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Redactie

Van de redactie
Met dit nummer maken we een begin met jaargang nummer 8 waarbij alsnog de beste wensen voor u
en de uwen. Wat zal dit jaar ons weer brengen aan interessante zaken betreffende het eerste
millennium?
De dans in dit nummer wordt geopend met een voltreffer in het hart van Maastricht, nl. de aloude Sint
Servaaskerk. Gerard Feij heeft feiten en fictie nagelopen met betrekking tot de bouwtijd van deze
Magnum Templum, mede in samenhang met vergelijkbare bouwwerken, en komt daarbij tot
verrassende conclusies. Bij zijn studie heeft hij continu Illig in het vizier gehouden, de man die
beweert dat de tijd tussen 614 en 911 niet bestaan heeft. Vanaf omstreeks 550 is er aan de Servaaskerk
gebouwd. Feij is tot de conclusie gekomen dat vele zaken niet kunnen kloppen. De inwijding vond
plaats in 1039. Dat zijn historisch vastgelegde feiten. Een bouwtijd van 500 jaar? Hij komt met
plausibele verklaringen. Guido Delahaye gaat in op de repliek van Willem Bruijnesteijn en laat daarbij
Ptolemeus aan het woord en gebruikt enkele kaarten ter ondersteuning van zijn betoog. Aan de lezer
om te beoordelen of dat afdoende is om vast te stellen dat Ptolemeus de west-oriëntatie hanteerde.
Bruijnesteijn plaatst alvast enige kanttekeningen. Ook in de bijdrage van M. Holtman komt Ptolemeus
ter sprake in relatie met de lokalisatie van de noordelijke Rijnarm. Daarbij maakt hij ook gebruik van
klassieke bronnen zoals Caesar, Plinius, Corbulo, en voert zelfs Ansgarius ten tonele om aan te tonen
dat er destijds een Rijnarm recht naar het noorden liep. Dat Ptolemeus voor onbetrouwbaar werd
versleten kwam door die Hollanders die het mare Flevo in de voormalige Zuiderzee lokaliseerden. Het
zou Zoutkamp moeten zijn. Zie in dit verband ook het kaartje met de plaats Vidrus op blz. 26 in dit
nummer.
Hans Wijffels heeft de onlangs verschenen prachtige uitgave over Forum Hadriani, de stad van de
Cananefaten, gerecenseerd en concludeert dat de Archeologische Werkgroep Voorburg het Forum
Hadriania als stad op de kaart heeft gezet.
In dit nummer twee bijdragen van Joep Rozemeyer. Op de eerste plaats een artikel over PATAVIA op
de PK, een samenvatting van zijn lezing tijdens het SEM-symposium. Zijn lezing komt dit jaar in
extenso, samen met de andere voordrachten, in het boek dat een weerslag zal zijn van het geslaagde
SEM-symposium afgelopen november. Tevens haakt Rozemeyer in op de vraag van Han Noot in
Semafoor 7,3 (augustus 2006) om scorelijsten te maken, nodig voor verder onderzoek. Niet onvermeld
mag blijven dat Joep Rozemeyer ons weer ter wille is geweest door de SEMafoor-index te
actualiseren. Het bijgewerkte overzicht treft u als bijlage aan. Van Jan van Tongeren heeft de redactie,
met dank aan auteur en onze Belgische zustervereniging Zannekin, zijn bijdrage over het land van
Aldegonde overgenomen. Het artikel staat in het licht van de kerstening van Henegouwen.
Joël Vandemaele laat op de hem bekende wijze het licht schijnen over het land van de Dani, in
samenhang met het uit de bronnen bekende Danamarken. Hij probeert het volgens hem bestaande
misverstand uit de wereld te helpen dat dat iets uit te staan heeft met Denemarken, maar dat het
handelt om de Frankische westkust en dat ‘Normannia’ overeenkomt met Normandië. Hij roept daarbij
de hulp in van o.a. Caesar, Ptolemeus, Gregorius van Tours en Beda. Hij somt een aantal leuke
toevalligheden uit middeleeuwse teksten op, die stof tot nadenken moeten geven. Hij besluit nog met
een taalkundig argument. Iets voor linguïsten.
Enkele andere bijdragen completeren dit nummer met uiteraard op het einde de traditionele rubriek
SEMafoortjes, waarin vele actuele zaken en lopende kwesties worden aangeroerd.
We nemen aan dat iedereen reeds de datum van het SEM-symposium (over transgressies in de vroege
middeleeuwen) op zaterdag 3 november 2007, heeft genoteerd.
Kopij voor het meinummer (SEMafoor 8, 2) inleveren uiterlijk eind april 2007. Bij voorbaat dank.
We wensen u alvast veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Redactie SEMafoor

I

Het raadsel van de bouwtijd van de St. Servaaskerk
Ligt de sleutel naar het verleden in Maastricht?
Gerard Feij, Delfzijl
Inleiding
Heribert Illig tracht in zijn werken duidelijk te maken dat zijns inziens de tijd tussen 614 en 911 niet
bestaan heeft. Hij tracht zijn these te onderbouwen door te wijzen op het ontbreken van niet vervalste
oorkonden uit die tijd door bijvoorbeeld te wijzen op anachronismen i.v.m. de bouw van kathedralen.
Vaste punten in de ontwikkeling in de bouwkunst vanaf de Romeinse tijd zijn o.a. de Dom in Trier,
een baptisterium1uit de Vle eeuw, aangetroffen in de fundamenten van de romaanse kathedraal St.
Cyr - St. Julitte te Nevers in Bourgondië, de St. Denis in Parijs en in Maastricht waar vanaf ca. 550
gebouwd werd aan de Magnum Templum boven het graf van St. Servaas. Bouwwerken die rond het
jaar 600-900 in eerste romaanse aanleg gereedgekomen zijn. Maastricht heeft met de St. Servaaskerk
een wegwijzer, een semafoor.
Verspreiding van het christendom
In Armenië, Syrië en Constantinopel vindt men vroege kerken en kerkjes in romaanse bouwstijl. Met
vroeg is gemeend de tijd voor het jaar 600. In West-Europa verliep de verspreiding aanvankelijk via de
Romeinse heerscharen, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de vroege vestiging van aartsbisdommen, Trier
(50-73), Mainz (80-103), Keulen (88-128) en York (ca. 314). Vroege bisdommen zijn bekend van
Passau (47), Triest (ca. 70), Constanz (ca. 82), Briancon (ca. 200), Besancon (ca. 200), Augsburg (
304-305), Luik (ca. 313), Toul (338-375), Verdun (ca. 346), Metz (vierde eeuw), Worms (ca. 347),
Speyer (348-419). In Zuid- en Midden-Frankrijk was het arianisme2 sterk verbreid tot ver in de vijfde
eeuw. Gregorius, bisschop van Tours (540-594) en kroniekschrijver van de Merovingische hertogen en
koningen, beschrijft de voortdurende strijd om de macht tussen de nakomelingen van Merovech en
hun overgang van het arianisme naar de roomse Kerk. De massale doop der Franken na de zege van
Clovis = Claudius = Chlodovech in 496 op de Alemannen, zogenaamd met behulp van de God der
roomsen, betekende ook de zege over het arianisme. Gregorius tekende de stamboom op van de
Merovingische heersers tot aan zijn dood in 594. Benedictus, geboren ca. 480 in Nursia, was de
stichter en schrijver van de regels, van de later naar hem vernoemde orde. Hij was de bouwer van ca.
twaalf kloosters en later ook van het klooster van Montecassino en stierf in 548. Een van zijn
volgelingen, abt Dodo, stichtte in 910 het klooster van Cluny, aanvankelijk bestaande uit houten
gebouwen. Al snel werd in Cluny de grootste romaanse kerk gebouwd die ooit bestaan heeft. Bekend
is dat vanuit Cluny3 tot ver in de elfde eeuw vele kerken gesticht werden in Zuid- en MiddenFrankrijk, vooral in Bourgondië, alle in de romaanse bouwstijl. De bloeiperiode van de orde der
benedictijnen eindigde tegen het einde van de twaalfde eeuw, gemanifesteerd o.a. door de stichting
van de cisterciënzerorde in 1098 vanuit Cfteaux. De website van Cluny veronderstelt dat vroege
missionarissen uit de zesde en zevende eeuw, zoals Willibrord en Bonifatius, mogelijk de
benedictijnenregel volgden, doch niet per se benedictijn waren, daar de orde nog niet gevestigd was.
Een belangrijke vraag is en blijft: “Hoe was de ontwikkeling van kloosters in de periode 600 tot 900?”
Bouw van kerken, vestingen en borgen4
In hoofdstuk IV van het boek Burgenkunde van Otto Piper wordt de ontwikkeling van de oudste
vestingen en borgen beschreven, o.a. wordt gesproken over: Het gebruik van Romeinse bouwwerken
door de Merovingers, na het vertrek van de Romeinen. Na twee eeuwen stilstand van bouwactiviteiten,
de periode 600-800, na de volledige ondergang van het handwerk van de bouwkunst, wordt ineens de
bouwkunst van de Karolingers geroemd. (Een ironisch bedoelde opmerking?)5. Van zogenaamde
Karolingische gebouwen in steen is niets teruggevonden. Voor de bouw van de Akener Domkerk6
werden uit alle delen van het Avondland vakarbeiders opgeroepen en vanuit Italië werden
voorbewerkte plastieken en bouwelementen aangevoerd. Volgens Romeinse traditie werd platte
baksteen breed gevoegd met cement gemaakt van kalk en gemalen baksteenpoeder.7 Uit genoemde
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voorbeelden blijkt, dat bij het weer starten van de bouw in steen, dit geschiedde volgens Romeinse
voorbeelden en werkinstructies.8 Het gebruik van baksteen was in de Romeinse tijd bekend, zie de
resten van Romeinse bouwwerken in Trier (Dld.). Onder de Merovingers, die de Romeinse heersers
opvolgden in de vijfde en zesde eeuw, werd dezelfde techniek van bouwen in baksteen en cement
toegepast als in de Romeinse periode. Tufsteen, aangevoerd vanuit de Eifel, diende in het noorden van
Nederland vanaf de tiende eeuw voor de bouw van kerkjes en kapellen, die gelegen waren aan kusten
of waterwegen. Gebruik van baksteen bleek al gauw goedkoper dan aanvoer van tufsteen. De
maatvoering van de gebakken stenen werd overgenomen van eerder gebruikte tufsteen, zodat men
soms in het muurwerk van oude kerken baksteen ziet naast het gebruik of hergebruik van tufsteen. In
Noord-Nederland werd cement bereid uit schelpkalk, vermengd met gemalen tufsteen.
Oplossing voor de “lost time” in Maastricht?
Er zijn redenen om aan te nemen, dat Maastricht de plaats is om duidelijk te maken, dat met de
kalender is geknoeid. Logischer wordt de geschiedenis, indien men het jaar 600 gelijkstelt met het jaar
900. Panhuysen9 schrijft o.a. dat na de verwoesting van de Romeinse vesting in de jaren zeventig van
de derde eeuw, in de vierde eeuw op de puinhopen van het verleden een versterking gebouwd werd een castrum - op de westoever van de Maas. Het fort was ongeveer 170 meter bij 90 meter groot en
lag in lengterichting langs de rivier. Er moeten tien ronde muurtorens en twee massieve rechthoekige
poorten geweest zijn. Rondom het fort was een brede, grotendeels droge gracht gegraven. Tussen het
midden van de vierde eeuw en het einde van de vijfde eeuw schijnt de bewoning flink te zijn
toegenomen. We worden geconfronteerd met het beeld van een nederzetting die zeker niet minder was
dan haar vierde-eeuwse voorgangster en die op geen enkele wijze een breuk laat zien met wat volgt. In
de zesde eeuw duikt de oudste naamgeving voor Maastricht op die we kennen urbs treiectensis o f
traiectum. De bisschop van Tongeren zetelt er nu en er komen Merovingische koningen, die besluiten
uitvaardigen. Bovendien ligt er het graf van St. Servatius. Zijn opvolger, Monulphus, besloot
omstreeks 550 bij de grafkapel een grote grafkerk te bouwen. Vervolgens werd de kerk een van de
belangrijkste religieuze centra van Austrasië, het oostelijke deel van de Merovingische koninkrijken in
de zesde en zevende eeuw. Bewoningssporen uit de Karolingische periode ontbreken op een enkele
vondst na.10 Na de vroege middeleeuwen kwam noordelijk van het Castellum een dik humus
cultuurpakket tot stand, dat gemiddeld tot 47,50 m +NAP reikte. De oudste vondsten van aardewerk
uit het pakket betroffen vroege Andenne en Pingsdorfachtige beschilderde waar, uit de elfde en
twaalfde eeuw. Moeten we ook hier veronderstellen dat 300 jaar ontbreken?
De bouw van de St. Servaaskerk11
Drs. Aart J.J. Mecking schrijft in de inleiding van een artikel van het jaarschrift Publicatiom 1979 van
de L.G.O.G, over de bouwgeschiedenis van de St. Servaaskerk onder andere het volgende: “Het
studierapport over de Sint Servaaskerk van C.M.J. van der Veken12 (bouwkundige en architect), is een
publicatie die zó uitdagend is, dat elke specialist zich aangesproken had moeten voelen. De omvang
van de reacties in de vier jaar, die sinds het verschijnen zijn verstreken, hadden die van het rapport
zeker moeten evenaren. De ontoegankelijkheid van het geschrevene zal wel de oorzaak zijn dat elke
serieuze reactie is uitgebleven.13 Deze Van der Veken schrijft dat oorspronkelijk op de plaats van de
huidige Sint Servaaskerk een bouwwerk stond met als plattegrond een patriarchaal kruis. Onder de
apsis, de koortravee en het ‘oosttransept’ strekte zich een benedenkerk uit. Deze stond via de
schakeling zowel met de crypte en de cella als met het schip in verbinding. De apsis van de
benedenkerk zette zich bovengronds voort. Deze these is gebaseerd op de drie argumenten. Ten eerste
heeft er geen ouder bouwwerk binnen de huidige omtrek van de Sint Servaaskerk bestaan.
Onderzoekingen hebben namelijk nooit oudere, dan wel afwijkende bouwfiragmenten aan het licht
gebracht. Ten tweede zijn de kerk en de cella afkomstig uit één en dezelfde bouwperiode. Bovendien
ligt de cella precies in de lengteas van de kerk en de oostelijke muur van dit vertrek en is exact op het
midden van deze as opgetrokken. Ten derde is de kerk in haar huidige lengte in één keer, zonder
plaatselijke onderbreking, gebouwd. Van de westbouw tot de huidige viering crypte vertonen de
fundamenten geen verticale bouwnaden. De aanvang van de bouw van de magnum templum is bekend
door het bericht van Gregorius van Tours (538-594), dat zijn tijdgenoot bisschop Monulfus (ca. 550)
het houten bedehuis boven het graf van Sint Servaas (+384) liet vervangen door een ‘Magnum
Templum’. In 1039 is een kerkwijding van de St. Servaaskerk vermeld: De Gesta pontificum
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leodiensium deelt mede, dat koning Hendrik III bij de inwijding aanwezig was; Basilicam dedicare
statuit duodecimaris (zie noten 46-48 op pag. 38 van Pub. 1979)14. De rapportage van het
archeologisch onderzoek in Publications 1979, 1980 en 1881 ging uit van drie bouwperioden na de
opdracht van bisschop Monulfiis van Luik.
Fase I: 600 - 900; bouw van een kerk, die ca. 900 z.g. door de Vikingers verwoest werd;
Fase II: 900 -1100; uitvoerige verbouwingen en uitbreidingen van de kerk;
Fase III: 1100-1300; reconstructie van apsis en torens.
Om de bouwtijd van 500 a 700 jaren te rechtvaardigen werd verondersteld dat ca. 900 de Noormannen
de kerk verwoest hebben. Van der Veken ging er in zijn rapport van 1975 van uit, dat de bouw van de
kerk, met als plattegrond een patriarchaal kruis, niet onderbroken is! Een bouwtijd van maximaal
ongeveer 50 jaar voor de bouw van zowel de onder- als de bovenkerk, in eerste concept, lijkt mij
echter eerder normaal. Het voert te ver om alle woord en weerwoord, dus de discussie tussen
wetenschappers van diverse disciplines, hier te analyseren. Duidelijk is dat men inzag dat zaken in de
tijd niet klopten. (En dus kloppend gemaakt moesten worden?).
De St. Servaas: benijdenswaardig bezit
Volgens de Merovingische kroniekschrijver bisschop Gregorius van Tours, gaf bisschop Monulfus van
Luik ca. 550 opdracht tot de bouw van de ‘Magnum Templum’ boven het graf van Sint Servaas. Gaan
we uit van de these van Dr. H. Illig dat de tijd tussen 614 en 911 niet bestaan heeft, dan krijgen we een
begrijpelijker verloop van de bouwtijd dan de in het studierapport verondersteld is13:
le Van ca. 550 met een bouwtijd van ongeveer 50 jaar, tot een veronderstelde kerkwijding in ca. 900
laat een lacune in de tijd van ongeveer 300 jaar, een tijdsbestek dat betwist wordt
2e Van 900 tot 1039, een bouwtijd van 139 jaar waarin een grote uitbreiding plaatsvond. Deze fase
werd afgerond met een inwijding van de kerk in 1039, in aanwezigheid van o.a. koning Heinrich UI.
3e Verdere uitbreidingen hebben plaatsgevonden tot ca. 1300.
Na de opdracht tot het bouwen van de ‘Magnum Templum’ is de pelgrimage naar het graf van St.
Servaas alleen maar toegenomen. De verering van St. Servaas bleef, dus ook de inkomsten die
daarmede gepaard gingen. Een lucratieve en benijdenswaardige bron van inkomsten voor de kerk en
de toenmalige machthebbers. De wereldlijke heersers waren Merovingische koningen, later rond 900
de Lotharingische hertogen. De aartsbisschop van Trier was ook zeer geïnteresseerd in het in
eigendom hebben van de St. Servaaskerk, gezien de vermelde wisselingen van bezittingen tussen de
aartsbisschop van Trier en het St. Servaaskapittel. Het St. Servaaskapittel was eigendom van de
Lotharingische hertogen zetelend in Maastricht. Al snel na het begin van de bouw zullen kerkdiensten
in de onderkerk gehouden zijn. Via de crypte konden de pelgrims het graf van St. Servaas in de cella
bezoeken. Een inwijding mag verondersteld worden voor ca. 930, tijdens het bewind van de
Lotharingse hertog Giselbert en zijn gemalin prinses Gerberga, dochter van koning Hendrik van
Sachsen, bijgenaamd de Vogelaar. Interessant is in deze de vondst van de Lotharingische palts in
Maastricht. Met de woorden van Panhuysen (zie noot 9): “Tot ieders verrassing bracht de grote
opgraving, die 1988/9 aan de noordzijde van het Vrijthof werd uitgevoerd, indrukwekkende tiende
elfde-eeuwse muurresten te voorschijn, ongetwijfeld deel uitmakend van de residentie of palts van de
hertogen. Het was al bekend dat de ophoging van het Vrijthof omstreeks het jaar 1000 had
plaatsgevonden. De nieuwste gegevens betekenen dat de rol van het Vrijthof met aanliggende
gebouwen in de evolutie van de stad een andere is geweest dan vaak verondersteld. Het plein mogen
we wellicht beschouwen als een vorstelijke planologische creatie van de tiende eeuw. Het moest
fungeren als de westelijke begrenzing van het bebouwde gebied, het moest tevens zorgen als een
organische verbinding tussen de woonkern aan de Maas en het machtsgebied bij het graf van Sint
Servaas. In politiek opzicht was het plein ongetwijfeld bedoeld als koninklijke tegenpool van het
bisschoppelijke gebied rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk.”
Vergelijk met de bouw van de kerk St. Denis in Parijs
St. Dionysius of St. Denis16 was de eerste bisschop van Parijs en stamde uit de vierde eeuw evenals St.
Servatius welke in 384 stierf voor de poorten van Maastricht. Illig heeft in zijn boek Das erfundene
Mittelalter een hoofdstuk gewijd aan: Die eigentliche Baugeschichte von Saint Denis}1 (De kerk van
St. Denis in Parijs). Deze kerk moet, gezien de vondst van een gedateerd graf in de kerk, gebouwd zijn
in de zesde eeuw of mogelijk zelfs al in de vijfde eeuw. Ook in Parijs heeft men geworsteld met een
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vermeende bouwtijd van 636 -1231. In het jaar 1000 was de Saint Denis een verstevigde kleine plaats
van 500 bij 400 meter, vermoedelijk omgeven met grachten en wallen. Illig schrijft op pagina 364:
Saint Denis geeft ons de zeldzame kans tot een verantwoorde chronologie te komen die de vroege en
hoge middeleeuwen verbindt, die zonder fictieve bouwsels en ook zonder fictieve tijden toe kan komen.
Tijd
Voor
600

Na 600

614911
10e
eeuw

Activiteit
Bouwopdracht
van de
Merovingische
koningen.

S t Denis
Parijs
Voor 565.
Deze datering stamt
van de enige dateerbare
sarcofaag n.l. die van
koningin Amegunde
(+565)18, de vierde
vrouw van Koning
Chlotochar I, ook
genoemd Lothar I
(+561).19

S t Servaas,
Maastricht
Ca. 550,
Gregorius van Tours
(534-594), de
kroniekschrijver van
de Merovingische
koningen, bericht dat
een tijdgenoot van hem
Monulfiis, bisschop van
Luik, opdracht gaf tot
de bouw van een
Magnum Templum
boven het graf van St.
Servaas.

Uitbreidingen:

Merovingische
koningen.

Merovingische
koningen.
Monulfus, bisschop van
Luik.
Giselbert I, graaf van
de Maasgouw en
Henegouwen, was
bezitter van de abdij
van St. Servaas,
gehuwd met een
dochter van de
Merovingische koning
Chlotochar I (Lothar I)
(Zonder fictieve tijd,
moet het zijn een
dochter van Keizer
Lotharius I)

Eigenaar van
het
bouwterrein
Fortificatie van
bouwterrein:
Fictieve tijd

Merovingische koning
Afmeting van
omgrachte en omwalde
terrein van St. Denis
500 x 400 meter en
Geen bouwactiviteiten

Afmeting van het
omgrachte en omwalde
terrein van St. Servaas
ca 400 x 300 meter.
Van der Veken Fase I.
Geen bouwactiviteiten
Verbouwingen en
uitbreidingen. Van der
Veken, fase II
Palts van de Reniers

Eigenaren de
Merovingische
koningen en de
hertogen van
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Opmerking
Bisschop Gregor was
een tijdgenoot van
aartsbisschop
Nicetius (527-566)
van Tri er. Deze liet
de Viering van de
Dom van Trier
restaureren door
Italiaanse
bouwmeesters.
Archeologen vonden
in Maastricht resten
van een Merovin
gische palts
noordoostelijk van
het Romeinse
Castellum, grenzend
aan het terrein van de
St. Servaaskerk

Hertog Giselbertus (
924-939) was rector
sancte Trejectensis en
maakte 928 bekend

ir
eeuw
Tot 13e
eeuw

Lotharingen in
Maastricht.
Voogd en
opvolger was
in 954
aartsbisschop
van Keulen,
Bruno, een
broer van
prinses
Gerberga,
langs deze weg
kwam de St.
Servaas in
handen van de
keizer van Dld.
Romaanse
uitbreidingen

Uitbreiding crypte met
nieuwe zuilen?
Abt Suger begint met
de verbouwing van de
“Westbau”.
Eerste steenlegging van
hetOostkoor. 1231
begin van de bouw van
het “Hochchor”.

