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Mi j n twij f els over de garrrgbare geschiedenis van NederLancj zi j n gebaseerd
op dB veronderstelling, d.:t zich in de historische geografie verschuivingen
of verplaatsingen zouden kunnen hebben voorgedaan waarbij, om welke redan
dan ook' hiatorisch mateliaai. op de ver[eerde streek ie gelegd. Dc mogelijk-
beid van zorrr geografisctre vergissing kan niet ontkend worden; de histori-
eche literatuur staat er bol van. De Fransen hebben er ze-i.fs een apartÈ
term voot uitgevondcn; zíj spreken van trdéplacements historiquesil, wat cen
juiste omschrijving is, doch weer niet geheel exact daar de klemtoon hior
ook op de historie en niet op de geografie wordt geJ.egd. En of zo,n dépra-
cement'r groot of kJein is, of het mindere dan weL belangrijke en misschien
dramatiache koneekwenties heeft, doct niets ter zake.

Um het probleem van Nederlandrs geschiedenis van vcíór de 'l 0e eeuw geheel ope

to leggen, moet met de voornaamste geografieche verpJ.aatsing begonnen wor-
den, die niet aLleen de verste in afstand is geweest, bovendien de eerste
in tijdsorde was en een van fundamentele betekenis, omdat zij de histori-
sche geografie van geheel West-Eu.ropa een onjuiste draai heeft gegeven.Zij
was da eerste aanzet tot een keten van misvattingen en heeft de Nederlandse
mystifikaties zeer sterk gedirigeerd. Met deze is alles begon-
nen. Het is de machtige, nooit opgemerkte maar desondanks voLkomen te bewij-
zen doublure van de A-Lbig, de Amisia, de h/iseria, de Wisurgis en de Visera
viif rivieren in de authentieke streek, waarvan de klassici en historici
Elbe, Ecms en wezer hebben gemaaktl zij kwamen nEt aan drie! Het is zo
helder al"e de zon, dat deze interpretatie en Loka.Liaatie fout was. Drusus
legde a.L in 12 en 11 voor Chr. een keten van versterkingen aan langs de

Albie, de Amisia en de wisurgis om, zeggen de klaesieken, Gallië tegen de
Germanen te beschermen-

In dic tijd waren de Romeinen juigt tot in het zuiden van België opgerukt.
Het is zeffs een levensgroot vraagteken, of zij a.I gebieden van Zuid-Duite-
Iand hadden bezet, daar uit de kfassieke schrijvers, en trouwens ook uit
de archeologische gegevens het kfare feit te putten vaIt, dat de Romeínen

Pa§ omstreeks hat midden van de eerate eeuw aan e€rn grootscheepse aanval op
de Gerrnanen en een inval in hun gebied begonnen na de voorafgaande schermut-
lalingen in het eerste grensgebied, dat ongeveer op dc tijn Keu-Len-Boulogne
Iag, waarop zij na het midden van de 3e eeuw weer terugvielenr toen zij Ger-
manië (het Grote Germanié dan, dat zij ook zo noemden) haddan prijsgegcvon.
Na die opmara in de eersto aeuw zijn do Romeincn in Duitel-and niet hoger gË-
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weeat dan het leutoburgerwcluci, wat ten eerete van algemene bekendheid is,
ten tweede afdoende bewezen wo-rdt door het ontbreken van Romeinse overbfijf-
sele in het hoge rroorden vart lluj.tsland. \rJanneer de kl"assieke schri.jvers
voor en na de oPmars van de Horneirten over de bewuste riviaren spreken en

Iaten verstaan dat clie itt een cJoor de Fi omeinen beheersd gebied liggen, dan
wordt van drie kanten aangetoond, tlat dit het
kan zijn geweest.

noorden van IJuitsland nie

Je moet wel een bijzondar soort fantesie hebben --an die hcb ik nict, ol
kreeg ik onlangs de vleiarrde titel van intelligrntc fantaEt !-- om sarieu6
te durven aEnnemen, dat Drusus a} in 11 vóór Chr. in een gebiedr Éat nooi-t
Romeins is qeh,eest, een linie van forten aanlegda om GalIiS te beacharmen,
oP ongeveer 500 km. van het bedreigde gebi"ed, an ver achter de rug van de
Germanon. ldae het misschien om hen te beletten hals over kop in da 0ostzea
te plonsen els de RomeinBe opmars zou beginnen. Dat zou het enige strategi-
sche motief kunnen zijn.

Zonder een aanwijsbare onderbreking of enige opmerking b-Lijven de namen van
de .bewuste rivieren bij de vroeg-middeleeuwse schrijvers voorkomen als
een bij na onaf scheidelij k kwintet. Dan wordt vaa l-ieverLec]e ook duidelij k ,
dat Visera, hliseria en Víisurqis niet éen doch drie rivieren zijn, wier na-
men door de latere kopiieten natuurJ.ijk door elkaar gehutseld werden. Zíj
komen dan op bijna elke bladzijde van de kronieken voor, waar berichten staa
ouer de etrijd van de Merovingers en Franken tegen Saksen, Friezan en Wil-
ten, welke strijd zijn hoogtepunt en einde bereikt onder Karel de Grote. En
juist dan, in en door dat hoogtepunt, komt de klap van hetndéplacement
historique[. Kare] de Grote heeft immers bij hlerethina enkele duizanden
Saksen laten executeren, en daarna gehele steden en dorpen gedwongen te
emigreren naar nieuwe Bn nauweil i j ks bevoJ.k te gebieden in Vr/estf alen , wat de
kronieken met duidelijke woorden zBggen, maar wat precies in omgekoerde rich
ting is uitgelegd.

Wanneer men in het noorden van Frankrijk, in Artois en Normandië, kerkBn br-
zoekt --wat ik vlijtig doe, niet omdat ik zo braaf ben, maar omdat je daar
dikwijls historische sPoren vindt-- slaat men van verbazing achterover als
men er slag op sJ.ag beelden ziet van 5t. Willehad en 5t. Anscharius, die ons
toch bekend waran als de apostelen van Noord-Duitsland. rt Zijn meestal
geen antieke bealden, integencleel vele nog niet zó oud ! 'n Enkel beeld zou
niet opvallen, maar opeens begint het grote aanta.L te intrigeren. De davotie
tot die heiligen moet dan wel in deze streek hebben beEtaan, zodat men zich
terecht afvraagt : hoe konrt het noorden van Frankrijk aan deze memorie ?
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'n Ïip.j e van de sluier wordt opgelicht in de kerk van Jurnièges bij liouaan,

waa.c een bord hangt met de vermefding, dat 5t. Anscharius hier scheep was ge

gaan om zich bij zijn gelovigen in het noorden van Duits.l-and te voegen. Met

andere woorden : 5t. llillehad, die overigens nooit in Duitsland is geweest,

zodat men zijn bee-l-d dan ook frequenter aantreft dan dat van zijn opvolger,
en 5t. Anscharius waren door Karel de Grote aangesteld als missie-bieschop-
pen onder de 6aksen, die natrrrurlijk de overbekende Litus Saxonicum ten zui-
den van Boulogne beuooncJen, al in de Romeinse periode genoemd. 5t. Wil-Lehad

