
Het Eiland van de Bataven.  

Over de vertaling van veel Latijnse (en Griekse) teksten wordt regelmatig discussie gevoerd. Neem als voorbeeld het 
‘secunda Aquas’ waarvan de traditie 'stroomafwaarts'

1
 maakte. Immers dat paste het beste bij de richting van de reis 

die Karel de Grote van Thionville naar Nijmegen en Aken maakte (Annales regni Francorum, HdF, V, p. 55). Inderdaad  
is het 'stroomafwaarts' over Moezel, Rijn en Waal. Dat Aken niet bereikbaar is over water werd even 'vergeten'. 
Letterlijk vertaald staat er 'de tweede wateren'. Albert Delahaye vertaalde het met 'vervolgens over water' ofwel de 
reis werd behalve over land, ook over water afgelegd, zeker gebruikelijk in die tijd, waarmee Nijmegen niet per se het 
einddoel van de reis hoefde te zijn.  

Ook bij andere klassieke teksten kan een andere vertaling de traditionele opvattingen ondergraven. In de vorige 
SEMafoor (20.4) heb ik het voorbeeld gegeven van Karel de Grote die analfabeet zou zijn, maar dat uit de betreffende 
tekst dus helemaal niet op te maken is. 

Deze keer neem ik als voorbeeld uit de Historiën van Tacitus de tekst die aan zou geven waar hij de Bataven plaatst en 
waar de hele geschiedenis van de Bataven in de Betuwe aan opgehangen is. 

Tacitus schrijft (Historiën IV.12.3): "Batavi, donec trans Rhenum agebant, pars Chattorum, seditione domestica pulsi 
extrema Gallicae orae vacua cultoribus simulque insulam iuxta sitam occupavere, quam mare Oceanus a fronte, 
Rhenus amnis tergum ac latera circumluit".

2
 

Het eerste dat in deze Latijnse tekst opvalt zijn de komma’s. Wie heeft die geplaatst? Tacitus? Gebruikten de 
Romeinen komma’s in hun teksten?

 3
 Het voedt wel de discussies over hoofd- en bijzinnen en bijwoordelijke of 

bijvoeglijke bepalingen. Hoort zo’n bepaling bij het volgend of voorafgaand zinsdeel? Heeft een latere kopiist deze 
komma’s geplaatst? Het gebruik van de komma onderaan de regel ontstond in West-Europa pas in de 15

e
 eeuw, nadat 

de boekdrukkunst enige omvang kreeg. Die 15
e
 en 16

e
 eeuw was ook precies de tijd dat de Peutingerkaart (PK) en 

Tacitus’Germania werden herontdekt en veel van de huidige mythen ontstonden
4
. Toeval? 

De traditionele vertaling van deze tekst is (volgens Vincent Hunink: editie Athenaeum Polak&Van Gennip, 
Amsterdam, 2010) als volgt: 

“De Bataven maakten deel uit van de Chatti, zolang ze zich nog achter de Rijn ophielden. Maar door interne strijd 
werden ze daar verdreven, waarna ze het nog onbewoonde, uiterste kustgebied van Gallië bezetten, evenals een 
nabijgelegen eiland, aan de voorzijde omgeven door de Noordzee, van achteren en opzij door de Waal”. 

Bij de vertaling van Dr. J.W.Meijer: (editie Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1967 2
e
 druk) constateer je al enkele 

verschillen. 

“Zolang de Bataven nog aan gene zijde van de Rijn huisden, maakten zij deel uit van de Chatten; doch toen zij door 
binnenlandse onlusten waren verdreven, zijn zij zich gaan nestelen op de uiterste zoom van het Gallische kustland dat 
onbewoond was, en tegelijkertijd op het dichtbij gelegen [Rijn-]eiland, dat van voren door de Oceaan, van achteren en 
ter weerszijden door de Rijn wordt omspoeld”. 

Over deze vertalingen zijn alvast de volgende opmerkingen te maken. Rijn, Waal en Noordzee zijn interpretaties 
aangepast aan de aangenomen opvattingen. De vertaling van Oceanus met Noordzee is tendentieus. Oceanus is in 
andere teksten van Romeinse klassieken steeds de Atlantische Oceaan. En Gallicae? Hoorde midden Nederland bij 
Gallië? Als je dat beweert moet je het ook bewijzen. Julius Caesar veroverde heel Gallië en daar was geen enkel deel 

