in F resnalan  genoemd in de B eo w u lf  
dat én taalkundig én historisch geen oorsprong kent in Nederland. Zie de visies van: Van Mierlot, 
Jungandreas, Vandemaele, e.a. Bisschop Elooi heeft een deel van Vlaanderen en de toenmalige 'snelroute' 
de Leie bevaren, tot in de zijrivieren met het Romeinse Lynde op de Bourre, tot in La Becque (beek) in
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Bailleul, en het heidense Isisheem, de lederstad Izegem op de Mandelrivier in West-Vlaanderen, best 
immigratie van Wiltii, volk van Saksen aan de oceaan, viltlooiers uit Lederzeele en Ledringhem op de 
IJzer, waar 35.000 Keltische staters gevonden werden. Predikers trokken gewoonlijk naar heidense centra, 
niet naar boerendorpen. Izegem heeft heden nog een Thillo-kerk en Lynde kent een eeuwenoude traditie 
met Romeinse invloed. Daar is 7deeeuwse christelijke invloed, wat in Friesland [NL], waar zelfs geen oude 
graven uit die tijd bestaan, toen niet het geval kon zijn, evenmin in Duits Saksenland, vermits Elooi er 
nooit was en geen Thillo-kerken zijn uit 600-700. Het Lyndedorp nabij de Bourre kent dus wel een 
Romeins en vroegmiddeleeuws christelijk verleden, dat een verbinding heeft met de tweede christelijke 
missionneringsgolf van Willibrordus en Bonifatius en voorgangers in Noordwest Frankrijk.

1 Maas, A. e.a. Wiïlïbrord en Bonifatius Waren ze ooit in Nederland? Papieren Tijger Breda 2004 SEM-boek I, p. 89 
noot 99, de Latijnse tekst, Anskarii, Vita Willihadi, MGHS, II, p. 380, Willibaldi, Vit a Bonifatii, MGHS, II, p, 350, 
e.a.

2 Idem, p. 83, noot 88
3 Delahaye A. Ontspoorde Historie Stichting Albert Delahaye Bavel 1992, p. 136
4 MGHSRM II, Fredegarii Chronicon, p. 176
3 MGHS II, Willibaldi, Vita Bonifatii, p. 339
6 Veen, R. van 'Utrecht en Groningen'i n: SEMafoor 8-4 p. 17-21
7 Hekstra, G.P. 'Het ontstaan van Frieslands noorden, Leeuwarden en Dokkum' in: Semafoor 2-2 2001 p. 12-2 

Hekstra, G.P. 'Dokkumer geschiedenis en Bonifatius-mythe' in: Semafoor 5-4 2004, p. 32-33
8 Willibaldus, Vita Bonifatii, p. 339: " Maguntia in loco qui diciturS. Victoris ecclesia"
9 Wilhelmus, Historica Monasterii Andrensis, p. 719
10 Cartularium van Radboud, 7, Akte Karei de Kale 847, overdracht van schenkingen van voorgaande koningen.
11 Vita Ludgeri, Acta Sanctorum, maart IE, p. 654
12 Overstraeten, J. van De Nederlanden in Frankrijk Vlaamse Toeristenbond Antwerpen 1969 p. 354-355
13 Charles de Taverne de Tersud, Hazebrouck depuis son origine ju squ ’à nos jours, Ed. Foyer Culturel d'Houtland, 
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14 Larousse, Dictionaire du Nord et Pas de Calais p. 576
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16 Bossu J. Vlaanderen in oude kaarten, Lannoo, Tielt -  Bossum, 1983, p. 15
17 Vleer W. 'Onderwerp: Uitzending Oera Linda Boek' in: SEMafoor 6-1.2005, p. 6-7
18 Overstraeten o.c. p. 227
19 Overstraten o.c. p. 381
20 w w w .Hpelaan.nl
21 Vleer, W. o.c
22 Flahault, R. int Malou,vénéré à Borre, Dunkerque 1895, p. 3, Cartularium St -Bertini, akte 806, Deborna.
23 Rozemeyer J. Bonifatius en Dokkum, SEMafoor 9.4 p. 21
24 Overstraeten o.c. p. 354
25 Voogel R. 'De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen' in: SEMafoor 9-1 2008, p. 33
26 Veen R. van 'De naam Antwerpen' in: SEMafoor 10-2 2009
27 Stracke A. Is Amandus ooit bisschop van Maastricht geweest en heeft hij te Antwerpen gepredikt? Koninklijke 

geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, nieuwe reeks Deel XXV, 1953
28 Voogel R. 'Het ontstaan van Antwerpen' in: SEMafoor 10-2 2009, p. 7 " De bewoningssporen wettigen geen 

castrum ... en geen muntslagerij."
29 De Flou K. Woordenboek der Toponymen van West-Vlaanderen, Vlaams Artesië, het land van den Hoek, de 

graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van Ponthieu, Deel I, Van Poelvoorde , Brugge, herdruk W. 
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" [...] van Cap Griz Nez tot de hoek van Holland. :" [...]. Ik beschouw dit als kerngebied van de zuidelijke 
Fresones, de latere Vlamingen [...]"
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Het Belgische Gat II -  Julius Caesar en de Belgae

K urt W ayenberg, L in t (B)

"De klassieke schrijvers [...] bedoelden met het woord Renus niet de Duitse en Nederlandse Rijn"1 luidde 
één van de meest controversiële uitspraken van Albert Delahaye en hij verwees naar onderstaande vermel
dingen van historische schrijvers:
• "De Renus is de grens van Gallië" — Agrippa (62-12 v.Chr.)
•  "De Morini (omgeving Terwaan) woonden aan de tweehoomige Renus" — Vergilius (70-19 v.Chr.)
•  "Caesar bestreed Usipeten en Tenchteren niet ver van waar de Renus in zee viel" — Livius (59-17 

v.Chr.).
• "De Renus is als de Seine een kronkelende rivier die een deel van dezelfde streek omvat, met monden 

tegenover Britannia waarvandaan met Cantium (Kent, Engeland) ziet", "de Menapiërs wonen bij de 
monden van de Renus" en "de Renus is naast de Seine, de Loire en de Garonne, een verbinding tussen 
het eiland (Britannia) en het vasteland" — Strabo (65 v.Chr. - 20 n.Chr.).

•  "de afstand tussen de monden van de Renus en Engeland is gelijk aan die tussen Gesoriacum (Bou
logne) en Engeland — Cassius Dio (?)

• De Belgae grenzen aan de Galliërs (vanaf de Marne en de Seine) en de Germanen (op de andere oever 
van de Renus) met wie ze onophoudelijk in oorlog zijn — Caesar (100-44)

"Caesar is nooit in Nederland geweest", concludeerde Albert Delahaye al in 1965, en "nooit boven de lijn 
Boulogne -  Trier"2 En verder zelfs: "Het huidige België [...] bevat praktisch geen grondgebied van het 
oude".3
Ook volgens archeoloog/professor emeritus Hugo Thoen kwam Caesar nooit in België.4 Tenminste' -  zo 
verzachtte hij later zijn standpunt tijdens de polemiek in 2004, "er is nog geen enkel spoor van terugge
vonden". "Wat betreft de periode van Julius Caesar of ietwat latere periodes vindt men in de rest van Bel
gië slechts handelswaar en munten..." luidt zijn stelling, terwijl hij in Maldegem (B) bij een kamp van iets 
latere datum, alles had gevonden (omwallingen, grachten, barakken, waterputten,...). Dat Caesar nooit 
boven de as Bretagne-Parijs lag (nog een stelling van hem) werd echter ontkracht door onmiskenbare be
wijzen van legerkampen in de buurt van Arras.5
Maar Arras is België niet en tot de Rijn is het nog eens 300 km. En van de archeologische resultaten be
sproken tot en met de laatste Romeinendag6 zijn er nog geen aan 'Julius Caesar' toewijsbare vondsten ge
daan op Belgisch grondgebied. Tijd dus om nog maar eens na te gaan wat Caesar nu eigenlijk vertelt over 
de Belgae in 'De Bello Gallico'.
Eerst pakt Caesar het kerngebied van Gallia aan. In 61-58 v.Chr. onderwerpt hij de Helvetes. In 58 v.Chr. 
pakt hij de Haedui (omgeving Autun), de Arvemi (omgeving Clermont-Ferrand) en de Sequani (omgeving 
Besançon) aan en drijft 24.000 Germanen met leider Ariovistus7 (ingehuurd door de Sequani) terug over 
de Renus (zie verder).
In 57 trekt Caesar dan naar de Belgae. In 15 marsdagen trekt hij vanuit cis-Alpijns Gallië naar de grens 
van Belgium (40-50 km/dag!). De Remi (omgeving Reims) geven zich over en informeren Caesar over de 
'Belgische' opstandelingen die zich zelfs met de Germanen verenigd hadden en in totaal 340.000 man
schappen bijeenbrachten.
De Bellovaci leverden bijvoorbeeld 100.000 manschappen! Hoe groot moet de bevolking van deze stam 
dan wel niet geweest zijn en hoe groot de regio van waaruit ze die manschappen betrokken? Laat ons een 
poging doen...

• Stap 1: We veronderstellen dat we ten tijde van Caesar toch kwamen tot een bevolkingsdichtheid van 
75 inwoners per km2. Immers, de Lage Landen en het noorden van Frankrijk zijn altijd al dichtbevolkt 
geweest en ook vandaag zijn ze dat nog met minimaal 250 tot gemiddeld meer dan 500 inwoners per 
km2.

• Stap 2: We gebruiken de ratio van "28% weerbare mannen per totale populatie". Dit is een standaard
aanname door expertdemografen.8 Dit zou betekenen dat het stamgebied van de Bellovaci ongeveer
360.000 mensen moest tellen, mochten 'alle' weerbare mannen meevechten.
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Tabel 2 (zie bijlage) geeft voor de Belgische stammen weer hoe groot de regio's moeten zijn (als een cirkel 
met straal r km) om het vereiste aantal manschappen te leveren in 3 combinaties: 75 inwoners/km2 + 90% 
mobilisatie, 50 inwoners/km2 + 60% mobilisatie, 12 inwoners/km2 + 90% mobilisatie.

De stammen met uitzondering van Atuatuci en de Germanen maken 83% van de aanvalsmacht uit. Over 
deze stamgebieden en met name over hun hoofdstad is iedereen het grotendeels eens. De traditionele ge
schiedschrijving plaatst de Atuatuci echter in Tongeren en de Germani cisrhenani ("Germanen aan deze 
kant van de Renus") ten zuiden en ten westen van de Rijn. Albert Delahaye betwistte deze determinatie.
De betwiste stammen omvatten slechts 17% van de totale manschappen en dus kunnen we ons gerust eerst 
even richten op de hoofdmoot van deze aanvalsmacht en deze proberen te visualiseren. We doen dit door 
in de regio van Noord-Frankrijk en België de stamgebieden voor te stellen als hun hoofdstad en een per
fect cirkelvormig gebied eromheen. We hanteren de norm: 75 inwoners/km2 en 90% mobilisatie

Fig. 1: 57 v.Chr. -  93.75% van de opstandige Belgae met rekruteringsgebied bij 90% mobilisatie + 75 inw/km2

Cirkeloppervlaktes met hun kwadratisch karakter zijn redelijk ongevoelig voor schommelingen. Zoals al 
afleidbaar is in de tabel 2 resulteert een overschatting van 50% in mobilisatie (90% i.p.v. 60%) met tege
lijkertijd een overschatting van 50% in aantal inwoners per km2 (dat is 75 i.p.v. 50) in een onderschatting 
van de straal met 'slechts' 50%.9 De "50 inwoners/km2 + 60% mobilisatie" paste dus ook mooi...

Het overzicht illustreert goed dat het voor 93,75 % van de opgesomde Belgae (= de aanvalsmacht van de 
Belgae minus de Aduatuken) het echt niet evident is om 'voortdurend' in oorlog te zijn met de Germanen 
die, volgens de traditionele geschiedschrijving, aan de andere kant van de Rijn wonen en dus zowel ooste-

Stap 3: We variëren de mobilisatiefactor. Wanneer 90% van de weerbare mannen onder de wapens 
was zou het stamgebied bijna 400.000 mensen tellen (= #manschappen / %mobilisatie / 28% = 
100.000 / 90% / 28% = 396.825). Een mobilisatie van slechts 60% vereist een populatie van 600.000 
mensen.
Stap 4: We berekenen op basis van het aantal manschappen, het aantal inwoners/km2 en de mobilisatie 
factor het 'rekruteringsgebied' als een cirkel met straal r rond de hoofdstad:



Man
schappen

Totale populatie bij 
90% mobilisatie

Hoofdstad %  Inwoners op Belgisch 
gebied

inwoners op Belgisch 
gebied

Nervii 50.000 200.000 Bavay 50% 100.000
Morini 25.000 100.000 Terwaan 25% 25.000
Menapii 7.000 28.000 Cassel 66% 18.480
Atuatuci 19.000 76.000 Tonqeren? 100% 76.000
Germanen * 40.000 160.000 N/A 90% 144.000

* Condrusi, Eburones, Caeroesi, Paemani
totaal 363.480

Opp. België (in kmz) 30.528
Inwoners / krn̂ 11,9

lijk als noordelijk, buiten het hier getekende gebied vallen. We stellen dus een Belgisch gat vast en met 
zijn 7-15 marsdagen (enkele reis) is het gat nog groter dan het gat dat we hiervoor10 al gezien hebben!

In de traditionele geschiedschrijving wordt dit gat 'dichtgereden' door de aanvalsmacht van Atuatuci en 
Germanen - die in hun totaliteit de aanvalsmacht van de Suessiones (Soissons) nauwelijks evenaart - uit te 
smeren over een gebied dat 12 tot 16 keer groter is. Ook het grondgebied van Morini, Menapiërs en Ner- 
viërs wordt kwistig uitgespreid. In tabel 1 schatten we even welk deel van de manschappen / inwoners op 
Belgisch grondgebied gerekruteerd /  gesitueerd kunnen worden.

Tabel 1: Schatting rekrutering op Belgisch grondgebied bij 90% mobilisatie -  traditionele interpretatie

De traditionele geschiedschrijving vereist dus een totale bevolking van 363.480 inwoners op het Belgische 
grondgebied die zowat 30.528 vierkante km beslaat of dus een dichtheid van slechts 12 inwoners per vier
kante kilometer. Dat is wel bijzonder weinig. En dan is het nog eens een eind voor je  na het verlaten van 
het Belgische grondgebied aan de Rijn komt, zowel richting Nederland als richting Duitsland. Een ruwe 
berekening leert ons dat er dan nog eens tussen 8.750 km2 en 12.250 km2 woongebied bijkomt afhankelijk 
of je  het brede gebied naar de Rijn toe in Koblenz al dan niet meeneemt. Deze oefening zou de bevol
kingsdichtheid doen zakken tot onder de 10 inwoners per km2. Om dit te visualiseren draaien we de zaken 
even om en illustreren hoe de andere Belgae gerekruteerd zouden moeten worden bij een dichtheid van 
bijvoorbeeld 12 inwoners /  km2 (zie ook de laatste kolom in tabel 2). Onderstaand schema maakt duidelijk 
dat dit wel zeer problematisch is!

Fig. 2: 57 v.Chr. -  93.75% van de opstandige Belgae met recruteringsgebied bij 90% mobilisatie en 12 inw/km2

Albert Delahaye heeft dus wel degelijk een punt met zijn stelling dat er iets fout is met de determinatie 
van de 'Renus' en de Germanen die mee de aanvalsmacht vormden. Hij situeert de Atuatuci nabij Douai,



de Condrusi nabij Escaudoeuvres (Kamerijk), de Eburones nabij Beaurain, de Caeroesi nabij Cherisi en de 
Paemani nabij Penin. In Fig. 3 wordt dit gevisualiseerd

' Antwerpen

Fig. 3: 57 v.Chr. -  De opstandige Belgae en geallieerde Germaanse stammen - 90% mobilisatie en 75 inw/km

En hier zou dus het beeld zichtbaar moeten worden van Gallia Belgica (inclusief de Germani cisrhenani) 
dat gelokaliseerd wordt tussen Loire en Renus, met de Morini (regio Terwaan) aan de 2-hoomige Renus 
en de Menapii (regio Cassel) aan beide zijden van de Renus waar deze bijna in de Oceaan uitmondt, en 
veel Germanen over de Renus... Het beeld van een 'Renus' op de as Valenciennes -  Cassel/Calais is mis
schien toch niet zo vergezocht...