had te Brema een kerk gebourd, niet het Duitse Bremen doch Brëmes ten zuid-
oosten van falais. 5t. Anscharius verblerf bij voorkeur te Hamrnaburg, niet
Hamburg doch Hames-Boucres vlak bi.j Brëmes, dat in regionale teksten afs
Hammaburg bekend is. Hij vertrok inderdaad omstreeks 800 naar Noord-Duits-
land, waar hj.j in feite en rechtens zijn missie ondEr de verdreven Saksen

voortzatte. Is het wonder, dat daar dezelfde plaatsnamen en zelfs dezelfde
riviernamen ontstonden als in de eerste straek ? Met dit verschijnsel mogan

wij Hollanders geen probleem hebben, daar honderden Hollandee namen over de

rereld verspreid zijn als gevolg van emigratie. Vrlij hebben het zelfs gepres

teerd om de naam van de hoofdstad der Betaven, Batavia, op Jav61 te laten her

leven. Maak dan alstublieft geen tam-tam over Hammaburg in Frankrijk an Harn-

burg in Duitsland door uit te roepen dat zorn doublule onmogelijk is, 'n
Ander leuk voorbeeLd is Petribrunna, dat in Frankrijk Pierrefonds werd, in
Duiteland Paderborn. Ik zou nog enkele minuten kunnen doorgaan met even op-

merkelijke doublures in plaatsnamen tuasen noord- Frankrijk en hlestfal-en.
Een nog grotere serie doublures bestaat tussen 0ost-Friesland en Vlaande-

ren.

Een an ander wordt nóg duidelijker bij het anderduo Lebuinus en Ludger, de

apostelen van de Isla-streek, die ook al gedoubleerd is in het land van de

Lys en de Leie én in de Nederlandsa IJsselstrrck. Van 5t. Lebuinus, die
Bvenmin als 5t. Víil}ehad ooit in h/estfalen of het gebied van de lJssel is
gaweest, heeft de historie een perfokte doublure gemaakt door hem als Lebu-

inus in Deventer neex ta zetten, ala Lieven of Liévin in Vlaanderen en Frans

Vlaanderen. Deze lieve heilige heeft men in twee stukken gehakt, misschien
zelfs in drie, r,ant de tweetaligheid op de taalgrens heeft sommige histori-
ci ook weer parten gespeeld, zodat de een hem Vlaams, de andere Frans maakt.

In eJ.k geval is lang aangenomon dat hat om twee onderscheiden pexaonen ging,
Lebuinus in Nederland en Lieven in Vlaanderen, maar door het onderzoek van

de boLLandiet Coens ia aangetoond dat de twee parsonen tot in alle details
identiek zijn. 0p zekere dag vlel 5t. LebuÍnus ean vergadering van de Sak-

sen binnen, naar hij een heidense bijeenkomst verstoorde; de plaats haat

in de oude tskcten Marklo. Het is natuurlijk Marck-Saint-Liévin, ten zuiden
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van Terh,aan, waar de Franse historici dit feit plaateen, volkomen terecht
orndat de plaats heden nog zijn naam draagt.

in zijn oudste leven komt de naam l)eventer niet voor, wel in fatere, toen

via 5t. Ludger' zijn opvolger, hun missie-arbeid in de streek van de Isla
op onze IJsselstreek was gelegd. In enige oorkonden van Trajectum komen

Dorestadum, Daventria en TiIia naast elkander voor. Daventria, in werkelij
heid Desvres ten zuid-oosten van Boulogne, en Tilltr Tilques ten noorden

van 5t. Omaars, werden natuurlijk als Deventar on ïiel opgevat, vooral toËn

het bisdom Utrecht inderdead rechten verkregen had in doze plaatsen, Met

Dorestadum wist men aanvankelijk geen raadg enige Beuwrn na da mythevorming

van Deventer heeft nienrand in Nederfand over Dorestadum ge6proker. Maar gee

nood, ook die pLaats zou terecht komen ! In oude bronnen !ías gezegd, dat Do

restadum ook bJic of Wijk werd genoemd. ïegen het einde van de l5e eeuw vond

een intelligente fantast (hier is de kwalifikatie op haar plaate ! ) uit, da

dit hlicfbest eens het oude Dorestadum korn zijn geweest, en 'n 10 of 20 jare
later was deze fantasie reeds vast aan de naam van UJijk toegevoegd, en toen

had je pas goed de mythCologische poppen aan het dansen ! vooral omdat kort
daarna de kwasi-wetenschappetijke bevestiging volgde van ean serie misvat-
tingen, ontetaan toen de grondregels van de historische kritiek en methodie

nog volslagen onbekend waren. Het waren geen duistere machten, die de mytha

van Nederland in elkaar hebben gestoken, het uaren integendeel volslagen
amateurs, die merkwaardigerwije nooit kritisch zijn gekontroleerd.

Nadat een historisch landschap uit het noorden van Frankrijk ten oosten van
Nederland was neergel<lapt, drong de eerste mythe via de legende van Lebuinus
te Ueventer in Nederland binnen.

Toen tsa.lderik, de eerste bisschop van Utrecht, zich in de 1

eeul, van Deventer, waar hij resideerde, naar Utrecht begaf, nam hij d

traditie van l-ebuinus mee. Hij liet de abdij van Gent diens leven schrij-
ven, want hij wist goed dat hij daar de beste dokumentatie kon verwachten.

Het behoeft nauweLijks opgemerkt te worden, dat Ealderik noch een van de

eerste bisschoppBn van Utrecht tot in de 12e Beuw de naam hlillibrord ooit
in de mond genomen hebben, doodgewoon omdat zij nooit de gedachte hebben ui
gesprokenl dat
zi.j diens opvolgers waren, Vóór de 12e eeuw is het woord Willibrord in Ne-

derland nooit gevallen.

5t, Ludger, die eerst in dezelfde etreek werkte als 5t. Lebuinuel werd ge-

boren te Suabsna. Lees : Zouafques vlak bij Tournehem, de zetel van St. hli]
librord, waar zijn grootvader bezittingen had an ale lake-medewerker van

\,
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de bisschop veel steun aan het missiewerk gaf. Andere bezittingen had de fa.

milie te Attingahern, waar 5t. BonifatiuE ook een tijdlang verbleef, op 6

krn. van Tournehenr gelegen en nu Autingues geheten. Waar ligt overigens Attit
gahem in Nerlerland ? 0p een ander familiegoed, te Werethina gelegen, sticht.
te 5t. Ludger omstreeks 790 een klooeter. Dit Warethina, thans verdwenen,

lag tussen Sangatte en Ca1ais, wat aan de hand van regionale teksten abaslur

vast staat. Hier, bij clit Víerethina of \deretha, dat in de bronnen natuurli;i
zoals vri.jwel a1le plaatsen in ta} van varianten voorkomt, heeft ook het

bloedbad plaats gevonden, dat Karel de 6rote onder de Sakeen liet aanrich-
ten.