(Lotharingische
hertogen) Renier of
Reginar. Gerberga,
dochter van koning
Heinrich I van Sachsen,
was gehuwd (ca. 930)
met hertog Giselbert II,
van Lotharingen, na
diens sneuvelen in
Andernach in 939 in
zijn strijd tegen koning
Otto I van Sachsen,
huwde zij met de
Franse koning
Lodewijk IV van
Overzee
Van der Veken, fase
III20

dat hij van aartsbis
schop Rutger van
Trier de kerk van St.
Servaas verkregen
heeft in ruil voor de
dorpen Burt, Burgen,
Guls en Thalfang.
Archeologen vonden
aan de noordkant van
het Vrijthof, bij de
Servaaskerk, de
fundaties van de palts
van de hertogen van
Lotharingen

-

Samenvatting en conclusie
1. De Ardennergouw was in de Merovingische tijd een groot gebied, dat reikte van Reims, oostelijk
naar Metz en Trier en noordelijk tot boven het huidige Maastricht. Een gebied doorsneden van rivieren
als de Maas, Mosel en de Aisne. Dit waren ook de voornaamste transportwegen voor goederen en
personen. In dit gebied heersten in de tweede helft van de zesde eeuw de gouwgraven van de
Ardennen, de Reginars of Reiniers geheten, onder het bestuur van de Merovingische/Austrasische
koningen der Franken.
2. Chlotochar I (Lotharius I. +561), zoon van Chlodovech (Clovis +511), was alleenheerser over het
Frankische rijk na de dood van zijn vader, zijn broers en diens nakomelingen. Na zijn dood was zijn
zoon Sigibert, koning van Austrasië tot diens overlijden in 575, opgevolgd door diens zoon koning
Childebert II (+595), die vanaf 592 ook koning was van Bourgondië. Tijdens het bewind van
Childebert II wordt aan de ‘Magnum Templum’ gebouwd, boven het graf van St. Servaas. Van hem is
bekend dat hij ook hof gehouden heeft in zijn palts aan het Vrijthof te Maastricht. De koninklijke
tegenpool van het bisschoppelijke gebied rondom de Onze Lieve Vrouwekerk.21 Misschien logeerde
Childebert II als hij in Maastricht was wel bij zijn tante, een dochter van koning Lotharius I. Die
dochter was getrouwd met zijn oom graaf Giselbert I van de Ardenner gouw. (+915, begraven in
Meersen). Mag men veronderstellen dat koning Childebert II zijn neef Reinier I (Langhals) benoemd
heeft tot de eerste hertog van Lotharingen? Deze veronderstellingen, hoe logisch zij ook klinken, zijn
alleen mogelijk, als in deze tijd de klok ca. 300 jaar vooruitgezet is.
3. Na de dood van koning Childebert II was het diens jongste broer koning Lotharius II (*584
+6281925), die na strijd met zijn mede troonopvolgers, deze versloeg, veijoeg of uitmoordde. De
graven van het Frankische rijk kwamen ca. 925 in opstand (tegen Lotharius II), onder aanvoering van
Giselbert II, hertog van Lotharingen.
4. De heilige Benedictus, schrijver van de kloosterregels van de naar hem vernoemde orde der
benedictijnen, was bouwer van ca. 12 kloosters en later ook van het klooster Monte Casino in Italië,
Benedictus stierf in 548. Ca. 350 jaar later stichtte een van zijn volgelingen, abt Dodo, in 910 een
klooster in Cluny, waar volgens de regels van Benedictus geleefd en gewerkt werd. In de tiende eeuw
zwermden bouwpastoors vanuit Cluny en bouwden kerkjes en kerken in de romaanse stijl. Veel van
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deze nog bijna puur romaanse kerkjes zijn behouden. Veel van deze kerkjes zijn o.a. te vinden in
Bourgondië, het is de Federation des sites Clunisiens22 die zich alom sterk maakt voor het behoud van
deze kerkjes. Wat is bekend over de bouwgeschiedenis van 600 tot 900? Misschien de Dom van Aken,
waarvan bouwkundigen zeggen dat deze niet voor 1050 gebouwd kan zijn?
5. De bouwtijd van de St. Servaaskerk te Maastricht is een ander vraagstuk. Opdracht tot de bouw
werd door bisschop Monulfus van Maastricht ca. 550 gegeven23 en de inwijding vond plaats in
aanwezigheid van koning Heinrich II in 1039, volgens de geschreven historie. Dit betekent dat het
bijna 500 jaar duurde om de kerk gereed te krijgen, verwoestingen onder andere door de Vikingen
zouden daaraan schuld zijn. Waarschijnlijker is dat de kerk in eerste aanleg na een bouwtijd van ca. 50
jaar gereed was en wel in een puur romaanse vorm. Van deze kerk staat een reconstructie van het jaar
1000 in de Historische Atlas van Maastricht24.
6. In de crypte van St. Servaas staat de graftombe van St. Servaas. Ook staat daar een grafkist van
Karei, hertog van Lotharingen van 977- 991, (*953 +991) met als bijschrift: Broer van koning
Lotharius van Frankrijk.) Beide broers waren zonen van koning Lodewijk van Overzee en Gerberga,
prinses van Sachsen, dochter van koning Heinrich I, der Vogler. De vader van Lodewijk van Overzee,
koning Karei de Eenvoudige van Westfrancië, moest in 923 vluchten voor (koning Chlotharius IL+
62819257) samen met zijn eega Eadyfu van Engeland en hun zoontje Lodewijk (*ca 921). Ook hier
missen we ca. 300 jaar.
1Zie ook de bijbel en het christendom, Dl. I, p. 163; foto van Fabbri van het baptisterium van Albenga, 6e eeuw.
2 Leer van Arius (256-336), die Christus wel de Zoon van God noemde, maar de eenheid van natuur tussen de
Vader en de Zoon loochende; is veroordeeld op het Concilie van Nicea (325).
3 Federation des sites Clunisiens, site Internet http//fsc.cluny .free.fr.
Doel: Hergroeperen van de plaatsen, die ontstaan zijn vanuit de abdij van Cluny.
4 Piper Otto; Burgenkunde, Mtlnchen 1912; Weltbildverlag Augsburg, 1995. ISBN 3-89350-554-7
5 Idem: Pag. 124, voetnoot 2,: Ideler, Commentaar zu Einhards Leben Karls der Grossen: Einhards kroniek over
Karei de Grote is een vervalsing welke stamt uit de twaalfde eeuw, een bewerking van de geschreven biografie
(De vita Caesarium) van keizer Augustus, door de Romeinse historicus Suetonius (ca.77- ca. 130 n.Chr.).
6 Volgens H. lllig gebouwd ca. 1050.
7 Idem pagina 77 e.v. Romaanse muurtechniek vergeleken met de middeleeuwse.
8 Bovenstaande houdt in dat de romaanse bouwstijl door de Merovingers en hun volgende tijdgenoten
gecontinueerd werd.
Verborgen steden; 1990, onder redactie van H. Sarfatij. Maastricht, van de Romeinse tijd tot in de
middeleeuwen, pag. 42-53, door T.A.S.M. Panhuysen
10 Publications 1991, De la société historique et archeologique dans le Limbourg, tome CXV; Opgravingen door
het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek in de jaren 1992 en 1993, Hondstraat 13-17. pag. 335-341.
De vraag is: “Hoe typeert men Karolingische vondsten?”.
11 Publications 1979, pag. 6-266 en 1980-1981, tome CXVI-CXVII, pag. 96-252
12 Veken C.M.J. van der. 1975; Studierapport “Sint Servaaskerk te Maastricht”
Publications 1979, pag. 10 e.v.
14 Herman Grote; Stammtafeln 1877; Reprint-Verlag-Leipzig; Heinrich III, *1017, gekozen koning 1025,
gekroond als medekoning in 1028, koning na het overlijden van zijn vader keizer Konrad II 4-6-1039.
Tome CXVI-CXVII, 1980-1981, Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van St. Servaaskerk, pag. 97- 253
16 Het Volksmisboek, Abdij van Affligem, 2' druk 1921. H. Dionysius, eerste bisschop van Parijs, werd door de
Paus naar Frankrijk gezonden om het geloof te verkondingen. Hij werd met de priester Eleutherius en de diaken
Rusticus onthoofd (martelaren voor de vijfde eeuw?).
17 Het genoemde hoofdstuk beslaat de pagina’s 351-374 in het genoemde boek van Illig.
18 Illig, H., Das Erfundene Mittelalter, pag. 354/6. Onder het middenschip, echter over een dwarse muur loopt
een doorgaand plaveisel (stratum).
19 Dahn, Felix; Die Franken, pagina 101/2, wordt Chlotochar I als Lothar I opgevoerd door A. Lognon, de
kaartenmaker van de opdelingen van het rijk der Franken onder de Merovingers in de Vle eeuw.
20 Publications, Tome CXV 1979, Samenvatting Van der Veken; pag: 10-35.
21 Panhuysen T.A.S.M. In: Verborgen steden, stadsarcheologie in Nederland; p. 52
22 Site Intemet:http//fsc.cluny.free.fr
23 Volgens de kroniek van Gregorius van Tours.
24 Ramakers, Emile 2005; Historische atlas van Maastricht; pag. 16 Sint Servaas reconstructie in het jaar 1000.
Op pagina 17 staat een reconstructie van de koninklijke palts aan de noordzijde van het Vrijthof (Karolingisch?)
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Danialand - Danamarken - Denemarken
What’s in a name Dana?
Joël Vandemaele, Watou
Prehistorische sporen van Atlantische volkeren zijn aangetroffen in het Middellandse Zeegebied, zo
vermelden Griekse en Egyptische bronnen. Zo vermeldt de Griekse historicus Timaos1 in 300 v. Chr. :
“De Atlanten heersten over Lybië tot Egypte, en over Europa tot Thyrennië. ” In Griekenland werden
de inwoners Danaoi genoemd door Vergilius (70-19 v.Chr.) in de Aeneis: “Timeo Danaos, dona
ferentes ”, ik vrees de Grieken als zij geschenken aanbrengen.
Als wij nu naar de woongebieden van de Atlanten aan die gelijknamige Oceaan trekken, zien wij dat
de grote invasie van het volk Thuata, de Dana in Brittannië en Ierland aan de overkant van Het Kanaal,
afkomstig was uit de Danamarken2, de streek die Ravennas (670) in Germania met de oemaam Dania
aanwijst, waaruit de Saksen komen. Waar is dat geografisch gezien? In Ierland is de traditie van de
Dana’s nog levendig en identificeert men de godin Brigit met Danu, gelijkgesteld met de godin Kalta
van de Kelten, Cale in Sumerië en met Kali in Zuid-India en haar beroemde vagina-tempel van de
godin der vruchtbaarheid, die ik verleden jaar bezocht. Danaus is de zoon van de Keltische god Belus,
verklaart de historicus E. de Moreau3 en met hem meerdere Franse historici. De Ierse hoofdstad
Dublin heet nog in Oud-iers: Baile Atha Thuata, de volksstam van Bel, (zie ook Belfast en de vele
Belnamen aan weerszijden van Het Kanaal). Waarom spreken grote taalkundigen over een Keltische
taal uit deze regio’s, als voorloper van Oudfries, Oudsaksisch, Angelsaksisch, IJslands en zoveel
westerse kusttalen. (Moetje de Keltische krijgers, de Catti, de Bel aanbinden?)
In de Latijnse middeleeuwse teksten vind ik ook na de Romeinse bezetting, de vermelding van die
Dani-stam bij Gregorius van Tours (521) in Historiën, III. Koning Chlochilaich van de Dani deed
vanuit zee een invasie in Gallië, in het Frankenland van Theoderik4. Dat is de westkust van Frankrijk.
Zijn die Dani ook de Danai en Danoi? Een onbekende kosmograaf uit Ravenna verklaart: “op het
vierde uur van de nacht ligt het vaderland van de Northomanni, dat door de Ouden ook Dania wordt
genoemd.. .in welk vaderland met de Albis (Alba = Aa) vele jaren de grenslijn met de Franken
was.. ,”5 [De Alba, conventioneel vertaald als Elbe, past hier niet, die was nooit de grens met de
Franken], In hoofdstuk IV, 13 staat: Dit Dania wordt nu het land van de Northomanni genoemd, en in
IV, 23 zegt hij: Saxonia en het land van de Dani is ook het land van Frigones (Friezen). Wat loopt hier
allemaal door elkaar op de westkust van Frankenland? Soms schrijft hij zelfs: ‘Normanni sive (= of)
Dani ‘vel’ (= of) Sueones Er is dus niet veel kans dat deze Dani toentertijd iets met Denemarken te
maken hadden, eerder gaat het over de Frankische westkust en ‘normannia’, dat Normandië is.
Guidonis zegt6: “Dit Dania is nu het vaderland van de Nordomanni of Warangari genoemd. Deze zijn
verbonden, met Osismi”. Bij Caesar7 is die stam vernoemd bij Venetes uit Normandië-Bretagne.
Volgens Ptolemeus waren er reeds in 150 Saksische eilanden bekend aan Cimbrica Chersonesis, dat
naast de Morini en Menapii lag. Dat is de streek van Caesars dichtste oversteek naar Brittannië (De
Bello Gallico, IV), namelijk de kuststrook van Calais, niet bij Denemarken. Ravennas IV, 17 schrijft:
“Aan de grens van Dania ligt Saxonia, dat van oudsher bij Dania hoorde”. Krasse beweringen, voor
iemand die zich vastklampt aan de moderne cartografie. En dezelfde schrijver beweert dat uit Dania de
slimste mensen voortkwamen. Heeft dit te maken met Pythagoras’ uitspraak, die zegt dat hij de
wiskunde van de druïden had geleerd... van Atlanten..... of van brahmanen uit Indië? Wie is wie in
origine?
De Engelse betrouwbare historieschrijvende bisschop Beda (700), spreekt van Saksen en Angli die nu
in Brittannië wonen maar hun oorsprong niet kennen, ook van de volkeren die aan overzijde van Het
Kanaal verbleven. Naast Bretoenen woonden Germanen, met name “Fresones, Rugini, Danai, Hunni,
antiqui Saxones (en stamgenoten), Bructuarii’8, dus tussen Friezen en Oude Saksen leefden Danai. Dat
is de oude correcte naam uit het Normandisch Dania of streek van Dana’s of Danamarken, zoals de
veroveraars van Griekenland Danaoi genoemd werden.
Bij mij is altijd een denkknoop blijven hangen over de Danamarken in het omstreden Oera Linda
Boek. Gemystificeerd ‘cum laude’ of niet. Volgens dit handschrift zijn de Danamarken gelegen over
de Zuidenlanden van Fresia, [zie SEM-boek I p. 79-81 waar Fresia in Frankenland lag en Friezen
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woonden, zeker vanaf Drusus die nabij Bononia (Boulogne-s/-Mer) werkte en tegen Friezen streed in
12 n.Chr.9]. Die Danamarken kunnen geografisch onmogelijk ten noorden van Nederlands Friesland
gelegen hebben als Denemarken nabij een gebied, toen door Romeinen bezet, zoals de historisch
bedrieglijke kaart in de uitgave 'Die Nordseeküste ’, 200610 etaleert, waarin men de Drususgrachten in
de Denemarken tekent. Doch in OLB staat een verhaal over de ‘fiere’ zeeroverij (door Caesar als
eervolle schaamteloosheid bestempeld), door neef-Teunis van de ‘Oud-Friezen’ in de Middellandse
Zee, de vergoddelijkte stichter van Tyrus in Phenicië, gebied door Atlanten bezet, zei Timaos. Die
zeerover voer met een buit beladen vloot voorbij de Danamarken en Brittannia, om dan aan te meren
in zijn hoofdstad Texalia. Dat is het Tecelia van Ptolemeus ten noorden van Bononia, Escalles bij
Calais, het Axlas van Tacitus in Germania. (Zie SEMafoor 7,3, Lewarde, p. 11-15). Voor
Nederlanders is die plaatsnaam Texland en zijn de Danamarken conventioneel wel Denemarken,
noordwaarts gelegen. Daar steekt geen logica in en zijn Piet Paaltjens & Co gek geweest om dit in
OLB neer te pennen. Bedoeling? Het is voor een vlootadmiraal straalonnozel om eerst met volle buit
voorbij Brittannië en Denemarken te varen en terug te keren naar Nederlands Texland. Dat is
geografische onzin eerste klasse en dit gegeven uit OLB heeft met achterliggende documentatie te
maken waarover de schrijvers toen beschikten. Want welke Nederlander kan het in zijn hoofd
gekregen hebben om ca. 1850 over de Danamarken als Normandië te schrijven? De heidense
hoofdplaats Texalia, dezelfde als de Fastaburcht, werd door de christenen in 804 vernietigd, en dit
werd met grote luister gevierd. Historische leugen of realiteit van Scarlensis? Wat is Nederlands
‘nationale’ geschiedschrijving waard? Het boek van G. Verwey Geschiedenis van Nederland, uitgave
historische bibliotheek, 1975, staat in elke Vlaamse bibliotheek als standaardwerk, doch puilt uit zijn
kaft door aaneengeflanste proposities. Welke pot verwijt de ketel... ? Of kan de naamkunde staalhard
bewijzen dat de Danamarken niet Normandië als streek van Danai in de aangegeven tijdsperiode
geweest kunnen zijn? [Zie achteraan bij de streektaal ‘lingua danica’, in de omgeving van Bayeux],
Een nieuw boek op komst: Negligentia Historica?
Wanneer ik de beste bestaande documentatie de Monumenta Germaniae Historica XVI, (1200)
raadpleeg over de oorsprong van het Danische volk, dan zeggen de middeleeuwse schrijvers, die
levenslang de teksten in vergelijkende methode bestudeerden en die eigentijds bekeken, dat er niets
met zekerheid vaststaat over de oorsprong van de Denen in Denemarken11. Men dacht toen niet meer
aan de originele Danamarken, en de geschiedschrijving werd volledig gebaseerd op latere sagen en
epen. Een paar leuke toevalligheden uit die middeleeuwse teksten geven wellicht stof tot nadenken.
- In de vita Willibrordi12 missioneert die prediker (720), [kerkpatroon van Nederland] samen met
Wulfram, de bisschop van Sens (F) aan het einde van de streek der Friezen en Danai op een eiland, dat
door de inwoners ‘FositeIand’(aldus in de Latijnse tekst!) genoemd wordt, omwille van de verering
van de god Fosite. Welnu, Sens ligt in Frankrijk en Le Fossé ligt in de regio van Rouen, precies de
hoofdstad van Normandië. En Willibrord was samen met een Franse bisschop op missiereis, zover
zuidwaarts in Frankenland, niet in Noord-Nederland noch in Luxemburg. Hoe pijnlijk is deze situering
voor de conventioneel schrijvende Friezen en Denen, Nederlanders, Luxemburgers en Duitsers. En
waarom stellen de Fransen geen orde op zaken over hun ‘vergeten verleden’ geschiedenis?
In hetzelfde historisch mank lopende perspectief uit de Annalen van Fulda13, werd de vita van
Anscharius, monnik uit Corbie bij Amiens (F), [met latere stichting na Noormannentijd te Corvey
(D)], die bij Dani werkte, verkeerd vertaald en valselijk geïnterpreteerd door Adam van Bremen
(1100), die alles op het latere Duitse bisdom Hamburg-Bremen oriënteerde. Hamburgensis betekent
hier feitelijk Hames (Boucres) in Noord-Frankrijk, waar de grote ruïnes van een Romeinse burcht nog
zichtbaar bestaan, en beschreven zijn in een geschiedenisboek Le Chateau de Hames14. In het Duitse
Hamburg werd archeologisch niets gevonden van een groot klooster uit de jaren 850, verklaren 500
archeologen in 2002 op een congres in Duitsland15. Niet ver van Hames kreeg Anscharius een villa te
Welenao ultra A/biam 6, dat is Welles over de Aa (zie hieronder), een geografische plaatsnaam van
een gehucht, gelegen tussen Nordausques en Toumehem, met een Trajectum, zoals A. Delahaye
beschreef. Gelijklopende getuigenissen komen uit de Historie van Ardres en van de abdij van Watten
(SEM-boek I, p. 80). Geografische getuigenissen. Geen supplementaire archeologische bevestiging
nodig van geïndoctrineerde geologen. De ene zegt: Welenas iuxta Toumehem, Welles naast
Toumehem, en de andere zegt: Welles apud Nordosquavi, bij Nordausques, het buurdorp van
Toumehem. Zie waar de ‘Danische’ koningen optraden in die tijd.
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- De monniken Aubertus en Anscharius uit Corbie werken samen met Harald, koning der Dani. “Zy
komen uit zee per schip aan in Colonia, (Coulogne-Calais), zijn Dorestade (Dorewic-Audruicq)
binnengevaren en door het nabije Friezenland, (in Francia apud Morinos, vita Ludgeri) komen zij in
de buurtschap van de Dani (Nortmanni) aan, en Harald gaf hen een gunstverblijf over de Alba, (witte
Aa)”17. Deze tekst wordt geografisch totaal onlogisch wanneer men die conventioneel vertaalt. De
predikers varen niet eerst uit zee per schip naar Keulen, passeren daarna niet Duurstede in de nabijheid
van Friezen, door het land van Denen of Noormannen, en Harald schenkt geen ‘beneficie’ over de
Duitse Elbe. Het land der Nortmanni wordt nergens beschreven als gebied rondom Keulen en
Duurstede, maar rondom een landstrook van Danai in Frankrijk.
- Met bescherming van Lodewijk de Vrome werd in 826 Harald, de koning van de Dani, door Ebo,
aartsbisschop uit Reims, samen met 400 krijgers gedoopt, met Anscharius als ooggetuige18. Later werd
koning Harald door bewakers en leiders vermoord in de streek van Boreas, gelegen op het einde van
het land der Dani. De streek van Boreas is Calais en Ebo uit een Frans bisdom Reims doopte geen
Denen, maar Danai, dus was Anscharius niet werkzaam in Duitsland noch in Denemarken.
- Hierbij was Rembertus van Torhout precies als leerling van Anscharius, de schrijver van zijn vita,
en Torhout is gelegen tussen Roeselare en Brugge in West-Vlaanderen (B). Hij was geboren 'ex gente
Dcmorum progenitus'9’, uit ‘Dcmische stam geboren ’, en Turholt of Torhout was gelegen ‘ ju Francia
occidentali’20 in Noordwest-Frankenland, nergens in Denemarken ofNoord-Duitsland. In Torhout zijn
in 1942 wel degelijk archeologische ruïnes van een klooster uit die tijd gevonden, waarvan het
grondplan zichtbaar is bewaard en de patroon van Torhout is nog Rembertus. De inkomsten van het
nabije klooster uit Torhout dienden volgens de toenmalige schenkingsakte, om het kleine nieuwe
missiebisdom van Hames te ondersteunen, niet voor het ver afgelegen Hamburg zonder bisdom.
- Karei de Grote kende in 809 veel misère met de ‘hoogmoedige’ koning der Dani en zocht een
volksverbonden uitweg door bisschoppen uit de eigen streek te laten wijden. Hij stuurde de overste der
Wangionen [uit Wangionem, in de volkstaal Wormacia (Wormhout) waar een vergadering werd
gehouden ‘cum Francis21 ’ niet bij de Duitsers] samen met Adalhard, de abt van Corbie bij Amiens,
naar de paus Leo te Rome22. Dit heeft opnieuw te maken met het toenmalige Frankenland waar pau
Leo meermaals op bezoek is geweest, toen Karei een derde van de ‘heidense’ bevolking liet
wegvoeren23.
- De vita Radbodi verhaalt: “wanneer de bisschopszetel van Trajectum desolaat was door de vernieling
van de Dani (sive Normanni) koos hij Daventria als zetelplaats, Trajectum onvergetelijk in het hart
dragend”. Dit Trajectum dat van Willibrord was, lag dus in Frankenland, ‘in Fresia adhuc apud
Francos24’’, in Friesland tot dan toe bij de Franken, in Franconiae Inferioris, in het Lagere
Frankenland, zegt de vita zelf, niet in Nederland, niet in Luxemburg. Nabij Daventria ligt het
bisschopshuis ‘(e)piscopem’ (1119) Crémarest25 aan de Liane-rivier, en Daventria is daarom het
Franse Desvres, beschreven als bezitting in de Annalen van de St.-Bertinusabdij uit St.-Omer, niet
Nederlands Deventer als bezitting van deze abdij. Daar was nooit een bisschopszetel.
- In het Noord-Franse universitair cultuurblad Revue du Nord, [in de bibliotheek van Poperinge] treft
de schrijfster Erve-Marie Halba in het verhaal Doon de Mayenee de plaats Vauclère aan in de streek
Danemarche, dat zij in Denemarken vertaalt. Er had namelijk een gevecht met Hagubant van de
Saracenen plaats. In Denemarken weet zij die plaatsnaam niet te verifiëren26. Wij vinden dit normaal.
Waarom? In Denemarken vochten toen geen Saracenen. In Frankrijk ligt Vauclère echter wel bij Laon,
ooit hoofdstad van de Franken geweest. Nog een mooi voorbeeld.
- Een ‘schitterend ijzersterk’ opgezet werkje van conventionele geschiedschrijving vind ik Ferrum
paganorum incanduit- Het ijzer van de heidenen schitterde, van Luit van der Tuuk. Doch wat daarin
over Denemarken en Harald enz. verteld wordt is soms onwaarachtig verschreven en geografisch niet
te plaatsen. Geheel het werkje steekt vol veronderstellingen en geografische tegenstrijdigheden.
Voorbeeld p. 40. De annalist van Fulda vermeldt dat Harald is vermoord door ‘principibus Borealium
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partium et custodibus Danici limitis, geografisch verkeerd vertaald als vorsten uit de
‘noordelijke’streken en bewakers van de ‘Deense’ grenzen. Wij hebben hierboven gezien dat Harald in
Frankenland werd gedoopt, en de streek van vader Boreas ligt bij die van zoon Calais, op het einde
van de Dani en Frisones, die toen afzonderlijk of samen vochten tegen de Franken, en de westerse
kuststreken van de Oceaan beheersten.
Nog sterker wordt de uitleg als Luit van der Tuuk een plaats Jever over de Weser wil gelijkstellen met
Givers uit het Gudnmslied en bard Horand in Denemarken plaatst, Horand der Däne gen Givers cm
den Strand. Tot driemaal toe is de verklaring: het zou kunnen zijn dat...misschien is het. ..wellicht...
Welnu, volgens onze bewerking van het Gudrun-epos (1997) is de tekst: Horand van de Dani
(hogerop aangeduid) gaat naar Givers (Guïnes) aan het strand. Dat klopt in realiteit zonder ‘zouden’
en ‘kunnen’ en ‘misschien’, en is de streek die ook door gerenommeerde letterkundigen zoals, Van
Mierlo27 en Jungandreas, werd aangewezen voor dit epos, omdat er zoveel linken liggen met de
geografische realiteit in Frans-Vlaanderen. Daar bestond een Fries-Saksische cultuur met een eigen
letterkunde. Ik heb dit al in drie unieke westerse handschriften aangewezen, OLB, Gudrun en
Beowulf, en gedurende 10 jaar kan niemand tegen die geografische beelden iets inbrengen dat
rationeel steek houdt.
- Ik moet nu nog een leuk taalkundig argument aanhalen om aan te tonen dat de Danamarken met
historische zekerheid iets te maken hadden met de door ons aangeduide streek van Normandië en
Bretagne. Interessant om weten voor de ‘protestanten’ van OLB.
Willem de Veroveraar (1066 -1087), hertog van Normandië, ook koning van Engeland, zond zijn zoon
Richardus bij de Bajocas: 'Bajocas mittens, ubi lingua danica eruditus est ’ om de streektaal te leren,
dat is naar Bayeux. De meest gesproken taal was daar het ‘Danish’ ‘dadiscae regionis lingua’ die in
Bayeux onderwezen werd, en hij deed dit omdat er in Rouen enkel Latijn werd onderwezen28. Hou
eens rekening met dit tijdsgebeuren en met de streekverbondenheid. Negatie van deze feiten is
historische onzin. Wat een taal al lijden kan of waar een taal toe leiden kan. ‘Gebruik uw gezond
verstand’, zei Mostert ooit in Bavel (SEM-symposium, november 2004), en mijn boodschap is: Leef
blij met het zoeken naar de oudste plaatsnamen, in plaats van de jongste leugens.
1 Timaeus, Historiai, 25b
2 Jones Kathy, The ancient British Goddess, Ariatna publications, Somerset, 1991
3 De Moreau, E., Histoire de l ’Eglise en Belgique, p. 10
4 Gregorius van Tours, Historiën, III, 3
5 Ravennas, Cosmographia, IV, 11
6 Guidonis, Geographia, 128
7 Caesar, De Bello Gallico, III, 7-9
8 Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, V, cap. IX
9 Cassius Dio, LIV, 33
10Meier D., Die Nordseeküste, Geschichte einer Landschaft, Boyens, 2006, p. 53
11 Historia Gentis Danorum, MGHS, XVI, p. 382; Annales Ryenses, en Annales Hamburgenses. "nihil certi
constat de origine”
12 Vita Willibrordi, MGHSRM, VII, p. 124
lj Annales Fuldenses, MGHS, I, p. 360
14 De Foucault, J.A., Notice Historique sur la Commune de Hames-Boucres, 1972
15 Ad Maas, Hiaten dichtdenken, in: SEMafoor, 4, 4 (nov. 2003), p. 17
16 Remberti Vita Anskarii, MGHS, II, p. 683 e.v.
17Vita Anscharii, o.c., p. 695
18 Mourret, L., L'Eglise et le Monde Barbare, p. 211
19 Remberti Vita Anskarii, MGHS, II, Cap. 14, p. 716
20 Remberti Vita Anskarii, MGHS, II, p. 708
21 Annales Pataviani, MGHS I, p. 17
22 Annales Fuldenses, MGHS, I, p. 354
23 Einhardi Annales, Hdf. V, p. 65
24 Alcuini Vita Willibrordi, MGHSRM, VII, p. 85
25 Van Overstraeten, J., De Nederlanden in Frankrijk, p. 179 Crémarest (1119) ‘piscopem’
26 Halba, E.-M Revue du Nord, T. 87, april-sept. 2005, Doon de Mayence, p. 365
27 Van Mierlo, J., Geschiedenis van de Oud- en Middeleeuwse Letterkunde, 1928, p. 67
28 MGHS, Willel. Genret. p. 237
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De noordelijke Rijnarm en de kaarten van Ptolemaeus:
twee onderwerpen die nauw met elkaar verweven zijn
M.A. Holtman, Kantens