                                                           
1 Stroomafwaarts is in het Latijn 'secundo amne'. 
2 De tekst is afkomstig uit  HISTORIARUM LIBER IV, editie J.M.A. van Oppen, Maastricht 1910. 
3 De interpunctie in de Latijnse teksten bestond uit het plaatsen van punten tussen de woorden. In de zevende eeuw maakte aartsbisschop en 

encyclopedieschrijver Isidorus van Sevilla (560-636) een geactualiseerde versie van Aristophanes’ interpunctiesysteem. Hij was – aldus 
tekstwetenschapper Wim Daniëls in  ‘De geschiedenis van de komma (1994)’ – degene die het woord ‘komma’ (her-)introduceerde en deze term 
omschreef als ‘een zinsdeel dat nog niet vol is’. Pas na de 15e eeuw daalt het pauzeteken (virgulen) dat bovenaan of in het midden van de regel 
stond en kon bestaan uit een punt-komma, een streepje of een omgekeerd vraagteken, af naar de basis, krijgt een ronding en gaat eruit zien als 
onze komma. In het Frans heet de komma nog steeds ‘virgule’. Tussen 1650 en 1750 evolueert de 'interpunctie' naar zijn huidige waarde. 

4 In de 16e eeuw stelde de Fransman Josephus Justus Scaliger de chronologische beschrijving van de westerse geschiedenis op. Hugo de Groot was 
een van zijn leerlingen. De tijdsindeling van Scaliger staat momenteel aardig ter discussie, net als De Groots Bataafse Mythe waar veel ellende 
mee begon. Petrus Scriverius was een andere leerling van Scaliger die ook enkele werken over de Bataven schreef. Allen waren humanisten, 
dichter of rechtsgeleerde, geen historicus. De mythen die in deze tijd ontstonden vormen nog steeds de bron van veel discussies. En hier ligt het 
grootste probleem: van historici wordt wel gezegd dat zij geschiedenis hebben gestudeerd en het dus wel weten. Maar wat zij hebben gestudeerd 
is wat in de voorgaande eeuwen als geschiedenis is aangenomen door lieden toen geschiedenis nog geen wetenschap was. Die eenmaal 
aangenomen opvattingen staan nog steeds te boek als de ware geschiedenis zonder dat men is teruggegaan naar de bronnen om een en ander 
eens te verifiëren. Als sprekend voorbeeld kan hier ‘de bisschop van Nijmegen’ dienen, die Piet Leupen opvoert als een wetenschappelijk juiste 
opvatting, ooit aangenomen door een verre van wetenschappelijke aanpak.  



van Nederland bij, ondanks wat schrijvers als Tom Buijtendorp beweren en wat ook hij niet bewijzen kan. Zelfs het 
uiterste noorden van Frankrijk (Frans-Vlaanderen) hoorde daar niet bij. Caesar schrijft immers dat hij de Belgae en de 
Morini en Menapii niet overwon: die bleven onafhankelijk. Toch had hij heel Gallië overwonnen. De Gallische kust kan 
al helemaal geen betrekking hebben op de Betuwe. De Betuwe is geen eiland en reikt in elk geval niet tot aan de kust. 
Over dat je de Betuwe vanuit Engeland kunt zien zoals meerdere klassieke schrijvers vermelden, heeft historisch 
Nederland het maar niet.  

Analyseer je deze tekst dan kom je meerdere vragen tegen.  
Wat opvalt is dat Latijnse tekst korter en compacter is dan de vertaling. Dat geeft meteen het probleem aan wat er 
onder een enkel woord begrepen moet worden, bijv. wat is de betekenis van 'iuxta' of van 'ac'? Er zijn meerdere 
voorbeelden te geven waarbij dit woordje verschillend vertaald wordt. Naar gelang het uitkomt! En daar zit nu precies 
ook het probleem bij de vertalingen van Hunink, Meijer en anderen. Die vertalingen zijn interpretaties die moeten 
passen in de traditionele opvattingen. Toch zijn er opvallende verschillen in beide vertalingen te constateren. 
 
Enkele verschillen in beide vertalingen. 
Bij Hunink hielden ze (de Bataven, red.) zich op achter de Rijn (dus ze woonden er niet), bij Meijer huisden ze aan 
gene zijde (dus woonden er). De vraag hierbij is wat er bedoeld wordt met achter de Rijn of aan gene zijde? Vanuit de 
schrijver (Tacitus of zijn kopiist?) gezien kan dat overal geweest zijn. Zeker als niet eerst vastgesteld wordt welke 
Renus hier bedoeld wordt.  
Bij het pars Chattorum is de vraag waarop dat betrekking heeft, op de Bataven of op de Renus? Was het gebied achter 
of aan gene zijde van de Rijn van de Chatten?  

