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ue (aroJ irrqilsche rcsit-l uriLie_ l,lr..ivirrnra,tur,, wadrvan a.ln de hand van een in
1V7 ui tgegeven oorkrtnrlu van l.i.:rt;l de trote over de kerk van ïraj ectum werd
aangenomBn dat zij otnstleeks rl;rt jaar gereed en in gebruik genomen is, was

niet Nijmegen doch Ntr.vort, 1l-llJ knr. noorrJ van Parijs. De voornaamste grond
voor deze konkJ-usie ís, dat bij de historici reeds lang een diepgaande ver-
waming bestaat tusgen de twee stecien, d j.e onder dezelfde naam bekand
zijnr Noyon reeds vanaf de eeuw vóór Chr., Nijmegen pas sinds de l2e eeuw,

nadat een simpele latinisatie van de inheemse naam Numagen of Nuwemagen zon-
der enige bijbedoeling i.n zwang was gekomen, uiteraard affeen in kanselarí-;
taal en in geechreverr teksten maar niet in het gesproken woord. Het klakke-
loos terugvoe.ren van die klassj-eke naam tot de eerste eeuw alsmede het even
klakkeloos aannemen, clat die naam (orftig*n" zonder het minste bewijs) voor
Nijmegen vanaf de eerste tot de 12e eeuw gangbaar was gebleven, moest wel
bijna onafwendbaar volgerr op het niet ontdekken dat Noviomagus alleen een

achterafse latiniaatie is geweest.

Die verwarrirrg tussen de twee steden is klaar als men bemerkt dat bij-
voorbeeld de talrijkc berichten over de aanval.Len van de Noormannen, die
in de 9e eeuw verschillende malen cje residentie bezochten, bij voorkeur om

zich daar een winterverbJ..ijf in te richten, door de Nederlandse en Duitse
historici op Nijmegen worden toegepast, terwijl de Franse historici dezelfid<-
teksten uit dezelfde .iaren, van dezelfde schri.ivers met dezelfde feiten en

details op Noyon leggen. De bewijzen, dat de échte residentie zich in
Noyon bevond, zijn overv.Loedig en afdoende. Tot heden is qeen enkel bewiis

geleverd, behalve gratis beweringen en niet-bewezen determinaties
van kroniek-teksten en data uit oorkond.n, dat Nijmegen het Karolingische
Noviomagus vías.

In 1 I 55 bouwde keiler I rederik Barbarossa de burcht van Nijmegen op het
Valkhof, dat blijkens de daar staande 5t. Nicolaas-kapel uit het elnde van
de 1 1 Ë eeuw en het daar eveneens gelegen kerkhof van Nijmegen het eerste
kerkelijk domcin van de stad wa§. Vóór Frederik Barbarossa hadden enige Duit
se keizere incidenteey',t in Nijmeqen verbleven en er enige oorkonden uitge-
geven. Vóór 1'155 blijkt niets van ean keizerlijke residentie noch van eall
paleis of burcht. De nog bewaard gebleven gedenksteÉn van de bouw uit 1 1 55

bevat niet de minste toerpeling op de oude residentie Noviornagus van Karel
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de Grote. Enkele decenrria nà de bouw maakten Duitse kroniekschrijvers de

fout door Nijmegen aan Le zien als lret oude Noviomagus. AndFre misvattingen,
onder andere de notclire gernraniseri-ng van Kare.L de Grote "Mrruiste opvat-
ti.ngen over flenus en VahaJ.is, steuden de I'hinein'r- interpretatie geweldig.