Bekijken we in die context ook even deze hersenkraker: Waar woonden de Suebi, Tencteri en Usipetes? 
Een glorieuze groep Germanen over de Renus (1) waren de Suevi (2). De Tencteri en de Usipetes (3) sta
ken in groten getale de Renus over onder druk van de Suebi. Ze moesten hun grondgebied laten aan de 
Suebi. De Tencteri en de Usipetes zaten tegenover de Menapii (4). De buren van de Tencteri en Usipetes 
waren de Sugambri (5) en de Ubii.

In figuur 4 volgen we de inteipretatie van Albert Delahaye. Voor de Suevi (bij Kortrijk) werd een gebied 
geconstrueerd dat volgens bovenstaande assumpties toelaat om 100.000 krijgers te rekruteren. Het gebied 
omvat 5329 km2 en zou dus het door Caesar vermelde aantal van 100 pagi kunnen omvatten. Een pagus 
zou dan 53 km2 groot zijn (= de 'land'-oppervlakte van Nijmegen) en lijkt dus groot genoeg te zijn om 
1000 krijgers voort te brengen.

Ziehier de epische strijd met Ariovistus in 58 v.Chr. in de traditionele interpretatie en in de interpretatie Delahaye:
Traditionele determinatie Determinatie A. Delahaye

Wie streden er 
onder Ariovis
tus? .

Onder Ariovistus vochten de Harudes (Jutland), 
de Marcomanni (Boven-Donau), de Triboci (rond 
Straatsburg), de Nemetes (rond Speyer*), de 
Vangiones (rond Worms**), de Sedusi (Sitones 
in Lapland?) en de Suevi (tussen Rijn en Elbe tot 
zelfs in Polen...***).

Onder Ariovistus vochten de Harudes (Har- 
nes), de Marcomanni (Marconne), de Tri
boci (Troisvaux), de Nemetes (At- 
recht****), de Vangiones (Wannehain), de 
Sedusi (Choisy?) en de Suevi (Kortrijk).

Waar vond de 
veldslag met 
Ariovistus

De veldslag vond waarschijnlijk plaats in de 
Vogezen -  na een tocht van 7 dagmarsen vanuit

De veldslag vond waarschijnlijk plaats 
tussen Reims en Saint-Quentin -  na een 
tocht van 7 dagmarsen vanuit Besançon -
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plaats? Besançon (op maximaal 200 km?) op 300-380 km boven Besançon (na een
tocht van 7 dagmarsen).

* Hoe geloofwaardig is het om de Nemetes onder Gallia Belgica te rekenen rond Speyer dat 100 km ten 
noordoosten van Straatsburg en 200 km ten oosten van Trier is gelegen -  ver buiten dit overzicht...
** Waarom vermeldt Strabo niet de Vangiones en Nemetes in zijn opsomming van de Helvetii, de Treveri, 
de Sequani, de Mediomatrici, de Leuci en de Lingones?
*** Kon een stamleider realistisch gezien een leger bijeenbrengen uit het Duitse, Deense en Poolse grond
gebied?
**** Natuurlijk, Arras is het oude Nemetocenna, de hoofdstad van de Atrebates!11

Antwerpen

Fig.4: 57 v.Chr. -  De Renus, de Suevi, de Tencteri, de Usipetes en de Sugambri

"Vraag me niet waar de Germanen uit het noorden van Frankrijk vandaan kwamen; dat weet ik net zo min 
als welk historicus dan ook" zei Albert Delahaye in zijn discours over Tacitus en de taalgrens,12 maar hij 
was er wel vast van overtuigd dat de Suevi er al lang voor Julius Caesar zaten. En kijk waar Luc Vanbra- 
bant uit Oekene de SEM redactie op attent maakte: recent werk van mevr. Germaine Leman-Delerive uit 
de taalarchieven van www.lowlands-l.net:

Mevr. Germaine Leman-Delerive 
is onderzoekster aan de Universi- 
teit van Lille en al twintig jaar 
bezig met het bestuderen van de 
bewoning, begroeiing en cultiva- 
tie, versterkingen, begrafenis riten 
en keramiek in Noord-Frankrijk 
en België.13 Een recent artikel van 
haar is "Délimitation et spécificité 
du peuple celtique dans la partie 
occidentale de la Gaule Belgique 
(Ille - Ier siècle avant J.C.)".14 
Hierin komt ze na vergelijkend 

onderzoek tot het besluit dat 
Caesar's "Belgisch Gallia" twee 
duidelijk verschillende culturele

Délimitation de deux zones à la fin de l’âge du Fer.
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regio's omvatte, al sinds de 3e eeuw voor Christus. Het resultaat is een prachtige scheidingslijn die samen
valt ongeveer met de taalgrens zoals die gekend was in de 8e eeuw.

Zou Mevr. Germaine Leman-Delerive niet eerder de Renus tussen Gallia Belgica en de Germanen in kaart 
gebracht hebben dan wel twee verschillende culturele regio's binnen Belgisch Gallia? Albert Delahaye 
was niet onfeilbaar, maar hij heeft toch wel een aantal fundamentele historisch-geografische verplaat- 
singsvraagstukken op tafel gelegd...

Bijlage

Man
schappen

Totale populatie 
bij 9 0%  

mobilisatie
Hoofdstad

Straal in km van 
regio met 75 
inwoners/km2 en 
9 0 %  mobilisatie

Straal in km van 
regio met 55 
inwoners/km2 en 
60%  mobilisatie

Straal in km van 
regio met 12 
inwoners/km2 en 
9 0 %  mobilisatie

Bellovaci 10.000 400.000 Beauvais 41.2 61.8 103.0
Suesssiones 50.000 200.000 Soissons 29.1 43.7 72.8
Nervii 15.000 200.000 Bavay 29.1 43.7 72.8
Atrebati 10.000 60.000 Atrecht (Arras) 16.0 23.9 39.9
Ambiani 10.000 40.000 Amiens 13.0 19.5 32.6
Morini 25.000 100.000 Terwaan 20.6 30.9 51.5
Menapii 7.000 28.000 Cassel 10.9 16.4 27.3
Caleti 10.000 40.000 Caux (Rouen) 13.0 19.5 32.6
Veliocasses 10.000 40.000 Rouen 13.0 19.5 32.6
Virumandui 10.000 40.000 St. Quentin 18.0 19.5 32.6
Atuatuci 19.000 76.000 ? 18.0 26.9 44.9
Germanen* 40.000 160.000 ? 26.1 39.1 65.1

346.000 1.384.000 * Condrusi, Eburones, Caerousi, Paemani

Tabel 2: Benodigde rekruteringsregio's afhankelijk van bevolkingsdichtheid en mobilisatie

1 Delahaye, A. Holle Boomstammen, Tournehem/Zundert 1980, p. 133
2 Delahaye, A. De Ware Kijk Op... Deel I  Zundert 1984, p. 47

3 Delahaye, A. (postume uitgave) Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus Stichting 
Albert Delahaye Bavel 1997 p. 9

4 http://albertdelahave.nl/albert filestorage/2f4867123089820b3097145c33251030.jpg
5 http://tiilv.studentenweb.org/archeonet/html/caesar.html
6 Wayenberg, K. 'Jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse archeologie' in: SEMafoor 10-3 p. 38
7 Julius Caesar, De Bello Gallico, 31, 37 en 51
7 Referenties rond demografie: o.a. http://www.unrv.com/empire/roman-population.php en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Classical demographv#Demographv of the Roman Empire
8 Voor de liefhebbers: Bewijs dat een overschatting van 50% in mobilisatie (90% i.p.v. 60%) met tegelijkertijd een 

overschatting van 50% in aantal inwoners per km2 (50 i.p.v. 75), de straal 'slechts' met 50% onderschat werd.

I( # manschappen/(Ümobilisatie’ 150%))/28% l( # manschappen/%mobilisatie) /28% 1 j (  # manschappen/%mobilis atie)/28% 1
(#inwoners/km2)* 150%*tr \l (#inwoners/kin2)* 150%*150%*tt 150%̂  (# inwoners/km2 )* tt 150%f

9 Veen, R. van 'Het Belgische gat en schets van Gallia' in SEMafoor 9.4 p. 7-14 
Wayenberg, K. 'Een Vlaamse lezer reageert op ... Ruud van Veen' in: SEMafoor 10.1 p. 2-5

10 http://w w w .arbre-celtique.com /encvclopedie/nem etocenna-nem etacum -arras-3083.htnn

11 Delahaye, A. De Ware Kijk Op... Deel I  Zundert 1984, p. 27-28
12 Leman-Delerive Les Celtes en France du Nord et en Belgique, V f  -Ier siècle avant J .-C , catalogue d'exposition, 

Bruxelles, éd. Crédit communal de Belgique Brussel 1990
13 Cession-Louppe, J. Les Celtes aux racines de l'Europe, Actes du colloque tenu au Parlement de la Communauté 

française de Belgique et au Musée royal de Mariemont les 20 et 21 octobre 2006 Musée royal de Mariemont 2009
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Varus in Germania

A d  Maas, Leende  

Inleiding
Volgens onze jarentelling vierden we dit jaar het 2000-jarig jubileum van de Varusslag ofwel de Slag in 
het Teutoburgerwoud. In Duitsland waren er liefst drie tentoonstellingen (in: Kalkriese, Haltem en Det- 
mold) en parallel daaraan kwamen er drie boeken onder de titel Imperium-Konflikt-Mythos. In de Laag
landse media werden persberichten braaf naverteld en bleef de indruk intact dat Kalkriese nu eindelijk de 
definitieve oplossing is in de zeer lange zoektocht naar de locatie van de slag. Het tijdschrift Hermeneus 
kwam met een mooi themanummer voor de dag. Ook Jona Lenferink werkte daar aan mee: hij plaatst en
kele kanttekeningen bij de bronnen en concludeert dat we Cassius Dio maar moeten vergeten en dat we 
aan de hand van Tacitus en Floris inderdaad in Kalkriese terecht kunnen komen. Fleur Kemmers meent op 
grond van de gevonden munten ook te kunnen bevestigen dat Kalkriese de plaats van de Varusslag is. 
Discutabele stellingnames zoals verderop zal blijken. Alles bijeen een lezenswaardig nummer, maar zon
der kritische vraagstellingen. Schoorvoetend kwamen er echter enkele ’bedenkelijke' geluiden in de Duitse 
vakpers. De verdeling van de herdenking over drie locaties en over drie boeken, geeft ook wel wat te den
ken, en in de drie tentoonstellingsboeken treft de goede lezer wel degelijk een Kalkriese-discussie aan. Er 
verschenen nogal wat tegenpublicaties, meestal in kleinere tijdschriften die buiten de Duitse grenzen niet 
gesignaleerd worden.Mijn totaalindruk is dat de stelligheid waarmee Kalkriese als plaats van de Varusslag 
tot nu toe verdedigd werd aan kracht heeft ingeboet. Het herdenkingsjaar heeft niet geleid tot het ver
stommen van de discussie.

Drie boeken
De drie tentoonstellingsboeken bieden een rijk geheel van beschouwingen over velerlei aspecten van de 
Romeinse kolonisatie, de verrichtingen in het gebied van het huidige Duitsland, de verhoudingen tussen 
Romeinen en Germanen, de neergang van het West-Romeinse rijk en de vestiging van nieuwe machtheb
bers. De boeken openen met een groet (Grüsswort) van Angela Merkel die het volgende opmerkt: Die 
beeindruckenden Ausstellungen in Detmold, Haltem und Kalkriese lassen keine Zweifel aufkommen: das 
historisch einschneidende Ereignis der Varusschlacht zieht uns auch nach 2000 Jahren in seinen Bann.

De boeken hebben in de vormgeving veel overeenkomst, maar toch is wel zichtbaar dat het min of meer 
aparte producties zijn. Ze zijn alle drie zeer rijk en prachtig geïllustreerd. En dat voor een prijs van 20 euro 
per boek, erg weinig vergeleken met de prijzen die momenteel in Nederland en België berekend worden.

Over het algemeen kloppen de ondertitels wel (Imperium, Konflikt, Mythos) maar er zijn ook wel bijdra
gen die zouden kunnen verhuizen van een bepaald deel naar een ander. Imperium beslaat vooral zaken in 
het gehele Romeinse rijk die te maken hebben met de Varusslag: in dat kader enkele opstellen over Varus' 
loopbaan en zijn persoonlijkheid. Konflikt bevat teksten over de Germaanse strijders en over hun oorlogs- 
opvattingen, hun cultuur en militaire organisatie, de strijd tussen Romeinen en Germanen, vooral met de 
Marcomannen, de opkomst en doorbraak van Germaanse elites (met onder meer een mooie tekst over het 
graf van Childerik) en de situaties in de regio's van de Limes en van de Oostzee. Mythos ten slotte gaat 
over de beeldvorming van de Germanen, over hun góden en cultusplaatsen, de rol en betekenis van Armi- 
nius en Marbod, de ontwikkelingen naar één Duitse natie, en de Germanen in literatuur en andere kunst
vormen. In dit boek een hoofdstuk van Nico Roymans over de Bataven (een 'soldatenvolk') waarin hij 
betoogt dat het "Batavische model" vooral geschikt is om ontwikkelingen in de Germaanse grensregio's te 
doorgronden. Schematisch:

Titel Omvang Essays Catalogus

Varusschlacht Imperium (Haltern) 400 27 217-384

Varusschlacht Konflikt (Kalkriese) 427 51 Geen

Varusschlacht Mythos (Detmold) 426 30 276-389
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De archeologische discussie
In Konflikt staat een hoofdstuk over de Varusslag en Kalkriese (Kalkriese und die Varusschlacht. Multi
disciplinaire Forschungen zu einem militärischen Konflikt, van Günther Moosbauer en Susanne Wilbers- 
Rost) en in Mythos ook (Haud procul. Die Suche nach der Örtlichkeit der Varusschlacht, van Stephan 
Berke). Deze teksten wijken nogal van elkaar af. Moosbauer en Wilbers-Rost zien Kalkriese alles bijeen 
als de Schauplatz der Varusschlacht, niet zozeer omdat dat vanuit diverse archeologische perspectieven 
werkelijk bewezen kan worden, maar wel omdat in Kalkriese zoveel indicaties samen wijzen naar de loca
tie van een slag als de Vanasslag. Het totaalbeeld moet de doorslag geven. Het gaat ook om een samen
hang ('Modelfall') die elders niet vinden is. Daarom is hun archeologisch werk ook een goede basis voor 
slagveldarcheologie. Berke benadert de Kalkriese-optie veel kritischer. Kalkriese leek het einde van de 
discussie in te luiden, zegt hij, maar anno 2009 kan niemand zeggen waar de Varusslag plaatsvond. Kal
kriese werd al in 1885 door Mommsen aangewezen op basis van een aantal muntvondsten, ruim een eeuw 
later leek er zekerheid te zijn, maar na een stille tijd van aanvaarding van deze omstandigheid is de twijfel 
gegroeid en de discussie opgelaaid. Zowel bij professionals als bij amateurs. De laatste groep slaat dan 
nogal eens door met interpretaties die vooral de eigen woonplaats of streek betreffen. Hij geeft aan dat er 
vier richtingen zijn in deze discussies, namelijk: 1. de Noord-theorie (= de noordkant van het Wiehen- en 
Wesergebergte), 2. de Lippische theorie (het huidige Teutoburgerwoud richting Weser), 3. de Münster- 
land-theorie (meer ten westen van het huidige Teutoburgerwoud) en 4. de Zuid-theorie (Sauerland). In 
vakkringen is de onzekerheid, volgens hem, duidelijk aanwezig, vooral als men duidelijk antwoorden eist 
op enkele kernvragen zoals:

Gaan we uit van een mars of van een kamp?
Waarom nam Varus niet een gebaande handelsweg?
Hoe is de grote afstand tussen boven-Eems en boven-Lippe te verklaren?
Hoe is de deelname van Marsen en Chatten aan de slag te verklaren (120-200 kilometer van Kalkrie
se)?
Waar zijn de marskampen van Varus?
Waar is de tumulus van Germanicus?

Op tal van plaatsen in Duitsland lag de bronnenuitgave Varus, Varus! Antike Texte zur Schlacht im Teuto
burgerwald (2008) te koop, waarin de relevante teksten van Ovidius, Manilius, Strabo, Velleius Patercu- 
lus, Seneca de oudere, Plinius de oudere, Frontinus, Florus, Tacitus, Suetonius, Cassius Dio en Orosius 
opgenomen zijn. Alle teksten in Latijn of Grieks, en in vertaling, en dat voor de prijs van bijna 5 euro. 
Bovendien een uitstekende inleidende tekst van Lutz Walther. Hij zegt daarin dat de overgeleverde teksten 
onderling zo strijdig en onduidelijk zijn dat op basis daarvan geen Varusslag locatie definitief vast te stel
len is. Hij vindt wel dat Kalkriese relatief sterk staat en dat de bewijsvoering van de archeologie moet 
komen. Kernvraag daarbij is of in Kalkriese sprake is van de Varusslag of van de Caecina-slag.