Het klooster van Werethina is als een van de aerste, omdat het op de kust

van het ALmere en vfak bij de Franse zeekust lag, voor de Noormannen op dB

vlucht moeten gaan. 5t. Ludger zelf was omstreeks het jaar 804 naar kJestfa-

len getrokken of gazonden, waax hlj het bisdom Munster stichtte, waarvan hi.
de eerste bi.sschop werd. Het sprak vanzelf dat het klooEter van Werethina

omstrseka 848 naar Muneter uitweek, waar de eigen monniken de zielrorg vet-
richtten en waar de verdreven kloosterlingen konden verwachten met opeh arr
men ontvangen te worden. Er werd een klooster gesticht, dat vanzelfsprekenC

de naam van het eerste meenam, die er even vanzelfsprekend verduitst is tot
!,/erden. Diezalfde gang van zaken kan in tal van andere gevallen gesignaleert

wordcn, bijvoorbeeld Corbie en Corvey, Souastre en Sustelen, Iperlecques en

Echternach en zelfs Laurisham en Lorsch, St. Ludger is in 809 overleden,
toen hij in zijn geboorte-streek op bezoek was. Zijn Leven bevat de merk-

waardige bijzonderheid, dat er rn hele diskussie ontstond wanr hij begra-

ven moest worden, in zijn abdij of in zijn bisdom, zodat hij uiteindelijk
30 dasen na zijn dood tocfr in Munster begraven is.

De oorkonden van Werden bewijzen een en ander onomstotelijk, vooral de ver-
plaatsing rran het klooster. fr is een 60-tal oorkonden in afschrift bewaard

gebleven van het klooster van 5t. Ludger te blerethina. Zii lopen van de ja-
ren 793 tot B4B, derhalve van vLak na de stichtlng van het klooeter tot aan

de verdrijving omEtreeks 848. Deze oorkonden bevatten 1t]3 plaatsnamen die
alIe, op tree of drie uitzonderingen na, waar vermoedelijk wat aI te veel
aan de namen is geknutseld omdat men ze niet meer veletond óf in een poging

om ze op het land van Munster te laten slaan, net volstrekte zekerheid in
het noord-hreaten van Frankrijk liggen, vanzelfsprekend, wat te verwachten

was, in een cirkel om Werethina heen. Bij wijze van voorbeeld zal ik enkele

namen Laten horeng ik kan ze niet allemaal gaan opsommen. U vindt ze straks
uel erle in mijn nieuwe boek, waar een namenlijst in staat van rq,m 6Af"
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nsmen uit de historische bronnen, a1lemaal namen, die voor en na naar Neder.

.Land en omgeving getrokken zijn, Íitaar waarvan nooit een schijn van bewijs
gagBVBn is dat zi3' er gelegen hebberr. Ik heb de sterkst sprekerrde uitgezoch'
waar de identiteit tussen de oude en de huidige naam klaarbfijkelijk is:

Bacheinr - lJachy.

Bidningahuson - Boisdirrghen.

Bilici - BiSques.

Boretra - ,llouret.

Bunnengao - Bonningues.

Englandi - Inge1and.

Hasungen - Hazuingue.

Helmiesi - Hermies.

Hrenheri - Rainsars.

Huetene - Houdain.

Iela - Lys.

Kempingwerva - Campigneulles.

tvienethina - Menneville.
0canni - Hokingahem, thane 5t. Léonard

0sterbarc - Est-l,1ont onder Eperlecquer

Perricberg - Pierremont.

Podrebeci - Porre Elecque.

Quarsingseli - Questelingues.
Ruricgo - de gour van Roerik de Noormat

Ruscete - Huateghem.

la/eldi - Wetzi bij Touroahem,

Witi - h/ittes.
hrithmundi - ldiesant.

Wae een enkele naam of waxen een paax plaatsnamen uit de akten van Werden

toepasselijk geweest in het noorden van Frankrijk, dan zou dit niet vee.l

betekend hebben. Het blijkt echter, dat alle naman uit de oorkonden van h/er"

den daar liggerr, en dat er inderdaad een loka1e verplaatsing van historischr
bronnen is geschied, die de historische verplaatsingen de laatste klap tot
historieche zekerheid leek te geven. Hetzelfde is geschied met de bronnen
van Echternach, die in het westen van Frankrijk weren ontstaan en in Luxem-

burg terecht kwamen, ulaar zij na vier eeuwen natuurlijk fundamenteel moester

worden mi6verstaan, en met de dokumentatie van het bisdom Trajectum, die
merkwaardigerwijs niet in Utrecht terecht kwam doch in cle abdij van Egmond,

waar deze dokumentatie - en dit ie we1 het meest opmerkelijke punt in de

gehele knestie- niet is miEverstaan, omdat de Annalen van fgmond, hraar man

die dokumentatie toch in huis had, geen enkel gegeven bevatten dat clearuit
is geput. Met andere woorden : het j.s zonneklaar dat de monniken van Egmond

deza dokumentatie niet hebben aanvaard als die van het bisdom Utrecht. Dat
de Nederlandge historíci dit feit nooit hebben opgemerkt, ie volslagen onbe-

grijpelijk, omdat het de waarheid van de historieche tradities wel fundamen-

tee.L ter diekusEie stelt. De plaatsnamen, die in de berichten over de strijc
van Merovingers en Karofingexs tegen Saksen en Friezen en Wilten in de ouda

taksten etaant zíjn eveneens in dezelfde streek aan te wijzen. Een juist
daza plaatgnamen, die dikwijls aan of bij de vijf rivieron worden genoemd,

atallen one in de gelegenheid die rivieren terug te vinden : de Albia wae

de Aa; de V/iïeria de Lys of Leie; de Ar,nisia de Hem; de !§gglglg de Vrlime-

reux en de Vlaora de Ijzer. Natuurlijk lígt de Niqrum Flymen ook daar, die
nu Noir drAa heet, de Zwarte Albis.
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Na deze konstateringen kan a.Lvast een voorlopige konk-l-usie getrokken worden
en we.l- deze : dat de kfassici rustig opnieuw kunnen beginnen nrÈ het lezen ei

bestuderen van de klaesieken, want de ondergrond, het begin en uitgangspunt
van hun historisch-geografische rekonstruktie van ons land en omgeving waE

er falikant naast. Het heeft geen nader betoog nodig, dat na dit eerste, ma,

wel grarrdioze t'déplacement historiquet', walrvoor de kiem in de 9e eeuw werd
gelegd, en dat daarna tot in schijnbaar geheel sluLtende detaila op tdestfa-
len en Nederland leek te passen, dé grote spraakverwarring begon, die steed
verder om zich heen greep. Daarna immere zijn de meeste afschriften v6n
kronieken en oorkonden gemaakt, die wij ter beschikking hebben, en die vrij
wel elLe uit de 12e en de 13e eeuw dateren, toen deze eerste verplaatsing
op gang wa6 en heel' wat atreek-rrivier- en plaatsnamen al werden misverstaa
omdat ook zij onderdeel waren van een historische verplaatsing of daarmede
verband hielden. Daar kwamen natuurlijk andere faktoren bij, zoals de mie-
vetting over wat de Romeinen en de vroeg-middeleeuwse schrijvers ondBx Renur

veretonden, of de nooit opgamerkte. maax zo doorzichtige west-oriëntatie van
de meeste Romeinse en Griekse schrijvers, zoclat zij trnoord" schrijven waar
wij rrbre§tt' moeten zeggen, wat gevoegd bij het eerste dóplacement zelfs fa-
taaJ- werd, omdat die tweede misvatting de eerste alleen maar bevestigde. En

toen ik hamerde op die west-orièntatie, ging er eBn hoongerach op, en riep
men triomfantelijk uit, dat ik de lengte- en de breedtegraden van ptolemeus
onderling verwisseld had, r,rraardoor ik naar de schijn in mijn hemd werd ge-
zet, doch dat nog eensrn keer temeer aantoonde aut-ë"hiltorici nog nooit
van die west-oriëntatie gehoord hadden. Toen na de 12e eeuw allee in gang

was gezet, kwam er natuurlijk ook de totaal onjuiste situering uit van de
Friezen in NederJand, die daar tussen de eeuw vóór Chr. en de 10e zijn vgx-
ondersteld, vooral omdat daar door een toeval, dat evenwel- niet zó bizar ig
de naam Friesland ontstond.