Inleiding
Ongeveer 40 jaar geleden kwam ik in contact met een oude boer uit Surhuizumermeeden (Fr). Hij
nodigde me uit eens op zijn boerderijtje te komen kijken, want achter zijn groenland stroomde vroeger
de alde Riin, de Oude Rijn. Het bleek de Lauwers te zijn en dat wist hij ook heel goed, maar het was
een leuk lokkertje. Zijn voorouders die hier reeds enkele geslachten gewoond hadden, noemden de
droge bedding met die naam. Het kanaal van het Friese meer de Fluessen naar de Lemmer heet zelfs
de Lemster Ryn. Oude volksoverleveringen bevatten dikwijls een kern van waarheid. Bovendien zijn
er langs de loop van de Lauwers en aanliggende waterstromen naar het IJsselmeer bij Lemmer een
aantal Romeinse munten gevonden. Bij Oudeschoot munten van Tiberius en bij een brug over de
Tjonger van Domitianus, een munt van Antoninus Pius bij Legemeer en een munt van Gordianus bij
Lemmer. In Augustinusga vond men munten van Traianus en Antoninus Pius en een munt van Gaius
(Caligula) werd bij Strobos gevonden. In 1991 en 1992 deden enkele detectorzoekers in de buurt van
Zoutkamp tweemaal een vondst van munten uit 150 v.Chr. tot 37 n.Chr. aan de oever van de Lauwers.
Vooral echter de klassieke bronnen geven aan dat er een Rijnarm recht naar het Noorden gelopen
heeft. Ik laat eerst enkele klassieke bronnen de revue passeren en ga daarbij in op het bijzondere
belang van de meetgegevens van Ptolemaeus.

Gegevens uit de klassieke bronnen
Ptolemaeus
Ptolemaeus deed omstreeks het jaar 138 graadmetingen aan de kust, ook bij de Friezen en de
Germanen. Die metingen zijn bewaard gebleven. De Eems (Amisia), de Wezer en het castellum
Flevum bij Krangeweer liggen op de goede plaats. De haven Mamamanus Portus (het Ganzenhuis bij
Houwerzijl) moet - naar de graden te oordelen - dicht bij Vidrus liggen. Het lag op 28°, 54°, 45°. De
monding van de rivier Vidirus fluvius (de Kliefsloot) waardoor de Romeinen naar het meer Flevum
zeilden lag bij Vidrus en dat is het Oldorp op de kaart van Nicolaas Visscher en L. Tjarda van
Starkenborgh, die overeenkomt met Die Geographie des Ptolemaeus, Otto Cuntz, Berlin, 1923 en
overgenomen is uit de Geschiedkundige Atlas van Nederland, eerste deel, ’s-Gravenhage, 1913-1932.
P.J. Blok en A.W. Byvanck. Engeland (Kent), de Rijn, de Eems en de Maas, alle hebben op deze
kaarten hun juiste plaats.
In het geografisch handboek van Ptolemaeus (87-150) worden na de Rijn de mondingen van de
Vidrus, de haven Mamamanis en de mondingen van de Eems, Wezer en Elbe genoemd'
Julius Caesar
Hij schreef volgens Gerard Geldenhouwer (1482-1542): Want de Rijn, die in één bedding doorloopt,
waarbij hij geenszins onaanzienlijke eilanden voorbij stroomt, wordt bij het begin van het Bataafse
land als het ware in twee rivieren verdeeld; hij behoudt zijn naam en de kracht van zijn stroming waar
hij langs Germania loopt (dus naar het noorden,), totdat hij zich mengt met de Oceaan; langs de
Gallische oever stroomt hij breder en rustiger, met een gewijzigde benaming door de plaatselijke
bevolking Waal genoemd, om spoedig opnieuw van naam te veranderen en Maas te heten; in de
reusachtig grote uitmonding (Helinium) stort hij zich in diezelfde Oceaan K
De noordelijke stroom wordt meestal begrepen als de Oude Rijn (naar Katwijk) maar dat is volgens
1 Gerard Geldenhouwer van Nijmegen ( 1482- 1542) Historische Werken. Hilversum 1998
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mij niet juist (zie verderop), al heeft daar natuurlijk wel een Rijntak gelopen (zie ook de
archeologische bevindingen).
Plinius
Plinius schreef over de Betuwe: Dit edele eiland van de Bataven en Caninefaten ligt over een afstand
van bijna 100 mijl aan de Rijn. Andere eilanden aan de Rijn zijn van de Friezen, Chauken,
Frisiabones, Sturiones en Morsatiores en strekt zich uit tussen Flevum en Helinium. Zo werden de
mondingen genoemd waarin de Rijn zich in het noorden in meren, in het westen in de Maas stort;
midden tussen deze twee bewaart hij een bescheiden bedding met zijn eigen naam in noordwestelijke
richting 2. Flevum is het Meer van Fivelingo tussen de Saksische stad Groningen en het Vriese
platteland. Op een andere plaats vermeldt Plinius: De Rijn loopt over een lengte van 100 mijlen
rechtuit naar het noorden, waar ze overvloedig uitstroomt in de Germaanse Zee. Door een kleine
bedding loost ze enig water in de Maas 3. De Romeinen voeren volgens Pomponius Mela door het
Mare Flevum en daarna rond het eiland met diezelfde naam. In de Naturalis Historia, IV meldt
Plinius, dat de Rijn via drie armen zijn water in zee stuwt. In de eerste plaats door een noordelijke tak
via de grote meren en het Flevum.
Ansgarius
Deze noordelijke Rijnarm wordt eveneens genoemd omstreeks 850 door Rimbert in de Vita
(beschrijving van een heiligenleven) van Ansgar, de missionaris die door Lodewijk de Vrome in 826
naar de noordelijke volken werd gezonden. De reis ging langs de Rijn tot Dorestad (Wijk bij
Duurstede), volgde de Kromme Rijn en de Vecht langs Muiden, daarna door het (latere) IJsselmeer,
door de Lemsterryn en het meer Fluessen over de Aelmere (het natte midden van Vriesland), het
Bergumermeer en daarna naar de wadden. Bonifatius voer in 755 van Utrecht over de Almere en
landde eerst in Westergo. Vergeet niet, dat het IJsselmeer in die tijd nog een groot laagveengebied
was. Door de overstromingen van 1170 ontstond het IJsselmeer. Tussen Stavoren en Enkhuizen kon
men vóór die tijd met behulp van een lange plank met droge voeten de Vlie/het Fly oversteken volgens
Comelius Kempius (geboren in 1520 in Dokkum).
Corbulo
In oude geschiedenissen van de Friezen werd vermeld dat vroeger in een bepaalde arm van de Oceaan
een zeer veilige haven voor grote schepen werd gemaakt nabij de burcht Mararmanis waarvan de naam
en de ruïne nog tot op de dag van dat ze beschreven werd, bewaard zijn gebleven. De ligging van die
plaats stemt overeen met de lengte- en breedtegraden zoals Ptolemaeus die heeft aangegeven. Het was
de zeehaven van de Mame, de Portus Mamamanis die tussen Houwerzijl en Ewer ligt achter de
boerderij het Ganzenhuis (Mulder). De haven werd gegraven in het jaar 46 onder leiding van Corbulo
door Romeinse soldaten. Een soort tijdverdrijf om de soldaten rustig te houden. Ook de afbeelding van
Phleum (castellum Flevum) is juist weergegeven. Ze laat de wierde op Krangeweer bij Stedum zien
die in de 19e eeuw werd afgegraven met haar uitloop naar het Maarvliet waaraan het castellum lag. De
haven wordt aangegeven door een hoop uitgegraven modder. Nu nog te zien naast de autoweg van de
Eemshaven naar Groningen bij het viaduct over het spoor nabij Westerwijtwerd en Stedum. Corbulo
stichtte een marinehaven aan de kust, die hij Portus Mamamene noemde. Op de kaart van Ptolemaeus’
graadmetingen Mamamanus Portus genoemd. Dit gebied wordt in 970 weer genoemd als het gebied
van Ulrum, Kloosterburen en Leens: in hiis ... comitatibus scilicet... Merimerime. Die Marinehaven
van 470 bij 196 meter lag oostelijk van Houwerzijl achter het Ganzenhuis en de boerderij ligt
vermoedelijk op de ingang (Klief) naar de binnenhaven. Er wordt nu nog tufsteen gevonden in de tuin.
De haven werd door de Romeinse soldaten gegraven en de modder werd op de aanliggende landerijen
gedeponeerd. Dat is nu nog heel goed te zien.
De haven Mararmanis waarvan Ptolemeus melding maakt moet in Vriesland worden gezocht. In oude
geschiedenissen van de Friezen wordt vermeld dat vroeger een bepaalde arm van de Oceaan een zeer
veilige haven voor grote schepen heeft gemaakt nabij de burcht Mararmanis waarvan de naam en de
2 Gerard Geldenhouwer van Nijmegen ( 1482- 1542) Historische Werken. Hilversum 1998
^ De Wereld. Naturalis historia. Plinius. Vertaald door Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters. Amsterdam
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ruïne nog tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. De ligging van die plaats stemt overeen
met de lengte- en breedtegraden zoals Ptolemaeus die heeft aangegeven.
Ptolemaeus
Ptolemaeus begon zijn wetenschappelijke carrière in Alexandrië rond het jaar 125 en hij heeft nimmer
geclaimd, dat de Geographie, een boek dat hij schreef met gegevens over de ligging van een deel van
de wereld, een origineel document van hemzelf was. De geografische gegevens in het boek zijn
afkomstig uit het werk van Marinos van Tyre. Marinos was al dood toen Ptolemaeus aan het boek
begon4. Ook nam hij informatie over van andere geografen, onder anderen van Hipparchus die leefde
van ca. 190 - 125 v.Chr. en van Eratosthenes die drie eeuwen eerder leefde. De breedtegraden van
Hipparchus zijn meestal door Ptolemaeus overgenomen, maar niet altijd. Hij zegt in Boek 8 van de
‘Geographie’: We hebben 10 landkaarten van Europa gemaakt, 4 kaarten van Libyë en 12 kaarten van
heel Azië. Dus hijzelf zorgde in die tijd reeds voor kaarten. In een aantal handschriften staat: Uit de
acht boeken Geografika van Claudius Ptolemaios heb ik, de werktuigkundige Agathodaimon uit
Alexandrië, de gezamenlijke Oikumene 'getekend'. Het kan ontworpen of getekend betekenen.
26 Landenkaarten zijn echt afkomstig van Ptolemaeus ondanks de overschrijvers en overtekenaars 5.
De Griekse titel van het boek was: Gids om een Wereldkaart te verkrijgen. Hij gaf instructies voor het
maken van een wereldkaart op een globe en voor een eenvoudige uitbeelding op een vlak met
coördinaten van lengte en breedte. De ‘Geographie’ van Claudius Ptolemaeus van Alexandrië bevat de
lengte- en breedtebepalingen van ongeveer 8000 plaatsen, steden, riviermondingen etc. binnen de
klassieke wereld waardoor kaarten geconstrueerd konden worden 6. Ptolemaeus’ autoriteit was zo
groot, dat aan het eind van de 16e eeuw 31 uitgaven van de ‘Geographie’ met kaarten in het Latijn of
Italiaans waren verschenen.
Veel kaarten uit de jaren 1550 - 1620 vertonen nog de invloed van Ptolemaeus, onder andere de
kaarten van Sibrandus Leo (Sybren Lieuwes uit Leeuwarden). De laatste eeuwen werd er veel kritiek
geleverd op de Ptolemaeuskaarten, naar mijn mening ten onrechte.

Besluit
Byvanck ging uit van de graadmetingen van Ptolemaeus en die kloppen bij hem allemaal. Helaas
wilden de Hollanders het mare Flevo in de voormalige Zuiderzee een plaats geven en daarom
verklaarden ze de ‘Ptolemaeuskaart’ voor onbetrouwbaar. Ook Katwijk met de Brittenburg is via
Ptolemaeus juist te lokaliseren. Helaas kunnen de wetenschappers Vidrus aan de monding van de
noordelijke Rijnarm niet plaatsen in Holland. De graadmeting van Ptolemaeus lokaliseert deze plaats
bij het huidige Zoutkamp. Die plek werd door de oude vissers Oldörp genoemd, omdat daar zoveel
tufsteen lag. De toren van het nabijgelegen Vierhuizen werd van deze tufsteen gebouwd. De toren
werd in 1838 afgebroken. Op de kaart van de gebroeders Coenders uit 1683 wordt het dorp Ulrum
(voor Groningers: Uldrum) aangegeven als Vidrum7.
Voor reacties graag
e-mail: m.a.holtman@versatel.nl