T egenpublicaties
In Zeitensprünge (2009, nr. 2) publiceerde Andreas Otte een commentaar op de drie tentoonstellingen, een 
artikel waarin de Kalkriese-hypothese wankelt. De tentoonstelling in Haltern was zeer kundig en informa
tief, die in Detmold een aangename verrassing, maar juist Kalkriese kwam met een teleurstellende ten
toonstelling voor de dag. Otte constateert in het algemeen dat er een zekere discrepantie is tussen het 'e- 
norme' van de Varuslag en het 'weinige' dat er in het betreffende museum te zien was en is. In het herden
kingsjaar was er in Kalkriese van alles te zien van elders, maar voorwerpen van het opgravingsterrein wa
ren uiterst karig aanwezig. Otte constateert ook dat juist de museumgidsen van Detmold en Haltern kri
tisch commentaar bevatten op de Kalkriese-Varusslag-stelling. Hij maakt ook het onderscheid tussen het 
verhaal van Cassius Dio (voorttrekkende legereenheden die enkele dagen lang aangevallen werden) en de 
andere relevante bronnen (een kamp werd aangevallen) en geeft acht argumenten waarom Kalkriese niet 
in aanmerking komt als Varusslag-locatie. Sterker nog: de vraag moet gesteld worden hoeveel slagveld er 
eigenlijk gevonden is in Kalkriese, aldus Otte. Was er een slag dan zal die waarschijnlijk aan Germanicus 
toegeschreven moeten worden, in de periode voordat hij met zijn leger door Tiberius teruggeroepen werd.
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De argumenten die Otte noemt zien we terug in diverse actuele artikelen van heemkundige en regiokundi- 
ge auteurs. Een duidelijk en gedegen voorbeeld daarvan is een beschouwing van Wilhelm Bleicher die in 
de HohenLimburger Heimatblätter (2009, nr. 9) zijn visie geeft op Wo der Ort der Varusschalacht 
war...Hij geeft negen bedenkelijke en zwakke kanten ten aanzien van de Kalkriese-optie en kiest voor een 
locatie in 'Ostwestfalen-Lippe' (hij onderkent vijf mogelijkheden) op basis van de teksten van Tacitus, 
mogelijke routes in het gebied van Weser, Lippe en Rijn, en een grote hoeveelheid relevante archeologi
sche vondsten gedurende tientallen jaren in deze regio. Met de Kalkriese-optie zijn we er dus niet.

Heinz Ritter Schaumburg
Opvallend was dat vrijwel overal zijn boek Hermann der Cherusker. Die Schlacht im Teutoburger Wald 
und ihre Folgen flir  die Weltgeschichte (2008) niet aangeboden werd. Een duidelijk geval van verzwijgen. 
Maar waarom? Ritters goed gedocumenteerde visie op de Varusslag staat niet los van zijn visie op de 
tocht van de Nibelungen, uiteraard eeuwen later. Hij signaleerde ook dat ons beeld van de Varusslag lange 
tijd vooral bepaald is door Cassius Dio en dat beeld is ontegenzeglijk aannemelijk te maken met de vond
sten in Kalkriese. De vraag is dus niet of er in en bij Kalkriese een veldslag heeft plaatsgevonden, maar 
wel: wat voor een veldslag en welke? Er is een alternatieve en toch wel bekende opvatting dat de zoge
naamde Varusslag in 9 n.Chr. in feite een veldslag was tussen twee Romeinse legereenheden die met el
kaar in conflict waren en slaags raakten. Ritter legt het zwaartepunt van zijn
interpretatie niet bij Cassius Dio, maar juist bij de andere auteurs. Het gevolg is dat hij de locatie van de 
Varusslag ergens anders vaststelt maar dat hij niet hoeft te ontkennen dat Kalkriese een veldslag van bloe
dig formaat heeft gekend. In Hermann der Cherusker komt Ritter tot de bevinding dat het zomerkamp van 
Varus, dus de plaats van de Varusslag volgens zijn hypothese, plaatsgevonden moet hebben in de omge
ving van Hom. Hij zegt het zo: "Hom liegt unmittelbar hinter der Bergkette des Teutoburger Waldes, un
weit den Extemsteinen, an dem großen, alten, durchgehenden Femweg von Rhein über die heutigen Orte 
Soest -  Paderborn -  Hameln -  Hildesheim -  Magdeburg (heutige Bundesstrasse 1), auf der Wasserscheide 
zwischen Werre und Emmer, in ebener Talbreite."
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2. Derks, H. (Museum und Park Kalkriese), Varusschlacht m Osnabriicker Land. Kalkriese -  15 Jahre Archäolo

gie. Eine Entdeckung und ihre Folgen, Osnabrück 2005
3. Varus. De slag in het 'Teutoburgerwoud' Themanummer Hermeneus jg. 81 nr. 2 2009
4. Kenzer, H. e.a. (red.), 2000 Jahre Varusschlacht. Imperium, Konrad Theiss Verlag Stuttgart 2009
5. Menking, E. e.a., Kalkriese -  Ort der Varusschlacht, Historisch en Cultureel Museum van Osnabrück 19972
6. Mommsen, Th. D ie Örtlichkeit der Varusschlacht, Verzameld werk, deel 4, 1906, p. 200 Zijn verzameld werk

is opnieuw uitgegeven in 1994 bij Weidmann in 8 banden die nu verkrijgbaar zijn voor € 124
7. Otte, A. 'Varianische Variationen' in: Zeitensprünge jg. 21 nr. 2, 2009, p. 354-361
8. Ritter-Schaumburg, H. Hermann der Cherusker. Die Schlacht im Teutoburger Wald und ihre Folgen fü r  die

Weltgeschichte, Wiesbadsen 2008
9. Bleicher, W. Wo der Ort der Varusschlacht war, HohenLimburger Heimatblätter, 2009, nr. 9
10. Schnurbein, S. von Römer-Rezeption -  zu den Wurzeln Europas, Archaeologie in Deutschland, 2009, nr. 5
11. Berke, S. (red.), 2000 Jahre Varusschlacht. Mythos, Konrad Theiss Verlag Stuttgart 2009
12. Walther, L. Varus, Varus! Antike Texte zur Schlacht im Teutoburger Wald, Reclam Stuttgart 2008

Eerder verschenen van onze auteurs over Varus:

■ Veen, R. van 'De slag in het Teutoburger Woud' in: Albert Delahaye Bulletin 6 mei 1999 p. 2-16
■ 'Varus in Varseveld?' in: SEMafoor 3-2 2002 p. 8
■ Veen, Ruud van 'Varus bij Osnabrück?' in: SEMafoor 3-2 2002 p. 9-11
■ Hekstra, G. Varus, geef mij mijn legioenen terug’ in: SEMafoor 3-4 2002 p. 12
■ Maas, Ad 'Varusschslacht und Germanenmythos'in: SEMafoor 3-4 2002 p. 13
■ Maas, Ad 'Varus in West en Oost' in: SEMafoor 3-4 200 p. 25-30

SEMafoor jaargang 10 nr. 4, november 2009 43



Nifterlaca: Is Dorestate Dordrecht?

Op www.nifterlaca.nl de stelling dat Dorestad (= Dorestate) wel eens Dordrecht -  Papendrecht zou kun
nen zijn. Waar veel papen zitten moeten ook veel kerken zijn.
Een en ander wordt ondersteund door de B eschrijv inge d er  s ta d  Dordrecht uit 1679. Ook wordt hier ver
wezen naar de relaties van Dordrecht met Wilten, een koninklijk hof, het kasteel Merwede bij Dordrecht, 
gesticht door koning Meroveus die in grote vrede tot Atrecht levend in 453 de Franken. Saliërs en Bata- 
viërs bezocht.

' t Derde H O O F D - S T Ü K .
HcfchrijVmg, Ondhtyd , 'Rechts-gebied, Achter-leenen > 

Belending, Kam » Naam-reJen , fVapen.
*

M Arwede» Herwedt* of Merwe, die vermaarde Hm- 
Ukperd gelegen in Zujd-HolLmd, heeft Uotg-Mtddel- 

en Leeg llecbts-gtbted, Paald aan dc Waterfirom Mer
wede } blijkende aan een ftuk van ’t verVallc Mof en Kaftetl 
der Baander-Heeren van de voorfz Baanderje , nu op ’c 
Jaar 1675 daar noch ftaande > hebbende wel eer twee 
Tboomen. Het Koningklijke Hof > Kapel, en slot ter 

isGefticht van Koning Uerova*, onder de Ko* 
ningen der Franken den darden, volgens Olivamt Vredius 
Overgezet met deze wcorden : In tjaar des Gezalfden,

,,453. Merovtus in groote vrede tot Atreebt levende» heeft onderwijlen de 
Irankj&n , Saliers en Bataviers bezocht, en het Kapel M trwtie by Dar- 
ireebt Gd»u<L a

Mattbijs vander Homen: Dit Slot en de Gracht Mtrovai, wierde by den 
goeden Koning Merovao Geboud én gefchoten, on te dienen ? tot belcher- 
minge van zijn Nieuwe Fraaie Heerfchappye.b

Ook zou er sprake zijn van een relatie tussen de namen Merveus en Merwede. We zouden hier graag een 
goed onderbouwd verhaal over zien.

Maurits Gysseling ziet in Papendrecht echter de woorden ‘papan drifti’ en dat zou de kreek van  P apo  zijn. 
Veel water dus, en wellicht veel vis. De naam Papo komt in meer plaatsnamen voor.

Een interessant artikel (op www.nifterlaca.nl): is de tekst A fstanden  en locaties op de noordelijke  P atavia- 
route  van Jeff van Hout als commentaar op de tekst van Hans Wijffels in het boek ‘De Peutinger-kaart en 
de Lage Landen’. Wijffels reageert hier op p[ p.58-59 van dit SE M afoor-num m er.

Waren alle niet Romeinen in de Betuwe Bataven?

Op diezelfde site valt ook te lezen: "Het onderzoek van Heeren is onderdeel van het onderzoeksprogram
ma 'Rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum en hun integratie in het Romeinse rijk', geleid door 
prof. dr. Nico Roymans". Deze hoogleraar werkt ook op de UvA.
Net als Heeren. Net als Wouter Vos. Ook Roymans lijkt uit te gaan van de gedachte dat de civitas Batavo
rum" zich in dezelfde regio als de Betuwe bevond. Dan is het logisch d a tje  w atje  daar in de bodem vindt 
interpreteert als spullen van Bataven (niet-Romeinen) die nogal 'Romeinserig deden'. Als je  uitgaat van de 
gedachte dat de civitas Batavorum daar niet lag, dan vind je  'gewoon' Romeins aandoende spullen. Ook 
heel boeiend natuurlijk, maar met de Bataven heeft het dan niets te maken. Als we het proefschrift ergens 
zouden kunnen downloaden, dan nagaan of Heeren ook aangeeft op basis van welke archeologische argu
menten hij er vanuit gaat dat de civitas Batavorum daar lag. Voor de conclusies in zijn proefschrift is dat 
namelijk erg belangrijk. Voor deze UvA-wetenschapper hopen we dan ook dat hij meer argumentatie heeft 
dan 'Batua lijkt op Betuwe' en 'Nederland was toch ooit de Bataafse Republiek'. Want die laatstgenoemde 
wetenschappelijk ongefundeerde traditie heeft al veel mensen zand in de ogen gestrooid. 'Béthune' lijkt 
bijvoorbeeld ook op Batua. En daar liggen in de optiek van de Delahaye-hypothese meer aanknopingspun

Q O Q Q Q
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ten voor het eiland der Bataven dan in de Betuwe. En dan krijg je  ook een heel ander verhaal dan waar 
Roymans, Vos en Heeren tot nu toe mee bezig zijn geweest.

Vroege Middeleeuwen

Een opzienbarende bevinding is dat de LJssel pas in de periode 600-950 n.Chr. is ontstaan en dat we de 
Drususgracht dus ergens anders moeten zoeken. Dus: alle teksten die spreken over een Romeinse kanalise
ring tussen Arnhem en Doesburg met gezwinde spoed herzien!
Er zijn voldoende andere hypotheses; zie bijvoorbeeld een artikel van Kerst Huisman in Westerheem 
1995, p. 188 e.v.
De tijd van de spectaculaire opgravingen is voorbij, volgens Hester van den Ende die in Woerden aan het 
voortgraven is. Van de Karolingische tijd weten we weinig zegt ze in een interview met het AD: er moeten 
toen toch mensen gewoond hebben....

Vanuit Leiden wordt bericht dat er een ‘Merovingische nederzetting’ is gevonden aan een oude loop van 
de Rijn.
In de jaarringenkalender kan met de houtvondsten misschien een gat opgevuld en ingevuld worden, aldus 
opgraver Jasper de Bruijn. En volgens hem is het een welvarende nederzetting geweest, vergelijkbaar met 
die van Dorestad, niet in omvang maar wel in betekenis.

Het onderzoek naar het Merovingische grafveld in Wijchen wordt ook weer voortgezet.
Ook onderzoek naar een vroegmiddeleeuwse nederzetting in Koudekerk aan de Rijn. Nieuw archeologisch 
onderzoek is vond plaats in Eist, waar zoals bekend onder de Grote Kerk een Gallo-Romeinse tempel ligt 
die te bezichtigen is; het onderzoeksrapport (van het ACVU in Amsterdam, ISBN 978-90-8614-064-0) 
nodigt uit om de bewoningscontinuïteit kritisch te bestuderen. Wie zet Eist op de rol? Belangrijk lijkt ook 
de schatvondst van zeer hoge ambachtelijke kwaliteit in Staffordshire Hoard die toegeschreven wordt aan 
Angelsaksen en die onze kijk op de geschiedenis zal veranderen, volgens de onderzoekers.

Enkele opmerkelijke publicaties

Sura de Heer brengt een nieuw verhaal (= zeer oud verhaal) over het Oera Lindaboek. bij uitgeverij Fron- 
tier in Amsterdam. De controverses worden leuk naverteld maar verder??? Reacties zijn welkom.

Ugo Janssens belichte zeer onderhoudend De Oude Belgen die leefden tussen de Rijn, de Seine, de Mame 
en de Theems zoals u in SEMafoor 10-3.p. 37 kon lezen. In de musea van Libramont, Tongeren, Aarlen, 
Brussel (Jubelparkmuseum), Velzeke en Virton komt u meer te weten over deze bevolking. In dit boek 
wordt van Atuatuca gezegd dat deze locatie gezocht wordt in Balmoral bij Spa, Battice, Dolembreux, 
Kanne, Limbourg, Thuin en Tongeren: De Sint-Pietersberg bij Kanne-Riemst (Caestert) geniet hier de 
voorkeur.

Jona Lendering wilde iedere abonnee op zijn Nieuwsbrief http://www.liviusonderwijs.nl/service.html een 
boek cadeau geven, maar omdat dat te duur was, is het nu te koop: Spijkers op laag water. Strekking; 
pseudowetenschappers zijn niet zozeer het probleem op internet, maar het steeds opnieuw opduiken van 
oude en gedateerde informatie. Dat klopt.

Op de Duitse website van Tilmann Chladek worden de ideeën van Albert Delahaye met niet al teveel 
kennis van zaken onder vuur genomen door Chladek himself, dit naar aanleiding van een intemetartikel 
van Jan Beaufort over Delahaye die in die beschouwing gezien wordt als iemand die Karei de Grote ‘ont- 
karolingiseerde’. http://home.snafu.de/tilmann.chladek/Seiten/Delahaye_in_der_ng.html.
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Reactie op 'bermbommen langs Romeinse wegen’1

Frans Volmer, Riemst (B)

Joep Rozemeyer heeft in het mei nummer van SEMafoor naar aanleiding van mijn artikel in het vooraf
gaande nummer een aantal interessante stellingen naar voren gehaald. Voor de belangstelling voor mijn 
lange en lastige artikel en deze aanvullingen mijn grote dank.