hlaar de Friezen in werkel-ijkheid zaten, hebben we nodig om zo meteen te be-
grijpen waar 5t. Willibrord, de apostel van de Friezen, zLjn rnissie-gebiBd
had. De Friezen h,aren een Germaanse volksstam, blijkens oude teksten vlak
sij de Manapiörs (hoofdstad casser), du Bataven (hoofdstad Béthune) en de
Morini (Terwaan, Boulogne) gezeten. In enige teksten worden zij de buren var
de Morini genoemd, die men natuurlijk niet in Brabant en Zeeland moet plaat-
oen, wat sommige historici toch met bravoure doen, maal rond Boulogne en Ter
waanr waar het bisdom nog lang dat der Morini wordt Eenoemd toen al.Le stam-
namen aI lang verdwenen leaxen. Vertaal Friezen maar ruatig door Vlamingen,
dan zit je wef goed wat de streek betreft, aI is de naam Vlaming van latere
ootsProng. Ik zal niet alle argumenten hiervool aanhalen, omdat kan wordan
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Vol staan met de drie voornaantste. In de strijcl van de Merovingers en Friezen kc

men enkele velds-l-agen voox, die ver in frankrijk plaate vonden : in 687 btj
Tertry ten zuid-oosten van l'óronnel in 717 te Inchy-en-Artoia tussen Atrech.t
en Kameri,jk, terwi.l .L f riezen tneestreden in de slag van 132 bíj poitiers. Mer

kan nauwelijks een wetenschappelijk argument bedenk"n S',iure onmogelÍ.jke
historisch-geogr.:fische rekonstruktie en men moet dan ten einde raad
zeggen : Í'laak de kat rnaar wijs, dat dit de Friazen ult Noord-Nederland wa-
ren, waar geen archeologisch bewijs van hun bestaan gevonden isr nog mlnder
van een krachtig volk, dat zo talrijk en sterk was dat het de vijand zo ver,
bij wijze van spreken in zijn hol ging opzoeken,

Een Arabiach reiziger heeft in de 1 0e eeuw het land van de Friezen bezocht,
Hij beechrijft het ala een encrrme zandv.Lakte, waar nietE groeide (gewoon aer

affront voor ons groenp Friesland !), zelfs geen onkruid, en dat leek op eer

drooggevalLen zoutmeer. Met dit gegeven hebben de Nederlandse hietorici geer

raad geweten; zij praten erom heen en laten zelfs doorschemeren, dat het
verhaal hoogst verdacht ie en de Arabíer misschien ietsl EEo klein ding wat
hem was opgevallen, veralgemenieeerd heeft. Zet men zijn beschrijvlng in de
juiste streek nee!, Noord-Frankrijk en Vlaanderen, dan schiet men raak, daar
hier de zoutnering in zoutpannen op deze manier eeuwenlang beoefend is ge-
weest, waaxaan een neam als IJe Panne ten zuiden van Oostende nog herinnert.

Nog een zetje van de andere kant, dan hebben we de Friezen helemaal op hun
plaats. De Frl"ezen hadden een eigen wet, de Lex Frisonum, die in de tijd var
Kare.l- de Grote gecodificeerd was. Zíj heette :tt[wa, quae se ad Amorem ten-
detrr = de wet die tot aan de Amore geldt. Van Amore hebben de Nederlandse
hiEtorici treen onbekende rivieril gemaakt, volkomen terecht, want de rivier
heeft nooit bestaan en ia derhalve volslagen onbekend. De kopiist van de

tekst had het aI niet begrepen; hij knutselde een lettertje weg en maakte

er maar trJiefde" van. In de eerste tekst heeft natuurlijk rr4sgggg"g""taan,
en dan komen we terecht op het landschap, dat Plinius in de eerste eeuw

Aremorica noemt, een landstreek aan de Atlantische Oceaan op de scheiding
tussen Normandiij en Bretagne, welke naam nog in het Franse spraakgebruik be-
toaard is gebleven als Armor of armoricain. Het ie afgeleid van het Bretonse
Arvor en betekent : land aan de zee. De Ewa van de Friezen gold derhalve
van Vlaanderen tot in Normandië.

Tígen het ainde van de 7e eeuw trekt 5t. l^lillibro:d naar het gebied van de

Friezen, Enkele jaren Later wordt hij tot bisschop gewijd, krijgt de persoon
lijke titel van aartgbisschop en de opdracht l'het volk van de Friezen" te
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bekeren, welke zencling vóór herir a.l. enkele malen aan de orde was geweest, on
der andere bij st. floy, bisschop van Noyon, st. Amandus, bisschop van Maa§
tricht, die in Noord-llerlerlancl geen enkel spoor heeft nagelatenr wel tal-to-
ze in Vlaanderen en met name in het geb:'.ed van de Schelde, en zeLfs St, Lam
bertus, die irr Frans VLaantleren méér bekenclheid en devotie heeft gehad dan
in zijn eigen bisclonr l4aastricht-Tongeren. 5t. l,lillibrord vestigde zich in
Trajectum, dat bli.jkena zijn voorgeschiedenis al 1ang bestaan had al"s Wilta
burg, de burcht van de t{irten, waar ook a} lang vóór st, l,/il-Librord eeri ker
had bestaan, twee even onnogelijkE faktoren voor Utrecht, waar de 10e eeuu
direkt op het Romeins volgt en uit de tussentijd niets van historische of
archeologische gegevens bliikt. VoJgens gegevena uit de Romeinse periode la
Trajectum op 55 km. ten westen van Merville, tussen deze stad en de kust. D

plaats staat niet op do Peutj.nger-kaart, maar wordt we1 door het Itinerariulr
Antonini aen het Eiland van de Bataven gehaakt, omdat Minnaricium- Merville
daar wel op ataat- Men moet natuurlijk niet aankomen met de flauwiteit, dat
Minnaricium aBn andere plaats zou zijn geweest dan Mannaricium , Zotn zelfde
onbedul'dend verschil in schrijfxijzo in twee onderscheiden bronnen bestaat
tussen Albanianis en Albinianie, wat men in Nederland zondex bezwaar op de-
zelfde plaats toepaste. Minnaricium wordt door aIIe Franse hietorici Efl ax-
cheologen als Merville of vJ.ak daarbij toegepast. Trajectum lag aan een weg
naar Merville. Een en ander uitmetend en kombinerend komt men uit op ïourne-
hem-tur-1íHt*, nu een klein plaatsje op ca 1zl km. noord-oost van st. 3maars,
waarvan ik de eer heb sinds enkele jaren Ere-Archivaris te zijn.