4 Ptolemy's Geography. An annotated Translation o f the Theoretical Chapters. J. Lennard Berggren and Alexander Jones.
Princeton 2000
Text und Karten des Ptolemäus von Dr. Paul Schnabel. Leipzig 1939
6 Fontes Cartographici Orteliani. Dat “ Theatrum Orbis Terrarum” von Abraham Ortelius und seine Kartenquellen. Peter H.
Meurer. Weinheim 1991
^ De Groninger Vriezen worden aangegeven met een V , want wie kent een de Fries??
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Forum Hadriani, de stad van de Cananefaten
Hans Wijffels, Neerpelt
Ter plaatse van het tegenwoordige Voorburg is er in de Romeinse tijd een centrum van activiteit geweest.
Dat is al lange tijd bekend. Al vanaf de 12de eeuw werden er langs de Vliet op 15 km ten zuidwesten van
Leiden ruïnes uitgegraven op de Arentsburg bij Den Haag. Reuvens, de jong gestorven eerste directeur
van het Rijks Museum van Oudheden te Leiden, heeft er zelf met zijn gezin gewoond en heeft er tussen
1827 en 1834 opgravingen verricht. De vindplaats is door hem herkend als de Hadrianus-markt, het Forum
Hadriani.
De naam Forum Hadriani staat op de Tabula Peutingeriana. Dat is de oude Romeinse wegenkaart van
Agrippa uit de tijd van Augustus, die later is bijgewerkt in de laat-Romeinse tijd. Een kopie ervan is rond
1500 teruggevonden in een bibliotheek van Maximiliaan van Oostenrijk en is via Konrad Peutinger
bewaard gebleven. Het Forum Hadriani is op deze kaart de enige plaats in het Haagse duingebied, die niet
aan de Rijn, de Maas of de Noordzee is gelegen. De ligging van het Forum te Voorburg heeft juist
daardoor door de jaren heen de toets der kritiek doorstaan.
Opmerkelijk is wel, dat het Forum op de Tabula Peutingeriana niet aan een weg ligt. De Tabula is een
typische reiskaart. Op de ingetekende wegen geven knikjes de aanliggende plaatsen aan en tonen getallen
de onderlinge afstanden. Op de kaart is het Forum echter als een tussenvoegsel vermeld naast de plaats
met het grootste vignet, het Praetorium Agrippinae. Wel ligt het Forum zo weergegeven op een centrale
plaats, geheel omringd door wegen. Het is, hoe achteloos ook vermeld, daardoor mede bepalend voor de
beeldvorming van de Romeinse tijd in Nederland.
Het onderzoek naar de historie van Voorburg heeft vele ups en downs gekend. Door de vroege dood van
Reuvens is er geen eindverslag verschenen van zijn “Opdelvingen der Romeinsche bouwvallen ter
waarschijnlijke plaatse van het Forum Hadriani op de hofstede Arentsburg”. Pas in het begin van de 20sle
eeuw zijn er weer opgravingen verricht door Holwerda, die toen dacht er een castellum met vlootstation
gevonden te hebben. Later, in de jaren zestig, heeft Bogaers het Forum weer als stad herkend op basis van
zijn interpretaties van enige mijlpaalinscripties.
Het Forum heeft dus een lange geschiedenis van veelvoudig en intermitterend onderzoek gekend. Het is
de grote verdienste van de Archeologische Werkgroep Voorburg, dat er nu najaren een overzichtelijk
standaardwerk tot stand is gekomen onder de titel: “FORUM HADRIANI, Van Romeinse stad tot
monument”.
Toen in 1984 dat groepje amateurs de gelegenheid waarnam om de spa weer eens ter hand te nemen, was
er in zeventig jaar praktisch geen archeologisch onderzoek meer gedaan in Voorburg. De Werkgroep heeft
toen op basis van geschiedkundige gegevens en bevindingen van onderzoek de “Kroniek van Voorburg,
twintig eeuwen werken en wonen langs de Vliet” geschreven. Deze kroniek is als het ware de inspirerende
blauwdruk voor het huidige standaardwerk geweest.
Het vijfhonderd pagina’s dikke standaardwerk telt een veertigtal bijdragen van evenzovele auteurs, die
tezamen een boeiend beeld schetsen van twintig eeuwen Voorburg. Een ware collage van artikelen geeft
een caleidoscopische kijk op de gesluierde geschiedenis, behandelt de prehistorie, het ontstaan en de
ondergang van de Romeinse stad, de middeleeuwen, de ins en outs van het onderzoek tot en met de
herontdekking van het Forum Hadriani in de moderne tijd.
Alhoewel alle artikelen zich op hetzelfde onderwerp richten, bestaat er een grote variëteit in benadering en
heeft het boek bij vlagen het karakter van een syllabus. Wel zijn er doorlopende verhaallijnen aanwezig.
Vooral de talrijke kleurrijke romantische beschrijvingen van het Romeinse Forum door Buijtendorp en de
verklarende uitleg van eindredacteur De Jonge, die ook een tiental artikelen voor zijn rekening nam, geven
structuur aan het geheel.
Maar bij een dergelijk omvangrijk project is het onvermijdelijk, dat de bijdragen hier en daar niet sporen
en de auteurs van opvatting verschillen. De lezer moet dan zelf maar zijn weg zien te vinden en treft zich
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soms aan in een levendige nog lopende wetenschappelijke discussie. Anderszins zijn er ook onderwerpen
met grote stelligheid behandeld, waarbij toch zeker een ruimere interpretatie mogelijk zou zijn geweest.
Wie waren de Cananefaten? Tacitus spreekt van canninefaten en vermeld een “ala caninefas”, een
ruitereenheid in Romeinse dienst. Ook heeft Corbulo indertijd Ganascus, die “canis nefas”, trouweloze
hond, af laten maken. Zo’n hoge dunk van dat horig volk hadden de Romeinen niet. Caninefaten is
mogelijk lang de geuzennaam geweest van deze stam par Batavis. Tweehonderd jaar later noemen zij zich
salonfähig Canafates of Cananefaten, de “meesters van het kanaal”. Die naam staat vermeld op de door
hen zelf in het jaar 250 opgerichte Decius-mijlpalen.
Wie gaf het Forum Hadriani het Romeinse stadsrecht? Hadrianus in het jaar 120? Hier speelt de rivaliteit
met zusterstad Ulpia Noviomagus een rol. Nijmegen, met een groter voetspoor van de Romeinen, claimt
die prioriteit van stadsrecht. Het jubileumboek bij de viering van het 2000 jaar bestaan van Nijmegen
vermeldt, dat Trajanus Noviomagus stadsrecht heeft gegeven. Dat zou dan al in het jaar 100 zijn, dertig
jaar na de Bataafse revolte. Is dat nu wel geloofwaardig?
Na die opstand is de ijzeren Romeinse discipline hersteld met de te verwachten gevolgen voor de Bataven.
Het land wordt bezet door het tiende legioen, ouderen worden geschat, de jongelingen gegijzeld, het
Oppidum verwoest en het volk vernederd en verdreven naar de Waalkade. Het is voorstelbaar, dat Julius
Civilis zelf in een kooi in triomf door de straten van Rome is gevoerd en daar in het publiek is
terechtgesteld. Zo rekenen Romeinen af met trouweloze bondgenoten.
Toen Trajanus de bezettingsmacht terugtrok, heeft hij als compensatie voor de economie het
gedemoteerde volk het ius nundinarum gegeven om in Ulpia Noviomagus markt te houden. De bezetting
van de Caninefaten is mogelijk pas later opgeheven, aangezien zij pas van Hadrianus in het jaar 120 het
marktrecht kregen voor het Forum Hadriani. Hier is geen sprake van stadsrecht.
Het heeft de Nijmegenaren zeker gestoken, dat Bogaers in 1960 in zijn inaugurale rede nota bene in
Nijmegen de inscriptie op de mijlpaal van Marcus Aurelius had gelezen als Municipium Aelium of
Aurelium Canninefatium. Hij stelde, dat de mijlpaal naar het Forum verwees en dat het Forum Hadriani
ten laatste in 162 stadsrechten had gekregen, dus eerder dan Ulpia Noviomagus.
Willem Heda, de geschiedschrijver van het bisdom Utrecht, meldde echter reeds in 1521 dat de mijlpaal
van Marcus Aurelius was gevonden “in utiligine, prope Naeldewijck”, ofwel in een spuigat nabij
Naaldwijk, en dat het opschrift luidde: “A MAFC MP XII”. De paal stond dus op 12 mijlen (18 km) van
het caput viae, dat met de naam M.A.F.C. wordt aangeduid. Het is mogelijk, dat Bogaers deze originele
referentie niet heeft gekend en een verkeerde inscriptie heeft gelezen.
Het is ook onwaarschijnlijk, dat het Forum Hadriani het caput viae zou zijn. Het Forum ligt op de Tabula
Peutingeriana niet aan een weg en het heeft niet eens een vignet. Nu heeft de vondst van de vier mijlpalen
in het Wateringse veld in 1997 meer duidelijkheid verschaft. De palen zijn naast de sokkel gevonden en de
oudste paal is in 150 geplaatst. Dat is de paal van Antoninus Pius, het opschrift luidt: “A MAC MP IIII”.
De paal stond dus op 4 mijl (6 km) van M.A.C., het caput viae.
Dat het Forum Hadriani het caput viae niet kan zijn geweest is ook hier nog eens duidelijk, omdat het op
een afstand van 5.25 km ligt van de palen en de aanduiding dan MP III zou zijn geweest. Ook het
vlootstation bij Naaldwijk, dat aan het Helinium bij de mond van de getijderivier de Gantel lag, komt niet
in aanmerking, omdat de afstand er van tot de palen 7.2 km bedraagt.
Het mini castellum van Ockenburgh ligt op 6.25 km van de palen en op 18 km van het spuigat in
Maassluis, gemeten over de weg langs de kust en de oever van het Helinium. Hier kan derhalve het caput
viae M.A.(F.)C. hebben gelegen. Er ligt hier geen stad, wel een groot gebouw. Mogelijk lag hier een
versterkte verblijfplaats: het Mansio Agrippinensis (Forensis) Coloniae.
Ockenburgh ligt strategisch op het hoogste punt in de omgeving met uitzicht over het Helinium en over de
monding van de Rijn. Hier ligt ook de uit de duinmeertjes opwellende bron van de Haagse beek. Een
vorstelijk verblijf, het badvignet waardig: “Mansio augusti in praetorio est”.
Het Mansio Agrippinae Coloniae of Praetorium Agrippinae is waarschijnlijk een dependance geweest van
de hoofdstad van Germania Inferior, Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Keulen).
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Het Mansio is mogelijk een instelling geweest van de Romeinse overheid van waaruit ook recht werd
gesproken en het rumoerige Caninefaatse volkje onder controle gehouden kon worden. Het kan tevens als
een staatshotel voor de Agrippinenses hebben gefungeerd met een enigszins luxe onderdakmogelijkheid
voor aanzienlijke reizigers als een reisstation op weg naar Britannia.
Van af het Praetorium Agrippinae stroomt de Haagse beek parallel langs de duinwal tot aan
Scheveningen. Daar lag mogelijk bij een duinmeertje de sterkte Matilo. Van daaruit stroomt de beek
landinwaarts als de Laak naar het Forum. De Romeinen zullen er wel een stuw in hebben geplaatst om de
zoetwatervoorziening voor het Forum te verzekeren en het zoet water van het brak water gescheiden te
houden, want het water van de Laak loosde op de Gantel. Bij de aanleg van het Corbulokanaal is dat
gedeelte natuurlijk gekanaliseerd. Er moet daar flinke getijdebeweging zijn geweest, want het tijverschil in
het Helinium was toen wel 3 meter groot.
In het standaardwerk wordt er weinig aandacht besteed aan de watervoorziening voor het Forum. Het is
niet zo verwonderlijk, dat de waterloop van de beek over het hoofd is gezien. Enkele jaren terug waren de
bouwers van de Haagse tramtunnel onder de Grote Marktstraat haar ook vergeten.
Die tunnel door de beek stond bij de Hagenaars toen bekend als de “zwemtunnel” of “tramtanic”.
De stad van de Cananefaten is als handelscentrum wel op transport over water aangewezen geweest en
moet ook eigen havenfaciliteiten hebben gehad. De verbinding met de Rijn via het kanaal van Corbulo zal
onderhoud hebben gevraagd. Maar het Helinium was als zeehaven met opkomend tij goed te bevaren met
de Gantelmond als binnenhaven. De mijlpalen van het Wateringse veld stonden in het Gantelbed en
dienden wellicht als meerpalen voor de pontons.
In de tweede helft van de tweede eeuw werd men al geplaagd door invallende Chatten. Mogelijk heeft
Marcus Aurelius toen reeds toestemming gegeven de steden te ommuren. De muur van het Forum is
wellicht overhaast geplaatst, want die staat op plaatsen dwars door de bebouwing heen zoals uit
opgravingresultaten blijkt. Alleen de binnenstad werd beschermd. Een klassiek gepland
stedenbouwkundig stadsontwerp lag er duidelijk niet aan ten grondslag. De prachtige kleurplaat van het
stadsoverzicht in het boek geeft er wel een heel mooi onwerkelijk euforisch beeld van.
Keizer Marcus Aurelius Antoninus, beter bekend als Caracalla, verleende in het jaar 212 door de
Constitutio Antoniniana aan alle vrije inwoners van het rijk het Romeinse burgerrecht. De Limes was toen
al zeer permeabel. Het is goed mogelijk, dat bij die gelegenheid ook UlpiaNoviomagus en Forum
Hadriani tezelfdertijd stadsrecht hebben gekregen. Het waren toen al steden de facto, maar nu dienden ze
zichzelf te beschermen, want dat was van Rome niet meer te verwachten.
In het najaar van 2005 werd in Rijswijk de mijlpaal van Caracalla gevonden, die in het jaar 213 is
geplaatst langs de gekanaliseerde Gantel van af het Wateringse veld naar het Forum. Het is al de tweede
paal die er opduikt. In 1963 vond een wandelaarster er de Decius-paal uit 250. Volgens de
stadsarcheologen hebben de beide palen naast elkaar gestaan op de hoek Huis te Landelaan en Winston
Chuchilllaan en wel op een afstand van een Leuga (2.25 km) van het Forum Hadriani.
Opmerkelijk is wel, dat de pendant voor de oudere Antoninus Pius-paal ontbreekt. Dit zou er op kunnen
wijzen, dat pas vanaf 212 de Civitas door de Cananefaten als caput viae werd gezien.
Lang heeft de Stad der Cananefaten echter niet meer bestaan. De teloorgang van de stad wordt in het boek
in detail beschreven. De grote pest epidemie van Cyprianus (250 - 270) verzwakte de bevolking en de
vematting ondermijnde de plaatselijke economie en toen na de desintegratie van de Rijngrens in 276 het
stadje blootstond aan plundering was het gauw gedaan.
Hoewel het aannemelijk is dat er later nog immigranten van benoorden de Rijn hebben gewoond en de
ruïnes aantrekkingskracht bleven uitoefenen, was toen het Romeinse karakter van de stad verloren gegaan.
En De Jonge concludeert: “Men zal er destijds geen traan om gelaten hebben”.
Conclusie
Het “FORUM HADRIANI” is een boeiend en dramatisch relaas geworden van opkomst en teloorgang. In
de vroeg Romeinse tijd was hier de Stad der Cananefaten het middelpunt van de activiteit en het episch
centrum in het westen van Nederland. De Archeologische Werkgroep Voorburg heeft het Forum Hadriani
nu wel duidelijk als stad op de kaart geplaatst. Bravo.
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PATAVIA op de Peutinger-kaart
J. Rozemeyer, Etten
Indachtig de doelstellingen van de SEM, “hernieuwd onderzoek naar de vroege geschiedenis der Lage Landen”,
vraag ik uw aandacht voor een typisch SEM-onderwerp: de Lage Landen op de Peutingerkaart (PK), daar
aangegeven als de regio PATAVIA.
Patavia wordt op de PK begrensd door de Fl. Renus (de Rijn) in het noorden, en de Fl.Patabus (vermoedelijk
wordt daarmee de Waal bedoeld; overigens is deze rivier meer stroomopwaarts duidelijk de Maas) in het
zuiden, met daaronder de grote weg van Boulogne over Bavay naar Keulen. In het oosten ligt Noviomagi
(Nijmegen) van waaruit vier wegen vertrekken: één langs de Rijn naar Keulen, één via Ceuclum (Cuijk) en
Blariaco (Blerick) langs de Maas naar Luik, en dan nog twee routes door Patavia naar Lugduno aan de kust in
het westen.

'XlUV

S flu C l» ;

Detail van het westelijke blad van de PK in de uitgave van Miller. In PATAVIA lopen twee wegen van Lugduno naar Noviomagi. De weg
daaronder is de grote route van Bononia (Boulogne) over Castello (Cassel) en Turnaco (Tournais) naar Bacaco (Bavay) en verder over Luik
naar Keulen.

In Patavia is Noviomagi de enige plaatsnaam die we kunnen thuisbrengen: zowel door zijn ligging tussen
andere plaatsen, als door de klankverwantschap is het duidelijk herkenbaar als Nijmegen.
Op de noordroute ligt na 8 leugae Castra Herculis, een plaats waar wat meer over bekend is: door Julianus
werd daar in 359 een fort aan de linker Rijnoever gebouwd, en wordt erbij gezegd: het lag nabij het Eiland der
Bataven.' De naam ontleent de plaats vermoedelijk aan de Bataafse god Hercules Magusanus.
Daarna komen we bij Levefano, waarvan de uitgang ‘fanum’ de aanwezigheid van een plaatselijk heiligdom
suggereert.
Van Fletione wordt verondersteld dat het dezelfde plaatsnaam is als ‘Fectione’ dat voorkomt op een
altaarsteen die in Vechten is gevonden, (het ontbreekt aan tijd om hier nu verder op in te gaan, maar in het te
verschijnen boek komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde)
De noordroute vervolgend valt op dat na Lauri de daarop volgende
plaatsen op korte afstand van elkaar liggen: respectievelijk 5,2, 5,3, en
2 leugae. Hier bestaat blijkbaar een conglomeraat van dicht opeen
liggende nederzettingen.
Bijna aan het eind van de route arriveren we bij het grote badvignet
Pretorium Agrippine. Het vignet wijst op de aanwezigheid van
thermen, openbare badinrichtingen. De aanduiding Praetorium geeft
aan dat hier een militair hoofdkwartier was gevestigd.2 De plaats is
waarschijnlijk genoemd naar Agrippina3 de gemalin van keizer
Claudius (die regeerde van het jaar 41 tot 54). Zowel het grote vignet,
als de aanduiding Praetorium, en dan ook nog de naam van de keizerin,
doen vermoeden dat het hier gaat om een bestuurscentrum van meer
dan regionaal belang.
Het eindpunt van de noordroute is Lugduno dat zijn naam
waarschijnlijk eveneens kreeg van Claudius. Hij was namelijk geboren
in Lyon, ook een Lugdunum. De Griekse geograaf Ptolemaeus (rond
het jaar 100) noemt de plaats Lugdunum Batavorum, en legt alzo een
link met het volk van de Bataven. Hij plaatst Lugdunum links van de
benedenloop van de Rijn volgens
Rijnmonden. Algemeen wordt aangenomen dat met die‘Monden van de / S emaeusgrippmensis
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(Keulen) en Batavodurum (Nijmegen)
Renus bedoeld wordt de grote Zuid-Nederlandse nvierendelta van slmom[ de Rijn mar zjjn mondjng
Rijn, Maas en Schelde.
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Ptolemeaus plaatst Lugoninum links
van de Rijndelta.

We keren terug naar Nijmegen om de zuidroute nader te bezien.
De eerste plaats die we aandoen is Adduodecimum, wat betekent: bij de twaalfde mijlpaal.
Opvallend is dat de zuidroute een zekere regelmaat vertoont wat betreft de afstanden tussen de halteplaatsen: 3
maal komt 18 leugae voor en 2 maal 12 leugae. De onderzoeker Kroon meent hieruit te kunnen afleiden dat het
hier mogelijk gaat om een nieuw aangelegde militaire weg met halteplaatsen op dagmarsafstand.5
Aan het eind van de zuidroute komen we aan bij Foro Adriani, dat zijn naam vermoedelijk dankt aan keizer
Hadrianus (regerend tussen 117 en 138). De naam suggereert een marktplaats of handelsnederzetting.
OPVATTINGEN OVER DE PATAVIAROUTES
De huidige opvattingen over het verloop van de Patavia-routes gaan uit van de ligging van Patavia tussen Rijn
en Waal, zoals de PK lijkt voor te schrijven, dus in de Betuwe en Zuid-Holland. Maar we weten intussen wat
de op de PK ingetekende rivierlopen waard zijn! De noordroute zou de weg zijn die de forten van de limes
langs de Rijn verbond. Van die weg zijn inmiddels diverse trajecten bloot gelegd. Die limesweg volgde vanaf
Keulen de Rijn en liep na de afsplitsing van de Waal verder westwaarts naar Arnhem en Zuid-Holland. Let
wel: deze weg deed Nijmegen niet aan, en kan om die reden moeilijk gelijk gesteld worden met de noordelijke
Patavia-route. Deze deed immers Nijmegen aan!
PROBLEEM
Bij de juistheid van die lokalisering
van de Pataviaroutes kunnen vraag
tekens gezet worden.
Ten eerste gaat die plaatsing volledig
voorbij aan de door de PK opgegeven
afstanden. Onderzoek naar de
betrouwbaarheid van de PK leverde
als resultaat dat het juist die
opgegeven afstanden zijn die het
meest betrouwbare element van de De noordgrens van het Romeinse Rijk lag bij de Rijn, en was versterkt met grote
PK vormen. Klankverwantschap van legerplaatsen (castra) en kleinere forten (castella). Het laatste fo rt (nr 39) was
plaatsnamen is zeer wisselend (zo het inmiddels in zee verdwenen Brittenburg bij Katwijk.
lijkt Tervanna sprekend op Terwaan,
maar Durocortoro allerminst op Reims) en is de getekende loop der rivieren onjuist. Daarover zijn ook alle
onderzoekers het eens. (De tijd ontbreekt om hier uitgebreid op dit betrouwbaarheids-onderzoek in te gaan,
maar in het boek vindt u alle details dienaangaande.)
Van de correctheid der opgegeven afstanden moeten we dus zeker uitgaan. Nu biedt de strook land van de
Betuwe en Zuid-Holland onvoldoende ruimte om die lange Patavia-routes er in kwijt te kunnen. Alleen door ze
zigzag te laten lopen en door fouten aan te nemen in de afstandsopgave lukt het die routes daar te plaatsen.
Ten tweede toont de geografie uitgebreide veen-gebieden in Zeeland en Zuid- en Noord-Holland, een niet erg
aantrekkelijk terrein om wegen in aan te leggen. Ook al omdat er geen nederzettingen in dat gebied lagen, en
die wegen moeten toch als doel gehad hebben om plaatsen met elkaar te verbinden! Stolte merkte daarover op:
“De Nederlandse Rijnlinie heeft tot nu toe alleen resten van castella opgeleverd, en niet van nederzet
tingen En dat de door de PK genoemde halteplaatsen op de Pataviaroutes geen nederzettingen zouden zijn,
maar alleen ‘verversingsstations’, is niet aanemelijk, want elders op de PK zijn alle halteplaatsen wel degelijk
nederzettingen.
Verdere bezwaren tegen de Mid-Nederland lokalisatie zijn: op de Betuwe-route zijn de PK-halteplaatsen niet
op de juiste afstand te plaatsen; het bij De Meem gevonden stuk limes-weg dateert van 93, dat is 50 jaar na
Claudius!; de bij Den Haag gevonden mijlpalen verwijzen nergens naar plaatsen, alleen naar Caninefaten (NB:
bij Lugdunum Batavorum woonden Bataven en geen Caninefaten); en tenslotte noemt de Geograaf van
Ravenna in 670 alle steden langs de Rijn van Keulen over Nijmegen naar Matilone (dat op de PK op 5 leugae
van Lugdunum ligt). Hij plaatst deze steden allen uitdrukkelijk in FRANCIA, en het Frankische Rijk strekte
zich destijds niet verder noordwaarts uit dan hooguit tot de Maas. Die Frankische steden van Nijmegen tot
Matilone kunnen dus NIET in de Betuwe gelegen hebben. Waarvan akte!!
Bij lokaliseren van de Pataviaroutes in de Betuwe onstaat er in België een groot gat in het Romeinse wegennet,
zeer bevreemdend gezien de toch dichte bewoning van dat gebied in de Romeinse tijd.
Tot slot: archeologie heeft in midden-Nederland tot nu toe geen bewijs opgeleverd voor het verloop van de
Pataviaroutes aldaar. Let wel: géén bewijs!!
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Goed: als die wegen dan niet in de Betuwe lagen
waar dan wel?
U I T G A N G S P U N T E N V O O R EEN
RECONSTRUCTIE
VAN
HET
WEGVERLOOP
Bij deze reconstructiepoging zullen we ons laten
leiden door de volgende uitgangspunten:
- De gereconstrueerde weg-stukken dienen zo
rechtlijnig mogelijk te zijn.
- Bij de reconstructie van de wegen zullen we
ons primair laten leiden door de op de PK
opgegeven afstanden
- De halteplaatsen zullen bij voorkeur aan een
rivier gelegen hebben, want in een halteplaats
zal behoefte aan water bestaan hebben voor
zowel mensen als paarden.
- De halteplaatsen zullen bij voorkeur een
continue bewoning sinds de Romeinse tijd
hebben, of duidelijke relicten uit die tijd.