 De interne strijd bij Hunink (alleen tussen Bataven en Chatti?) zijn bij Meijer binnenlandse onlusten (blijkbaar ook van 
andere stammen). Beiden noemen het onbewoonde uiterste kustgebied/de zoom van Gallië en een nabij/dichtbij 
gelegen eiland. Bij Hunink wordt dit eiland door de Waal omspoeld, bij Meijer door de Rijn. Meijer maakt er meteen 
maar een Rijn-eiland van. De Noordzee bij Hunink is de Oceaan bij Meijer.  

De Bataven vestigden zich dus 1. in het nog onbewoonde uiterste kustgebied van Gallië én 2. op een nabijgelegen 
eiland. Het zijn duidelijke twee locaties waar de Bataven zich vestigden. Dat heeft dan niet alleen betrekking op de 
Betuwe dat traditioneel steeds als het eiland van de Bataven wordt voorgesteld. Is dat eiland dan de Patavia van de 
Peutingerkaart ? Maar de Patavia oogt daarop helemaal niet als een eiland. En reikt de Betuwe tot aan de zee? Waar 
blijft men dan met het kustgebied van Gallië? Heeft het omspoelt door de Renus betrekking op dat eiland of ook op de 
uiterste kust van Gallië, als het over achterkant gaat? Wat er precies begrepen moet worden met een omspoeling aan 
de achterzijde levert bij de Betuwe de vraag op wat dan die achterzijde is. Op de PK heeft de Patavia geen achterzijde 
maar loopt het land door tussen de twee genoemde rivieren. 

Verder levert  de Betuwe het probleem op dat het niet aan het uiterste kustgebied van Gallië ligt. Wie dat beweert 
dient dat eens te bewijzen met feiten en niet met veronderstellingen of mythen. Gallië lag ten zuiden van de 
taalgrens, wat toen en nog steeds de grens is tussen de Romaanse en Germaanse talen. Gezien de tekst van Tacitus 
schermt historisch Nederland dus maar met een halve tekst en niet eens met het belangrijkste deel van de tekst, wat 
immers het uiterste kustgebied van Gallië is.  

Om van de Betuwe een eiland te kunnen maken, zal er zeker sprake moeten zijn van transgressies. Bij een stijging van 
het water met 1 m. zal het hele westelijk deel van de Betuwe onder water verdwijnen. Dan is de Betuwe duidelijk een 
eiland dat aan de kust ligt, die dan immers meer landinwaarts komt. Maar als de Renus het eiland van de Bataven aan 
twee kanten omstroomde, komt dat in elk geval niet overeen met de Peutingerkaart, wat de traditie altijd beweerd 
heeft, waarbij de onderste rivier de fl.Patabus de Waal zou zijn. De Patabus wordt in elk geval niet afgebeeld als een 
zijtak van de Renus. 

Analyseer je de Latijnse tekst verder dan zijn er meerdere opmerkingen te maken: 
Het ‘donec trans Rhenum agebant’ vertaald als ‘zolang (zij) zich achter de Renus ophielden of huisden’ levert een 
volgende vraag op. ‘Donec’ en ‘agebant’ kunnen ook vertaald worden met ‘totdat’ en ‘trekken’. Agere=in beweging 
zetten, doorbrengen of trekken. Er staat dan ‘totdat ze over de Renus trokken’. Verbleven de Bataven in het gebied 
van de Chatten of trokken zij er slechts doorheen? Het geeft een zodanig verschil dat ze er niet woonden, maar op 
hun weg naar het uiterste kustgebied van Gallië over de Renus en door het land van de Chatten trokken. En waar dat 
precies geweest is kun je uit deze tekst niet opmaken. Het kan dus overal geweest zijn. Zeker als niet eerst uitgemaakt 
wordt wat precies met Renus wordt bedoeld en waar het land van de Chatten lag.  
Het ‘pars Chattorum’ (deel van de Chatten) wordt standaard vertaald met dat zij een deel van de Chatten waren, maar 
het kan ook betrekking hebben op het bewoonde deel van Gallia dat al (deels) bewoond werd door de Chatten. Dat 
sluit ook logischer aan bij andere teksten die de Chatten in Frans-Vlaanderen plaatsen, waar hun hoofdstad Katsberg 



(Castellum Menapiorum -Cassel) was
5
. Volgens Tacitus waren de Bataven en Chatten twee afzonderlijke stammen 

(Tacitus: Germania 29-38). Zij waren buren en leefden naast elkaar. De Bataven stamden dus niet af van de Chatten. In 
de kroniek van Watten staat zelfs letterlijk dat de Bataven zich vermengd hebben met de bewoners van Watten, ‘want 
zij bezetten nu hun plaats en zij dragen zelfs hun naam’. (Chronica Monasterii Guatinensis, MGS, XIV, p. 163; HdF, XI, 
p. 104). 