0m de dj'slokatie van 5t. víilLibrord te bewi jzen, zou ik tal van argumenten
kunnen aanhalen, bijvoorbeeld zijn landing te Grave.Lines tussen Duirrkerken
en Calais, waarna hij zich volgens de tekEten direkt en linea recta naar ïre
jectum begaf. Zijn landing te Katwijk is een fantasietje uit de l7e eeuw. Gf
het feit, dat zijn eerste leven ln 5t. Josse-sur-Mer ten zuiden van Montraui
is geschreven. 0f het nog opmerkelijker feit, dat zijn feest een dag is ver-
plaatstr h'at arleen in de juiste streek te verklaren is, omdat zijn sterfdag
van 6 november daar al bezet was met het feest ven St. kíinnok, een in de
streek zaer PoPulaire heilige. 0f op het even merkwaardige feit, dat de bro;
nen van het bisdom Trajeetum de verwoesting van de bisschopezeteL in g57
plaatsen, hetzelfde jaar dat de Franse historici aannemen voor de verwoestin
van Tournehem- hlaar zo'n opvallende doublure, die aantoont dat beide veraies
het over hetzelfde feit hebben. Er zijn twee corpora, twee lijken van St. Wi
librord, een in Abbeville, het andere in Echternaeh. Dit Laatste is in 149g
door een groeP monniken van Echternach vala verklaard, wat ook uit andere
gegevens onomstoteliik blijkt, o.a' uit de relieken van het oud lïunstex van
Utrecht, die zogenaamd van het corpus van Echternach afkometig zijn, dat Ín
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1031 zogenaamd voor de eerste keer werd teruggevonden, maar die uit de 12a

eeuw blijken te dateren. r-n alsof dit nog niet genoeg was, berust in Aken er

derde schede.L van 5t. líillibrord, wat aanleiding zou kunnen geven tot een ir
teressant historisch spellet.j e : rrl,Íie van de drie ?" Ik spreek niet eens
over het Almere, dat in Noord-Frankri.jk en Vlaanderen lag; die doubture zal
nu we"L algemeen [rekend zijn. Het probleem laat zich het best toespitsen via
de geografieche gegevens.

Eerst een paar streeknamen. Had nen de oorkonden van !íerden goed geinterpre.
teerd en vooral goed gelokaliseerd, rJan was men erachter gekomen, dat Nifte:
laca de eerste naam is geweest van de plaate, díe nu Eperlecques heet, raar
de abdij van St. l,/illibrord 1ag op 7l<m. van diens zetel. Verschillende na-
menr o.a. 0sterbarc en andere zijn ter plaatse aan te wijzen. De gouw Nifte:
l"ake in Neder.Land is volkomen mytlrologisch. Hetzalfde geldt helaas voor Ha-
meland, dat oorspronkelijk Haineland heettei, een archivaris weet uit ervarir
dat i en n slag op slag als een m gelezen worden. Dat Hainefend is Hene-
gouwen. Terloops mag gewezen worden op het te betreuren feit, dat de arcfiie'
schoolfminstens 6 eeuwen te -Laat is gesticht. Tenslotte Swifterbant, wat
Zuidergouw betekent en wat in het kwartet thuiahoort van Oostergo, Westergo
Noordgo en Zuidergou!Í. In Frankrijk is hiervan éón streeknaam overgebleven
in Ostrevant, een streek ten oosten van Atrecht, waar de echte 0ostergo lar
Vant is een verfxansing van ban, en ban staat gelijk met gouw. 3ostergo en

Westergo in Friesland zi.jn minstens 6 eeuwen later ontstane namen, dle niets
met de oude uitstaande habben; het mankeren van cle Noordgou en de Zuidgouw
bevestigt dit nader, ofschoon het chronologisch kriterium al vorldoende is.
Het was natuurlijk we1 weer een bijzonder welkom toeval,voor de ,,déplace-

ments historiquestj dat Lebuinus an Ludger juist in de Sudergo, de Zuidgouw
arbeidden, want dit was toch zeker tegenover Friesland gesteld de IJesel-
rtreek I

Uit de dokumentatl.e van 5t. Willibrord en diens biedom zijn ongeveer 200

plaatanamen bekend, die genoemd worden in verband met schonkingen aan het bj
dom of bezittingen daarvan. Logilch zou derhalve zijn, dat rninetens het over
grote dael daarvan rondom Utrecht moet hebben gelegen, Dit most nog spiteer
geateld worden. De meeste plaatonamen zijn afkomstig uit akten van schenkj.ng

aan het bisdom uit 828, 838 en 850, lang nà 5t. Wlllibord en kort vóór de

opkomst van hat bisdom Utrecht. Van die 200 namen, welk getal op zich al on-
aanvaardbaar is voor het infrastrukturele beeld van Nederland vóór de 1 0e

eeuw, ie geen, ?nkele in Nederland aangeurezen, terwijl zij zich in Frankrijk
vanzelf presenterenr uraneer eenmaal de juiete streek ia gevonden. De twEe oÍ
drie pogingen, bijvoorbeeld Velzen, Zuilen en Stroe, zijn hlstsrische en ety
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mologische slagen met de pet, die zichzelf weerlegEen naast c1e ongeveer 195

onvindbare en onplaatsbare namen. Kort na die schenkingen uit cle 9e eeuw

met dat overvloedig namen-materiaal kont het bisdom Utrecht op. Dan blijkt
niet alleenr.dat a1 die plaatsen spoorloos verdwenen zijn --geen wonderrwan
zij hebben hier noot bestaöfl-- maat, tevens dat het bisdom niet het minste
van die bezittingen of rechten heeft overgenomen of behouden. In de dokumen

tatie van het echte bisdom utrecht komen zij niet voor. Een enkere rNW oo

konde, dle naar de schi.jn wef een bancl legde, is gemakkelijk als vals ta on.

derkennen. Tegenover deze k-Lare feiten valt de historische en geografische
kontinuitait tuseen Utrecht en het bisclom van 5t. LJillibrord volledig weg.