Peutinqer - kaart. ïoen j"n 1 596 de Peutinger-kaart voor de eerste maal door

Moretue te Antwerpen in druk werd uitgegeven, waarop men vieueef meende te
moeten zien -- wat overigens a1 langer beweerd werd-- dat het Karolingische
en het Romeinse Noviomague volkomen identi.ek waren, en men Bvenaens afge-
beel'd meende te zien, dat het Eiland van de Bataven of de Patavia door de

Betuwe werd gedekt, werden zowel de kaart als de Karolingische residentie
Noviomague als hisrtofische zekerheden voor Nederland opgevat. De Patavia
beeldt integendeel- een Frans landschap af in het noord-wcstan van Frans

Vlaanderen, waa! enige namen van de kaart aan te wijzen zijn in heden nau-
welijks of slechts weinig geëvolueerde plaatsnamen, zodat de twee wegen in
de Patavia daar met vrij grote zekerheid gerekonstrueerd kunnen en moeten

worden. De Vahalis was niet de Waal, welke determinatie zuiver taalkundig
reeds niet te aanvaarden is, doch de Gouelle nabij Noyon, welke naam via
de vomen lrr/a1a, lr/alum en GuaIaJls afgeleid" !,Jaa1 is afgeleid van Írweelrr, een

doorbraak van een rivier.

Transqreasies. Dit voert vanzelf tot het volgend probleem, dat van de trans-
gressies tussen dé 3e en de 10e, resp. 1|e en 12e eeuwen. Men heeft dr gg
qrafische, histoTische en naamkuncliqe kontinuiteit aangenomen tussen Romeins

Nederland uit de 1e tot de 3e eeuw en het Nederland uit de 10e eeuw. dat
zich na de terugval van de transgressies in de 1 0e eeuw aandient als een

volkomen nieuw landschap, waarop aan de hand van het vers geschapen beeld
de teksten uit de klassieke schrijvers van vóór de 3e eeuw (toen de Romei-

nen Nederl-and definitief verlaten hadden), en ook latere teksten, want Re-

nu en Vahalis blijven ook daarna erin voorkomen, werden toegepast, omdat

die teksten Nederland op het lijf geschreven leken. Die kontinuÍteit is even

wel gedurende zes eeuwen verbroken geweest, víat ten eerste de historische
kontinuÍteit ten stelligste tegenspreektl ten tweede de vraag levensgroot
maakt, of men in de 12e eeuw, toen de historische misvattingen op gang kwa-

men, wel de juiste lokaU.saties heeft toegepast, en ten derde de bewering

geheel ondergraaft, dat de Nederlandse historie gebouwd is op een traditie

)ranaf de Homeinen. Dit kan elechts betekenen, dat men de breuk in de geo-

grafische en de historische kontinuiteit, veroorzaakt door de transgressies
dj.e in andere streken als absoluut beurezen historiache feiten vast staan,
nooit heeft opgemerkt, ofwel dat men deze als obstakels voor bepaalse hieto-
rieche opvatt{ngen probeert te ontkennen of te verdoezelen. Het woord
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Betuwu is niet van Llataven afgeleid; zijn juiste verklaring, betekenis en

opkonist moat men zoeken in de landschappelijke en naamkundige nevenschik-
king met Veluwe, welke twee namen gelijktijdiqgin cle Nerierlandse bronnen

verschijnen. Naast de Peutinger-kaart zijn andere afdoende bewijzen beschik-
baar, dat de Bataven in het noord-westen van Frankrijk woonden. §e ptaate-
naam Béthune, relikt van de naam van 0ppidum Batavorum, is er het duide-
lijkste overblijfsel van hun aanwezigheid. Ondanks alle reeds gangbare his-
torische misvattingen begon men in Nederland pae in de 1 7e eeuu, over Bata-
ven te spreken.

Het Almere bevond zich in het noorden van Frankrijk, in het westen en zuid-
westen van Vlaanderen. Het staat gelijk
periode. De oude zeebaai ie nu verLand.

tegenhanger van Flevum, is de baai van

ttfl-u:,-f geheten, die bij Boulogne in zee

de belangrijke militaLre en burgerlijke

met het Flevum uit de Romeinse

Helinium, volgens de klassieken de

de riviermond van de Liane, voorheen

etroomt, waar in de Romeinae perio-
havens waren.