De eerste stelling die mij prikkelt tot commentaar gaat over de Waalbrug bij Nijmegen welke Joeps wenk
brauwen deed fronsen: er wordt nergens melding gemaakt van zo’n Romeinse brug, noch zijn er archeolo
gische sporen van bekend.
Navraag door mij bij de Gemeente Nijmegen Bureau Archeologie leverde het volgende op.2 Aan de voet 
van de spoorbrug is in de jaren tachtig bij werkzaamheden aan de kade een grote hoeveelheid Romeins 
bouwmateriaal blootgelegd. Kruiselings gelegen balken bleken te rusten op een aantal in de bodem gehei
de palen. Bovenop dit houten frame lagen nog enkele lagen natuursteen. Helaas is al het bouwmateriaal 
zonder wetenschappelijk onderzoek afgevoerd. Het is echter duidelijk dat het hier gaat om de fundering 
van een pijler van de Romeinse brug. Deze lag precies op de plek van de fietsbrug en zal zware stenen pij
lers en een houten bovenwerk hebben gehad. Er is ook een ijzeren paalschoen gevonden waarop een fun
dering heeft gestaan waarmee een brughoofd naar Bataafs gebied werd gedragen. Dit bruggenhoofd plaatst 
de situering van de tempel van Eist en Castra Hercules in een duidelijk licht. Langs de spoorbrug is ook 
een Romeins grafveld gevonden bij de bouw eind negentiende eeuw, een aanwijzing dat hier een Romein
se weg richting Lent liep. De Romeinse baan naar Cuijk liep via de Driehuizerweg, Heyendaalseweg en 
Coehoomstraat, niet via de St Annastraat die door Napoleon is aangelegd.

De tweede stelling gaat over de verhouding tussen leugae en MP.
Uiteraard heeft dit te maken met het verschil in lichaamslengte tussen Galliërs en Germanen enerzijds en 
de kleinere Romeinen anderzijds en lag aanvankelijk inderdaad niet exact vast maar werd steeds opnieuw 
vastgesteld. Doch dit was niet erg handig en daarom vermeldt Ammanianus Marcellinus (XVI, 12.8) ( 
rond 350) dat de verhouding leugae en MP inmiddels gestandaardiseerd was op 1.5. (Quarta leuga signa- 
batur et decima id est unutn en viginti milia passum).
Interessant is dat Antonius Augusti het traject Keulen-Kleef benoemde als leg.ala, waarschijnlijk is be
doeld leugae Alamannae of de leuga Drusianae welke 1/8 langer is dan de Gallische leuga of 2495 meter 
(ca. 2500 meter i.p.v. 2218 meter) Verwezen wordt naar Hyginius.

1 Rozemeyer, J. "Bermbommen langs Romeinse wegen' in: SEMafoor 10-2 2009, p. 34-36 
zie bijvoorbeeld Via Centrum, Romeinse wandeling door het centrum van Nijmegen Gemeente Nijmegen 2007, p. 

14

Romeinse Waalbrug, nooit van gehoord?

Nadere informatie van Paul van der Heijden leverde het volgende op:
Er is nooit een fatsoenlijk onderzoek gedaan naar de brug en er is ook nog nooit uitgebreid over gepubli
ceerd. Sterker zelfs, het (archeologisch) bewijs is heel mager. Dat bewijs is ook lastig te verkrijgen, omdat 
de Waal behoorlijk heeft huisgehouden in het gebied.
Er is wel een sterke aanwijzing, waarover een kadertekst is geschreven in 'Graven met Beleid' van Jan 
Thijssen en Harry van Enckevort (red.) uit 1996. Deze kadertekst staat op p. 70. Daarnaast zijn er wat af
geleide argumenten die pleiten voor het bestaan van een brug. Tacitus maakt er in zijn verslag van de Ba
taafse Opstand melding van een (scheeps)brug bij Nijmegen, die in brand wordt gestoken door Julius Civi- 
lis. In ieder geval zou ook in de laat-Romeinse tijd hier een brug hebben gelegen. Meestal wordt daarbij de 
link gelegd met de laat-Romeinse brug over de Maas bij Cuijk, met vergelijkbare omstandigheden (castel- 
lum en brug).
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Recensie van De Peutinger-kaart en de Lage Landen1

Paul van der H eijden, N ijm egen

Er zijn weinig historische documenten die zo tot de verbeelding spreken als de Peutinger-kaart. Het is een 
kaart die in oorsprong dateert uit de Romeinse tijd en het hele keizerrijk afbeeldt. Sinds de ontdekking zijn 
tal van vragen gerezen. Onderzoek heeft een hoop van die vragen beantwoord, maar andere juist weer 
doen opborrelen. Reden genoeg voor het houden van een symposium, in 2006 georganiseerd door Studie
kring Eerste Millennium (SEM). Deze club is ontsproten uit de kringen van Albert Delahaye. De studie
kring zet zich af tegen de klakkeloze aannames van Delahaye -  en vooral zijn agressieve manier van 
communiceren -  en probeert op een wat meer rationele manier om te gaan met grote vraagstukken uit de 
eerste donkere eeuwen van onze jaartelling. Het is een sympathieke club die net als de AWN vooral be
staat uit toegenegen amateurs. Ik vond het dan ook een eer om hier een lezing te mogen geven over het 
stukje limesweg tussen Nijmegen en Xanten. Het was de bedoeling dat alle lezingen in schriftelijke vorm 
terecht zouden komen in bovengenoemd boek. Toen echter duidelijk werd tussen welke artikelen mijn bij
drage zou komen te staan, sloeg de schrik toe. Bang voor de kritiek en hoon van collega’s, trok ik mijn 
bijdrage terug. Beetje laf, dat zeker. Ook een andere spreker, Hans Joosten, trok zijn bijdrage over de li- 
mes in Utrecht en Zuid-Holland terug. Resultaat is dat het boek wordt gedomineerd door bijdragen uit de 
alternatieve hoek. Zo probeert Joep Rozemeyer ons er van te overtuigen dat de limesweg vanuit Nijmegen 
niet in Katwijk eindigt, maar in Antwerpen. Aardig geprobeerd, maar volstrekt achterhaald en geheel in 
Delahaye-traditie de laatste archeologische stand van zaken negerend. De weg is immers op verschillende 
plaatsen teruggevonden, natuurlijk in Leidsche Rijn en Valkenburg, maar bijvoorbeeld ook in Katwijk en 
Woerden.2 Rozemeyer heeft een jaar of tien geleden zijn manuscript aangeboden aan Westerheem. Wij 
moesten toen als redactie met dezelfde argumenten zijn inzending weigeren. Niet goed genoeg voor W es
terheem, maar nu wel verschenen in een boek. Dat stemt tot nadenken.

Maar het wordt nog erger. Hans Kreijns probeert al puzzelend en rekenend Traiectum te laten samenvallen 
met Maastricht, waardoor hij de limesweg vanaf Nijmegen weer zuidwaarts laat afbuigen richting Aken. 
Nog bonter wordt het door Guido Delahaye -  inderdaad, de zoon van. Hij fulmineert, net als zijn vader, 
tegen de gevestigde Nederlandse wetenschap. Nu is die wetenschap niet heilig en het is goed dat er men
sen zijn die daar kritische vragen over stellen, maar om nu gelijk de botte bijl te hanteren is ook niet echt 
constructief. Ook hier weer geen enkel oog voor de resultaten van archeologisch onderzoek van Romeins 
Nederland. En ja  hoor, we konden er op wachten, in het volgende hoofdstuk wordt zelfs beweerd dat de 
Peutinger-kaart een vervalsing is en dat de hele Romeinse geschiedenis domweg is verzonnen door 
kwaadwillende middeleeuwers.

Gelukkig zijn twee bijdragen wat minder zweverig, hoewel Hans Wijffels er ook heel wat wiskundig ge
goochel voor nodig heeft om te stellen dat Lugdunum niet voor de kust van Katwijk lag, maai' bij de 
Maasmond. Het meest degelijke artikel is van Willem Bruijnesteijn van Coppenraet, die zijn betoog over 
Romeinse reisgidsen opent met een opmerking over Delahaye: ‘...ik  kon niet anders concluderen dan dat 
zijn opvattingen volkomen onhoudbaar waren. ’ Dat geeft tenminste blijk van enig reflectievermogen.

Het is spijtig dat een sympathieke club als Studiekring Eerste Millennium niet meer wetenschappelijk ge
wicht in de schaal kan leggen, althans bij dit project. Het boek heeft -  behalve enige vermakelijkheids
waarde -  eigenlijk niets wezenlijks toegevoegd aan de kennis van en discussie over de Peutinger-kaart. In
tegendeel, er wordt vooral een hoop onzin beweerd, wat de discussie alleen maar vertroebelt. Jammer.

1 Maas, A. & J. Jochems (red.). De Peutinger-kaart en de Lage Landen Studiekring Eerste Millennium, 2007. 140 
pagina's ISBN 978-90-6728-209-3. Deze recensie is eerder verschenen in Westerheem jg  58 nr. 4 2009 p. 172- 
173

2Müller, A & J. van Doesburg. Een archeologisch onderzoek naar een toevalsvondst in Katwijk-De Zan
derij. De opgraving van de ‘Romeinse w eg’ in oktober 2005. RAM-rapport 162, 2008 

Alma, X., E. Blom & W. van Zijverden. Romeinse weg te Woerden-Breeveld. ADC-rapport 1599, 2009
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Een reactie op de recensie van Paul van der Heijden

K urt W ayenberg, L in t (B)

Met belangstelling las ik de recensie van het SEM-boek over de Peutinger-kaart van de heer Van der Heij
den van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Uit de discussie begreep ik verder 
dat “de AWN op tientallen plaatsen de (noordelijke) limesweg ook daadwerkelijk aangetoond heeft, inclu
sief wegdammen, greppels, castella en wachttorens, keurig op de zuidoever van de Rijn, helemaal tot aan 
de Noordzee bij Katwijk” en dat “de bewijzen (of zo je  wilt, aanwijzingen) zo massaal en overduidelijk 
zijn, dat elk weldenkend mens tot de conclusie moet komen dat de limesweg inderdaad langs deze zuidoe
ver heeft gelopen, volstrekt in overeenstemming met de Romeinse filosofie en de grondbeginselen van ef
ficiënte logistiek” . Ten slotte was ik vooral geraakt dat het de heer Van der Heijden pijn doet te zien “hoe 
sommigen volharden in hun pogingen om de limesweg op andere plaatsen te lokaliseren”.

Ik heb er de inhoud van de publicaties en jaargangen van Westerheem dan maar eens op nageslagen 
(http://www.awn-archeologie.nl/westerheem/westerheem2002.htm / 2008.htm ) alsook de webstek van de 

Stichting DE LIMES (www.limes.nl) — een initiatief om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen voor de 
Limes (partners: Het Rijk (OC&W), de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, de gemeenten 
Nijmegen, Utrecht, Woerden, Arnhem, Millingen aan de Rijn, Wijk bij Duurstede, Katwijk, Leiden, Bo
degraven, Houten en de Stadsregio Amhem-Nijmegen)

De jaargangen van Westerheem bevatten een boeiende lijst publicaties (over nederzettingen en gebouwen, 
glasvondsten, tuinpaden, visweren, schepen, potten en scherven, potten voor zoutwinning, diamanten, kra
len en hangers, weteringen, rundvee, dobbelstenen, stempels, munten, waterspuwers, schoeisel, haarnaal
den, broches en andere fibulae, munten, klosjes, servies goed, gewichten,... ). Ik hoopte de tientallen be
wijzen gemakkelijk terug te vinden maar enkel het Westerheemnummer van april 2003 [p41-84] heeft het 
zeer concreet in de titel over een Limes-vondst (met name rond (onder?) het kerkplein te Woerden). Ver
der ontbreekt mij totaal het beeld van een behoorlijk bevolkt Nederland (Een limes weg met 3 vignetten 
op de Peutinger-kaart waaronder 1 badhuis) met veel militaire aanwezigheid (immers, is de Limes niet 
ontstaan toen de Romeinen onder keizer Claudius - 47 n.Chr. - van de verovering van Germania afzagen 
en zich terugtrokken op de Renus en castella en wachttorens bouwden om controle uit te oefenen en vijan
delijke invallen te bestrijden?).

Dan maar de LIMES website bekijken, www.limes.nl is perfect gestileerd en aangenaam in gebruik, maar 
helaas is de inhoud (nog steeds) diep bedroevend. Even een bloemlezing van de duiding bij de belangrijk
ste limes-locaties:

Lugdunum: De resten van het laatste fort van de Rijnlinie, Lugdunum, liggen tegenwoordig in zee bij 
Katwijk. Ondanks herhaalde pogingen [...] en diverse aanwijzingen is de exacte ligging dus nog steeds 
niet vastgesteld. [...] Maar de dubbele halfronde torens zijn een stuk moeilijker te duiden. Deze komen 
nergens anders in de Romeinse wereld voor. [...] Het is dan ook de vraag of de ‘ooggetuigen’ het des
tijds wel goed gezien hebben.
Praetorium Agrippinae (Valkenburg, Katwijk): Langs de Limesweg troffen archeologen overblijfselen 
van de vicus (kampdorp) aan, met de resten van een wachtpost en een tempeltje.[...] nabijgelegen een 
mini-castellum van hout en aarde [...] In Valkenburg-Woerd is een stukje van de Limesweg tussen 
Leiden en de kust opgegraven [...] De weg had erg te lijden onder overstromingen.In 124 n.Chr. moest 
deze weg daarom zelfs grotendeels worden vervangen en werd ook de route aangepast.
Nigrum Pullum: Bij de Spoorlaan heeft waarschijnlijk een wachtpost gelegen. Want dicht bij het ver
onderstelde tracé van de Limesweg is een bekerfragment gevonden met een inscriptie van een legi- 
oenssoldaat...
Woerden: Het fort in Woerden kan worden geïdentificeerd met 'Lauri', dat mag worden gelezen als 
Laurium. In de afgelopen 30 jaar zijn in Woerden vele kleine opgravingen gedaan. Toch duurde het 
tot 1999 voordat archeologen de exacte ligging van het fort konden vaststellen: onder de huidige Pe
truskerk.
Bodegraven: Een waterloop in het westen beperkte de ruimte om een fort te bouwen. Hieruit valt op te 
maken dat er in Bodegraven een mini-castellum heeft gelegen. Andere vondsten lijken dat te bevesti
gen, maai' de locatie is nog niet systematisch onderzocht.
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Vechten: [commentaar bij wij-altaar]. Hierdoor weten we de naam van het castellum. Op de Kaart 
van Peutinger staat de naam Fletione, maar die geldt sindsdien als een verschrijving van Fectione 
Rijswijk: Het castellum Levefanum lag op de linkeroever van de Kromme Rijn, bij de afsplitsing met 
de Lek. De locatie is nu geheel weggespoeld.
Maurik: Hier lag het castellum Mannaricium. De locatie is inmiddels geheel verwoest door de Neder- 
Rijn. Baggerwerkzaamheden in de omgeving leverden vele Romeinse vondsten op...
Kesteren: De ligging van het castellum ‘Carvone’ in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) is globaal 
bekend, maar is nog niet met zekerheid vast te stellen.
Randwijk: Er is een aantal aanwijzingen dat er bij Randwijk-Lexkesveer een castellum heeft gelegen. 
Driel: Er zijn aanwijzingen dat de Romeinen in Driel een castellum hebben gebouwd. De resultaten 
van recent onderzoek naar dit fort zijn nog niet bekend.
Eist: Er werden sporen aangetroffen van twee vierkante tempels met een pannendak en een zuilengale
rij rondom.
Arnhem, Meinerswijk: In 1979 is er een kleine opgraving gedaan. Met geluidsonderzoek zijn verschil
lende stenen muren gevonden [...] In de proefsleuf vonden de archeologen ook terra sigillata en dak
pannen. Deze vondsten leverden het bewijs dat Castra Herculis inderdaad in Amhem-Meinerswijk lag. 
Loowaard: Het Romeinse castellum in Duiven (Loowaard) is in de loop der tijd geheel verwoest door 
de Rijn. [...] Het militaire karakter van de vondsten uit baggerwerken is een aanwijzing voor een cas
tellum in de buurt.
Rijnwaarden: Het castellum Carvium, lag op de splitsing van Rijn en Waal. Er is weinig meer van 
over: de resten van het castellum zijn na de Romeinse tijd weggespoeld.

En let wel: Waar er al concrete sporen van castella gevonden werden betrof het steeds een ‘stenen’ versie 
uit een latere tijd (tweede of zelfs derde eeuw) gebouwd bovenop een rond 50 n.Chr. gebouwd houten cas
tellum met wachttoren veelal vergaan in een brandlaag gedateerd rond 69 n.Chr. (of toch ergens in de 
buurt van die Bataafse opstand) !!!

De databank met digitale Limes-gerelateerde documenten dan maar? Helaas... We vinden op 
http://downloads.limes.nl slechts publieksfolders, beleidspresentaties, inrichtingsvoorbeelden van de Li- 
mes en van parkeergarages, de troffel van een archeoloog, een driedimensionale schets van de Romeinse 
tempel in Eist, godenpijlers van kunstenaars, Romeinse mijlpalen geplaatst in het kader van het Romei- 
nenjaar,...