De abdij van Echternach begon in de 12e eeuw aan het opzoeken en terugvor-
deren van de oude bezittingen van 5t. Willibrord, waarvan zij tot haar ver-
bazing ean groot aanta] ontdekte, dat zij evenwel niet meer had. fheoÉied
van Echternach had in het begin van die eeuw gesehreven, dat St. Willibrard
we1 25 kerken in bezit had gehad. In 1157 legde Echternach een claim in HoI.
land, beriep zich op een vervalste oorkonde uit 1063, waarin 25 Hollandse
namen stonden, die tussen twee haakjes geen enkel verband vertonen met de

dokumentatie van hat oude bisdom Trajectum, en eiste 25 kerken op. De graaf
van Holland en de abt van Egmond, wiens kerk ook op het 1ijstje stond, to-
9en naar Echternach om de abdij aan het verstand te brengen, dat zij hiervar
nooit gehoord hadden en dat dit niet kon, en a1e pleister op de wonde kreeg
de abdij van Echternach een paar bunders land op Schouwen, dat toen in bedi"
king en kuLtivatie was. it VJaren aI echte Hol.Landers, die graaf en die abt;
die laten zich niet zomaar een poot uitdraaien. In Brabant is men enkele
decennia later wel erin getrapt. A1 met al kreeg Holland wel de mening opge.
drongen, dat 5t. llJillibrord de eerete bisschop van Utrecht was geweest. Die
opvatting werd eerst in de kast gelegd; zíj is in de 14e eeuw wat alge-
menex geworden, want pas dan begint de verering van 5t. kíillibrord door te
dringen, vooral nadat het Oud Munster van Utrecht, dat zich met verbazing
afvroegr uaarom Utrecht en Holland geen enkele reliek van St. lditlibrord
hadden, in 1301 relieken aan Echternach vroeg, die zonder bezwaar en zelfs
met voJ.doening werden gegeven. na{Oit prullaria uit de 12e eeuw waren, geefi
aan de historische rnythen van Nederl-and zelfs Co bijsmaak van een lugubere
graP.

De kwestíe van de Karolingische residentie te Nijmegen, waarmee alles ia ba-
gonnen, ie al lang niet meer, wat wel te voorzien h,as, het hoofdpunt in de

hiEtorische problemen. Karel de Grote, vlak bij Noyon geboren, werd in ?68

tot koning van de Franken gekrooncl, in Noviamagus zeggen de bronnen, wat
door alfe historici als Noyon wordt opgevat. IetE anders i-s daarvan nj.et te
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makeni dit feit en de.iuiste plaats ervan als Noyon staat vËst, waarmede te'
vens bewezen ia, dat Noyorr aLs lrloviomagus bekend stond, reeds vanaf de eers.

eeuw vóór Chr., een even dr-ridetijk feit, waarmee sommige Nederlandse histo-
rici toch moeite hadden. In verschillende teksten wordt de stad "de zetel*
van Karel de Grote genoemd. Enkele jaren na zijn kroning begon hij aan de

bouw van een nieuwe residentie, die aan de hand van een oorkonde uit 777'ne.

schouwd werd in dat jaar voLtooid te zijn. De aerste vraag is derhalve l
kan men in gernoede aannemen, dat de koning al enkele jaren na zijn kroning
ttzijn zetelrrde rug toekeert om ver van het centtum van het Frankische rijk
en 20 jaren vóór de residentie van Aken in het hoge noorden aen nieuu pal.eir

te bouwen, dat hij dan, om een kwalijke houding helemaal onverteerbaar tE

maken voor de Frankische edelen, ook nog de naam NoviomaguE geeft ? SteI je
eena voox, dat onze koningin haar residentie Soeetdijk verlaat, om op het
Dric,landenpunt bij Vaals ÉBn nieuwe resLdentie Soestdijk te bouwen t ilit on-

voorstelbare hebben de historici leukweg aangenomen, waa! dan nog bijkomt,
dat Karel de Grote geen residentie meer zou hebben gehad in het centrum van

het Frankische rijk, want op een gegaven tijdstip springen Aken en Novioma-

gus eruit a1s zijn meest gebruikte residenties.

Er heerst aI lang, ongeveer vanaf de 13e eBubí, een diepgaande verwarring
tusaen Noyon en Nijmegen. Toen ik de eerste keer op het archief van Noyon

aan het werk was, ben ik eens naar buiten moeten gaan om te zien waar ik nu

werkelijk was. Met de geschiedenis van Nijmegen nog vers in het hsofd, kreeq

Lk immers dreun op dreun. Men moet bijvoorbeeld eena een simpel lijstje rra-

ken van de aanvallen der Noormannen op Noviomagus, die de bronnen talloze m;

len vermelden onder bijvoeging, dat hat de Noormannen juist te doen was om

het koninklijk paleis, dat zij aLs winterkwartier in handen wilden krijgen
an dat zij den ook enkeLe malen alE zodanig hebben gebruikt om in de ]ente
hun strooptochtan voort te zetten, na uelke winterslaap meteen weer Franse

plaatsen aan da orde komen. Dan blijkt uit de geachiedenissen van de twee

atedonr dat de Noormannen in precies dezelfde jaren Noyon en Nijmegen hepber

bezocht, en dat die doublure berust op dezelfde teksten, die op beide steder
worden toegepast. bJat natuurlijk niet met óIle teksten is gebeurd. Een passe

ge uit de Annafee Vedastini van Atrecht zegt, dat de Noormannen die residen-
tie Noviomagus over de Seine en de Oise bereikten; die tekst was té klaar
en kon niet naar Nijmegen getrokken worden. t4et de andere over hetzelfde
feit, die dit geografisch detaiL niet hadden, gebeurde het natuurlijk uàI.
Met andere woorden : parelleL-teksten zijn niet eens onderzocht,

Toen ik in 1955 voor het eerst twijfel uitsprak over de KarolinglschE resi-
dentie van Nijmegen, vercwachtte ik natuurlijk niet dat de historici mij met
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enthousiasme om de hal"s zouden valLen. 0p dat moment haEl ik trouwens nog r.lir
veel ge'egd, alreon een v.raag gestercr; ik had niet eens door, claft dit een
heeL vcrveLende vraag bl-t:ek te zi.i n. Ik neem het hen wel hoogst kwalijk, da
zí) ciaarna, toen doorsJ-aggevenrle bewij zen op tafel kwamen, rJat er inderdaad
een fundamentele en vrijwe.L al-Les-omvattencle verwarring heeft bestaan tusser
de beide Noviomagus (een paar Duitse historici hebbren zelfs bisschoppen van
lJoyon in Nijmegen gepJ-aaLst !) zij die velwarring vlakaf hebben ontkenci,
en ze-Lfs nieuwe elementen tot die verwarring aandroegen, die vocrrheen nooit
ten gunste van lJijrrregen waren gehanteerd. Ja ja, a.Is men zich eenmaal a.L te
pettinent treeft uitgesproken, met stelligheid volhoudt dat ex geen enkele
reden is tot twijfel, veel te vlug en zonder eníg onderzoek reageert vanuit
een eeulJBnlange hersenspoeling, en dan blijkt dat er toch iets aan de hand
is, dan wordt de weg terug weL héé1 maeilijk. trij vechten over wat Novioma-
gua nu precies betekent ; Noyon of Nijmegen. De kroniekschrijver van St. De.

nis bij Parijs heeft in de 1le eeuw de zaak aI besList. Hij gaf een verta-
ling in het Frans van de algemene kronieken en schrijft enkele ma1en, waar
die kronl'eken [iJoviomagus of een variant van die naam hebbBn en welke tekster
op Nijmegen begrepen werden, telkens Noyon. Hier valt natuurlijk niet te
veronderstellen of te suggereren, dat die man uit de 11e eeuw mij aI zag aar

komen en mij terwille heeft willen zijn met een "hineinrt-interpretatie.