Het Traiectum van 5t. 1,,/i1-Librord. De mythe van diens zeteL te Utrecht en

diens miesie onder de Nederlandse Friezenr pas in de 12e eeuw voor het eers-i

in Nederland te §ignut""un, is seen direkt qevolq van de reeds gangbare dis-
lokaties (zijdelings waarschijnlijk weI erdoor bevorderd), doch een onjuiste
opvattàng van de abdij van Echternach in Luxemburg. Zij was inderdaad de

abdij van 5t. Willibrcrrd, die te Eperlecques, op ca. I km van diens zetel-
plaats verwijderd, was gesticht, doch die in 857 vanwege de Noormannen

moest uitwijken naat Luxemburg, waar zij een der eerste dagen van 858 een

bestaand klooster als vluchtoord kreeg aangewezen. Nadat deze abdij minstens
driemaa-l- in andere handen gekomen en driemaaf door verschillende klooster-
gerneenschaPPen bevolkt was (wat een mogelijk bestaande traditie meteen en

radikaal- tegenspreekt), poneerde ïheoderich van Echternach, deken van de ah-
dij Bn een van de meest notoire vervaleers uit de historische literatuur,
tegen het einde van de 12e eeuw de stelling, dat 5t. Wl]librord bisschop
van Utrecht was geweest en missionaxis van de Hollandse Friezen, een bewe-

ring, die vóór hem nooit door iemand in Holfand was gedaan. Dit geschiedde

niet uit Pure En welberuste vervalsing maar uit onbegrip, omdat de raak-
punten uit de dokumentatie van 5t. lrillibrord en diens abdij in Frankrijk
en Vlaanderen niet meer bestonden, althans daar niet zo duidelijk meer aan-

wezig waran dat zij zich opdrongen. 0p dat tijdstip kon men over Frieren
helemaal niet meer aan Vlaanderen denken, doch drongen de Nederlandse Frie-
zen zieh onweerstaanbaar op.
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Men heeft, terecht, liet Trajecturn van !lt. l'/illibrord opgevat als het Romein-

se Trajectum. Aan cle hanci van gegevens uit de Romeinse periocle, o.a. van hEà

I tinerarium Antonirri en de l)cu tirtger-kaart, ntoet het gesitueerd woxden oP

55 krn ten westen van l"lerville , tussen cleze plaats en de kust. Plen komt dan

uit op Tourne-hJ:rn-sur-la-Hem, een plaatsj E oP ca 14 km west-noord van 5t.

flrnaars. Uat cleze determinatie juist is, wordt aangetoond door de goede ver-

houding tot het Àlmere, de toepasselijkheid van versclrillende geografische

en naamkunciige gegevens, zoals clie uit de akte van 777 over een schenking

aan de kerk van Trajectum, maa! vooral om het markante feit, dat alle goe-

derenvanhetbisdomenVanclr:abdi.jvan5t.1,rli11ibrord,waarVang@
naam in Nederland aangewezen ie kunnen worden, in een grote boog rondom Tet.tr

nuínurnaangewezen kunnen wor:den, met een gelijkluidenheid in kfank voor be-

paalde gevaIlen, dat de identiteit tussen de twee namen evident is. 5t. tdil-

Iibrord ie te Gravelines (tussen Calais en Duinkerken) geland; vandaar be-

gaf hij zich terstond en linea recta naar Traj ectum , Zíin Iandingsplaate te

Katwijk is een fantasietje uit de l7e eeuw. De twee corps{e van 5t. Willi-

brord, het echte te Abbeville en het valse te Echternach, benadrukken dat

er wel degetijk redenen zijn om twijfels te hebben over de gangbare voox§tel

lingen. De Nederlandse traditie over St. Willibrord is ons ggggry! door

de abdij van fchternach; zij berust niet op enig Nederlands gegeven. In de

abdij zelf heeft zij van halve waarheden en hele onjuistheden aan elkaar ge-

hangen. Nederland heeft derhalve een geheel scheve voorstelling gekregen var

de eerste zogenaamde zendeling uit de Nederlanden; hij heeft in een geheel

andere hoek van de Nederlanden gearbeid.