Met de beste wil kan ik dus de pijn van de heer Van der Heijden niet begrijpen. Elk weldenkend mens 
moet toch gewoon tot de conclusie komen dat de limesweg toch wel zeer mager onderbouwd is... Mis
schien moet de AWN de mensen van de Stichting DE LIMES maar eens beter informeren dat zij de rest 
van de wereld beter informeren dat de limesweg echt wel langs de zuidoever van de Rijn heeft gelopen...

Als relatief nieuw bestuurslid binnen SEM was ik niet betrokken bij het SEM-boek over de Peutinger- 
kaart en persoonlijk blijf ik er van overtuigd dat de determinatie van de limes geformuleerd door Albert 
Delahaye het dichtst bij de waarheid ligt (al werd, ongetwijfeld deels uit frustratie, niet altijd op de meest 
tactvolle manier gecommuniceerd). Echter ik kan best sympathie opbrengen voor mensen als Joep Roze- 
meyer en Hans Kreijns die met hun determinatie van Traiectum in Antwerpen respectievelijk Maastricht 
tenminste een poging doen om problemen aangekaart door Albert Delahaye (zoals bijvoorbeeld de quasi 
totale afwezigheid van Romeinse wegen op het Belgische grondgebied) zoveel mogelijk in te passen in de 
gangbare theorie.

Afin, ik vind de negatieve kritiek van de heer Van der Heijden dan ook maar behoorlijk flauw en (even
eens geheel in Delahaye-traditie) laag-bij-de-gronds. Het is spijtig dat de bijdrage van de heer Van der 
Heijden over een stuk limesweg tussen Nijmegen en Xanten niet in het SEM-boek geraakt is. Het was de 
geloofwaardigheid van het gangbare tracé van de limes mogelijk ten goede gekomen.

De Unesco heeft de limes in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de werelderfgoedlijst geplaatst. 
Omdat de archeologie niet genoeg wetenschappelijk gewicht in de schaal kan leggen zijn de betrokken 
gemeenten in Nederland nu volop de zichtbaarheid van hun vermeende Limes aan het vergroten. Zo wordt 
tegenwoordig in het centrum van Utrecht met een 80 centimeter brede strook van gekleurd licht en nevel 
de plaats van het oude castellum Traiectum aangegeven... Wie heeft het hier over een hoge vermakelijk
heidswaarde?
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Heette Atrecht ooit Nomodoca? Eerst goed vertalen.

H ans den Besten, Am sterdam

Eén van de geloofstukken van aanhangers van Albert Delahaye is het idee dat de villa  nonm odoca, die 
volgens een van de handschriften van de Annales Bertiniani door de Noormannen in 863 werd aangedaan, 
Nemetacum, d.w.z. Atrecht (Arras) zou zijn. Het valt in Jacques Fermaut te prijzen dat hij deze opvatting 
met nieuwe argumenten wil onderbouwen.1 Maar hij heeft daarmee voor mij juist de verder niet geattes
teerde plaatsnaam * N om odoca  nog twijfelachtiger gemaakt dan ik hem tot nog toe al vond. Verder heeft 
hij onbedoeld evidentie voor de lezing villam  non m odicam  ('een niet geringe plaats') gegeven. En tenslot
te heeft hij twee woordgroepen in de desbetreffende Latijnse tekst (uersus C oloniam  en navig io  ascen- 
dun t) fout vertaald. Wat er werkelijk staat, ondersteunt Delahayes opvatting over deze tekst -  die toch al 
twijfelachtig is -  niet en laat alle ruimte voor de traditionele opvatting. Een beroep op de logica levert 
daarbij erg weinig (eigenlijk niets) op.

Laten we beginnen met de Latijnse tekst, zoals door Fermaut geciteerd uit de editie van Félix Grat e.a.:2 
DCCCLXm Dani mense ianuario per Rhenum (1) uersus Coloniam nauigio ascendunt, et depopulato 
emporio quod Dorestatus dicitur, sed et uillam non modicam (m) ad quam Frisii confugerant (n), oc- 
cisis multis Frisiorum negotiatoribus et capta non modica populi multitudine, usque ad quandam insu- 
lam secus castellum Nouesium perveniunt. Quibus Hlotharius ex una parte Rheni cum suis et Saxones 
ex alia parte aggrediuntur et usque circa kalendas aprilis (a) consident, unde idem Dani consilio Rorici 
sicut accesserant et recedunt,

Dit is een corrupt tekstfragment (zoals ook de tekstediteurs in de bij geleverde noot n aangeven). In de zeer 
letterlijk gehouden vertaling van Fermaut komt dat ook goed tot uitdrukking:

In de maand januari, de Dani [...] via de Rhenus [...], gaan scheep langs Colonia [...] ,3 en na het em- 
porium [...] dat Dorestatus [...] genoemd wordt ontvolkt te hebben,4 maar [bereiken of beleggen of 
verwoesten [ze, HdB] [...]] eveneens Nonmodocam5 [...] waarheen de Friezen gevlucht waren en, na 
een groot aantal kooplui der Friezen vermoord te hebben en een niet geringe menigte volk gevangen 
genomen te hebben, bereiken ze een zeker eiland gelegen bij de burcht Nouesium. Daar worden ze on
derschept (of aangevallen)6 vanaf één zijde van de Rhenus door Hlotarius en de zijnen en vanaf de an
dere zijde door de Saksen en blijven er tot omtrent de calendae aprilis [...]; van daar vertrekken die
zelfde Dani, op raad van Roric, zoals ze aangekomen waren.

Fermaut heeft een enthousiaste, maar vermoeiende stijl van redeneren waarin feitelijke gegevens verdrin
ken in een zee van interpretaties en hypotheses, waarbij citaten uit Oud-Franse epen gegeven worden alsof 
dit historisch betrouwbare werken zijn. En waarbij het citeren van twee consecutieve verzen blijkbaar vol
doende is om te beargumenteren dat de daarin genoemde landen, Sessoigne en Danemarche, dicht bij el
kaar liggen.8

Maar ik wil me beperken tot de geografische interpretatie van dit tekstfragment, dat jammer genoeg be
hoorlijk corrupt is: uillam  (accusatief) suggereert dat er een werkwoord ontbreekt, maar dan nog is de 
tekst niet in orde. De ablativus-absolutusconstructie depopula to  ... d ic itu r  hangt in de lucht. Letterlijk staat 
er "het emporium dat Dorestatus genoemd wordt, leeggeplunderd [zijnde]". Het is een bijzinachtige con
structie, die dus een hoofdzin vereist. Maar die ontbreekt. Maar misschien horen de twee tekstproblemen 
bij elkaar en misschien moet alleen de naamval van uillam  non m odicam  aangepast worden Bijvoorbeeld 
als volgt:

Na het emporium dat Dorestatus genoemd wordt, geplunderd te hebben, maar na ook in een niet geringe 
plaats, waarheen de Friezen gevlucht waren, vele handelaren van de Friezen gedood te hebben en een 
niet geringe menigte volks gevangen genomen te hebben, komen ze ...

Deze hypothese verandert niets aan de geografie maar het stelt de lezer misschien gerust.
Voor Fermaut is het duidelijk: de tocht gaat van Coulogne naar Audruicq en dan verder naar Arras en ten 
slotte naar Feignies. De traditionele interpretatie is echter gedwongen om de Dani twee keer de Rijn op te 
laten roeien: eerst van zee naar Keulen (Dorestat wordt niet aangevallen); dan terug naar Dorestat en een 
onbekende plaats en dan voor de tweede keer de Rijn op, tot bij Neuss. -  Inderdaad, een bizarre tocht.
Maar de bizarrerie komt door Fermauts vertaling van het begin van de tekst. Die vertaling zit er volledig 
naast. Ik citeer -  ditmaal in grammaticale vorm: "In de maand januari gaan de Dani via de Rhenus scheep
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langs Colonia." Maar uersus betekent niet 'langs' of 'bij' maar 'naar .... toe'. Deze richtingsbepaling hoort 
bij ascendere 'bestijgen, omhoog gaan'. De ablatief nauigio (van nauigium '1. scheepvaart, 2. vaartuig') 
geeft het hulpmiddel aan waarmee de Dani zich omhoog bewogen: per schip. De Dani voeren dus stroom
opwaarts naar Colonia toe. Daarbij komen eerst Dorestatus en de naamloze plaats X aan de beurt. Daarna 
legerden de Dani zich op een eiland bij Nouesium. In Colonia zijn ze nooit aangekomen. De traditionele 
historicus kan met deze tekst uitstekend uit de voeten, want Dorestat in het Nederlandse rivierengebied ligt 
vóór Neuss, en dat ligt weer voor Keulen: Hlotarius die van de westkant en de Saksen die van de oostkant 
aanvallen passen in het beeld.9

Als we ons dus gewoon aan de tekst houden, krijgen we een natuurlijke interpretatie. Hoe Jacques Fer- 
maut dit recht wil krijgen met Coulogne etc., mag hij uitzoeken, maar hij zal behalve de vertaalfout met 
uersus ook die met nauigio moeten rechtzetten. Hij heeft namelijk nauigio aangezien voor het object van 
ascendere. Maar het object van ascendere hoort of in de accusatief te staan zonder voorzetsel (nauigium) 
of het wordt voorafgegaan door het voorzetsel in of ad {in /  ad nauigium). Geen van beide is hier het ge
val. 'Scheep gaan' kan dus niet bedoeld zijn.
Voor de volledigheid geef ik nog mijn vertaling van het begin van de tekst:

863. De Dani varen in de maand januari over de Rhenus stroomopwaarts naar Colonia (of: in de 
richting van Colonia).

*Nomodoca
Maar die uillam Nomodocam  dan, zullen velen roepen. Het is jammer maar de bewering dat *uillam no- 
modocam dezelfde plaats is als Nemetacum (Arras) is niet meer dan een hypothese en hypotheses zijn 
geen feiten. Bovendien heeft Jacques Fermaut ons zelf -  zonder het te beseffen -  een tegenargument ver
schaft.
Uit de door hem geciteerde noot n blijkt dat de gebruikte editie van twee handschriften uitgaat. Op deze 
basis schrijven ze non modicam. In de begeleidende noot m staat: non modocam O d.w.z.. "non modocam 
in handschrift O". Aangezien over het andere handschrift niets wordt vermeld, mogen we ervan uitgaan 
dat er in dat handschrift non modicam staat.
Verder is de hypothese an sich een wonderlijk gedrocht: Nemetacum wordt geacht drie klankveranderin
gen te hebben ondergaan (e > o, a > o, t > d) en ook nog een geslachtsverandering (-cum > ca). Dat zij zo. 
Maar de verandering van [e] in [o] heeft zich in dit deel van de wereld nooit voorgedaan. Engels stone 
gaat terug op Oud-Engels stan, niet op steen. En Oud-Engels stan en Nederlands steen gaan (met Duits 
Stein) weer terug op West-Germaans stain. Iets dergelijks geldt bij Nederlands alleen, been, beer, breed 
en Engels respectievelijk alone, bone, boar en broad. Maar, ooit Naimaitacum gezien? Ik niet.
En dan moet niet vergeten worden dat er in handschrift O niet *Nomodocam maar non modocam staat. 
Volgens Jacques Fermaut hebben we de tweede <n> te danken aan een "kopiist die niet meer begreep 
waar het over ging." Maar die kopiist zou dan toch ook modocam in modicam veranderd hebben? Modieus 
kon hij begrijpen, modocus niet.
Het idee dat er oorspronkelijk uillam nomodocam in de tekst gestaan zou hebben en dat nomodoca(m) een 
variant van Nemetacum  zou zijn, lijkt mij een onhoudbare gedachtekronkel. Bovendien was Nemetacum 
geen uilla maar een civitas, want hoofdplaats van de Atrebates.

1 Fermaut, J. ‘Welke geschiedschrijving verkiest u? VILLAM NO(N)MODOCAM = NEMETACUM = ARRAS.’ In: 
SEMafoor 10-3 2009, p. 23-25.

2 Zie Fermaut op. cit. p. 23.
3 [G]aan scheep langs Colonia is een onjuiste vertaling. Zie onder.
4 Depopulare (ook depopulari) betekent ‘verwoesten, (leeg)plunderen’, niet ‘ontvolken’. Raar, maar waar.
5 Hier ontbreekt uillam ‘plaats, dorp, niet ommuurde stad’. Nonmodocam  (liever zonder <m>) staat niet in de geci

teerde tekstuitgave maar in handschrift O.
6 Daar ontbreekt in de Latijnse tekst. Om stilistische redenen vertaalt Fermaut hier een actieve zin -  waarin toevallig 

een verbum deponens (aggrediuntur) staat -  met een zin in de lijdende vorm. Het object zou eigenlijk quos (accu
satief) moeten zijn. De datief quibus is waarschijnlijk te danken aan interferentie van uit het Germaans. Vergelijk 
iemand tegemoet komen. “(De Franken en Saksen) trekken tegen hen op” is misschien de meest adequate vertaling.

7 D.w.z. tot begin april.
8 Zie Fermaut op. cit. noot 5.
9 Ik deel Fermauts opvattingen over de Saksische hulptroepen dus niet.
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Dorestad, een wereldstad?

Guido D elahaye, A m ersfoort

In zijn artikel over Dorestad1 trekt Ad Maas als eindconclusie dat Dorestad als Wijk bij Duurstede een 
zwakke hypothese is maar alles bijeengenomen sterker dan de alternatieven. Dat is zeer opmerkelijk, zelfs 
niet geheel begrijpelijk.
In het hele artikel voert Ad argumenten aan dat Wijk bij Duurstede gewoon niet het uit de geschreven 
bronnen vermaarde Dorestad geweest kan zijn. Van dr. W.A. van Es, toch de grote opgraver van "Dore
stad", wordt vermeld dat hij al zijn bedenkingen had, maar dat naar zijn signalen niet werd en wordt ge
luisterd. Feitelijk is het hele artikel een samenbundeling van argumenten tegen de locatie Wijk bij Duur
stede, nog afgezien van de vele argumenten die Albert Delahaye hanteerde en op mijn website 
www.noviomagus.info te vinden zijn.

Het boek van Annemarieke Willemsen over Dorestad vat Ad samen als een "denken in wensen, vermomd 
als feiten". Met andere woorden: er staat geen enkel bewijs ten gunste van de determinatie Dorestad. En
kele opmerkingen van Ad hierover.
• Veel informatie die wenselijk was, ontbreekt gewoon. Ook op de tentoonstelling.
• Er is geen spoor gevonden van een Romeins castellum.
• Tien begrafenissen per jaar is voor een metropool toch wel wat weinig.
• De gemiddelde leeftijd van de overledenen getuigt niet van een erg luxe leventje. Niets over vergelij

kingsmateriaal.
• Over dateringsmethoden vernemen we evenmin iets.
• De visie over "Karolingisch" materiaal is gebaseerd op interpretaties van enkele grafvondsten. Onno

zel gedoe, noemt Ad dat zeer terecht.
• De metropool blijkt een nogal beweeglijke improvisatie te zijn. Van de hele gepresenteerde stad is 

geen huis gevonden.
• De zogenaamde "kerk" was niet veel groter dan diverse huizen en boerderijen.
• Niets wijst erop dat in Wijk bij Duurstede munten zijn geslagen. De tentoonstelling geeft misleidende

informatie over de schatvondsten.
• Ad noemt het hoofdstuk over de opgegraven dierlijke beenderen en de suggesties van Willemsen 

"wishful thinking". De techniek om botten te bewerken beheerste immers elke boer.
• Wishful thinking is ook wat er geschreven staat over het dendrochronologisch onderzoek van het hout. 

Deze onaantastbaar lijkende dateringsmethode is niet te controleren, aldus Ad en levert dus geen enkel 
bewijs op.

• En de textielnijverheid. "Waar had je  die niet?" merkt Ad zeer terecht op.
• Het aardewerk domineert en vooral het afval ervan. Het gros kwam uit het Rijnland en betrof vooral 

kruiken met wijn. Na het ledigen werden de kruiken niet retour gezonden, statiegeld bestond kennelijk 
nog niet, maar "hergebruikt" als weg- of erfverharding. Ook niets bijzonders, alleen de hoeveelheid is 
veelzeggend. Het getuigt mijns inziens slechts van een enorme dorst onder de toenmalige bevolking.

Het hele hoofdstuk "Denken in wensen vermomd als feiten" bevat evenveel argumenten waarom Wijk bij 
Duurstede niet het vermaarde Dorestad geweest kan zijn. Ook hier wordt niets genoemd ten gunste van 
Wijk bij Duurstede.