Zojuist is het jaartal 1955 gevallen, toen ik voor het eerst over deze zaak
schreef. 1980 is derhalve het jubilaum van de twijfel ! Onder de hand wordt
het we1 eens tijd, clat de historici een bewijs produceren voor het bestaan
van de Karolingische residentie Noviomagus te Nijmegen, want pure beweringer
alleen zijn niet meer voLdoende. Er zijn natuurlijk enige amechtige poginger
gedaan om zulk bewijs te leveren, doch die waren zó ontoereikend, zó door-
zichtig en ró doorspekt met drogreden, dat een eerstejaars historisch stu-
dent ze kon doorprikken. l"len behoeft dan ook niet bang te zijn, of in het
tegenovergesteltJe geval zich te verkneukelen, want zorn bewijs zie ik vana-
vond ook niet komen, alo de historici het in die 25.jaren niet gevonden heb-
ban. 0ngetwijfeld zullen straks argumenten worden aangedragen; zij zullen
tot op het bot onderzoeht worden, want_ Kteio --het is alleszins passend om

eens de vrouhre te noemen van onze nurH- heeft ons haar hele arsenaal van
historieche kritiek ter beschikking gesteld.

0ver de identifikatie van l,íijk bij Duurstede afs het oude Dorestadum kunnen
wij heel kort zijn. Volgens de R.0. B. hebben de opgravingen geen archeolo-
gisch bewije opgeleverd voor deze identifikatie. Laten wij deze negatieve
konklueie in een positieve omzetten, dan krijg je in geh,oon en verstaanbaar
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Nederlands : de archeologie heeft het bewijs geleverd, dat hier Dorestadurn

gig! 1"g. 0m die interpretatie toch te kunnen volhoucien, beroept de R. 0. B

zich op de traditie, die in lleilerland vóór cle 15e eeuw niiet heeft bestaan,
(kijk maax naar de eerste NederLancise schrijvers, die er met geen woord over

sprekenr en naar het feit, dat het woord Dorestadum al lang }:ekend was, o.a,
in de teksten van f:gmond, maar dat het minstens clrie eeuwen lang niet werd

gepleetst)r en wefke traditie pas ::eer laat tot leven kwam aLs een onafwenr

bare konsekwentie van de andere historische misvattingen. In lÍijk trij Duur-
stede liggen de resten van een der eerste Hollandse plaatsen, waalcvan men

er ru:[m 25 bii Melle Stoke genoemd vindt, die verdwenen zijn en nooit Herder

aangewezen. Daar, in een zekere en autochtone stbf, moet men de historische
geografie van Hollancl gaan zoeken. De behandeling van de hietorische gegr-
vens over Dorestadum, die de R. n. B. het volk voorhoudt, is een aanfluitin,
van de historische wetenschap, onder andere door het verdonkeremanen van eer

oorkonde uit 974 over Dorestadum, die bewijst dat de stad toen nog onder
haar eigen naan bestond, en de se-Lektieve behandeliing van de oorkonde uit
717. Deze bevat een oamenhangend komplex van tien namen, waaruit er tr"ree

(beide for-rtief) worrlen gepikt, ee de andere laat men zwenmen].onder andere

de Hemr die vandaag nog zo heet, en de Lockia, die zeker de t-ocquin was.

Zoiets is ontoelaatbaar. bJat zou er gei:eurd zijn, a1s ik mij in een bepaakl
geval zorn grap veroorl-oofd had ? llan had men mij terecht afgemaakt. lde1 ,

dan moet u niet van mij verwachten, rJat ik zoiets laat pi:ssexen,

Over de Peutinger-kaart kunnen wij even kort zijn. Acht plaatsen van de twer

wBgen in de Patavia moetert met voLstrekte zekerheid worden opgevat als Franr
plaatsen. Dit zijn : Afbanianie als Alembon; lgg! a1s Lumbresl Fl-enio aIs
Fiennes; Fletiona a1s Fléchin; Carvone aLs Carvin; Niqlopul,.to a1s Noires-
Terres; Tablis al.s Etaples; en Caspinqio als Campagne. Enkefe jaren gelecier

heb ik een lezing gegeven voor een gezelschap Fxanse historici en archeofo-
gen ovex de Peutinger-kaart. fen professor van het Collége de France uit
Parijs, die de vergadering voorzat, nam na mij het woord en zei : r,Het is
niet waar wat U zegt, het is evident dat die h,egan in het noorden van Frank-
ri.jk liggentt. Hij voegde er nog aan toe, een laat dit u een troost zijn :
rrGeef nou niet de Nederlandse historici de schuLd, b/ij zijn er allernaa.l- in-
gevlogentr.

De pijnlijkate zaak heb ik maar tot het einde bewaard. Door de twee streken,
de legendarische en de eclrte, de myttgologi.eche en de historische, naast en

tegenover elkqnder te stelLen en te onderzoeken, ontkoÍnt men er natuurlijk
niet aan die ook geografisch en stratigrafisch te gaan vergelijken. De stres
van Vlaanderan eh Noord-Frankrijk, het gebied van fet Afmere, is onderhevig
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geweest aan de transgressies tussen de 3e en de 10e eeub,. De verechijnselen
en sporen exvart zijn het eerst opgemerkt en bestudeerd in de omgeving van

Iluinkerken, wat geleid heeft tot de invoering van de term Duinkerkse trans-
gressies' een in eerste instantie alleszins toepaeselijke naam, die we.I zwaa

misleidend heeft gewerkt, Hier, in Nedcrlandr heeft dit ten onrechte de in-
druk gewekt, dat die transgressies misschien serieus te nemen waren voor
Vlaanderenr maar dat zij in Nederland hoogstens een ondergeschikte rol heb-

ben gespeeld. In detail- worden zij in de literatuur van nà de oorlog rel eer

ter sprake gebracht; in hun geheel zijn zij nooit aan de orde gesteld, van-
zelfsprekend omdat rneteen kapitale historische vragen rijzen als de trans-
gressies als een belangrijk boderqkundig feit woràen aanvaard. Terwille van

de konsekwenties werd er niet aan begonnen. Als een bodemkundige of een kar-
teerder een6 een bescheiden vraag of opwerping liet valIen, kreeg hij met-
een de wl.nd van voren.

In het noorden van Frankrijk en in Vlaanderen is dank zij enkele gelukkige
omstandigheden dat veel historisch en archeologisch materiaal bewaard is ge-

bleven, met volstrekte zekerheid vast te steJ-Ien, dat en hoeveel geweldige

verandaringen de transgressies in het Landschap hebben veroorzaakl. Daar

dacht men aanvankelijk, dat de Romeinse bregen ophielden aan de oever van het
vroegere Almere, clat zich van CaJais tot bij Brugge uitstrekte, tot men ze

terugvond onder een pakket overslaggronden van 4 tot 6 meter. Aun de hand ve

de bewoningsgesehiedenis kunnen de perioden in de op- en neerqang van de

trensgressies vrij nauwkeurig worden vastgesteld, waarbij als voornaameta

konklusie naar voren komt, dat tussen 258 en 900 waterstanden zijn geweeet

tot 6 à 7 meter boven het middelbare zeeniveau, niet een enkel-e maaf bij
wijze van.ramP of eenmal-ige stormvloed, maar over een langere periode als
permanente waterstand. Ilaar moet natuurlijk 1.50 tot 2 meter bijgeteld wor-
den voor de altijd voorkomende etorm- efl spríngvloeden om te kunnen bepalen
welk gebied in die periode nog bewoonbaax was. Aan de hand van even vaat
staande gegevens kan in die streek eveneens uJordsn gekonkludeerd, dat de

gronden boven 5 mater pas omstreeks 870 vrij ularen en líeer bewoonbaar wer-
den, die tot 4 meter 'n 2D jaren }ater, en die tot 3 meter weEr wat later,
tlaarna de verdere verlaging van het middelbare zeeniveau sneller ging.