Dg_llpglqgn!_en, wier aanvallen uit cle 9e eeuw een allesomvattende zaak is,

omdat de berichten daarover in veel gevallen Noviomagus, Trajectum, Doresta-

dum, het Eiland van de Eataven en \,rlr.i1acria in éón adem noemen, bieden een

volgend punt tot het stellen van fundamentele vragen. Plaatgt men de berich-

ten terug in de kronieken en in hun eigen kontekst, wat een eerste eis is

van behoorlijke tekstkritiek, dan blijkt dat alle zogenaamde aanvallen op

Nedlrland verhaald worden nà de vermel-ding van hun landinq og de westkust

van Frankriik, Bn dat in de meeste gevallen direkt op de vernoeming van de

zogenaamde Nederlandse streken en plaatsen aanvallen volgen op Franse steder

Hierdoor komt een volgende, volledig van de andere gegeven Los staande be-

wijsvoering tot stand, dat de aanwi3zing van die vijf streken en plaatsen

in Nederland een misgreeP is geweest.

Porestadum was nj.et Wijk bij Duurstede, doch Audruicq, dat in zijn etymo-

logische ontwikkaling van Dorewic, 0drewic heden nog als een rcchtstreekse

afleiding van Dorestadum overkomt. De Nederlandse plaats VJijk 163s6g {n het
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begin van de 14e aeuw een kasteel of buitenverblijf van de bisschop van

Utrecht, dat llr.rurstede werd genoemd. Men mag hierin zonder bezwaar een toe-
speling /:ien op Dorcstadum, ofschoon dit lang niet zeker is en het evengoec

een toeval- kan zijn geweest al-s tussen Betuwe en het Insula Batavorum. De

traditie van het oLrcle Dorr:etarium heeft in NederLand noot bestaan en werd
pas in de 1 5e eeuw uit de grorrd gestampt, toen Duurstede blijvend aan de

naam van \'/ijk gekoppeld was en van lieverlede de opvat-bing grsslde en ver-
stevigd werd,dat daar het oude i)orestadum uit de dokumentatie van 5t. h/il-
librord en diens opvoJ-gers gelegen was.

De opqr?vinqen te líiik bii Uuurstede hebben volgens de R. 0" B. qeen arche-
ologisch bewiis te voorschijn geirracht voor de indentifikatie van Wijk bij
Duurstede a1s het echte Dorestadum, wat in feite beslissend is voor het
vraagstuk. Het eindeloze Í'Ja, maar!r', dat daarop volgde om rnotieven bij e}-
kaar te zoeken teneide de deterniinatie toch te kunnen blijven volhouden, is
zo gemakkelijk te weerleggenr dat dit de determj.natie nog verder tegen-
spreekt. 0p historische en naamkundige gronden, die na het ontbreken van

enig archeologisch bewijs nóg kritische, moeten uorden gehanteerd, moet de

lokalisatie van Ilorestadum te hlijk bij Iluurstede geheel verworpen worden.

t.i 0 {J

Voor de goede orde zij meegedeeld, dat op de a.s. bijeenkomst van 28 janu-
arj" 1980 te Amsterdam de probJ-ernen in de vaderlandse Qeschiedenis geopend

zullen worden via een andere ingang, waarbij de bovenstaande punten van-
zelfsprekend aan de orde zul-J-en kornen, evenwel niet in de gegeven volgorde"
Deze uiteenzetting is alechts bedoeld als algemene (en zeer korte) inlei-
ding en ter oriëntatie.

Zundert, 6 januari 1980. ALBERT DELAHAYE

Turnstraat 6
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