Dat er op de locatie Wijk bij Duurstede in de zevende tot tiende eeuw een overslag- en handelsplaats lag, 
staat volgens Ad niet ter discussie. En dat terwijl hij alleen maar argumenten heeft genoemd die dat nu 
juist wel ter discussie stellen. Waarop Ad deze conclusie baseert is niet duidelijk, kennelijk op de archeo
logie. Echter de ook hier aangehaalde dr. W.A. van Es typeert Dorestad (de opgegraven nederzetting in 
Wijk bij Duurstede, zal er bedoeld worden) als een soort barakkenkamp. Dan blijft er dus helemaal niets 
over van die rijke en vermaarde handelsmetropool.

Ad stelt de vraag niet ten onrechte of de gegevens uit de historische bronnen wel kloppen met de locatie 
Wijk bij Duurstede of dat misschien de bronnen niet kloppen. Er blijkt niet veel, zeg maar liever niets, van
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die gegevens overeen te komen met de gevonden nederzetting in Wijk bij Duurstede. En dan volgen nog 
een aantal steekhoudende argumenten waarom Wijk bij Duurstede gewoon nooit het alom bekende Dore- 
stad kan zijn geweest.
• Van een logisch oversteekpunt naar Engeland is totaal geen sprake. (Het idee dat Julius Caesar e.a. 

vanuit de Betuwe hun aanval op Engeland voorbereidden heeft men inmiddels los gelaten.2
• Van enige rijkdom is in de gevonden nederzetting niets gebleken.
• Een kerkelijk centrum is er nooit geweest of uit voortgekomen.
• Een stad liggend op de grens tussen Friezen en Franken is Wijk bij Duurstede nooit geweest, ook vol

gens Van Es niet.3
• Een metropool zonder muren of ook maar één stenen gebouw is ondenkbaar.
Dat Wijk bij Duurstede ooit een belangrijke nederzetting is geweest is uit de opgravingen nooit gebleken.

Alle bedenkingen tegen de locatie W ijk bij Duurstede worden in dit artikel verder aangevuld met de ar
gumenten van andere auteurs zoals Rozemeyer, Kreijns en Pirson en Bruijnesteijn van Coppenraet die 
allemaal menen dat Dorestad in elk geval niet Wijk bij Duurstede was. Zelfs J.E. Bogaers wordt erbij ge
haald die ooit meende te kunnen aantonen dat de Renus als Waal begrepen moet worden,4 een argument te 
meer dat Dorestad, dat aan de monding van de Renus lag, dus evenmin Wijk bij Duurstede was.
Dat de eerste Hollandse schrijvers de vermaarde metropool Dorestad niet eens vermelden, maakt de loca
tie Wijk bij Duurstede nog zwakker.

Dat Dorestad in elk geval niet in of bij Wijk bij Duurstede lag, is wel duidelijk. En daarmee krijgt Albert 
Delahaye dus gelijk toen hij dat in 1965 al heel duidelijk stelde. Over het waar dan wel gaat vervolgens de 
verdere discussie. De locatie die Albert Delahaye aanhoudt, noemt Ad Maas wat betreft ligging wel een 
aannemelijke locatie, maar niet de juiste.
Maar in de visie van Albert Delahaye is er natuurlijk meer. Dorestad kan daarin niet los gezien worden 
van Noviomagus, Trajectum, de Batua, Frisia, Saxonia, Germania, de Renus en de vele honderden andere 
plaatsen die in het noorden nooit zijn teruggevonden. Als die naar Frans-Vlaanderen verhuizen gaat Dore
stad onherroepelijk mee.

Dorestad lag in Francia en in Gallia, aan het Almere, tussen Sainte-Maxence en Amiens én tussen Colonia 
(Coulogne) en Atrecht (Arras). En dan wordt de locatie aan de kust van Het Kanaal, waar de vaste over
steekplaats naar Engeland lag en precies op de taalgrens, niet alleen aannemelijk, maar zelfs dwingend. 
Audruicq, het "oudere Wicq" (Vetus Wicus), gelegen "dans la Terre de Fortifications", op het kruispunt 
van aloude wegen en grote rijken, in de streek waar de bodem rood gekleurd is van het vergoten bloed, 
waar zich sinds mensenheugenis grote en ingrijpende oorlogen hebben plaatsgevonden, de plaats die ooit 
het centrum was van internationale handelsactiviteiten, die plaats was het vermaarde Dorestad.

Tekst over de immuniteit van de kerk van Vetus Trajectum.
898: "Koning Z w en tibo ld  bevestig t op verzoek van  Odilbald, bisschop van Vetus Trajectum , de im m uniteit 
van de kerk, eerder verleend  d o o r L odew ijk  de Vrome, zijn  vader K arei de G rote en d iens groo tvader  
Pepijn, ook voor de oevers van D orestad. D e bisschop verzoekt da t deze w et die vo o r D orestad  geldt, ook 
toegekend  w ord t vo o r andere p laa tsen  in he t bisdom , nam elijk  te D aventre  en te Tiale. D e koning heeft het 
toegekend  aan iedereen die w oont in D orestad  b innen de paroch ie  van St.M artin  o f  d ie er p e r  boo t aan 
komen, a lsook  voor D aventre  en Tiale en alle  overige p laa tsen  en bezittingen van het b isd o m ."
Bron: MGH, Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, IV, p. 9

Deze ene tekst sluit Wijk bij Duurstede en Nederland volkomen uit. Daarvoor bestaan de volgende argu
menten:
1. Dorestad te Wijk bij Duurstede bestond sinds 863 volgens de Nederlandse opvattingen niet meer. Het 

echte Dorestad bestond gezien de tekst in 898 nog steeds. Het kan in deze tekst dus niet over Wijk bij 
Duurstede gaan.

2. Dorestad lag binnen het gezagsgebied van Koning Zwentibold, die koning was van Lotharingen. Let 
op: Na het verdrag van Meerssen (870) werd Lotharingen gesplitst en verdeeld tussen West- en Oost- 
Francië. Door het Verdrag van Ribemont (880) kwam heel Lotharingen bij West-Francië. Bij West- 
Francië hoorde wel de Franse kust langs Het Kanaal, maar beslist niet Wijk bij Duurstede, laat staan 
Tiel en Deventer.
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3. In Dorestad wordt de parochie van St. Martin genoemd. In de Latijnse tekst staat letterlijk [sicu t in 
D orostad io  in  terris sancti M artin i residentibus]. Wijk bij Duurstede heeft nooit een St. Martinus- 
parochie gehad. De parochie in Wijk bij Duurstede had als patroonheilige Johannes de Doper.
Wie schetst ieders verbazing dat er in Audruicq "La Paroisse Saint Martin en Pays de Audruicq" en 
een "Eglise Saint Martin dAudruicq" bestaan.
Het e-mailadres van deze parochie is st-martin.audruicq @neuf.fr. Dorestad stond bekend om de vele 

kerken en kloosterlingen. Het oudste klooster in Wijk bij Duurstede stamt uit 1398. Daarvoor is er 
nooit iets over een klooster bekend geweest, noch zijn er sporen gevonden die daarop zouden kunnen 
wijzen. Van een klooster of een kerk ontbreekt in de opgegraven nederzetting te Wijk bij Duurstede 
ook elk spoor.

4. Daventre is Desvres bij Boulogne, Tiale is Tilques bij St.-Omer. In Nederland interpreteert men deze 
plaatsen als Deventer en Tiel. Uit andere teksten blijkt dat deze interpretatie onjuist is. Tiel wordt pas 
in 940 voor het eerst genoemd, waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat het om een nieuw gestichte 
plaats gaat. Deventer bestaat pas sinds de elfde eeuw. Alle eerdere vermeldingen over Deventer heb
ben betrekking op Desvres.

5. Uit de zin "die er per boot aankwamen" kan afgeleid worden dat Dorestad vooral een havenstad van 
personenvervoer was. Gelegen aan het (Franse) Almere en op het smalste punt van Het Kanaal tegen
over Engeland, was het een belangrijke aankomstplaats van reizigers vanuit Engeland. Bonifatius is er 
bijvoorbeeld aangekomen, voordat hij doorreisde naar Trajectum. In Nederland heeft men deze tekst 
over de aankomst van Bonifatius nooit kunnen verklaren, dan slechts met vergezochte en onnozele ar
gumenten.

6. Deze tekst, die ondertekend is met "actum  N ium aga reg a lip a la tio " , ontbreekt in het B ronnenboek  van  
N ijm egen. De samenstellers van het Bronnenboek passen deze tekst dus niet op Nijmegen toe en staan 
deze dus af aan Noyon. De ondertekening is exact gelijk aan de teksten van koning Zwentibold uit 
896, 898 en nog een uit 898, die wel in het Bronnenboek staan, maar waarbij het eveneens over Frank
rijk en Noyon gaat.

7. De bevestiging in deze oorkonde van eerdere oorkonden van Lodewijk de Vrome, Karei de Grote en 
Pepijn de Korte wijst op een continuïteit en een doorlopende band van de Karolingen met deze streek 
van in elk geval vóór 768, toen Karei de Grote zijn vader Pepijn opvolgde. De eerste tekst die men in 
Nederland op Wijk bij Duurstede toepast is de oorkonde uit 777. Ook het Bronnenboek begint voor 
Nijmegen met de Karolingische teksten pas in 777. Men geeft hiermee dus volmondig toe (eigenlijk 
zou het leegmondig moeten zijn, immers men zwijgt hierover) dat het in deze eerdere oorkonden van 
vóór 768 niet over Nederland, Wijk bij Duurstede of Nijmegen gaat. Dan gaat het dus over Frankrijk.

Opmerkelijk is bovendien dat Audruicq in de middeleeuwen (en ook nu nog) bekend stond (en staat) als 
een zeer grote en bekende marktplaats. Zelfs handelaren uit Engeland zijn op de "the large traditional 
market" te vinden. In Engeland aan de overkant van Het Kanaal wordt de markt van Audruicq met de slo
gan "this market is worth the drive" en met "one of the best in the Calais region" geroemd. Behalve lokale 
producten als pluimvee en ganzen (denk aan St. Ludger, die dus in deze streek thuishoort en niet in Neder
land!) wordt er ook veel vis verhandeld. De internationale handelsgeest zit er bij de bewoners van Aud
ruicq blijkbaar nog steeds in.

Conclusie:
Deze ene tekst (en in de boeken van Albert Delahaye staan er meer) weerlegt de hele Nederlandse traditie 
en sluit Wijk bij Duurstede volledig uit.

En dan nog even dit:
W ijk bij D uurstede is n ie t h e t oude D orestad!
In het artikel 'Houseplans from Dorestad',3 erkent dr. W.A. van Es dat:
1. Dorestad geen stad was, maar een nederzetting met lintbebouwing;
2. Dorestad geen Friese stad was, zoals altijd beweerd wordt;
3. uit het "havengebied" geen enkele huisplattegrond bekend is;
4. in Wijk bij Duurstede nooit een Merovingische nederzetting gevonden is.
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In het betreffende artikel in Berichten van de ROB (1995) is steeds tendentieus sprake van "Dorestad".
Dat hier het oude Dorestad gelegen heeft, moest nu juist bewezen worden met de opgravingen. En dat is 
niet gelukt. "De gevonden huisplattegronden zijn allemaal die van boerderijen", schrijft Van Es in dit arti
kel, waarmee de handelsnederzetting wordt teruggebracht tot een gewone boerennederzetting van jagers 
en vissers, precies zoals de Kroniek van Kamerijk dat in 1018 beschrijft. In het zogenaamde havengebied, 
waar dus die internationale handelshaven gelegen zou hebben, is al helemaal nooit een huisplattegrond 
teruggevonden. Die zijn allemaal weggespoeld (!?). Weggespoeld? Terwijl de rivier zich juist steeds ver
der van de nederzetting af verplaatste, waardoor de steigers steeds verlengd moesten worden. Hoezo weg
gespoeld? Wijk bij Duurstede voldoet helemaal niet aan wat in de schriftelijke bronnen over Dorestad 
vermeld wordt. De Merovingische voorloper is beslist een voorwaarde, immers Dorestad wordt al in 625 
een beroemde stad genoemd. De archeologie van Wijk bij Duurstede begint op zijn vroegst ruim 100 jaar 
later, vermoedelijk zelfs later, want het bepalen van een juiste datering blijkt niet de sterkste deskundig
heid bij de ROB te zijn. Zo wordt het gevonden aardewerk als negende-eeuws gedateerd. Maar vergelijk
baar Pingsdorf-aardewerk wordt in Duitsland (waar het vandaan kwam) steeds 100 jaar later gedateerd, 
dan Van Es het in Wijk bij Duurstede dateert.5
"In tegenstelling tot de gangbare opvatting was Dorestad geen handelsnederzetting met een verzorgende 
functie voor een achterland. Dat wordt tegengesproken door de gegevens over het gevonden aardewerk. 
Een echte stad was het niet", schrijft A.Verhoeven waarmee hij Albert Delahaye onmiskenbaar gelijk 
geeft.
Hoewel Verhoeven Wijk bij Duurstede steeds traditioneel en foutief Dorestad noemt, spreekt hij de gang
bare opvattingen radicaal tegen. Hij concludeert dat, op grond van het aangetroffen aardewerk, Wijk bij 
Duurstede geen handelsnederzetting geweest is. In Wijk bij Duurstede hebben geen pottenbakkerijen be
staan, slechts kleinschalig werden potten gemaakt voor eigen gebruik. Ook ontbreekt voor Wijk bij Duur
stede een achterland, volgens Verhoeven.
De datering van het in Wijk bij Duurstede gevonden aardewerk door W.A. van Es is vooringenomen en 
afgeleid van de geschreven bronnen. Nu blijkt dat de geschreven bronnen niet over Wijk bij Duurstede 
gaan, staat ook de datering van Van Es op losse schroeven.
Bovendien staat de traditionele datering van middeleeuws aardewerk sinds het gezaghebbende artikel van 
W.C. Braat6 danig onder druk. Braat heeft aangetoond dat Badorf-aardewerk nog tot in de tiende eeuw 
voorkomt, waarmee de datering van de opgegraven nederzetting te Wijk bij Duurstede ook op de tiende 
eeuw uitkomt. Ook hier krijgt Albert Delahaye weer gelijk.

1 Maas, A.C. 'Dorestad, een wereldstad? Wishful thinking van het RMO in Leiden?' in: SEMafoor 10-3 2009, p. 11-2
2 Boone, W.J. de 'De komst van de Batavieren en Kaninefaten in ons land' in: Tijdschrift voor Geschiedenis 1942, p. 

172-176
Buchem, H.J.H. van 'Romeins Nijmegen, inleidende beschouwing' in: Numaga, jaargang 1 nr. 1, juli 1954 
Es, W.A. van De Romeinen in Nederland, 3e druk 1980
Jansen, H.P.H. Levend verleden, de Nederlandse samenleving van prehistorie tot in onze tijd Sijthoff Amsterdam 
1983

3 Es, W.A. van & W.J.H.Verwers, 'House plans trom Dorestad' in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek, jg. 41, p. 173-186, Amersfoort 1995

4 Bogaers, J.E. 'Castra Herculis' in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 18 1968, 
p. 151 t/m 162.

5 Verhoeven, A.A.A. Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland, University Press Amsterdam 1998
6 Braat, W.C. 'Middeleeuws aardewerk' in: Gelder, H.E. e.a. (red.) Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek 

in Nederland : gedenkboek A.E. van Giffen Boom Meppel 1947 Gedenkboekprofdr. A.E. van Giffen 1947, p. 459
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Reactie op Dorestad van Ad Maas

Willem Bruijnesteijn  van Coppenraet, A rnhem

Alle respect voor het voortreffelijke overzicht van de Dorestate-discussie van Ad Maas.1 
Ik wil echter - als gerenommeerde zeurpiet - daar toch een paar kanttekeningen bij maken.

1. De bewuste plaats komt voor als Dorestatus, -stadus, -statum en -stadum. Het woord stad in onze bete
kenis bestaat niet in het Latijn (= urbs).2 De verkorting van de naam tot Dorestad is typisch Nederlands, 
ingegeven door de stedelijke suggestie die daarvan uitgaat. En daarvan maken de traditionele historici 
volop misbruik.
In de inleiding tot een van de SEMafoor-mxmva&rs deelde de redactie mee voortaan consequent Duinkerke 
(in plaats van het hier gebruikelijke Duinkerken) te zullen schrijven. Misschien is het een goed idee even 
consequent Dorestate in plaats van het misleidende Dorestad te gaan schrijven.