Het Romeinse wegenet met het ‘Belgische Gat’.

Welk gebied is beschikbaar voor ons doel? Geografie toont eventuele hinderpalen voor een wegaanleg: veen in
Zeeland en Zuid-Holland, en het Peelmoeras. De grenzen van het gebied waarbinnen Patavia gevonden moet
worden zijn de Rijn in het
noorden, de weg Boulogne( D R A A ta rz K Ê L
W M t'
, u i t H yneae*>
Bavay-Luik-Keulen in het
zuiden, Nijmegen en de
Maas-route in het oosten en
de draaicirkel met de totale
J-BU afstand van Noviomagi tot
fs ie x
Lugduno in het westen.
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oosten de Romeinse weg van Nijmegen langs de Maas naar Luik, in het zuiden de
respecteert,
nederzettingen
Romeinse route van Bavay naar Luik, en in het westen de draaicirkel van 86
leugae vanuit Nijmegen.
aandoet, en de kustvenen en
de Peel vermijdt, blijft er
grofweg slechts één strook land beschikbaar: dat van Nijmegen door Noord-Brabant naar Noord-Vlaanderen.
Een andere optie is er gewoon niet! Bij een kaarsrecht wegverloop zal Lugdunum op de draaicirkel liggen. In
de praktijk zal dat wel wat dichter bij Nijmegen zijn.
RECONSTRUCTIE NOORDROUTE
We starten in Nijmegen. Van daaruit vertrekken 4 wegen: één naar Keulen, één naar Luik en twee naar
Lugdunum. De weg de Waal over laten steken naar de Betuwe is geen aantrekkelijke optie: het land daar is
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doorsneden met kreken en rivierarmen, niet bijster geschikt voor
wegaanleg. Het lijkt logischer de weg te zoeken in het verlengde
van de weg uit Keulen over Kleef naar Nijmegen, dus langs de
Waal westwaarts.
Acht leugae na Noviomagi ligt Castra Herculis. Vanuit Nijmegen
de Waal volgend komen we na 8 leugae aan bij Druten. Wat is
bekend van deze plaats: de plaatselijke toponiemen Koningsstraat
en Hosterd wijzen op een belangrijke weg aldaar. Langs die weg
zijn veel Romeinse dakpannen gevonden. Ook is veel Romeins
aardewerk gevonden op de plaatselijke Gelenberg, en resten van
een villa. Er is een continue bewoning vastgesteld vanaf de
Romeinse tijd. De plaats toont ook de kenmerken van Castra
Herculis: het ligt aan de Rijn, en tegenover de Betuwe, het Eiland
der Bataven. De naam past ook goed in deze streek met
archeologische verwijzingen naar zowel Bataven als naar
Hercules Magusanus: het oppidum Batavorum lag in Nijmegen; er zijn Bataafse munten gevonden te Rossum,
Lith en Empel; en een wijplaatje voor Hercules Magusanus te Empel. Geen gek begin voor de noordroute.

De mogelijkheden voor een noordelijke Pataviaroute worden door de
geografie zeer beperkt: de Waal volgend en de westelijke venen vermijdend
moet die route door noordelijk Brabant zijn weg vinden richting Schelde.

Maar nu verder. Na 13 leugae moeten
we aankomen bij Carvone. De Waal
vervolgend komen we bij Rossum op
de plaats waar Maas en Waal elkaar
dicht naderen. Rossum was een
Romeinse vesting, en er zijn veel
Romeinse munten gevonden. De beste
voortzetting van de weg lijkt die over
de plaatselijke stroomrug bij
Velddriel.6 Deze stroomrug is bezaaid
met Romeins materiaal. De meest
logische plaats om de Maas over te
steken lijkt juist westelijk van de
Dieze-monding. Waar Carvone precies
lag blijft intussen de vraag: was het
Rossum, of Empel, Engelen, Den
Bosch, of Vught? De regio Den Bosch
toont in elk geval veel Romeinse
relicten.

Hoe verder. De weg lijkt door Noord-Brabant te mikken op de meest noordelijke Schelde-oversteek, en dat is
bij Antwerpen. Noordelijker daarvan komen we terecht in de Zeeuwse venen.
De weg kan zo noordelijk mogelijk gelopen hebben, bv over s’Gravenmoer (muntschat), Oosterhout en Breda
(boerderijen), Terheyden (urn) en Rijsbergen (altaarsteen) of wat zuidelijker door het waterscheidingsgebied
langs Oisterwijk en Riel-Alphen (Romeinse vondsten) naar Hoogstraten en dan over Brecht (wegrest) naar
Antwerpen. Voor die zuidelijke optie pleit de aanwezigheid van Oisterwijk en Hoogstraten als halteplaats aan
een water op de juiste afstand.
Aan de overzijde van de Schelde komen we snel in de daar gelegen cuesta, en hoger gelegen gebied, waar 24
Gallo-Romeinse nederzettingen lagen.7 De vroegste sporen dateren uit de tijd van Claudius! De volgende
halteplaats zou gezien de afstand gelegen kunnen hebben te Temse (Romeinse oorsprong). Vandaar kan de weg
gelopen hebben over Tielrode (ook Romeins) langs de Durme naar Waasmunster, de belangrijkste Romeinse
vicus in het Land van Waas. Lag daar Nigropullo? Heeft die naam wellicht iets te maken met plaatselijke
pottenbakkerijen die terra nigra gebruikten?
Na Lauri (Temse) komen we in het conglomeraat van dicht opeen liggende plaatsen. Als halteplaatsen zouden
in aanmerking kunnen komen Waasmunster, Lokeren en Lochristie.
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En 2 leugae voor het eindpunt arriveren we dan in Praetorium Agrippine, waar kan dat geplaatst worden? De
meest strategische plek lijkt die van het latere St.Baafsdorp oostelijk van Gent. Ook later werd juist daar een
dwangkasteel aangelegd door Karei V. Het St.Baafsdorp was al in de prehistorie bewoond en was in Romeinse
tijd de belangrijkste nederzetting op Gents gebied.
Lugdunum valt in deze reconstructie dan op Gent, dat strategisch
ligt aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. Archeologisch is
de bodem verzadigd met Romeins materiaal: in St.Denijs is veel
Romeins materiaal gevonden, een nederzetting, een grafveld met
135 graven en een stuk weg. Bij het Kluizendok werden onlangs
twee nederzettingen blootgelegd. Er zijn muntschatten gevonden
bij Afsnee, Asper, Destelbergen, Dikkelvenne, Drongen, Gottem,
Mariakerke, Merelbeke, Moerbeke, en St.Denijs-Westrem. En
langs de ‘Heirweg’ bij Destelbergen kwam een grote GalloRomeinse begraafplaats tevoorschijn.
Lugdunum plaatsen in Gent past goed bij de lokalisatie door
Ptolemaeus links van de Rijn-delta. Gent had destijds mogelijk
ook een directe haven naar zee. Althans in 1545 was daarvan nog
sprake getuige de kaarten van Gastaldi, Ruscelli en Porcacchi.

Detail van een Lage Landen-kaart van Ruscelli uit
1561. Vanuit GANT loopt een open vaarwater naar
de Westerschelde.

Conclusie: de noordroute zou als volgt gelopen kunnen hebben:

Het mogelijke traject van de noordelijke Patavia-route.

De Rijnroute vanaf Keulen en Kleef zet
zich na Nijmegen voort langs de Waal.
Aangekomen in de regio Den Bosch wordt
de kortste weg gezocht naar Antwerpen, de
meest geschikte plaats voor een Schelde
oversteek. Daarna loopt de weg langs de
zuidrand van de cuesta in het Land van
Waas naar Gent. Dit traject is een redelijk
rechte weg met halteplaatsen op de
voorgeschreven afstand, die ook nog eens
aan het water liggen, en waarvan de meeste
een Romeins verleden hebben. Het
conglomeraat nederzettingen tussen Lauri
en Lugdunum is nabij Gent aanwezig (in
Zuid-Holland niet aantoonbaar!). Gent lijkt
een geschiktere plaats voor een tweetoren
stad dan Katwijk.

RECONSTRUCTIE ZUIDROUTE
De zuidroute naar Lugduno zou volgens Kroon mogelijk op te vatten zijn als een nieuw aanlegde weg,
waarschijnlijk uit de tijd van Hadrianus, met halteplaatsen op dagmars afstand. In dat geval had de weg
vermoedelijk een zo recht mogelijk verloop.
Vanuit Nijmegen is niet veel ruimte meer beschikbaar voor vertrek van nog een weg. Tussen de Waalroute
naar het westen en de Maasroute naar het zuiden blijft nog slechts één mogelijk traject over, namelijk in de
richting van Grave. Bij Grave zijn Romeinse munten gevonden.
Daarna stuiten we meteen op een beperking: de Peel. Slechts juist ten noorden van de Peel is een voortzetting
van de weg Nijmegen-Grave mogelijk: naar Uden, Veghel en St.Oedenrode. Dit is een kaarsrecht traject en na
18 leugae komen we aan in St.Oedenrode. Lag hier dus Ad duodecimum? Maar dit ligt niet 12 maar 18 leugae
van Nijmegen. Hoe de naam te verklaren? Begon de telling van de mijlen wellicht pas aan de civitas-grens? De
dichtst bij zijnde civitasgrens was de Maas, die de grens vormde tussen de civitas Batavorum en de civitas
Tungrorum. De afstand van St.Oedenrode tot Grave aan de Maas blijkt precies 12 leugae te zijn! Bij
St.Oedenrode is een grote Romeinse muntschat gevonden en de streek kent diverse archeologisch waardevolle
gebieden. Bij Nistelrode werd onlangs een grote bronsschat ontdekt en een nederzetting. Bekend is het bestaan
van een oude weg van St.Oedenrode over Best en Oirschot naar Diessen.8 Dit is een naadloos vervolg van het
traject Nijmegen-St.Oedenrode.

Trekken we de weg Nijmegen-St.Oedenrode recht door,
zoals een militaire weg zou betamen, dan blijkt die uit te
komen in het Romeinse wegenknooppunt Asse!
Geen slechte optie voor een nieuwe militaire weg. Op de
juiste afstanden zouden de halteplaatsen kunnen liggen op
Middelbeers of Diessen , Grobbendonk en Rumst.
De naam Diessen stamt uit de Romeinse tijd en vlak bij
Middelbeers liggen de Romeinse vindplaatsen te Hoogeloon,
Hapert en Casteren. Grobbendonk ligt aan een oude
heerbaan en het kasteel zou een Romeinse oorsprong
hebben. Er is veel Romeins materiaal gevonden waaronder
van drie tempels. Rumst lag strategisch bij de
riviersamenloop, en had een vlootbasis. Er zijn resten van
een villa en twee begraafplaatsen gevonden.
Bij Rumst sluit de weg aan op een reeds door Mertens
vastgestelde Romeinse weg naar Asse en vandaar naar
Bavay. Op de juiste afstand kan de volgende halteplaats
mogelijk geplaatst worden te Hofstade. Door het ontbreken van een afstandsopgaaf tussen Foro Adriani en
Lugduno is het verdere wegverloop moeilijk te reconstrueren. De route kan rechtstreeks naar Gent gelopen
hebben, indien Foro Hadriani een voorstad van Gent was maar kan evengoed een omweg gemaakt hebben over
bv Velzeke of Oudenaarde.
Deze reconstructie toont een kaarsrechte
weg van Nijmegen naar Asse, met
halteplaatsen op de correcte afstand, aan
het water, en met een Romeinse historie.
Een alternatieve route zou kunnen zijn die
over Herentals en Elewijt, maar die toont
minder relicten en vraagt meer
rivierkruisingen.
De route Asse-Nijmegen maakt een
verklaring mogelijk voor de noodzaak van
een tweede weg van eenzelfde beginpunt
naar hetzelfde eindpunt: deze weg vormde
een nieuwe militaire verbinding van Bavay
met Nijmegen
Concluderend: uitgaande van de juiste PKopgaven, van de g e ogr a f i s che
mogelijkheden, van de aanwezigheid van
nederzettingen op halteplaatsen, die ook nog eens aan een water liggen, lijkt het verloop van dePataviaroutes
goed te reconstrueren tussen Nijmegen en Gent. Deze hypothese vindt steun in de archeologische vondsten in
dat traject. En ze vult meteen mooi het ‘Belgische gat’ op.
Het mogelijke verloop van de zuidelijke Patavia-route.

NOTEN:
1. J.E.Bogaers: Castra Herculis, Berichten R.O.B. 1968. P.152
2. J.E.Bogaers: Praetorium Agrippinae, Bull.K.N.O.B. 1964. P.213
3. J.E.Bogaers: Praetorium Agrippinae, Bull.K.N.O.B. 1964. P.218
B.H.Stolte: De Romeinsche wegen in het Land der Bataven en de Tabula Peutingeriana, Tijdschrift
K.N.A.G. 1938. P.708
4. A.G. Weiler: Willibrords missie, Hilversum 1989, p. 93
5. F.Kroon: Het Nederlandsche gedeelte van de Tabula Peutingeriana, Tijdschr. K.N.A.G. 1935. P.326
6. J.Mennen: Een Romeinse weg door het Dommelgebied. In Noordbrabants Historisch Jaarboek nr 20, 2003,
p.20

7. H.Thoen: Het Land van Waas in de Romeinse tijd, Annalen Fed.Oudh.Kringen België 1974. P.56
8. K.Leenders: De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. Voordracht 1 februari 1996.
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Een weerwoord van Ptolemeus
Guido Delahaye, Amersfoort

In zijn boeken heeft Albert Delahaye vaak erg duidelijk en op een overtuigende wijze aangegeven waarom
bij veel teksten van klassieke schrijvers de west-oriëntatie toegepast dient te worden, ook bij Ptolemeus.
Als Ptolemeus de Pyreneeën in het westen en de Britse Oceaan in het noorden van Gallia plaatst (WKO.l p.
66) (zie noot), moet het toch voor iedereen duidelijk zijn dat hier een correctie toegepast dient te worden op
de windrichtingen, welke coördinaten hij ook noemt. Als Gallisch Belgia met haar noordelijke zijde aan de
Britse Oceaan (Het Kanaal) raakt (WKOI, o.a. p. 61, 70, 88), is dat een onmogelijkheid, tenzij je de westoriëntatie toepast! De gegevens van Ptolemeus zijn ook niet los te zien van mededelingen van andere
klassieke schrijvers. Als Dicuil Gallia Comata beschrijft en de Pyreneeën ook in het westen plaatst, kan men
toch niet blijven beweren dat hier geen correctie in de windrichtingen dient te worden toegepast (WKO I, p.
99). Als Lugdunum Secunda aan de noordelijke oceaan grenst, kan dat niet zonder de west-oriëntatie toe te
passen (WKO I, p. 89). En als Isidorus van Sevilla in het “Livre des Roues” de wind die sneeuw en ijs laat
brengen de westenwind noemt en niet de noordenwind, moeten we toch gaan begrijpen dat er iets met de
oriëntatie van de windrichtingen niet klopt. In de boeken van Albert Delahaye worden een dermate groot
aantal voorbeelden genoemd, dat men niet begrijpt waarom de gevestigde historici de west-oriëntatie nooit
eerder herkend, onderkend en erkend hebben.
Namen als Ooster- en Westerschelde, Nortkerque en Zutkerque of Oostende (het "noordelijke" einde van het
Almere) laten zich zonder west-orientatie niet verklaren. Evenmin Westwoud en Oostwoud in WestFriesland die feitelijk Zuidwoud en Noordwoud zouden moeten heten of Oosterholt en Westenholte bij
Kampen die noord-zuid liggen ten opzichte van elkaar. En zo kan iedereen deze lijst nog makkelijk
aanvullen met vele hedendaagse voorbeelden. Ook uit de gegevens bij klassieke schrijvers zijn die
voorbeelden te halen.
Reni Orientalis Ostrium en Reni Occidentalis Ostrium worden door alle historici steevast vertaald met
noordelijke en zuidelijke monding van de Renus, terwijl er letterlijk staat: oostelijke en westelijke monding.
Afgezien of de juiste Renus bedoeld wordt, moeten zelfs tegenstanders van de visie van Albert Delahaye
hem hier toch weer gelijk geven. Ook hier wordt in de traditionele geschiedenis de west-oriëntatie toegepast,
zij het zwijgzaam, want Renus Orientalis wordt steevast "vertaald" met noordelijke arm van de Rijn. Welke
arm van de Rijn dat dan is blijft in Nederland gissen. Bij de ene historicus is dat de (Utrechtse) Vecht, bij een
ander het IJ (naar Velsen), bij weer een ander de IJssel (en men daar dus de Drusus-dam plaatst), bij een
volgende is het de uitstroom van het IJsselmeer in de Waddenzee. Uit de veelheid van keuzes blijkt wel dat
men de juiste locatie niet weet.
Nog zo’n sprekend voorbeeld van de zwijgzame bevestiging van de west-oriëntatie is de traditionele
zienswijze op de volkeren "ten noorden" van de Renus. Op de Peutingerkaart staan ten "noorden" van de
Renus en ten "noorden" van de Patavia de volgende volkeren vermeld: Chauci, Chamavi (qui est Franci - die
Franken zijn), Cherusci, Angrivarii en Suevi. De traditionele geschiedenis plaatst deze volkeren steevast in
Duitsland ten oosten van de Renus en dus ten oosten van de Betuwe. Het is hier van tweeën één, ofwel
men dient de foutieve plaatsing van deze volkeren en van de Batavia te erkennen, ofwel men dient de westoriëntatie te erkennen. De traditionele geschiedenis bevestigt met handhaving van deze volkeren in Duitsland
de west-oriëntatie dus zelf, zij het ook weer zwijgzaam!

West-oriëntatie uit een onverwachte hoek
In de Limes Atlas 010 uit 2005 onder redactie van B. Colenbrander, is op p. 199 de hiernaast afgebeelde
kaart te vinden. Nu kun je de samenstellers van deze atlas niet meteen de grootste fans van Albert Delahaye
noemen, maar een sprekender voorbeeld van de west-oriëntatie is nauwelijks voorstelbaar. Op het
onderschrift bij deze kaart, dat letterlijk overgenomen is, wordt de west-oriëntatie als geografisch feit
eindelijk toch gewoon erkend! Het weerlegt tevens de mening van Bruijnesteijn dat westelijk georiënteerde
kaarten met de gebruikelijke boekvorm van atlassen te maken zou hebben. Het onderschrift spreekt voor
zich.
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De kaart is van Philippus Cluverius (1611). Collectie: Museum Het Valkhof, Nijmegen.
Cluverius, afkomstig uit Dantzig, studeerde aan de Universiteit van Leiden, waar vele prominente geleerden
doceerden. Zijn fascinatie voor geografie bracht hem ertoe een extreme vorm van veldwerk te verrichten.
Grote delen van Europa bezocht hij wandelend om ze 'mei de voeten op te meten'. Zijn eerste werk verscheen
in 1611 en had als onderwerp de drie beddingen en mondingen van de Rijn en de vijf volken die hier in de
Romeinse tijd leefden. Het werd in 1709 en 1711, lang na zijn dood, onder de titel Batavische Oudheden,
opnieuw uitgegeven. Het boek was voorzien van een kaartje met als ondertitel 'Naukeurige aftekeninge van
de drie killen des Rhyns; en der volken de welke eertyds daar aan gewoont hebben'. Opvallend aan het
kaartbeeld is de noordwest-oriëntatie. Cluverius gaat in zijn boek uitvoerig in op de omvang van het Bataafs
eiland, dat zich volgens hem niet heeft uitgestrekt ten noorden van de Rijn. Hij beperkt zijn kaartbeeld tot het
gebied van de Zeven Provinciën.

Die onbetrouwbare Ptolemeus
Ptolemeus staat bij de Nederlandse historici algemeen als niet betrouwbaar bekend, nadat dr. A.W. Byvanck
hem als zodanig kwalificeerde (Byvanck, Nederland in den Romeinschen tijd, p. 211/212). De opsomming
van volkeren, streken en plaatsen, naast de gegeven coördinaten hebben in de traditionele visie altijd
problemen opgeleverd, vandaar dat Byvanck (en velen na hem) Ptolemeus "minder begrijpelijk" vond. En
dat nu, is precies wat Albert Delahaye heeft gedaan: hij heeft de gegevens van Ptolemeus wel begrijpelijk
gemaakt, met name die van Germanië.
Dat de coördinaten die Ptolemeus noemt altijd fout zouden zijn of omgedraaid of gecorrigeerd zouden
moeten worden, heeft Albert Delahaye nooit beweerd. Sterker, hij geeft in zijn boeken zelfs aan dat
Ptolemeus ook juiste noord-georiënteerde coördinaten geeft, waarbij die draaiing in de west-oriëntatie niet
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eens nodig is. Men zal er dan ook steeds rekening mee moeten houden dat één van de coördinaten juist of
nagenoeg juist kan zijn, doch dat een andere fout is (WKO 1, p. 59). Dat er fouten in die coördinaten zitten is
een absolute zekerheid. Op de getallen alleen moet men geen historische zekerheden willen bouwen, zeker
niet als je weet dat er in die coördinaten klaarblijkelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden en zelfs grote
afwijkingen zijn aan te wijzen. Als Metz of het Jura gebergte in Zuid-Frankrijk komen te liggen, moet de
onjuistheid van de coördinaten voor iedereen toch wel duidelijk zijn.
Byvanck (zie fig. 8 hieronder) geeft ook een kaartje, getekend naar de coördinaten van Ptolemeus. Natuurlijk
vond hij die gegevens niet begrijpelijk, immers Texel (Tecelia volgens de traditie) komt aan de Wezer te
liggen, de Zuiderzee (Flevum) in Noord-Duitsland en fort Amisia dat door Drusus aan de Eems werd
gebouwd (p. 92) ligt op dit kaartje ongeveer in midden-Duitsland (!), om zomaar enkele voorbeelden te
noemen. En er zijn zonder veel moeite nog meer voorbeelden te geven. Ook op dit kaartje staat Parijs er niet
op omdat het over Noordwest-Frankrijk gaat, dus over een gedeelte van Gallia (en Germania). Dit naar
aanleiding van een opmerking van Bruijnesteijn over het kaartje van Bill Thayer dat ik in mijn vorige artikel
opvoerde en waarop hij Parijs miste.