De komma’s in de tekst maken wel het verschil tot welk zinsdeel het ‘pars Chattorum’ hoort: bij de Batavi of bij 
domestica Gallia. De komma’s laten in elk geval een interpretatie van de tekst toe die perfect aansluit bij de 
traditionele opvatting. Maar zonder komma’s kun je de tekst geheel anders lezen. 

De ‘Mare Oceanus’ kan bij Tacitus zeker niet vertaald worden met Noordzee. Hij bedoelde er, wat ook blijkt uit andere 
teksten, de Atlantische Oceaan mee, de zee tussen het vaste land en Brittannia.  

Conclusies:  

De vertaling van deze zin zou dus als volgt kunnen zijn: “De Bataven trokken over de Renus en door het land van de 
Chatten en vestigden zich op het onbewoonde uiterste deel van Gallië en op een daar gelegen eiland”. 

Plaats je dit hele verhaal in de transgressiefase van Duinkerke 1 (ca.200 v.Chr-ca.50 n.Chr.
6
), dan is het helemaal 

begrijpelijk dat het uiterste deel van Gallië nog onbewoond was. Het waren na de transgressie vrijkomende gronden 
waar een gedeelte nog een eiland vormde. Bij een verdere terugtrekking van de zee verdween dat eiland ook. En juist 
daar vestigden de Bataven zich. 

De tekst van Tacitus past in elk geval niet op de Peutingerkaart, waar aan de ene kant de Renus stroomt en aan de 
andere kant de Patavus, maar ook niet op de traditionele opvatting die het alleen maar heeft over het eiland van de 
Bateven, dus maar uit een halve waarheid bestaat.  

Vertalen blijft interpreteren en kan bij elke opvatting passend gemaakt worden. Zoals ik eerder schreef over B.Stolte
7
: 

Een van de eerste lessen Latijn is, dat in het Latijn nooit staat wat je in eerste instantie meent dat er staat! De context 
is belangrijker dan de letterlijke vertaling en de logica en samenhang met andere teksten geeft dan de doorslag. 

                                                           
5 Zie veel artikelen in SEMafoor (Hekstra 6.2; Bruijnesteijn 8.3; Vandemaele 11.1; Maas 11.3; Van Veen 13.1; Van Roy 13.2; Boidin 14.4) en Joël 

Vandemaele, Vlaanderen in het eerste millennium, p.297-302), naast de vele vermelding van Albert Delahaye in WKO1 en 2. Tacitus beschrijft 
nadrukkelijk, dat de Batavi en de Chatti naast elkaar woonden, zodat de Betuwe en Wiesbaden (waar de traditie de Chatten plaatst) niet juist zijn. 
De Bataven waren dan ook geen deel van de Chatten, maar een aparte stam. ‘Eerst komt het volk van de Chauci, dat bij de Frisones begint en een 
deel van de kust bezet, maar zich uitstrekt langs alle stammen, die ik heb genoemd, om te reiken tot bij de Chatti’ (Tacitus). De Chatti worden 
meermalen in verband met de Batua genoemd en bewoonden de streek rond Cassel, waar in de Mont des Cats (Katsberg) de naam bewaard is 
gebleven. 

6 De transgressiefase eindigde rond 50 n.Chr. Dat is ook precies de tijd dat de Romeinen verder noordwaarts trokken en in Nederland terecht 
kwamen. De Romeinse geschiedenis die men daarvoor in Nederland geplaatst heeft of heeft willen plaatsen (Caesar, Drusus enz.) is die van 
Noord-Frankrijk. Nederland was toen onbewoonbaar. En Velsen met de Romeinen aan het IJ dan? De bekende havenfortificaties Velsen 1 en 2 
kennen een ruime datering tussen 15 en 47 n.Chr. en passen dan ook in het einde van transgressiefase Duinkerke 1. De strijd tegen de Friezen in 
28 n.Chr. heeft zich ook niet in Friesland voorgedaan, maar in Vlaanderen. 

7 Bernard Stolte was leraar Latijn en een van de vasthoudenste opponenten van Albert Delahaye. Opvallend blijft dat hij met al zijn argumenten 
tegen Delahaye in Het Bronnenboek van Nijmegen ontbreekt. 