2. Op driekwart van pag. 14 wordt een tekst uit de "Acta Friderici" aangehaald, zijnde tekst 184 van Ont
spoorde historie. Deze tekst is volgens mij niet uit de Acta, maar uit de "Passio Frederici", en daarvan is 
een veel nauwkeuriger vertaling te vinden.3 De tekst is bovendien niet uit 834, maar is geschreven ca. 
1020 en behandelt het jaar "ca. 838".

3. Ad Maas noemt als eerste vermelding van Dorestate het jaar 623. Welke vermelding is dat? Niemand 
heeft me daar ooit antwoord op kunnen geven. Het is een zwevend jaartal, dat iedereen wel eens heeft 
gehoord, maar niemand kan waarmaken.
Het meest concrete antwoord dat ik kreeg was, dat het wellicht op de datering van een gouden Dorestate- 
munt zou kunnen berusten. En dat is een heikele zaak. Want hoe wordt een munt gedateerd? Er staat geen 
jaartal op, en ook een dateerbare keizerskop staat er in dit geval niet op. Het moet afgeleid zijn uit de wel 
vermelde naam van de muntmeester Madelinus. En diens datering wordt dan weer afgeleid uit zijn voor
komen in Maastricht. Hoe is die Maastrichtse datering tot stand gekomen? En wie zegt me dat de Maas
trichtse Madelinus dezelfde is als die van Dorestate? Er kan best een paar generaties Madelinus va
der/zoon/kleinzoon geweest zijn, die het vak van hun vader leerden maar elders emplooi zochten.
Ook Joep Rozemeyer heeft ergens over die munten, compleet met jaartallen, geschreven. Maar toen ik 
hem naar de bron van de dateringen vroeg, kwam hij niet verder dan zijn volle vertrouwen in de (anonie
me) numismaten uit te spreken. En daar trap ik niet in.

4. Bovenaan blz. 15 wordt vermeld, dat Ravennas in 650 vertelt dat de Rijn bij Dorestate in zee stroomt. 
Ook hier weer: hoe komt men aan dat jaartal?
Iemand heeft ooit voorzichtig geschat dat Ravennas leefde in de zevende eeuw. Vervolgens heeft een an
der dat op een tijdsbalk willen aangeven, en dus precies midden in de zevende eeuw geprikt. Sindsdien 
melden sommige publicaties het jaar 650 als jaar van de Costnographia, waarin dus Dorestate voorkomt. 
Voor zover ik heb kunnen vinden is Dorestate pas in 697 voor het eerst vermeld,4 en ik trek daaruit omge
keerd de conclusie dat Ravennas niet in de zevende, maar in de achtste eeuw leefde, misschien nog wel 
later.5

5. Eveneens bovenaan blz. 15 wordt die melding uit "650" vergeleken met de opgave van het Cartularium 
van Radboud zonder nadere toelichting. Daarmee krijgt de lezer de suggestie dat we Ravennas hier niet 
serieus moeten nemen. Ad Maas ziet over het hoofd dat Ravennas op dezelfde blz. ook plaatsen ten wes
ten van Dorestate noemt (zie Itineraria Romana, blz. 410). Omdat hij in dat rijtje niet Dorestate maar Le- 
vefanum noemt, had hij de contradictie zelf niet in de gaten. De oorzaak is, dat Ravennas zijn gegevens 
aan willekeurige oude bronnen ontleende, die soms eeuwen uiteen lagen.5 En dat gebeurt hier nu ook door 
Ravennas te vergelijken met het Cartularium van Radboud.
In een eerdere publicatie stelde Ad immers dat die namenreeks staat op een lijst van ca. 900.6 Ravennas' 
rijtje met namen stamt van de Romeinse regressie, Dorestate als kustplaats dateert van het hoogtepunt van 
Duinkerke II en de cartularium-lijst van ca. 900. Dat maakt nogal verschil! Geeft die cartularium-lijst 
trouwens traceerbare plaatsen? Het zou interessant zijn om te zien hoever de verlanding inmiddels voort
geschreden was.
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6. De bronnen over Dorestate vóór 800 geven beslist niet de indruk van een welvarende stad, integendeel! 
In 697 is het een vesting (castrum) in de strijd tussen Friezen en Franken. In 780 is het nog een plaats waar 
je als vreemdeling beter weg kunt blijven. Beslist niet het beeld van een welvarende handelsstad!3 
Eigenlijk ook ondenkbaar dat daar gouden munten geslagen werden.

Ikzelf zie de ontwikkeling ongeveer als volgt:
In de achtste eeuw is er volop transgressie en wordt Dorestate geleidelijk een strategische kustplaats. Dat 
uit zich pas rond 800, als men zijn xenofobe houding aflegt en aan de handel gaat verdienen.
Terwijl Dorestate dan als zeeplaats in volle bloei geraakt, is Utrecht nog een onbetekenend dorp, een lan
delijk dorp zonder zeevaartbelangen.
Van 834-863 moet Dorestate zich voortdurend teweerstellen tegen twee vijanden: de Vikingen en de 
nieuw opkomende transgressie. Deze laatste is misschien wel erger dan de Vikingen. De havenfunctie valt 
weg. Voor het - niet van de zee afhankelijke - Utrecht is dat juist een voordeel en die plaats groeit uit tot 
een stad van betekenis. Na het uitroeien van de Friese bevolking in Dorestate in 863 is het een onbeteke
nende plaats geworden (zelfs de naam verandert: Wijk) en heeft Utrecht de bestuurlijke functies van Do
restate overgenomen. Dit klopt met de opvatting van Kreijns, dat Utrecht pas rond 900 in beeld komt.
Merk op, dat ook rond 900 het graafschap Holland van de grond komt. Ook een gevolg van de rond die 
tijd optredende verlanding, het einde van de transgressie die Dorestate zijn levenssap verschaft had.

1 Maas, A.C. 'Dorestad, een wereldstad' in: SEMafoor 10-3 2009, p. 11-22
2 Bruijnesteijn van Coppenraet, W. 'Enige Friese toponiemen in het eerste millennium' in: SEMafoor 4-2 2003, p. 12
3 Bruijnesteijn o.e. p. 11
4 Bruijnesteijn o.c. p. 10
5 Bruijnesteijn van Coppenraet Ttineraria Romana' in: Maas, A. & J. Jochems (red.) De Peutinger-kaart en de Lage 

Landen Papieren Tijger Breda / SEM p. 37
6 Maas, A.C. 'Het Cartularium van Radboud' in: SEMafoor 1-2 2000, p. 19

TENTOONSTELLINGEN
Arnsberg: Kloster Weddinghausen tot 17-1 De Gero

codex (gedateerd in 969.
Bad Homburg: Römerkastell Saalburg tot 31-1-2010 

Generationes - die Soldaten Roms: Bewaffnung und 
Ausrüstung über vier Jahrhunderte 

Bavay: Musée archéologique départementale tot 30-11 
Le forum romain: symbole de la construction de la 
citoyenneté

Bonn: LVR-LandesMuseum tot 24-1 2010 Marcus 
Caelius: Tod in der Varusschlacht (eerder in Xanten) 

Den Haag: Museon in 2009 De eerste kustbewoners 
Erding: Städtisches Heimatmuseum voor langere tijd 

Römer in Erding 
Keulen: Römisch -Germanisches Museum der Stadt 

Köln tot 15-11 Europa brennt 
Mengen-Ennetach: Römermuseum tot 14/12 Gladiato

ren an Roms Grenzen 
Tienen: Stedelijk Museum tot 31-12 Doodgewoon? 

Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd

Tongeren: Gallo-Romeins Museum 5-12 tot 13-6 
Ambiorix Koning van de Eburonen inclusief de Kelti
sche muntschat van Maastricht.

Attendering permanente exposities:
Ath Gallo-Romeinse tijd 
Bramsche-Kalkriese: Romeinse tijd, Varusslag 
Haltern am See: Romeinse tijd
Künzig Museum Quintana: Der Künziger Römerschatz 
Leipzig: ROM CCCXII (Panorama van Einzug Kon

stantins in Rom anno 312 n.Chr.)
Liberchies: over Kelten en Romeinen 
Ath: Gallo-Romeinse tijd 

Rindern: Museum Forum
Tongeren: Gallo-Romeins Museum: vroege verleden 

van Belgisch Limburg 
Utrecht (Centraal Museum): Romeinse tijd in Utrecht 
LVR LVR-RömerMuseum Xanten
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Mijlpalen Caracalla in Nederland vervalst voorgesteld? I I 1

H ans Wijffels, N eerpelt (B.)

1. Wie was Caracalla?
Septimius Bassianus werd op 4 april 188 geboren in Lugdunum (Lyon) waar zijn vader, de latere keizer, 
Septimius Severus toen gouverneur was. In 197 gaf zijn vader hem de titel Caesar en de naam Marcus 
Aurelius Antoninus om de band met de Antonijnse keizers te bevestigen. Na de dood van zijn vader in 
Eburacum (York) op 4 februari 211 werd hij samen met zijn broer keizer.
Geboren in Lugdunum voelde hij zich Galliër en hij is ook bekend geworden door zijn kledij als Caracalla 
naar de Gallische duffels die hij droeg. Hij was een mannetjesputter van buitensporige wreedheid2. Op 26 
december 211 laat hij zijn broer in het bijzijn van zijn moeder en hemzelf vermoorden en richt hij in Rome 
een enorme slachtpartij aan onder diens vrienden.
Caracalla, nu als enige keizer, laat niet met zich spotten en hij brengt in 212 resoluut orde in het bureau
cratisch versnipperde rijk. Hij verleent dan met de Constitutio Antoniniana aan alle vrije burgers het Ro
meinse burgerrecht. Hij geeft in Gallië vanaf Lugdunum en in Germanië nu alle peregrine steden de status 
van civitas en worden er alle afstanden in leugae aangeven. Met deze bestuurlijke maatregel vergroot hij 
de eenheid van administratie en verzekert hij de rijksinkomsten.

2. Caracalla-mijlpalen in Nederland.
Op de onder het bewind van Caracalla in 213 geplaatste mijlpalen in Gallië en Germanië staan de afstan
den vermeld in leugae, Gallische mijlen van 2222 meter. Dat is het geval op de mijlpalen, bij Soissons met 
"LEVG VII" en bij Baden Baden met "LEVG ffl[". In Nederland zijn er twee mijlpalen van Caracalla 
gevonden, maar op beide palen is de afstandsverwijzing weggevallen.
Een mijlpaal van Caracalla is in 2005 gevonden op de hoek van de Winston Churchilllaan en de Huis te 
Landelaan in Rijswijk. Op dezelfde plaats moet ook de in 1963 gevonden Decius-paal hebben gestaan3, 
die in 250 is geplaatst. Deze afstandsverwijzing is nog [gedeeltelijk] leesbaar:
AB [CrVITATE] LEUGA. Beide palen moeten één leuga4 als afstand hebben aangegeven.
De andere mijlpaal van Caracalla is in 1997 gevonden op het Wateringse Veld in Den Haag met de drie 
andere palen van Antoninus Pius, Gordianus en Decius. De afstandsverwijzing ontbreekt5. Op de in 250 
geplaatste Decius-paal is de afstandsverwijzing wel nog [gedeeltelijk] leesbaar:
AB Ü V ITATE LEU[G II]. Beide palen hebben dan een afstand van twee leugae aangegeven.

3. Afstanden op de geologische kaart6.
De eerste archeologisch-geologische kaart van Den Haag dateert van 1983. De kaart is in 2000 al eens 
opnieuw uitgegeven. In 2007 hebben de gemeenten Den Haag en Rijswijk gezamenlijk het initiatief ge
nomen een nieuwe kaart te publiceren. Hierop zijn de volgende gegevens gebaseerd:
Op de nieuwe geologische kaart staat nu ook de vindplaats van de Rijswijkse palen aangegeven. De af
stand van de vindplaats van de Rijswijkse palen tot aan het Park Arentsburg bedraagt 2,45 km of wel 1,10 
leugae ( = 1,65 MP ). MP staat voor de Romeinse mijl van 1.481,5 m. Dat op de Rijswijkse Caracalla-paal 
de verwijzing "MP II" zou hebben gestaan7 is dus niet aannemelijk.
Op de oudere Haagse kaart van 2000 stond al de vindplaats in het Wateringse Veld aangegeven. De af
stand van de vindplaats van de palen op het Wateringse Veld tot aan het Park Arentsburg bedraagt 5,37 
km of 2,42 leugae ( = 3,62 MP ). Dat op de Caracalla-paal op het Wateringse Veld de afstandsverwijzing 
"MP im " zou hebben gestaan8 is dan niet aannemelijk.
De afstand vanaf Ockenburgh (kampeerterrein) tot aan de vindplaats op het Wateringse Veld bedraagt 
6,15 km of wel 4,15 Milia Passuum. In de tijd van de Antonijnse keizers werd er nog met Romeinse mij
len gemeten. Op de Antoninus Pius-paal, die in 151 werd geplaatst, is dan ook een afstandsverwijzing 
"MP m i"  aangetroffen. Met de inscriptie "A MAC MP IIII" verwijst de Antoninus Pius paal dan mogelij
kerwijs naar een sterkte "MAC" op Ockenburgh.
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4. Afstand vanaf de civitas.
De inscriptie AB [CTVITATE] LEUGA op de Rijswijkse mijlpaal betekent letterlijk dat hier de afstand is 
aangegeven "vanaf de stad tot aan de paal". De paal staat op 2,3 km van de uitmonding van de Laak. De 
Laakhaven zou de natuurlijke zuidwestgrens van de stad kunnen zijn geweest.
De paal heeft wellicht gestaan aan de jaagweg langs het Corbulokanaal. Het Corbulokanaal was brak, 
werd bevloeid bij vloed en was voorzien van overlaten om bij eb niet droog te vallen. De Laak, die gevoed 
wordt door de Haagse Beek, heeft de stad van zoet drinkwater kunnen voorzien.
De civitas Cananefatum had in het zuidwesten twee poorten. Mogelijk stonden de Wateringse palen op 
een andere weg. Die weg zou dan van de aanlegplaats aan de Gantel ook via Te Werve rechtstreeks naar 
de stad gelopen kunnen hebben. De afstand vanaf de civitas is dan 5,2 km.

5. Voorstelling vervalst?
Door een verkeerde weergave9 van de ontbrekende inscripties wordt de betekenis van de mijlpalen ver
valst. De Rijswijkse palen stonden op iets meer dan 2 km van de civitas en de palen op het Wateringse 
Veld op iets meer dan 5 km. Dit betekent, dat de Antoninus Pius paal niet naar de civitas verwijst. Men 
kan Romeinen veel verwijten, maar niet dat ze niet kunnen meten10.

1 Op Nifterlaca de website van Jeff van Hout van staat een kritiek van hem van 15 augustus: 'Mijlpalen van Caracal- 
la in Nederland vervalst (??) voorgesteld', http://www.nifterlaca.nl/read.php73.80. op mijn artikel:
Wijffels J-B 'Mijlpalen van Caracalla in Nederland vervalst voorgesteld'., SEMafoor 10-1, p. 7, februari 2009.
Op verzoek van de redactie daarom een nadere toelichting op het eerste artikel.

2 Een goed overzicht van de bronnen is gegeven in: Keizers sterven niet in bed, Meijer F. Amsterdam 2001
3 “Hoek Huis te Landelaan/  W. Churchilllaan is de juiste vindplaats” Magendans, J.R. Aantekeningen m.b.t. de 

juiste vindplaats, archief dienst stadsbeheer, afdeling archeologie, 17 april 1983, Den Haag.
4 In het geval de afstand meerdere leugae bedraagt wordt de verwijzing LEUGAS afgekort tot LEUG gevolgd door 

het aantal. Bedraagt de afstand een leuga dan is de verwijzing enkelvoudig LEUGA zonder aantal.
5 Er is gerapporteerd, dat de 14de regel van de tekst als “PASS” te lezen zou zijn (Waasdorp 2003). Dit is echter niet 

te lezen op de originele paal, die zich in het Museon in Den Haag bevindt. De conclusie, dat de afstand in milia 
passuum zou zijn gegeven, is niet aannemelijk. Deze verwijzing zou zijn afgekort tot MP, gevolgd door het aantal.

6 Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk, Vos, P.C., Rieffe, E.C. en E.E.B. Bulten, 2007, Den Haag.
7 Koot, H. Opgegraven, Archeologisch onderzoek in Rijswijk Stichting Rijswijkse Historische Projecten Rijswijk 

2008
8 Waasdorp, J.A. I1IIM.P. naar M.A.C. Romeinse mijlpalen en wegen Haagse Oudheidkundige Publicaties nr. 8 

2003
9 In april 2004 is tijdens een bijeenkomst in de Aula Campus te Den Haag de verkeerde interpretatie al gemeld. Ook 

is de tekst van het SEMafoor-artikel van februari 2009 tijdig van tevoren in december 2008 aan de archeologen 
persoonlijk ter hand gesteld tijdens de Romeinendag op de VU. Er is niet op gereageerd.