Fig. 8. N oord-G allië en N oordw est-G erm anië naar Ptoiem aios

Een ander voorbeeld (de oplettende lezer merkt dat er kaartjes genoeg te vinden zijn) van een kaart getekend
naar de gegevens van Ptolemeus, is die van Thierry Hatt uit 2001 (zie blz. 27). Er wordt op dit kaartje van
Les Quatre Gaules (de vier Galliëns) ook weer aangetoond dat er beslist een draaiing noodzakelijk is als je
de Pyreneeën in de juiste geografische richting legt ten opzichte van Tolosa Colonia (Toulouse). Dat de hele
kaart een en dezelfde draaiing nodig heeft is misschien een uitgangspunt van Bruijnesteijn, niet van
Delahaye. Dat die draaiing altijd 90° zou moeten zijn evenmin.
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Een kwartslag
Die draaiing van 90° past Albert Delahaye in zijn voorbeeld van Noord-Frankrijk (WKO I, p. 56-57 en
Ptolemeus, p. 180-181) wel toe, maar alleen omdat hij het verwijt (o.a. van Bogaers) “in beeld wil brengen
dat hij al jaren de lengte- en breedtegraden van Ptolemeus omkeert”. In de legenda bij de bedoelde kaart
staat dat ook aangegeven. De oplettende lezer merkt meteen dat als die lengte- en breedtegraden worden
"omgedraaid", die "omgedraaide" kaart (WKO I, p. 57, kaart 8) zeker geen volmaakt maar wel beter beeld
geeft van de werkelijkheid dan de kaart met de "oorspronkelijke" coördinaten (WKO I, p. 56, kaart 7). De
kaartjes 7 en 8 zijn dus bedoeld om dat “omkeren” in beeld te brengen. Blijkbaar is dat nog steeds niet
voor iedereen duidelijk. Het is dus zeker geen wet van Meden en Perzen dat de gegevens van Ptolemeus en
andere klassieke schrijvers altijd gecorrigeerd moeten worden en ook niet altijd met 90°. Zo is die correctie
bij de gegevens van Julius Caesar allerminst nodig, bij Tacitus zeker wel. Albert Delahaye merkt zelfs op dat
die correcties op de gegevens blijkbaar alleen in Europa noodzakelijk zijn (G.P., p. 178). Het lijkt er zelfs op
dat hoe verder naar het noorden, hoe groter de correctie moet zijn. Van dat hoge noorden, bij de barbaarse
volkeren, bij “de laatste der mensen” (WKO I, p. 70), aan het einde van de hun bekende wereld, “waar de
gehele wereld haar einde heeft in de Oceaan” (WKO 1, p. 97), hadden de Romeinen blijkbaar een verkeerd
of misschien helemaal geen kaartbeeld. Niets menselijks was ook de Romeinen vreemd. Het komt ook
overeen met de eerste kaarten van de nieuwe wereld van de ontdekkingsreizigers uit de 15e en 16e eeuw.
Ook deze eerste kaarten waren verre van volmaakt en er bleven hele stukken blank. Later werden de "witte
vlekken" successievelijk in- en aangevuld aan de hand van nieuwe ontdekkingen. Ook dat is steeds de lijn
geweest van het onderzoek van Albert Delahaye.

27

Dat is historisch-geografisch onderzoek
Albert Delahaye heeft altijd aangegeven dat hij niet onfeilbaar is en dat zijn visie geen evangelie is (WKOI,
p. 75). Hij was zich terdege bewust dat hij op details zeker niet altijd gelijk zou hebben. Hij stelde immers
zelf dat hij locaties noemt die zeker veranderd zullen worden. Hij zag hierin met name een taak voor de
Franse historici die, nu ze weten dat die “Nederlandse en Duitse teksten” over hun eigen land gaan, nog voor
vele jaren werk te doen hebben (WKO I p. 75, 121 en WKO II, p. 19 en G.P., p. 204, om maar enkele
plaatsen te noemen waarvan hier sprake is).
Albert Delahaye heeft ook meerdere malen aangegeven dat zijn inzichten hebben moeten groeien en er
steeds nieuwe ontdekkingen gedaan werden (WKO I, p. 117, 482). Als bekend mag verondersteld worden
zijn nieuwe zienswijze ten aanzien van de wegen tussen Noviomagi en Argentoratum op de Peutingerkaart
en in het Itinerarium Antonini. Over het schrappen van Keulen als Agripina merkte hij eens op “U hebt goed
praten meneer, u wéét het, maar ik moet het bewijzen!” (O.H.,p. 16). Albert Delahaye gunde ook ieder de
triomfkreet als men zich vrolijk maakt wanneer hij zichzelf corrigeert op een of ander punt. "Men verraadt
met die kreet slechts dat men geen notie heeft van historisch-geografisch onderzoek" (WKO 1, p. 75).
Waarmee maar gezegd is dat Albert Delahaye altijd betere locaties accepteerde, als de argumentatie maar
overtuigend was. Op het gebied van de west-oriëntatie bij Ptolemeus hoeft hij zijn zienswijze zeker niet aan
te passen., daarvoor zijn de teksten van Ptolemeus duidelijk genoeg.

Conclusie
In SEMafoor 7, 4 (november 2006) heb ik onder de aandacht willen brengen dat Albert Delahaye wel
degelijk redenen had om ten aanzien van veel gegevens van Ptolemeus en andere klassieke schrijvers de
west-oriëntatie toe te passen. Als klassieke schrijvers de Pyreneeën in het westen van Gallia plaatsen (WKO
1, p. 99) moetje toch op zijn minst met je wenkbrauwen gaan fronsen. Je kunt de west-oriëntatie dan niet
blijven ontkennen, ook niet bij Ptolemeus.
Willem Bruijnesteijn, die de west-oriëntatie bij Ptolemeus wil ontkennen, heeft mijn artikel van repliek
gediend. Hoewel ik niets tegen dhr. Bruijnesteijn persoonlijk heb en hij hopelijk ook niets tegen mij, doet
zijn reactie wellicht toch anders vermoeden. Repliek wil immers zeggen “iemand op zijn nummer zetten, een
terechtwijzend antwoord geven” (Van Dale). Er moest dus zonodig iemand "terechtgewezen" worden, wat
zo'n beetje overkomt als dhr. Bruijnesteijn weet er alles van en ik snap er dus niets van.
En dat is nu precies het grootste probleem met de hedendaagse historici, die doen alsof de geschiedenis van
hen persoonlijk is, die zich gekwetst voelen als ze met heldere argumenten bestreden worden. Dat is ook
steeds het grootste probleem van mijn vader Albert Delahaye geweest: niet het bestrijden van de traditionele
geschiedenis op zich, maar het bestrijden van de vooringenomenheid van de gevestigde historici, die zijn
boeken vaak niet eens gelezen hebben en bij voorbaat al afwijzen. Die hem voor gek verklaarden en
"kletspraat", "nonsens" of "onzin" riepen en vonden dat zij als enige de gekwalificeerde historici waren die
wel konden bepalen wat de ware geschiedenis was. Maar zelfs professoren moeten tegenwoordig met klare
feiten aantonen, dat wat zij beweren ook juist is. Men kan zich niet langer beroepen op titels of het
naschrijven van anderen.
Bruijnesteijn noemt in zijn repliek puntsgewijs een aantal details die mij er allerminst van hebben overtuigd
dat de west-oriëntatie bij Ptolemeus niet toegepast hoeft te worden. Als het Bruijnesteijn griezelig lijkt dat
Trier ten noorden van Parijs ligt (noot 6) dan heeft hij van het betoog van Albert Delahaye toch niet echt veel
begrepen. Trier (tegenwoordige coördinaten 49.45 N, 6.36 O) ligt immers ten noorden van Parijs (48.52 N,
2.20 O)! Wat daar griezelig aan is, heb ik op mijn beurt niet begrepen!
Indien men de grote lijnen uit het oog verliest, moet men zeker niet gaan schermen met details. Als je uitgaat
van de verkeerde grote lijnen, passen de details ook niet, wat te zien is in de Nederlandse traditie van het
eerste millennium. Van de honderden plaats-, rivier- en streeknamen past er nog geen 1% in Nederland en/of
Duitsland. De overige 99% heeft men altijd maar als onjuist bestempeld of zelfs opzettelijk verzwegen.

28

Juist de samenhang tussen de verschillende klassieke bronnen en de logica zijn de sterkste punten in de visie
van Albert Delahaye. Ook al zullen tussen zijn determinaties fouten zitten, de logica van zijn locaties is altijd
nog vele malen acceptabeler dan die van de traditie. De plaats "waar men de overkant kan zien", de plaats
van de taalgrens bij de caput Germania, de vondst van Romeins in laag-Nederland onder een dikke laag
zeeklei ten gevolge van de transgressies en de vele doublures in streek- en plaatsnamen, zijn sterke
argumenten die het gelijk van Delahaye onmiskenbaar aantonen. Neem daarbij de west-oriëntatie en veel
locaties in teksten genoemd laten zich als vanzelf plaatsen in de juiste streek.
Een tekst van Plinius (WKO I, p. 52) spreekt over: “Helinium en Flevum, zo worden de uitmondingen
genoemd waar de Renus in het noorden in meren vloeit. In het westen stort hij zich in de stroom van de
Mosa, terwijl hij in het midden van deze een kleine stroom vormt, die zijn eigen naam behoudt.” Zonder
west-oriëntatie past deze tekst nergens in Europa, met west-oriëntatie past deze tekst nog steeds niet in
Nederland.

Kanttekeningen bij bovenstaande dupliek van GD (Guido Delahaye)
door dr. W. Bruijnesteijn v.C.
“GD komt slechts met een herhaling van zetten en gaat nauwelijks in op de door mij aangevoerde
argumenten. Enkele kanttekeningen:”
Blz. 24
* "Als Isidorus van Sevilla de wind die sneeuw en ijs laat brengen de westenwind noemt----- "
Gecorrigeerd voor de westoriëntatie is dat onze zuidenwind! Niet bepaald de bevestiging waarnaar GD op
zoek is.
* GD is, meen ik, wel de eerste die meent aan de PK windrichtingen te kunnen ontlenen.
* Colenbrander spreekt anno 2005 in zijn Limes-atlas over de "noord-west oriëntatie" van een getoonde
kaart. Dat betekent alleen maar dat de Nederlandse westkust langs de bovenrand van de kaart loopt, dus dat
het noordwesten naar boven wijst. Dat is een verschijnsel dat we van vele oude kaarten kennen en waarop ik
in mijn repliek al ben ingegaan. Het is dus niets nieuws. Er staat ook op die kaart geen noordpijl of andere
richtingdefmitie.
Blz. 25
* "Sterker, hij (AD) geeft in zijn boeken zelfs aan, dat Ptolemeus ookjuiste noord-georiënteerde coördinaten
geeft, waarbij draaiing in de west-oriëntatie niet eens nodig is."
Ik heb dat zelf in AD's publicaties niet kunnen vinden. Volgens mij is AD zeer pertinent: alle coördinaten
moeten "verwisseld" of "omgekeerd" worden, en wie dat niet snapt is een oen.
Blz. 26
Figuur 8 komt overeen met afb. 5b uit mijn Ptolemeus-verhaal. Dat Parijs er niet op staat is logisch: Parijs
valt ver buiten dit kaartje. Dat doet dus niets af aan mijn opmerking dat Parijs niet op het kaartje van Bill
Thayer staat, waar het wel degelijk op had moeten staan.
Blz. 27
* "Het is dus zeker geen wet van Meden en Perzen dat de gegevens van Ptolemeus
moeten worden, en ook niet altijd met 90°"
Jammer, ik kan deze relativering in AD's teksten niet vinden.

altijd gecorrigeerd

Blz. 28
* GD verwijt mij: "Er moet dus zonodig iemand 'terechtgewezen' worden, wat zo'n beetje overkomt als dhr.
Bruijnesteijn weet er alles van en ik snap er dus niets van
Is hier niet de zegswijze over de pot en de ketel van toepassing?
* "Trier ligt immers ten noorden van Parijs". Als GD nu ook de hedendaagse oriëntatie al niet meer overziet!
En dat geldt ook voor de aangehaalde tekst van Plinius (blz. 29). Ik zie daar geen enkel probleem in!
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In het land van Aldegonde
De kerstening van Henegouwen
Jan van Tongeren, Maarssen*
Aldegonde (Aldegundis,Adelgundis, Adelgonde) leefde van ca. 630-684. Het is een Merovingische
heilige, die wordt beschouwd als de stichteres en eerste abdis van het klooster te Maubeuge
(Fr.).Haar leven is in vele legenden beschreven. Ze is geboren in het Noord-Franse stadje Cousolre,
gelegen tussen Maubeuge en Beaumont. Ze was de tweede dochter van Walbert IV (graaf van
Henegouwen en hertog van Neder-Lotharingen) en Bertillia. Waltrudis was de oudere zus van
Aldegonde. Haar zuster en schoonbroer stichtten ieder een eigen klooster. Aldegonde was door haar
ouders uitgehuwelijkt. Door toedoen van haar zus Waltrudis kreeg ze de kans een tijd in het klooster te
verblijven. Op verzoek van Amcmdus stichtte zij een klooster in het huidige Maubeuge, waar ze in 661
de eerste abdis werd. In dit klooster kreeg ze de verantwoording over Aldetrudis en Madelberta, de
twee dochters van haar zus Waltrudis. In 684 overleed ze aan borstkanker. Ze ligt begraven in de
stiftskerk in Maubeuge.
De familie van Aldegonde blijkt een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de kerstening van het
land van Henegouwen.
Ten tijde van de Merovingers kan men niet van een bestaande aristocratie spreken, maar van families
of familiegroepen, die door koningen als dank voor hulp aan hen over goederen konden beschikken.
Zo ‘n familie was ook de familie van Aldegonde, maar eigenlijk weten wij heel weinig over haar en
haar ouders Walbert en Bertillia. Er is immers geen levensbeschrijving over hen beschikbaar, alhoewel
zij al vroeg in Cousolre werden vereerd. De traditie leert ons dat Bertillia een prinses uit Thüringen
zou zijn geweest, die Walbert tijdens een van zijn veldtochten tegen de Avaren zou hebben leren
kennen. Dit zou dan de reden zijn dat de verering van St. Aldegonde, die leefde van ca. 630- 684, al in
de zevende en achtste eeuw in onder andere Staffelberg aan de Mainz, niet ver van Thüringen werd
gevierd. Het waren waarschijnlijk verwanten van Bertillia die de verering van Aldegonde hier
invoerden. Van Walberts familie zijn ons haar ooms bekend Gundeland (Gondoland) en Landrick. Zij
waren ten tijde van Chlotarius II hofmeiers in Neustrië. Gundeland was dus een hooggeplaatst
persoon, een “vir illustre” en stierf in 639. Landrick (Landri) was hofmeier onder Chlotarius II in 604
en was waarschijnlijk iets ouder dan Gundeland.
Vita I bericht dat zij de omgeving van Cousolre zouden hebben veroverd en dat het nieuwe bezit van
hen in 613 door Chlotar werd bevestigd. Waarschijnlijk lieten zij het beheer van hun goederen over
aan hun broer Walbert.
De omstreeks 630 geboren Aldegonde moest vanaf 642 verschillende huwelijksaanzoeken afstaan. In
de tiende eeuw verhaalt monnik Hukbald uit het klooster St.-Amand in zijn zogenaamde derde Vita,
dat een zekere Endon uit Engeland afkomstig, haar ten huwelijk vroeg maar dat zij, om hem te
ontlopen, naar de rivier de Samber ging, om zich daar ergens te verstoppen.
Aldegonde trok zich, zoals zoveel Ierse monniken op een eiland in de Samber terug.
Na de dood van haar vader trok zij naar het klooster van Hautmont dat haar zuster Waltrudis had
gesticht. Zij werd er aan God gewijd door Amandus en door Autbertus, bisschop van Kamerijk in het
jaar 661.
Op aanraden van Amandus stichtte Aldegondis het klooster van Maubeuge en schonk Aldegondis aan
dit klooster aanzienlijke eigendommen die zij van haar ouders had geërfd. De faam van de heilige
verspreidde zich al snel, en bereikte ook de duivel, die er voor zorgde dat er laster over haar werd ver
teld. Aldegonde geraakte hierdoor erg bedroefd, maar het was een hemelse stem die haar toeriep.
“Aldegonde waarom zo bedroefd. Dit is de grote weg die al de heiligen moeten betreden; ook heer
Jezus Christus, de heilige der heiligen heeft ook dit moeten ondergaan; is de discipel beter dan de
meester.” Een duivel bezorgde haar eens een verschrikkelijke dorst en hoge koorts en probeerde
Aldegonde tot twijfel te brengen maar een visioen van St. Amandus, die al in het Rijk Gods was
opgenomen, sterkte haar. De kluizenaar, de H. Ghislain kondigt haar dood aan, dat zij vredig
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accepteerde. Aldegondes vrijwillig verlangen naar volkomenheid bereikt haar beëindiging, in het
eeuwige leven met eeuwige liefde.
Op ogenblik dat St. Amandus stierf, zou hij aan Aldegonde, in het klooster van Maubeuge zijn
verschenen. Zij zag in een visioen, een engel die haar begeleidde naar een plaats, dat buitengewoon
mooi en prachtig was. Daar zag zij een eerbiedwaardige ouderling. Hij was met de prachtigste
gewaden gekleed en droeg in de hand de herderlijke staf. Zij zag hem, omringd van een glanzend licht,
naar de hemel varen. Hij werd voorgegaan en gevolgd door ontelbare personen, ook gekleed in het wit
als sneeuw. Aldegonde, die door dit schouwspel erg ontroerd was geraakt, wilde hem achterna gaan
maar de engel vroeg haar: “Mijn dochter, weet u wie die edele en eerbiedwaardige ouderling is?”
Neen, was haar antwoord. Het is Amandus die dienaar Gods, die na zijn lange levensbaan in onschuld
en deugd voleindigd te hebben, deze aarde verlaat en, vol verdiensten, het hart overstroomd van
vreugde, de glorie van de Heer binnengaat om er in de eeuwige rust van God te genieten en ten volle
verzadigd te zijn. De stoet die hem vergezelt, bestaat uit de personen die hij door zijn preken bekeerd
en uit de kloosterlingen, die hij tot de volmaaktheid geleid heeft en van wie de namen nu in het boek
van het leven geschreven zijn. Aangezien zij zijn raad gevolgd en in zijn arbeid deel hebben gehad, zo
delen zij nu ook zijn heerlijkheid en beloning en vergezellen hem, om hem hun dank te betuigen.
Daarop verdween het visioen. Kort hierop vertelde zij over haar verschijning aan Waltrudis en aan
Ghislenus, die tegen haar zei: “Omdat u waardig bevonden bent geweest de ziel van de trouwe dienaar
St. Amandus te zien bekronen met de eeuwige glorietroon, wees zeker dat u zulks gezien heb, niet
zoveel oorzaak van deze die gekroond werd, dan ter oorzake van u zelf. Immers het einde van uw
leven is nakend.” En inderdaad zij stierf het jaar nadien. Aldegonde was ook in staat water de geur van
wijn te geven. Iemand die zijn handen wilde wassen vond een lege kruik. Ook dit probleem loste zij
op.
Vijf dagen voor haar dood, zag haar zuster in het klooster te Nijvel tweemaal een groep engelen, die
de dood van Aldegonde aankondigden. Na het overlijden van Aldegonde, was er een zuster die al drie
jaar lang de sluier van Aldegonde droeg, maar door moeheid overmand, legde zij de sluier van
Aldegonde op haar bed. Plotseling midden in de nacht zag zij een groot licht door het venster schijnen
dat heel het huis verlichtte.
Aldegonde leefde zij ten tijde van Clovis II (639-657), Clotaire LH (657-673), Childerik II (673-675)
en Thierry III (675-690/1).

De huidige kerk van Cousolre
Deze kerk dateert uit 1780 en links en rechts van het koor bevinden zich twee uit 1867 daterende glasin-lood-ramen die de hele geschiedenis van de familie uit de doeken doen. Van beneden naar boven en
van links naar recht zien wij:
• St.-Walbert onderscheidt zich door zijn goedheid. Hij zou in Toul in het jaar 552, in Lotharingen
zijn geboren, en was de zoon van Walbert III, hertog van Lotharingen en graaf van Henegouwen.
Hij groeide op aan het hof van Clotaire II. Vocht onder andere tegen de Hongaren (Avaren) die
Beieren en Thiiringen waren binnen gevallen. Hier leerde hij waarschijnlijk Bertillia zijn
toekomstige vrouw kennen).
• St.-Walbertus als stichter van verschillende kerken zoals in Cousolre en Grand Rieu. Hij zou ook
in Cousolre een huis, Le Vieux Moustier, laten bouwen om zieken te verzorgen.
• St.-Walbert en St.-Bertillia te midden van hun kinderen. Wandru werd in 612 geboren Aldegonde
een twintig jaar later.
• De dood van Walbert. Hij stierf in het jaar 642, 90 jaar oud. Aubertus, Bertillia, Aldegonde en
Wandru waren bij zijn sterfbed aanwezig.
• Bertillia deelt aalmoezen uit, verzorgt de zieken en bezoekt de armen. Zij wordt begeleid door
Aldegonde en Wandru.
• Bertillia met haar dochters verfraaien het door Walbert opgerichte Onze Lieve Vrouwe altaar.
• St. Wandru en Vincent Madelgaire. Wandru trouwde met Vincent Madelgaire, een van de
belangrijkste heren aan het hof van Dagobert. Zij kregen vier kinderen Landry, Dentelin,
Madelberte en Adeltrude. Door goddelijke inspiratie verlieten zij elk hun ouderlijk huis om zich
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terug te trekken. Zo stichtte Vincentius het klooster van Hautmont en Zinnik en Wandru stichtte
het klooster te Bergen (Mons) waar zij abdis van werd.
De opvoeding van St. Adelgonde in Cousolre. Walbert had een geleerde monnik, bekend om zijn
godsvrucht en wetenschapper naar Cousolre laten halen om Aldegonde te onderwijzen.
Adelgonde door engelen over het water gedragen. Om zich van prins Eudon te ontdoen vluchtte zij
het bos in, totdat zij bij de rivier de Samber kwam. Zij wierp zich op haar knieën en riep Maria
aan. Twee engelen verschenen en hielpen haar te voet de rivier over te steken.
Aldegonde biddend op haar knieën. Eudon vertelt het verhaal aan Walbert en Bertillia wat hij had
meegemaakt en keerde naar Engeland terug. Aldegonde bouwde een kleine bidplaats of hermitage
en daarna ging zij terug naar de bossen van Malbodium, later Maubeuge geheten. Hier bouwde zij
later een groot klooster en werd er zelf de eerste abdis van.
St.-Aldegonde ontvangt de sluier. Zij kreeg deze sluier in het klooster van Hautmont bij
aanwezigheid van St. Aubertus en St. Amandus. Een legende verhaalt dat op het moment dat de
sluier over haar hoofd zou worden gelegd, een duif, zo wit als sneeuw uit de hemel neerdaalde.
De dood van Aldegonde Zij stierf op de zaterdag 30 januari 684. Haar lichaam werd naar Cousolre
overgebracht en in de kapel begraven, die ter herinnering aan haar ouders al daar was opgericht.
Enkele jaren later liet Adeltrudes nicht en abdis van Maubeuge het lichaam naar het klooster
Maubeuge overbrengen.