De Noordzea en het Nauw van Calais zijn kommunicerende vaten. Er is geen en-

kel motief of argument denkbaat, dat het laagland van Nederland een ander

zeeniveau zou hebben gehad als Vlaanderen en Noord-Frankrijk, en men moet

zekex níat vooropstellen, dat de opstuwing van de zee daar heviger zou zijn
geweest dan aan onze kust. Ilit is uel afdoende in 1953 weerlegd, toen Frank-
rijk en Vlaanderen nauwelijks door de stormvloed werden geraakt, die hier
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zo ongenÉldig toesloeg. Tussen 250, 26tl na Chr. en 900 stoncl het laagland
van Nedcrland totaal onder water. Ile duinen zijn pas in de 10e eeuw gevormd

sommige deskundigen neigen zt:lfs naar een l-ater tijcistip, natuurlijk pas tor
het water zover teruggetrokken was cla'L de storyo en de uind de kans kregen or

uit het ondeeper geworden water de dt.rinen op te blazen. 0p een van de hoogtr
purrten van de transgressies; plaatst rnen 5t. WilLibrord in Utrecht, dat toen
errkele meters onder water lag, en zet men het grote volk van de Friezen
near, dat merkwaardigerr,rijs ongeveer vier van de -:es transgressie-eeuwen bi.
voortduring verwikkeld is geweest in een verbeten strijd ti:gen cle l4erovin-
gexs en de Karolingers.

Het laagland van Nederland ontbreekt totaa-L in de historieche bronnen en ia
niet bij machte geweest, achteraf een volkomen begrijpelijke zaak, ook maar

éón historisch of archeologisch bewijs van zijn bestaan in deze periode te
leveren. De RomeinEe vondsten worden er gedaan op 2 tot 4 meter onder het
maaiveld, wat ten aerste een bewijs levert dat het Holfand uit de Romeinse

periode bedolven ward onder eenzelfde pakket transgressie-gronden als het
echte Almere2 ten tweede dat de omstandigheden toch niet gelijk waren omdat

in Vlaanderen dat pakket veel dikker is, waarschijnlijk hieraan te wijten
dat het transgressie-gebied van Nederland veel bredex was. De Nederlandee
bodemkundigen zijn er al J-ang achter, dat de rivieren in jonger gronden strc
men dan uit de Romeinse periode. Als in de 10e eeuw het bisdom Utrecht en

het graafschap Holland ongeveer gelijktijdig verschijnen, vertoont de gang-
bare rekonstruktie de grootste absurditeitrdat aan het bisdom al een voorge-
schiedenis van ruim twee eeuwen wordt gegeven, terwijl er niets blijkt van

een wereldJ-ijk bEstuur in die periode. Niet alleen heeft de bodem ontbroken,
er ia ook geen enkele institutionele ondergrond geweest, wat bij een bisdom
bij het volk van de Friezen en de 200 plaatsen van Traj ec'tum volstrekt on-
aanvaardbaar is. A-ls Utrecht en HoLi.and opkomen, waren de omliggende gebie-
den door Munsterl 6elre, Brabant en Vfaanderen bezet. Hetzelfde 2iet men op

kerkeJ.ijk gebied. Het bisdom Munster had het noord-oosten van het land in be

zit; het biEdom Keulen had Gelre Bn een deel van het fand van Maas en trrlaal;

Luik zat in Brabant en Zeeland. Utrecht en Holland hebben alLeen nieuwer al-
luviale gronden in bezit kunnen nemen. Ditzelfde beeld geldt natuurlijk voor
grote gebieden van Duitsland, vooral het uiterste noordBn, uiaax de trans-
gressies ook ver zijn doorgedrongen, en waar enorme nieuwe lappen grond,
geheel logisch iets vroeger dan in Nederland, tegen het ainde van de 8e eeuw

vrij kwamen zodat, om terug ta komen op ons uitgangspunt, de Elbe, de Eerns

en de Víezer evenmin ten tijde van de transgressies hebben bestaan. Ook hier
valt de wederinbezitname van het land samen met een nieuwe inetitutionale
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oxganisatie en met de stichting van nieuwe bisdommen. De bisclommen Hamburg

en Munster vormen een zeer betrouwbare ti-jdsbepaling, daar die geen legen-
darische voorgeschiedenis hebben en het absoluut vast staat, dat zij pas in
het begirt van de 9e eeuw zi.j n gesticht. Vcl-Ikomen te begrij pen valt nu ook,

waarom al]e NederLandse historische tradities, ga ze maar stuk voor stuk na,

pas vier tot acht eeuwen nà de feiten voor de eerste keer zijn neergeschre-
ven. Het was geen onairntastbare historie; het zijn integendeel ztser door-
zichtige mythen, tetrminste als men die tradities eens met kritische zin be-
nadert. ïk heb geen hyperkritiek toegepastl integendeel, vragen en ophrer-

pingen aan de orde gesteld, die vo^Lkomen normaal zijn, maar die wel ongena-

dig
tanten

signaleren dat een kritiekloos naschrijven van amataura an dilet
de diepste oorzaak van de elLenda was.

Zo hebben wij stof genoeg om een paar maanden te diskussiëren, en ik ben

blij dat ondanks aLLe pertinente afwijzing van mijn zienswijze die diskuEsie
toch op gang lijkt te komen. Nog ëén opmerking. Met alle waarde-

ring voor de titel", di.e de studenten aan deze bijeenkomst gegeven hebben,

moet ik er toch bezwaar tegen maken. Het gaat niet om mijn persoon; ik ben

degene die deze zaak toevallig heeft ontdekt. hlas ik het niet geweest, dan

zou zonder de minste twijfel een ander er achter gekomen zijn. De histori-
sche uletenschap kan zich we1 eens vergissen, maar komt uiteindelijk toch
achter de waarheid. Het gaat nog minder om mijn gelijk; laat mijn pereoon

er maar helemaal, buiten, als men aan een nieuw onderzoek begint. Er moet

op de bal gespeeld worden, niet op de man. Want als men alleen naar bewijzen
en argumenten gaat zoeken om mijn ongelijk aan te tonen, zal- men het nóg

niet zien zitten, wat al een paar malen gebleken is. Ik dank U voor Uw aan-
dacht, Uw gedul"d en niet in het minet voor het bedwingen van Uw v6rontwaar-
diging.
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