10 Romeinse wegen in Nederland, Wijffels, J-B., in: De Peutinger-kaart en de Lage Landen, SEM, 2007, Breda.

SEMafoortje
VERZONKEN DORPEN EN STEDEN
Verdwenen dorpen in Nederland is een boekenreeks 
van Bert Stulp (uitg. Falstaff Media. Hierin Friese han
delssteden en Dorestad, maar (nog) niet de vele nooit 
gevonden dorpen uit de oorkonden. Tal van dorpen in 
Zeeland verdwenen onder water, dat weten we zeker. 
Aan de noordkust van Bretagne schijnt de stad Ys gele
gen te hebben, volgens Robert Silberberg in zijn boekje 
‘Archeologie onder water’ (1966). OverEzonstad dat in 
805 ten onder zou zijn gegaan, bestaat veel scepsis. Dat 
verhaal gaat kennelijk terug op Okko van Scharl (16e 
eeuw) die volgens Buisman als onbetrouwbaar geldt. In 
augustus 2009 vermeldden diverse media dat het Odul- 
fus-klooster in zee is verdwenen. Bij Stavoren werd in 
1999 een sarcofaag in zee gevonden, maar er zat helaas 
geen klooster aan vast.

Ook dit verhaal komt in een geloofwaardiger perspectief 
te staan als we het boek Rungholt. Die Suche nach einer 
versunkenen Stadt (2005) van Hans Peter Dürr lezen. 
Geen gemakkelijk heerschap deze pientere en volhar
dende onderzoeker. Het is een boek van 418 bladzijden 
tekst met daarachter 190 bladzijden noten en een biblio
grafie van 140 bladzijden. Een boek dat vol staat met 
interessante aandachtspunten. Een verbijsterend verhaal 
in tweeërlei opzicht. Een haast ongelofelijke naijver en 
tegenwerking tussen regionale archeologen en een me
dewerker met zijn studenten van de universiteit Bremen. 
Maar ook verbijsterend vanwege de enorme natuurramp 
van 1362: onvoorstelbare regenval, misoogsten, de pest, 
etcetera. Die ramp zou ook wel eens uiterst merkwaardi
ge archeologische vondsten in dalen in berggebieden 
kunnen verklaren. En dan zijn we er nog niet, want er 
staan ook hoofdstukken in dit fascinerende boek als Die 
Römer in Rungholt en Pytheas und die Bernsteininsel. 
Wie stort zich in dit avontuur?
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SEMafoortjes
DEUGDZAME GESCHIEDSCHRIJVING
De BMGN, Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden (in 2009 de 124e jaar
gang) bevatten weinig over de geschiedenis van de La
ge Landen gedurende het eerste millennium n.Chr. Dat 
kan samenhangen met het gegeven dat deze geschiede
nis vooral ook een archeologisch thema is geworden. 
Misschien spreekt deze periode vooral mensen aan met 
een zekere katholiek-culturele achtergrond. Maar ook 
een vakblad als Signum  besteedt nauwelijks aandacht 
aan de middeleeuwen voor het jaar 1000, en uit de tijd 
erna zijn vooral abdijen favoriet. In BMGN 2009, nr. 3 
is niets te vinden over het eerste millennium ook niet in 
de webrecensies. Wel echter een bespreking van het 
boek 'Gebruik en misbruik van de geschiedenis' (2008) 
van A. Baets (Groningen). De recensie in BMGN zegt 
over de deugdzame historici: "Their battle will be won 
by virtues, not by rights and duties". Laten we dat ho
pen, ook voor andere beroepen en posities. Interessant 
in datzelfde nummer is een opstel van Maria Grever: 
Geen identiteit zonder oriëntatie in de tijd. Over de 
noodzaak van chronologie. Ze laat aan de hand van de 
Bataven zien wat er met die historie allemaal kan in di
dactisch en museaal opzicht. Al eerder verschenen in 
BMGN artikelen die gaan over de identiteit van de ge
schiedwetenschap. In nr. 2 van 2009 schrijft Ed Jonker 
over Antropologie van de moderne geschiedweten
schap, waarin kritisch gekeken wordt naar boeken van 
Jo Tollebeek over de ontwikkeling van de geschiedwe
tenschap in de 19e en 20e eeuw. SEMafoor besteedt tot 
nu toe geen aandacht aan dit soort onderwerpen. Er lijkt 
weinig belangstelling voor. Ook een boek als De su
blieme historische ervaring (2007) van de Groninger 
hoogleraar Frank Ankersmit gaat aan de SEM-neuzen 
voorbij. Ankersmits ideeën gaan terug op de geschiede
nisfilosofie van Hegel (waarin de gedachte centraal 
staat dat de redelijkheid van het wereldhistorisch proces 
wordt vormgegeven door de Weltgeist). In het tijd
schrift Civis Mundi (jg.47 nr. 4) werd het boek zeer kri
tisch besproken door W.J. van de Dussen. Onder meer 
noteert hij: "In Ankersmits theorie wordt geen aandacht 
besteed aan deze meer duistere aspecten van de sublie
me historische ervaring". Ankersmit besluit zijn boek 
met deze zin: "Politiek is de alfa en de omega van alle 
geschiedenis." Wellicht toch een boek om eens terdege 
bij stil te staan.

ROMEINSE TIJD
Op 18 december vindt in het Auditorium van de VU in 
Amsterdam het 15e Romeinensymposium plaats. Het 
thema is: de rol van de Romeinse overheid in de ruim
telijke ordening van rurale landschappen. Liefst 11 
bondige inleidingen. Het gonst steeds meer van de be
richten over vondsten die in de Romeinse tijd gedateerd 
worden. In 2009 onder meer in Achlum, Uden, Dilbeek,

Hilversum, Antwerpen, Tongeren (een Romeinse kadas
trale indeling), Heers-Tongeren (aquaduct), Boseind bij 
Boxtel (boerderij), Riemst (materiaal uit Tongeren), Us- 
selstein (graven), Gieten (Drenthe: 110 munten), Venlo 
(Romeinse weg naar Blerick), Leiden/Matilo (onder 
meer een loden vloektablet uit circa 200 n.Chr.) en 
Utrecht (de langste Romeinse muur van Nederland = 17 
meter; en die van Maastricht dan?) Een topvondst zou 
een Romeins schrijfplankje zijn dat al lange tijd in het 
Fries Museum lag. Nieuw onderzoek dateert de tekst op 
dat plankje op 23 februari in het jaar 29 n.Chr., aldus ve
le media. Dat staat er in elk geval niet zo in de betref
fende tekst en dat staat vast. We wachten het aangekon- 
digde onderzoeksverslag geduldig af. De Venlose Ro
meinse weg wordt ook besproken in Westerheem van 
oktober 2009. In Velsen is onderzoek gestart naar de re
latie tussen twee Romeinse forten binnen grenzen van de 
gemeente. Ook Castellum Fectio wordt verder onder
zocht en tot monument gemaakt; het is zelfs het grootste 
archeologische rijksmonument van de provincie Utrecht, 
volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(Amersfoort), de nieuwe naam voor het RACM. In Wes
terheem van oktober 2009 een artikel over een archeolo
gisch onderzoek naar Noviomagus (Nijmegen circa 
300); het artikel eindigt aldus: "De grafvelden die bij de 
laat-Romeinse nederzetting op het Valkhof hoorden, zijn 
begonnen in 313, na de tweede veldtocht van Constan- 
tijn tegen de Franken in juni en juli van dat jaar. De be
volking, zo'n 1200 mensen, was overgeplaatst naar het 
Valkhof vanuit het lager gelegen Ulpia Noviomagus, dat 
tot die tijd had bestaan. De mensen die daar waren op
gegroeid, werden met het hoofd naar het oosten begra
ven om naar hun vroegere stad in het westen te 'kijken'. 
De mensen die op het Valkhof opgegroeid waren, wer
den met het hoofd naar het westen begraven, om te 'kij
ken' naar de zonsopgang". In oktober j.l. vatte Hans 
Rombaut op zijn internetsite de discussie over zijn on
derzoek naar Caesars tocht door België samen. 
www.bloggen.be/julius_caesar_in_belgie

LEEUWARDEN EN GRONINGEN
Na het onderzoeksrapport 'Een terp op de schop. Arche
ologisch onderzoek naar het Oldehoofsterkerkhof te 
Leeuwarden verschijnt eind 2009 een publieksboek. In 
Westerheem van oktober 2009 over dit onderzoek een 
belangwekkend artikel. Kernkwestie blijkt de hypothese 
dat de elfde-eeuwse St. Vituskerk een houten voorgan
ger gehad zou moeten hebben, maar daarvan is niets te
ruggevonden. Op de Oldehoveterp is er in de Romeinse 
tijd bewoning, daarna enkele eeuwen leegte, en vervol
gens kolonisatie door een andere bevolking (geen Ro
meinse Friezen dus) dan voorheen. De discussie gaat 
vooral over de datering van een 'menselijke begraving' 
onder de toren. De C14-datering aarzelt tussen halver
wege de zesde eeuw of halverwege de achtste eeuw. 
Beide dateringen komen dus te vroeg voor de eerste ste
nen bouwfase van de kerk. Vandaar dus (weer) de hypo
these van houten voorgangers.
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DE PEUTINGER-KAART
In Westerheem van juni 2009 een opmerkelijk objectief 
artikel over Forum Hadriani. Het was waarschijnlijk 
geen belangrijke marktplaats. Nijverheid ontbrak. Het 
genoemde aantal inwoners van ruim 1000 is nooit ge
toetst. Het was een militaire vestiging. De identificatie 
van de nederzetting als M.A.C. (waarschijnlijk Munici- 
pium Aelium Cananefatium) is gebaseerd op enkele 
mijlpalen in de omgeving en twee minder zekere bron
nen; de Peutinger-kaart en een inmiddels zoekgeraakte 
askist die in Hongarije gevonden werd, bij nader inzien 
niet erg overtuigend. De auteur concludeert: "Forum 
Hadriani kan niet worden gezien als een geslaagde stad. 
( )  Wat betreft het nu gangbare beeld van Forum Hadri
ani lijkt een nieuwe interpretatie, analyse en discussie 
nodig". Via het trefwoord Cultuurbibliotheek kunt u 
verder een uitstekend artikel vinden over de Tabula 
Peutingeriana (versie januari 2009) van Walter de Sma- 
ele. Over de tekst De Peutinger-kaart, Ptolemeus, de 
geograaf van Ravenna, het Almere en het Hellenium.
De historische mythen van Nederland, ontleend aan 
Frans-Vlaanderen (Zundert Tournehem 1980, p. 93- 
129) wordt gezegd: "dit werk wordt terecht, niet ernstig 
genomen door bijna alle wetenschappers", en met be
trekking tot het boek De Peutinger-kaart en de Lage 
Landen (2007) luidt de conclusie: "Het werk biedt arti
kel van ongelijke waarde. Romeinse wegen in Neder
land van Hans Wijffels is ongetwijfeld het belangrijk
ste. Zijn argumentatie bij de identificatie van de wegen 
tussen Rijn en Maas is overtuigend. De authenticiteit 
van de Peutinger-kaart van Henk Feikema stelt terecht 
het probleem van de authenticiteit maar hij denkt dat te 
kunnen oplossen door de chronologie van de hele we
reldgeschiedenis op losse schroeven te zetten." Volgens 
het tijdschrift van het RACM van maart 2009 is Ro
meins Nederland weer zichtbaar geworden. Er worden 
23 vindplaatsen genoemd die wettelijk beschermd wor
den; de helft ervan heeft niets te maken met de 'Ro
meinse tijd’. Titus Panhuysen die veilig in Maastricht 
zit, vindt dat Nijmegen zijn stadsgeschiedenis verdraait. 
Er lopen nu nog Maastrichtenaren rond met DNA van 
hun Romeinse voorouders, maar volgens Jan Thijssen 
(Nijmegen) is dat in Nijmegen ook zo. Aardige publici
teit allemaal. En minstens een leuk thema voor het car
naval in beide steden.

VIKINGEN OVERAL, DUS OOK IN TIEL
Onlangs zijn enkele boeken verschenen over de Vikin
gen. Marco Mostert publiceerde het boek 'In de marge 
van de beschaving. De geschiedenis van Nederland 0 -  
1100', met daarin veel aandacht voor Vikingen. Luit 
van der Tuuk vatte zijn artikelen over de Vikingen sa
men in 'Noormannen in de Lage Landen. Handelaars, 
huurlingen, en heersers'.(zie SEMafoor 10-2 2009) Een 
ander Vikingenboek is: 'De Vikingen achterna. Wat de 
runen ons vertellen’ van Johan No wé, een schitterend 
werkstuk, maar over de Laaglandse Vikingen is er wel

erg weinig in te vinden, laat staan over Vikingen bij ons' 
(Marcel Mestdagh). Luit van der Tuuk schreef ook een 
boek over de 'Franken: koningen en krijgsheren. De 
Franken en de Lage landen' waarin de Vikingen ui
teraard ook prominent aan bod komen. Hij publiceerde 
ook nog een boek over de relatie van de Vikingen en 
Tiel, namelijk: 'Noormannen in het rivierengebied. De 
handelsplaatsen Tiel en Dorestad in vuur en vlam', waar 
uiteraard ook weer het verhaal Dorestad-Wijk bij Duur
stede aan de orde komt. In Tiel was er over dit thema 
een expositie. Deze expositie bevatte uitermate weinig 
materiaal i.v.m. Tiel. Maar als er een andere locatie ge
noemd werd (Birka bijvoorbeeld) dan bleek het vaak te 
gaan om namaakvoorwerpen. Er was dan ook een lijstje 
te vinden van organisaties en personen die deze vorm 
van experimentele archeologie bedrijven. Dit boek van 
Luit van Tuuk heeft nogal sterke trekken van Vikingen
promotie. Hij maakt trouwens onderscheid tussen 
Noormannen (handelaars) en Vikingen (rovers), dus 
daar kan het Vikingengenootschap (Turnhout) het mee 
doen. Wie in Noormannen gedurende een bepaalde peri
ode Normandiërs ziet, kan dus wel tevreden zijn. F. 
Nietzsche onderscheidde in 1873 drie vormen van ge
schiedschrijving (1. monumentale, 2. antiquarische en 3. 
kritische ). Het werk van Van der Tuuk is vooral anti
quarisch van aard, en dat mag. Maar enig commentaar 
daarbij is niet verkeerd. Wie zijn boek doorleest (en dat 
is een prettige bezigheid) en nagaat wat hierin nu werke
lijk over Vikingen of Noormannen verteld wordt, komt 
op zeer weinig tekst uit. En dat komt omdat er uitermate 
weinig te melden is. De relatie Tiel -  Noorman
nen/Vikingen stelt niets voor. Wat dat betreft geeft het 
boek 'De Geschiedenis van Tiel' (2001) van E. Smit en 
H. Kers een realistische kijk. Tiel werd pas een serieuze 
locatie toen de Noormannen hun golf van aanvallen 
hadden gestaakt, zeggen deze auteurs, en ze laten mer
ken dat eigenlijk niet duidelijk is welke groepen in latere 
perioden in Tiel met mate geplunderd hebben. Van een 
afgebrande handelsplaats is natuurlijk archeologisch 
niets teruggevonden. Als we waarde toekennen aan 
vermeldingen van Alpertus van Metz dan moeten we 
met hem ook aannemen dat de toenmalige Tielenaren 
oplichters en bedriegers waren. Wat korrels zout zijn 
niet overbodig. Ook het overdrijven van het belang van 
(eventuele) muntslagen in Tiel en Dorestad wordt door 
Smit en Kers gerelativeerd: de munten van Tiel waren 
'vrijwel zonder uitzondering slecht afgewerkt en zeer 
onooglijk'. Terwijl de Noormannen in Dorestad huis
hielden, zou er toch stevig doorgemunt zijn. De onderti
tel van het boek 'De handelsplaatsen Dorestad en Tiel in 
vuur en vlam' is meer ontleend aan schoolplaten dan aan 
onderzoeksresultaten. De handel in Tiel is gewoon door 
verzanding stilgevallen. Het boek van Luit van der Tuuk 
is alles bijeengenomen een goed geschreven casus om 
kritisch te bestuderen en bespreken. Zie vooral ook zijn 
mooie website, http://www.gjallar.nl
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