Aan elke kant van het altaar staan in hout Walbert en Bertillia en boven het altaar is een schilderij uit 1784
van een onbekende Bergse schilder met een afbeelding van hun dochter St. Aldegondis

St. Maldegar - Vincentius
Volgens een mooie legende kwam zijn vader Maldegar uit het geslacht Gascogne en was moeder
verbonden met het koningshuis van Frankrijk. Zij kregen een zoon, die zij ook Maldegar noemden en
het samen met grote liefde opvoedden. Toen hij de vereiste leeftijd bereikt en de passende vorming be
komen had, stuurden zijn ouders hem naar het hof van koning Dagobert. Dagobert waardeerde ten
zeerste de hoedanigheid en sloeg hem spoedig tot ridder en gordde hem persoonlijk de degen om.
Waltrudis, dochter van hertog Walbertus van Lotharingen werd door zijn ouders als bruid aangewezen.
Ter ere van deze verbintenis bood Dagobert Maldegar het bestuur over het land van Hibemia (Ierland)
aan. De jonge echtgenoot gehoorzaamde en was daardoor verplicht zijn vrouw achter te laten.
Waltrudis besloot later haar man op te zoeken. Na haar terugkeer in Frankrijk trokken zij zich in hun
bezittingen terug. Later verdeelde Maldegar met toestemming van Waltrudis zijn goederen en trad in
de abdij van Aumont. Hij nam een naam Vincentius aan, die later Zinnik stichtte.
Waarschijnlijk werd Maldegar echter omstreeks 607 geboren te Strepy nabij Binche. Hij was een
Frankisch opperhoofd en behoorde tot een voorname familie, die in deze buurt een kasteel bewoonde,
waarvan men nu nog de ruïnes meent terug te vinden. In de achttiende eeuw wees men ter plaatse een
streek aan “franc et libre” die genoemd werd: gebied van St. Vincentius Madelgarius. Hij werd zelf
genoemd: een legerhoofd van het leger van Austrië en wapenmakker van koning Dagobert I (628638). Aan verschillende krijgsexpedities nam hij deel, werd graaf of gouverneur van Henegouwen en
zelfs van Ierland met de titel van prins. Na zijn zware krijgsjaren huwde hij met een vrome vrouw
Waldetrudis de dochter van Walbertus en Bertillia, die beiden als heiligen vereerd worden in de kerk.
Madelgarius liet zich dopen, veranderde zijn naam in Vincentius (naar aanleiding van zijn
overwinningen - vincere) - en werd onder invloed van zijn vrome gade een vurig christen en
bevorderaar van vele goede werken. Verlangend om na zijn druk en rusteloos krijgsleven een strenger
en rustiger leven te leiden, ontstond tussen hem en zijn vrouw een heilige wedijver om huizen en
kloosters te bouwen voor henzelf en volgelingen. Op een afstand van de stad Maubeuge bouwde men
aan de oever van de Samber een benedictijnenklooster (649) dat door bisschop Aubertus werd
ingewijd en toegewijd aan de apostelen Petrus en Paulus. Dit klooster kreeg wegens zijn ligging de
naam van Altus Mons of Houtmont. Hier ontving Vincentius uit handen van de bisschop van Kamerijk
de tonsuur. De toeloop tot dit klooster was echter zo groot, dat de vrome stichter Vincentius liever
naar een eenzamer en rustiger omgeving verlangde, die hij ten slotte ontdekte in de buurt van Soignies
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of Zinnik, waar hij uitgestrekte goederen bezat. Hier op enige afstand van de stad Mons of Bergen,
verrees een nieuw klooster, dat weldra wederom door benedictijnen werd bevolkt. Hier verbleef
Vincentius tot aan zijn zalig sterven, toen hij werd opgevolgd als abt en bestuurder door zijn zoon
Landricus. Ondertussen had ook zijn vrouw Waltrudis niet stil gezeten en een klooster voor vrouwen
gesticht waarover zij als abdis regeerde in gezelschap van haar twee dochters Aldegonda en
Madelberta, die hun moeder gevolgd waren. Dit klooster werd Malbod genoemd en was gelegen op
een heuvel, die genoemd werd Montes naar een Romeinse nederzetting. Hieruit ontwikkelde zich na
jaren de stad Mons of Bergen met als kern het adellijke kapittel van de H.-Waltrudis. Als patrones van
deze stad, die trouw haar relieken bewaart, geniet zij tot nu toe een zeer grote verering, die ieder jaar
haar hoogtepunt viert met de eretocht door de stad op de prachtige triomfwagen vanuit de kathedraal.
Zeer merkwaardig is zeker, dat zowel de beide ouders Vincentius en Waltrudis opgenomen zijn onder
het getal der heiligen en dat eveneens hun beide dochters Aldegonda en Madelberta als heiligen
werden erkend en vereerd tot in deze tijd.
Na 17 jaar huwelijk besloten beiden uit elkaar te gaan. Madelgarius zou twee abdijen stichten: Zinnik
en Hautmond-les-Maubeuge, in de Middeleeuwen ook als Almunth bekend, waarvan hij tot aan zijn
dood onder de naam Vincentius abt was. Later werd hij heilig verklaard. Madelgar Vincentius was
bevriend met bekende tijdgenoten zoals de later eveneens heilig verklaarde St. Quen en St. Eligius of
Eloi. Vincentius ondernam een reis naar het verre Ierland, waar het christelijk geloof reeds over heel
het eiland ruim intrede had gevonden. Hij ontmoette er Naomh Aidun, beter bekend als de heilige
Eton, die samen met enkele Ierse monniken, Vincentius vergezelde op zijn terugreis naar
Henegouwen. Madelgar woonde tot 670 in het klooster van Haumont maar vestigde zich in dat jaar in
Zinnik. Madelgar of St. Vincentius zou gestorven zijn, na een langdurige en pijnlijke ziekte, op 14 juni
677 en tijdens zijn laatste ziekte ontbood hij zijn zoon bisschop Landricus, om hem de verdere zorg
over te dragen van zijn vrome stichtingen, vooral van de twee kloosters bevolkt door benedictijnen.
Zelfs zou hij zijn zoon Landricus hebben verzocht zijn bisschoppelijk ambt neer te leggen om beter de
zorgen op zich te kunnen nemen van de twee kloosters, door zijn vader met zoveel zorg en moeite
gesticht. Bij zijn streven liet Vincentius zich, naar gebruik van die tijd, naar de kerk brengen, waar zijn
zoon Landricus hem de H. Sacramenten toediende.

Landericus, St. Landry
Landricus werd op 12 januari in de abdij van Hautmont geplaatst, later werd hij bisschop van Metz of
van Meaux. De geschiedbronnen geven ons niet voldoende zekerheid of Landricus bisschop is geweest
(zoals hij meestal wordt afgebeeld) of alleen abt. Ook niet of hij in het eerste geval bisschop geweest is
van Metz of van Meaux. Voor deze laatste plaats blijkt echter meer zekerheid te bestaan, omdat aldaar
tussen de jaren 674-6 een vacature is ontstaan door het ontslag van een bisschop Dalevertus of
Hildevertus, die echter later weer genoemd wordt als zodanig. Tijdens deze vacature schijnt Landricus
de functie van bisschop te hebben vervuld, ofschoon hij niet op de lijst der bisschoppen voorkomt.
Bij de dood van zijn vader Vincentius kwam hij naar Zinnik en hij volgde er zijn vader als abt op. Hij
is de patroonheilige van Echt in Nederlands-Limburg en heeft zijn feestdag op 17 april.
Hun andere zoon was Dentelinus. Volgens een oude kroniek, werd het korte leven van deze heilige
aldus beschreven: “Vrouwe Waltrudis kreeg een zoon, die de naam van Dentlinus ontving. Reeds in de
wieg heeft de Heer hem geroepen, toen hij zijn bultje verloor, dat hij gedurende zijn leven als een
ransel gedragen had. Versierd met deugden triomfeert hij nu tussen de scharen der engelen boven de
sterren.” Elders wordt zijn leven van zeven jaren genoemd en het is mogelijk, dat hij gedurende al die
tijd een mismaakt en hulpeloos kind was. De dood van Dentlinus moet ongeveer omstreeks 750 zijn
geweest. Hij wordt als kind met een valk in zijn hand afgebeeld. De feestdag van Dentelinus valt op 14
juli. Hij is de patroonheilige van Rees (Neder-Rijn). Het is opvallend dat zowel Aldegonde in
Emmerik, Dentelinus in Rees en Landricus in Echt worden vereerd en dat er in de buurt van Rees een
kerk stond in het dorp Mehr met als patroon Vincentius de vader van Dentlinus.
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Waltrudis, Waldetrudis
Waltrudis zou in 612 in Cousolre zijn geboren en in 636 zou zij in het huwelijk zijn getreden met onze
Maldegarius. In 646 vinden wij Waltrudis weer terug in Cousolre, waar na het overlijden van haar
vader, Walbert, haar echtgenoot, tot opvolger in de functie van domesticus werd bevestigd.
Na het overlijden van haar man Maldegar deed Waltrudis nog niet onmiddellijk de stap om tot een
kloosterstichting toe te treden. Haar beide dochters waren nog klein en ze kon ook niet onmiddellijk
het beheer van haar domeinen opgeven. Haar raadgever de H. Ghislenus zou haar aanraden om een
klooster te stichten op een heuvel genoemd Castrilocus (Bergen). Bepaalde geschied- en
plaatsnaamkundigen houden vol dat het Frankische Castri Locus eerder aan de basis van de gemeente
Casteau, op 5 km ten noordoosten van Bergen, ligt. Hier werd dan de abdij gebouwd, volgens
Waltrudis wat te weelderig: meer een paleis dan een abdij. Een storm vernielde het bouwwerk en deze
keer werd het wat bescheidener opgebouwd. In 656 treedt Waltrudis zelf tot het klooster toe. In de
abdij werd ze na haar dood door haar nicht Aya opgevolgd.
De beide dochters van Waltrudis traden eveneens rond 670 toe tot het klooster, dat van Maubeuge
waar hun tante Aldegonde abdis was. Na hun dood volgde in 685 de oudste dochter Aldetrudis hen op
als abdis en na haar dood werd in 679 hun zuster Maldelberte abdis +706.

De relieken van Vincentius
In het jaar 1250 werd de hoofdreliek gescheiden van het lichaam door een legaat-bisschop van Paus
Innocentius IV in tegenwoordigheid van verschillende bisschoppen en voorname personen. Uit de
plechtigheid, waarmee deze ceremonie geschiedde kon men opmaken hoezeer de verering van deze
heiligen te Zinnik bloeide na vier eeuwen na hun overlijden. Een nieuwe tijd brak aan met de Franse
Revolutie, toen het eeuwenoude kapittel werd opgeheven (1793) en de prachtige reliekenkast - eerder
een geschenk van Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen - werd
gespaard. De hoofdreliek werd op tijd in veiligheid gebracht en de relieken werden eveneens
verborgen bij particulieren. In 1806 was men klaar om de hoofdrelieken in de nieuwe houders te
plaatsen, terwijl in 1877 bij het eeuwfeest van St. Vincentius de grote reliekenkast werd gerestaureerd.

De bouwgeschiedenis van Zinnik
De eerste kloostergemeente te Zinnik moet gesticht zijn door de H. Vincentius Madelgarius, echtgenoot
van de H.-Waltrudis. De oudste historische vermelding ervan dateert van 870 bij het verdrag van
Meerssen en kwam het in handen van Karei de Kale. In de T helft van de tiende eeuw, mogelijk onder de
invloed van de H. Bruno, aartsbisschop van Keulen, werd de kerk herbouwd en, omstreeks het jaar 1000,
met een kapittel van kanunniken begiftigd.

* Dit artikel is door de redactie van SEMafoor na bewerking, met toestemming en dank overgenomen uit
het tijdschrift Zonnekin (2e trimester 2005, p. 5-18) van onze zustervereniging Zannekin, Paddevijverstraat
2, B-8900 leper.
E-versie http://www.zannekin.org
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Albert Delahaye - een Nijmeegse biografie

D

elah aye,

A lbert

(K lim m en 18 oktober 19 15 - Breda
19 jan uari 19 8 7), archivaris

Albert Delahaye werd geboren in
Klimmen als negende van de vijf
tien kinderen van Joannes Dela
haye, kuiper, en Maria Beckers.
Nadat hij de lagere school in Klim
men en het gymnasium van de
paters montfortanen in Schimmert had doorlopen, studeerde hij
enige tijd aan het grootseminarie
van de montfortanen te Oirschot.
Begin 1940 brak hij deze studie af.
Bij zijn zoektocht naar een geschikt
beroep belandde hij in 1942 als
volontair op het Rijksarchief in
Limburg te Maastricht, waar hij
een archiefopleiding volgde. In
1943 huwde hij met Frieda Koene,
met wie hij zes kinderen zou krij
gen. In datzelfde jaar werd hij
gemeentearchivaris van Kerkrade;
vanaf 1946 was hij werkzaam in
het Nijmeegse gemeentearchief.
Hij woonde met zijn gezin in de
Abeelstraat in Hengstdal.
In Nijmegen inventariseerde hij in
rap tempo een aantal archieven,
waaronder het oud-rechterlijk
archief van de stad. Daarnaast
schreef hij een boek over de kerk
van Persingen (1953) en enkele
artikelen in de Bijdragen en Mede
delingen Celre (1953-1955/1956).
Vermelding verdienen vooral ook
zijn talrijke bijdragen in De Gelder

lander (vanaf 1951). Deze stukken
over zeer uiteenlopende onderwer
pen uit de Nijmeegse geschiedenis
getuigen van eruditie en schrijfta
lent. In zijn werkomgeving kreeg
Delahaye in deze jaren problemen.
Een conflict met gemeentearchiva
ris dr. Jan de -* Jong leidde eind
1953 tot zijn overplaatsing naar de
gemeentelijke secretarie. Begin
1957 verliet hij Nijmegen om archi
varis te worden van het streekarchivariaat
Nassau-Brabant
in
West-Brabant.
Delahaye heeft vooral bekendheid
gekregen door zijn visie op de
vroegste geschiedenis van Nijm e
gen. In oktober 1955 stelde hij in
twee krantenartikelen de vraag aan
de orde o f het paleis van Karei de
Grote te Nijmegen, waarvan het
bestaan archeologisch niet was
aangetoond, niet elders moest
worden gezocht, namelijk in het
Noord-Franse Noyon. De felle kri
tiek op zijn suggestie sloeg hem
geenszins uit het veld, integendeel.
In 1958 publiceerde hij een boek
over deze kwestie en daarna zou
den nog vele publicaties volgen.
Daarin trok hij niet langer alleen
het bestaan van een Karolingisch
paleis te Nijmegen in twijfel, maar
bracht de theorie naar voren dat in
de periode van de derde tot de elfde
eeuw alle plaatsen die tot dusver in
Noord-Nederland waren gelokali
seerd, feitelijk in Frans en Belgisch
Vlaanderen hebben gelegen. De
hele vroegmiddeleeuwse geschie
denis van Nederland was het pro
duct van een latere mythevorming.

Aan deze theorie heeft hij tot aan
zijn dood in 1987 vastgehouden.
Thans wordt zij onder meer door
de Stichting Albert Delahaye
gepropageerd en Joël Vandemaele
heeft haar overgenomen in een
theorie die grote delen van de oude
Europese geschiedenis in een in
Vlaanderen
gelegen
Friesland
plaatst, Vanwege zijn theorie is
Delahaye opgenomen in De Ency
clopedie van de Domheid van Matthijs van Boxsel.
Wetenschappelijke erkenning is
uitgebleven. Doordat Delahaye zijn
theorie steeds verder heeft uitge
breid, zowel geografisch als wat
betreft de spelregels bij de interpre
tatie van gegevens (vertaling van
het Latijn, verklaring van plaatsna
men, beoordeling van archeologi
sche vondsten, leeswijze van histo
rische kaarten), is deze als het ware
oeverloos geworden. Zodoende
ontbreekt een kader van onomstre
den gegevens waaraan de theorie
kan worden getoetst. Dat kader is
een voorwaarde voor elke zinnige
wetenschappelijke discussie. BT
M . van B oxsel, M orosofie. D w aze wijzen en
w ijze dw azen in N ederla n d en Vlaanderen,
A m sterd am 2 0 0 1, p. 2 2 4 - 2 2 6 ; J. Buylinckx,
'D e an dere D e la h a y e ’ , in : N um aga 34 (1987),
p. 19 -2 1, 2 4 ; w w w .a lb e rtd e la h a y e .n l.
Foto: Fotocollectie N .F .G .C . / Spaarnestad,
H aarlem .

Redactionele noot
Het jongste Jaarboek Numaga (2006) is grotendeels gewijd aan een reeks 'Nijmeegse biografieën'.
Diverse personen die op de Nijmeegse historie hun stempel drukten, passeren de revue. Tot deze
markante personages behoorde ook archivaris Albert Delahaye. Mediëvist Bert Thissen leverde diens
bovenstaande curriculum vitae af. Dit oogt enerzijds vrij sympathiek richting Delahaye. Anderzijds
oordeelt Thissen nogal onwelwillend over zijn thesen betreffende het eerste millennium. In het
algemeen valt op deze biografische schets het nodige aan te merken: zij is niet overal correct,
bovendien ook onvolledig en zelfs tendentieus. Kortom, dit kan anders en beter. Een artikel in de
volgende SEMafoor zal hier zijn licht over laten schijnen.
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Scoren voor Trajectum
J. Rozemeyer, Etten
In SEMafoor 7,3, p. 38-39, breekt Han Noot een lans voor het 'scoren' van in SEMafoor naar voren
gebrachte zaken. Een hoge score zou te verdienen zijn met de aanduiding 'feiten en aanwijzigen', een
lage score met de kwalificatie 'fantasie en folklore'. Hij beoogt daarmee de kwaliteit van het blad te
verbeteren. Het onderwerp Trajectum houdt al lang de gemoederen bezig, en lijkt me een geschikt
onderwerp om er een scoring op te beproeven.
feit
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bestond al in 595’

ja

nee

ja

lag in 690 op grens Franken en Friezen2

ja

nee

nee

lag op de oever van de Renus3

nee

ja

nee

lag op de oever van de Renus-Monden4

ja

nee

nee

had in 690 een burcht op de rivieroever5

ja

nee

nee

had in 692 bewijsbaar een tol op de rivier6

ja

nee

nee

lag in 675 in Neustrië7

ja

nee

nee

lag tussen Ottogracht en Maas8

ja

nee

ja

lag in 960 nabij zoute schorren9

ja

nee

nee

lag nabij Vlaanderen10

ja

nee

nee

herbergde in 635 en in 690 een bisschop van Trajectum11

ja

nee

nee

bezat in 730 een Martinus- en een Salvator-kerk12

ja

nee

nee

was in 690 vanuit Greveningen snel te bereiken13

ja

nee

nee

toont relicten van een invasie van een Oostzee-volk rond 40014

ja

nee

nee

ligt zuidelijk van Walcheren15

ja

nee

nee

lag in 642 in het Rijk van koning Dagobert16

ja

nee

ja

was een bisdom in 83617

ja

nee

nee

was een bisdom in 92018

nee

ja

nee

had in 690 een goede ligging voor missie onder de Friezen19

ja

nee

nee

plaatselijke aanwijzingen naar Willibrords verblijf20

ja

nee

nee

Willibrord was er bewijsbaar aanwezig21

ja

nee

nee

reeds lang een Wilhbrord-verering in de regio22

ja

nee

nee

wordt door het Itinerarium Trajectum genoemd23

ja

nee

nee

eenvoudige doorreis-route van Trajectum naar het Frankische Hof24

ja

nee

nee

verklaarbare vlucht Willibrord uit Trajectum bij komst Friezen25

ja

nee

nee

reis naar Walcheren en Wulpen ligt voor de hand26

ja

nee

nee
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Samenvattend:
Utrecht lag als enige Trajectum-kandidaat aan de Rijn en had vanaf 920 bewijsbaar een bisdom. Maar in
Willibrords tijd lag de plek nog dik onder de klei, en het lag nogal ver van het Frankenrijk om een geschikte
locatie te kunnen vormen voor kerstening van de Friezen. Die kerstening van de Friezen begon in het zuiden,
vanaf de noordgrens van Francia. Die zuidelijkste Friezen woonden toen in Zeeland.
Maastricht was wel een Trajectum, maar niet dat van Willibrord. Het is onaannemelijk dat vanaf 700 vlak
naast het bisdom Luik een tweede bisdom Trajectum zou hebben bestaan: Maastricht ligt notabene in het
gebied van het bisdom Luik. Het lag ook veel te ver van het missiegebied in Zeeland.
Het ballingschap-bisdom Antwerpen kwam in 700 vrij bij het vertrek van de Tungerse bisschop naar Luik en
het lag op de noordrand van de toenmalige bisdommen Kamerijk, Doornik en Luik, juist tegenover het te
kerstenen Frisia! Een betere plek voor een uitvalsbasis voor zo’n missie is moeilijk te vinden.
Geachte lezer, oordeelt u zelf: de feiten zeggen duidelijk dat Utrecht noch Maastricht Willibrords Trajectum
geweest kan zijn! Nagenoeg alle aanwijzingen pleiten voor een lokalisatie in Antwerpen. Ik begrijp niet
waarom over lokalisatie van Trajectum in Antwerpen nog steeds zo moeilijk wordt gedaan. En geachte
opponenten: het gaat toch niet om gelijk krijgen, het gaat om argumenten, en dan niet om 1 maar om 24
aanwijzingen! We zoeken toch
de waarheid?
Willibrord
kw am
bij
Grevemngen de Renus-Monden
binnen en voer door naar het
Neustrische Antwerpen, waar
een burcht op de rivier lag, met
een kerk erin. Eerst voer hij nog
verder de Schelde op naar de
regio Noyon om van Pepijn
toestemming te vragen voor zijn
missie onder de Zeeuwse
Friezen. In Antwerpen kreeg
Willibrord tal van geschenken
in en rond de stad. Met
zuidenwind zeilde hij naar de
Friezen op de eilanden
Wal c h e r e n en Wulpen.
Antwerpen bewaarde nog een
herinnering aan zijn verblijf in
het Willibrord Veld met kerk
buiten de stadsmuren.
NOTEN
1. Trajectum was reeds in 595 een Frankische stad; ‘Andrepus’ wordt genoemd in de Salische wet van 496. De
plek van Utrecht lag toen onder de klei. In Maastricht zijn tussen 500 en 700 geen cultuurlagen afgezet.
2. Tussen 595 en 719 is Trajectum wisselend in bezit van Franken en Friezen. Dit suggereert een ligging in het
grensgebied van beide volken. Antwerpen ligt in dat gebied, Utrecht en Maastricht niet.
3. Beda plaatst Trajectum op de oever van ‘dezelfde rivier’, nadat hij eerder de Monden van de Renus noemde.
Aangenomen wordt dat hij dus de Renus bedoelde. Alleen Utrecht ligt aan de Rijn.
4. Letterlijk noemt Beda de Renus niet, hij heeft het alleen over de Renus-Monden. En Antwerpen ligt aan het
‘eindpunt’ van die delta. Utrecht en Maastricht liggen daar ver vandaan.
5. De burcht van Antwerpen had een lange historie: in 65 gebouwd door Antonius, in 400 door de Vilten, in
450 door de Franken. Het was een grote burcht met ook nog eens een kerk erin. Utrecht en Maastricht
ontberen zo’n burcht in 690.
6. Willibrord krijgt in 692 een tol op de Schelde geschonken. Trajectum bezat een tol volgens een oorkonde uit
779 van Karei de Grote. Van Utrecht noch Maastricht is de aanwezigheid van een tol in die tijd bewezen.
7. De Neustrische koning Dagobert stuurt Amandus in 635 naar Trajectum voor bekering van de Friezen. De
Neustrische hofmeier Ebroinus ontzet in 675 Lambertus uit zijn bisdom Trajectum. Ergo: Trajectum lag in het
gebied waarover Dagobert en Ebroinus iets te zeggen hadden, in Neustrië dus. Antwerpen lag in Neustrië,
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maar Utrecht en Maastricht niet.
8. Bij de Rijksdelingen na 843 ligt Trajectum de ene keer oostelijk van de Ottogracht, de andere keer westelijk
van de Maas. Utrecht ligt niet tussen deze grenzen, Antwerpen en Maastricht wel.
9. Ibrahim b.Yacub beschrijft in de 10e eeuw het land rond Trajectum als zoute schorren. Die schorren zijn wel
te plaatsen bij Antwerpen, maar zeker niet bij Utrecht of Maastricht.
10. Diverse berichten onderstrepen de relatie van Trajectum met Vlaanderen. Voor Antwerpen is dat een
logische zaak, voor Utrecht en Maastricht niet.
11. In 635 bouwde Amandus, bisschop van Trajectum, een kerk in de burcht van Antwerpen. En in 690 kreeg
Willibrord, bisschop van Trajectum, de kerk in de Antwerpse burcht ten geschenke. De z.g. ‘Bisschoppen van
Maastricht’ hebben nooit bewijsbaar in Maastricht vertoefd!! Waarvan akte! Utrecht lag nog onder de klei.
12. De Maartenskerk van Willibrord in Antwerpen stond in de burcht. En de Salvatorkerk lag buiten de
stadsmuren bij het Willibrord Veld. Van zowel Utrecht als Maastricht rammelt de ‘bewijsvoering’
dienaangaande.
13. De Portus Nova de Greveninga, waar Willibrord arriveerde na zijn reis uit Engeland, lag bij Greveningen
(nabij het latere Sluis) op de zuidelijke oever van de Renus-Monden. Die oever volgend kom je vanzelf in
Antwerpen.
14. Beda zegt dat Trajectum vroeger Viltenburg heette, en Johannes de Beke herhaalt dat, en plaatst de Vilten
rond 400 in Trajectum. De Vilten waren een Oostzeevolk. Oostzeevolken migreerden destijds langs de Friese
en Hollandse kust zuidwaarts naar de Belgische en Franse kust. In de Schelde en Durme gevonden Drakars uit
de 5e of 6e eeuw bewijzen een toenmalige aanwezigheid van een Oostzeevolk ter plaatse. Viltenburg plaatsen in
Antwerpen lijkt om die reden niet onzinnig. Dat Vilten landinwaarts naar Utrecht of Maastricht zouden zijn
gereisd is archeologisch niet aangetoond.
15. Bisschop Frederik van Trajectum zeilt in 830 met zuidenwind naar Walcheren. Vanuit Antwerpen gaat dat
voor het lapje; vanuit Utrecht en Maastricht lukt dat niet.
16. De Neustrische Dagobert bouwde een kerk binnen de burcht van Trajectum. Zijn Rijk strekte zich destijds
niet verder noordwaarts uit dan de Maas. Utrecht lag daar zeker niet in. En Maastricht lag in Austrasië, het
oostelijke Francia. Antwerpen lag wel in zijn machtsgebied.
17. De Annalen van Fulda melden de verwoesting van de civitas Antwerpen in 836. De betiteling civitas werd
toendertijd gebruikt voor een bisschopsstad. Utrecht was toen nog geen bisdom en de ‘Maastrichtse
Bisschoppen’ zaten intussen in Luik.
18. Vanaf 920 is Utrecht bewijsbaar een bisdom, en erft de goederen van Trajectum.
19. Met Frankische steun in de rug lag Antwerpen op de grens met de Friezen ideaal als uitvalsbasis voor een
missie onder de Friezen. Utrecht lag in 700 nog onder de klei en overigens ook veel te ver noordwaarts in
‘heidens gebied’, waar Frankische steun in de rug ontbrak. Dat daar in het juist te kerstenen gebied al een
burcht met een kerk (!) zou staan is teveel van het goede. Maastricht ligt zover uit de route dat het onmogelijk
een missiebasis voor kerstening van Friezen kon zijn.
20. Buiten de stadsmuren van Antwerpen lag een zeer oude Willibrord Veld met een Willibrord Kerk zoals te
zien op oude kaarten. In Utrecht of Maastricht ontbreken zulke aanwijzingen.
21. Willibrord ontving de burchtkerk in Antwerpen en diverse plaatsen in de directe omgeving, in het Land van
Ryen, en een tol op de Schelde. Bewijzen voor zijn aanwezigheid in Utrecht of Maastricht ontbreken.
22. Zowel Zeeland als het gebied rondom Antwerpen kennen een oude Willibrord-traditie die in Utrecht of
Maastricht ontbreekt.
23 . Op de route van Nijmegen naar Lugdunum plaatst het Itinerarium Antonini Antwerpen precies op de plek
van Trajectum. Utrecht en Maastricht zijn op die plek absoluut niet in te passen.
24. Bij aankomst in Trajectum in 690 reist Willibrord eerst door naar het Frankische Hof in de regio Noyon.
Vanuit Antwerpen hoefde hij eenvoudigweg de Schelde op te varen; vanuit Utrecht of Maastricht was dat veel
ingewikkelder.
25. Na de dood van Pippijn in 714 komen de Friezen terug en vlucht Willibrord uit Trajectum naar zijn
klooster te Echtemach. Pas na de dood van de Friese koning Radboud in 719 kan Willibrord terugkeren naar
Trajectum en bouwt hij er twee kerken en een klooster. Dat Friezen Willibrord veijaagden uit Antwerpen lijkt
begrijpelijk, immers Antwerpen lag pal bij de grens met de Friezen. Verjaging uit Maastricht is niet
aannemelijk: daar zaten geen Friezen! En Utrecht zat nog onder de klei.
26. Vanuit Antwerpen is Zeeland het eerste, voor de hand liggende, missiegebied: om Walcheren en Wulpen te
bereiken hoefde Willibrord alleen maar de Schelde af te varen. Vanuit Utrecht of Maastricht is het door de
grote afstand een niet erg logisch missiegebied.
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Waren Willibrord en Bonifatius ooit in Nederland?
J. Koekebacker, Strijbeek
Over de stelling of Willibrord en Bonifatius ooit in Nederland waren, valt te discussiëren. Vandaar,
als amateur, enkele kanttekeningen bij bepaalde hoofdstukken van het eind 2004 uitgegeven boek*.
In de bijdrage van Spamer (p. 16) staat een verwijzing naar nota 39, waarin een artikel wordt
aangehaald van dr. P. Pijnenburg, waarmee ik het eens ben. Niet echter met Spamers conclusies,
verbonden aan het begeleidend kaartje over de situatie in Nederland omstreeks 800. De term
‘wetenschappelijk verantwoord achten’ stelt mijns inziens niet zo veel voor. Zelfs bij de exacte
wetenschappen kan het ook wel eens tot verandering van inzicht komen. Wat nu bij genoemd kaartje
de situatie is: er waren nog geen dijken (Spamer veronderstelt het tegendeel). Op wat terpen na waren
grote gebieden onbewoonbaar. Voor het ontstaan van dorpen moet er sprake zijn van een stuk
veiligheid, anders komt een ‘dorpseconomie’ niet tot ontwikkeling en dus zeker geen Dokkum.
Spamer laat op blz. 21 weten dat Pippijn de Korte in 753 en 769 de schenking van koninklijke
inkomsten bevestigt uit tienden en tollen aan de kerk van St. Maarten in een ‘Trajectum aan de Rijn’
(nota 76). Hij stelt dat de twee verschillende schrijfwijzen voor de Rijn (Reno en Rheni) een
versterkende werking zouden hebben voor dezelfde plaatsaanduiding, een conclusie die me niet sterk
lijkt. Verder wordt gesteld dat de Domkerk van Utrecht in de tiende eeuw in het bezit was van een
misformulier voor de feestdag van Willibrord, stammende uit de Karolingische tijd. Hoe de avonturen
van dit (niet meer bestaande?) misformulier dan te traceren valt naar een Trajectum ergens aan de
Rijn, welke dan ook, met uitstraling naar Utrecht, ontgaat mij.
In hoofdstuk 2 houdt Kreijns een pleidooi voor zijn vaderstad Maastricht. Maastricht is van de steden
in ons land de stad met de oudste rechten, daarover geen twijfel. Nu even met Kreijns naar Utrecht. ‘Ik
moet wel aannemen’, zo schrijft hij, ‘dat er een Romeins castellum was op Utrechts gebied, Domplein
en omgeving’ (p. 36, 42); ‘twee keer vernieuwd’; zal dan wel nodig geweest zijn en daarna, omstreeks
250, beginnen de transgressies waar al veel discussies over zijn geweest. De Romeinen worden door
het water verdreven uit de lage delen van ons land, blijven nog even in Nijmegen en verdwijnen ook
daar om militaire redenen. Romeins Utrecht exit! Na 1000 begint dan kerkenbouw in Utrecht. Ik lees
niet anders. Hoe dan Utrecht nog te noemen als bisschopsstad voor Willibrord? Kreijns wijst in dit
verband (p. 41) naar een artikel van D.P. Blok over ‘het immuniteitsdiploma van koning Pippijn I voor
de St. Maartenskerk te Utrecht’. Blok komt tot de conclusie dat de oorkonde niet echt kan zijn en stelt
voor er dan maar een beetje aan te gaan knoeien!
In hoofdstuk 3 doet Rozemeyer zijn uiterste best Antwerpen te promoten als het Traiectum van
Willibrord al is dat toch wel moeilijk en ik verwijs hierbij naar p. 57. De vraagstelling is hier of
Willibrord ook werkelijk in Antwerpen was. Het antwoord is een beetje twijfelachtig en diverse
personen proberen alles een beetje op te poetsen. Willibrord koos Antwerpen als eerste steunpunt. Er
waren al spoedig hartelijke betrekkingen met Maastricht, bisschop Lambertus, en het hele gebied
tussen Antwerpen en Maastricht werd het werkgebied van Angelsaksische monniken. Positief dus over
Willibrord, maar over zijn leven staan ons slechts weinig authentieke bronnen ter beschikking.
Bij de bijdrage van Vandemaele (hoofdstuk 4) had ik wat minder twijfels en Hekstra (hoofdstuk 5)
kon geen verband aantonen tussen het Noord-Nederland en de aanwezigheid van de twee heiligen.
CoDclusie

Waren zij, Willibrord en Bonifatius, wel ergens? Welzeker, en dan ga ik terug naar mijn eerste
kennismaking met de speurtochten van Delahaye, bijna veertig jaar geleden. Delahaye stelde vast dat
bij de migraties naar de droogvallende gebieden, nadat het water wat gezakt was, er bij de
stichtingsdata van de parochies, naar het noorden gaande, steeds latere dateringen worden vermeld.
Zou dit niet een bewijs kunnen zijn dat de migraties alle uit het zuiden komen?
*Willibrord en Bonifatius. Waren ze ooit in Nederland? SEM-reeks Vergeten Verleden, deel 1, harde
kaft, 136 blz. Winkelprijs 25 euro; voor abonnees slechts 10 euro (excl. porto), te bestellen bij het
secretariaat, Hof 6 4854 AZ Bavel of via e-mail: info@semafoor.net
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SEMafoortjes
TENTOONSTELLINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Haag Museon tot 17 november: Graven uit de omgeving van Solleveld (vroege middeleeuwen)
Trier in het Rheinisches Landesmuseum tot 4 november 2007: Constantïn der Grosse
Leeuwarden in het Fries Museum tot 31 december 2008: Super Terpen
Woerden Stadsmuseum: Vondsten uit de Romeinse tijd (onder meer het aspergemes)
Nijmegen Museum Het Valkhof tot 18 maart: De laatste uren van Herculaneum
Maaseik Musea tot 3 juni 2007: Technieken uit Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen
Morbach Archäologiepark Belginum tot 15 december: Römer treffen Kelten
Luxemburg Nationalmuseum januari tot en met maart: Geraubt und im Rhein versunken. Der
Barbarenschatz
• Amsterdam Nieuwe Kerk tot 15 april: Istanbul. De stad en de sultan
• Bonn Rheinisches Landesmuseum tot 15 april: Von den Göttern zu Gott. Frühes Christentum im
Rheinland
•
Eberdingen-Hochdorf Keltenmuseum tot 20 juni: Das Antlitz des Kömigs. Das Fürstengrab von Klein
Steiermark
• Leiden Rijksmuseum voor Oudheden tot 13 mei: Het geheim van de Kelten
• München Staatliche Antikensammlung (Königsplatz) tot 31 mei: Mythos Troja
• Worms Museum der Stadt tot 31 mei: Die ersten Römer in Rheinessen
• Castricum Bezoekerscentrum De Hoep tot 30 september: Schatten onder de voeten (600 v.Chr. tot 750
n.Chr.)
• Herne Westfälisches Museum tot 30 mei: Klima und Mensch. Leben in Extremen.
Attendering permanente exposities: Liberchies over Kelten en Romeinen, Ath Gallo-Romeinse tijd, Haltern
Romeinse tijd, Bramsche-Kalkriese Romeinse tijd (Varusslag ?) en Rindern (Museum Forum Arenacum). Het
Gallo-Romeins Museum in Tongeren is tot I januari 2008 gesloten wegens nieuwbouw/verbouwing.

FANTOOMTIJD
In Zeitensprünge 2006/3 interessant nieuws over de eventueel achteraf bedachte eeuwen in het eerste
millennium. De hypothese van Heribert Illig c.s. is in SEMafoor al diverse keren aan de orde gesteld. Het gaat in
deze theorie globaal genomen om de periode 600-900 als ‘erfunden Jahrhunderte’. Manfred Meusel past Illigs
benadering toe op het Rhein-Main-gebied en komt tot de conclusie dat de hypothese fantoomtijd inderdaad juist
moet zijn, maar hij komt uit op 219 jaren. In datzelfde nummer van Zeitensprünge ook twee fantoomtijdartikelen over Engeland. Renate Laszo bespreekt Rätselhafte Zeitsprünge in England en Illig bespreekt de
bouwgeschiedenis van Glastonburry en Wells en vindt daar weer bevestiging van zijn stelling. De fantoomtijdtheorie wint beslist aan kracht door een tweetal nieuwe, met elkaar samenhangende boeken over een
‘fantoomtijd’ in het eerste millennium. Roland P. Mayer publiceerde bij Aetius-Verlag in Stuttgart Das Antlitz
der Wahrheit: 1000 Jahre neu betrachtet (ISBN 3-00-010737-1) en Das Werden des Abendlandes: Byzanz und
das europäische Mittelalter (ISBN 3-00-010736-3). Op de kemzaak, namelijk dat Griekse en Romeinse
jarentelling verward zouden zijn, komt SEMafoor terug.

MAASTRICHT
Er is een derde, vermeerderde en verbeterde druk verschenen van Tweeduizend jaar Maastricht. Een
stadsgeschiedenis door Pierre Ubachs met medewerking van Ingrid Evers (Walburg Pers ISBN 90 5730 441 4).
In het boek wordt gesteld dat Maastricht sinds het vertrek van de Romeinen continu bewoond gebleven is.
Vrijwel tegelijkertijd publiceerden Caspar Cillekens en Wim Dijkstra 20 eeuwen Maastricht ISBN 90-77907-36X). De hoofdzaak van elke eeuw wordt besproken. We lichten de ‘verdachte’ eeuwen er even uit en krijgen dan
het volgende. 7e eeuw: De stad wordt economisch centrum (hetgeen blijkt/zou blijken uit de muntslag in deze
periode: Triecto Fit); 8e eeuw: De Grafkerk krijgt allure: een heuse drieschepige basilica vervangt de eenvoudige
zaalkerk op het graf van Servatius; 9' eeuw: De Vikingen komen: ook Maastricht wordt in 881 in de as gelegd.
Wat is hiervan werkelijk aantoonbaar? Dat is de kern van de zaak. In dit nummer van SEMafoor gaat Gérard Feij
in op de bouw van de St. Servaas in Maastricht. Wellicht een goed idee: een boek over de vroegmiddeleeuwse
geschiedenis van een aantal steden in de Lage Landen. Een SEM-werkgroep? Wie neemt het initiatief?

OOST-ROMEINS DENKEN
Het lijkt erop dat er langzaamaan een zekere heroriëntatie plaatsvindt in het denken over de na-Romeinse
periode in het eerste millennium. Dat begon al met de beroemde tentoonstelling Otto Der Grosse in Magdeburg.
Op de tentoonstelling Pelgrimsschatten Byzantium Jeruzalem onlangs in Amsterdam was het boekje van Paul
Lemerle Geschiedenis van Byzantium (ISBN 90 5848 172 7) te koop. Juist de periode van de vroege
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middeleeuwen en de opkomst van de islam roept de ene na de andere vraag op. De westerse geschiedenis van de
vroege middeleeuwen is waarschijnlijk niet te begrijpen zonder voortdurende intensieve studie van de oosterse.
In de hiervoor genoemde boeken van Ronald Mayer (Das Werden des Abendlandes) wordt ‘onze’ geschiedenis
vooral bekeken vanuit de Oost-Romeinse geschiedschrijving. Er ligt waarschijnlijk een omvangrijk terrein van
studie en onderzoek voor ons dat ook onmiddellijk opvattingen raakt over het ontstaan van het christendom en de
islam. In dit verband registeren we even een controverse ten aanzien van het boek Was Jezus Caesar. Over de
Romeinse oorsprong van het christendom. Een onderzoek (ISBN 90-5911-069-2). Zonder het boek gelezen te
hebben en de weigering om het te lezen, gebruikte de Nijmeegse classicus Anton van Hooff alle mogelijke
middelen om dit boek verdacht te maken en te bestempelen als onzin, en dat ging gepaard met emotionele
opwellingen die discussie onmogelijk maakten. Vooral mensen als Paul Cliteur, Andreas Kinneging en Jan van
Friesland moesten het ontgelden want die toonden zich wel onder de indruk van Francesco Carotta’s betoog. In
het boek De zwarte hand (ISBN 905911-448-5) werd met het gedrag van Van Hooff grondig de vloer
aangeveegd, maar dat niet alleen: het boek van Carotta is een respectabel onderzoek: Bij nauwkeurige
beschouwing blijken de overeenkomsten tussen deze rijksgod (Caesar) en de christelijke in het geheel niet
triviaal. De gelijkenissen lopen qua aantal in de honderden en vormen een samenhangend, structureel en
systematisch geheel.

Tournehem / Doornem
De redactie ontving onderstaand commentaar dat gericht is tegen de opvatting dat Tournehem Traiectum zou
kunnen zijn. Het bericht is van de heer Luc Goossens (Hamme, B.)
Indien er ooit een klooster gestaan zou hebben te Toumehem dan had men dat zeker moeten vinden, ofwel door
luchtfotografie, ofwel door het vinden van sporen op of onder de grond. Er heeft wel een burcht gestaan
(vernield in 1595), daar het een kastelenij was van het graafschap Giezene. Voor het jaar 1000 zijn er absoluut
geen bronnen. Eerste vermelding in 1084 onder de naam Toumehem en Tumehem. Deze namen zijn simpel te
verklaren uit het Germaanse Thur + ingheim of ingahaim = woning van Thur (Thor?) wat een heidense
cultusplaats zou betekenen. Trouwens, ik geef wel toe dat Noviomagus = Noyon. Dat lijdt geen enkele twijfel;
daarmee kan zich elkeen verzoenen. Maar ook Nijmegen noemde zich Noviomagus (Als een blinde niet zien
wil). Als u stelt (terecht) dat Corbie en Corvey overdrachtsnamen zijn dan moet u eens zien hoeveel plaatsen in
Frankrijk Nouville o f Neuville heten en dat komt niet van een nieuwe stad maar wel van slechts 1 woning - een
nieuwe villa.
Dat het maanden duurde om 300 km te reizen is een misvatting. Dan onderschat u sterk de beweeglijkheid van
onze voorouders. In minder dan 6 maand wist Atilla met een gans leger van Straatsburg over Metz en Sens naar
Orléans te marcheren. Romeinse gezanten konden in iets meer dan een week van Gallië naar Rome reizen. Dus
voor een missiebisschop zal dat ook geen probleem geweest zijn. Gallië had in Willibrords tijd een schitterend
wegennet, en dat waren niet alleen de grote heirbanen.
Nog iets over Toumehem: welke orde resideerde daar? Waren dat wel katholieke monniken of behoorden ze tot
de orde van Luxeuil van Colombanus en Gallus? Van Colombanus zijn alle stichtingen goed bekend, alleen is er
geen Toumehem. Ware het een katholieke abdij dan had de stichtingsabdij of suffragaanabdij dat zeker vermeld.
Ook hier geen enkel spoor van Toumehem dat in het Nederlands gewoon Doornem heette totdat het onder
Lodewijk XIV met het verdrag van de Pyreneeën Frans gebied werd.
U moet dringend Frans-Vlaanderen bekijken met een Nederlandse bril in plaats van een Franse en dan zult u heel
andere dingen zien.

Hoe kwam Gummarus vanuit Lier (6.) in Enkhuizen?
Onlangs werd de redactie geconfronteerd met de vraag hoe de heilige Gummarus vanuit het Belgische Lier in
Enkhuizen terecht zou zijn gekomen. Gummarus, geboren omstreeks 664 te Emblem, een dorp bij Lier, en
overleden in 714, was een tijdgenoot van de heilige Rumoldus (Rombaut). SEM-lid Antoon Hasenbroekx uit
Lier heeft in 1978 een standaardwerk over deze heilige geschreven onder de titel Sint-Gummarus in
Geschiedenis en Legende. Gummarus is in Nederland bekend in de plaatsen Wagenberg, Steenbergen en met
name in Enkhuizen.
Peter Koomen en zijn werkgroep in Enkhuizen zijn driftig op zoek naar een verklaring voor de ‘komst’ van
Gummarus naar Enkhuizen. Verschillende theorieën doen de ronde: handelsbetrekkingen vanuit Lier richting
Zuiderzee via Dorestad naar Enkhuizen of is de heilige ‘meegenomen’ door Vlamingen die in de middeleeuwen,
volgens zeggen in twee golven, naar Holland zijn getrokken om er te gaan (in)polderen? Ook wordt de
mogelijkheid onderzocht of er wellicht sprake is van een déplacement historique, waarbij dan op een zeker
moment in een oude tekst een Vlaams toponiem zou zijn vereenzelvigd met een plaats in de regio Enkhuizen.
Informatie, c.q, kopij hieromtrent graag naar het SEM-secretariaat, van waaruit betrokken partijen zullen worden
ingelicht. In een van de volgende edities komen we op deze kwestie terug.
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