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Van de redactie
Na een geslaagd symposium en een bijzonder nummer van SEM afoor om ons eerste decennium af te slui
ten is het SEM-bestuur al weer druk in de weer het 1 l e SEM-symposium in de steigers te zetten.
Het hoofdthema zal zijn D e Franken in de Lage Landen waarbij de Franken zowel vanuit historisch als
vanuit archeologisch oogpunt aan de orde zullen komen. Er zijn al contacten geweest met diverse spre
kers. Houd dus de eerste zaterdag van november vast vrij. Het volledige programma vindt u bij het mei
nummer van SEM afoor.
Ook is de redactie begonnen om de informatie uit ons gemeenschappelijke verleden nog beter toegankelijk
te maken.
Op onze internetsite komen registers op nummer, auteur en trefwoord van zowel SEM afoor als van het
daarvoor verschenen A lbert D elahaye Bulletin (ADB) die wij jaarlijks zullen bijwerken.
Bijgevoegd doen wij u de gebruikelijke index en artikelregister op auteursnaam tot en met 2009 toekomen.
En dan ligt hier eerste nummer van ons tweede decennium voor u.
Ad Maas komt met een eerste uitwerking van zijn lezing op ons symposium over continuïteit in de ge
schiedenis van het eerste millennium.
Verder is het een overwegend Vlaams nummer, deels door Vlaamse auteurs, deels door Vlaamse onder
werpen.
Joël Vandemaele met een uitwerking van M eginhardi Vicus waar hij in SEM afoor 9-2 de aandacht voor
vroeg en Jacques Fermaut met Teutoburg bij Thiembronne, waar Albert Delahaye voor het eerst over
schreef. Zoals u van hen kunt verwachten hebben hun bijdragen, en daarmee ook een belangrijk deel van
onze geschiedenis, betrekking op Noord-Frankrijk.
Alfred Michiels en Hans den Besten gaan wetenschappelijk naamkundig nader in op Antwerpen. Of ze
ook nader tot elkaar komen moet u zelf maar lezen.
Ook Ruud van Veen komt terug op Antwerpen maar dan vooral op de locatie waarop de oude door het
huidige Antwerpen geclaimde teksten betrekking zouden hebben.
En verder ook reacties op eerdere stukken: Guido Delahaye was het niet eens met Albert-Jan M antingh en
voor Joep Rozemeyer geldt hetzelfde ten aanzien van Paul van der Heijden.
Verder verslag van symposia waar actieve SE M afoor-m teurs aanwezig waren, reacties op tijdschriften en
een poging om de discussie over Ptolemaeus te ondersteunen. En natuurlijk onze tentoonstellingsagenda
(wat mager door winterslaap of financiële crisis?) en korte bijdragen van u en de redactie in de kolommen
met SEMafoortjes.
We hopen dat u weer veel genoegen zult beleven met wat we te bieden hebben en vindt u dat we belang
rijke zaken niet aan de orde hebben gesteld dan hopen we dat u die voor onze lezers op papier zet, of lie
ver digitaal aanlevert.
Uw welkome bijdragen m.b.t. ons studieterrein voor het meinummer verwachten wij vóór 1 april 2010.
De redactie,
Janus Jochems, Alex Laenen, Ad Maas, Paul van Overbeek (hoofdredacteur) en Kurt Wayenberg.

Betalingsherinnering
Voor zover u het abonnementsgeld voor het SE M afoor-abon nement 2010, groot 35 euro, nog niet heeft
overgemaakt gelieve u dit op korte termijn alsnog te doen.
Voor de betalingswijze verwijzen wij naar de achterzijde van dit blad.
Bij voorbaat dank.
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Bedachte geschiedenis in het eerste millennium?
Een mogelijke probleemstelling
A d M aas, Leende
D at er in het eerste m illen n iu m een periode niet bestaan zou hebben, is een m oeilijk te aanvaar
den veronderstelling. D e afgelopen 10 ja a r is er regelm atig in SE M a fo o r over geschreven. W illem
B ruijnesteijn p u bliceerde een beschouw ing over V ergelijkende C hronologie die nog steeds gezien
kan w orden als een basistekst. A d M aas en R uud van V een lichtten de hypothese van H eribert
Illig toe en G erard Feij p aste deze toe, vooral op de h istorie van M aastricht. H enk F eik em a b e 
richtte over de id eeën van A natoly Fom enko en Je ff van H out en Joep R ozem eyer rekenden
daarm ee a f als pseudow etenschap.
In dit artikel ga ik niet in op Fom enko. Ik w il w el graag ken n isn em en van zijn gedachtegoed m aar
er niet m ee aan de gang gaan. Ik vind w el dat over F om enko bij tijd en w ijle in S E M a fo o r gep u 
bliceerd m oet w orden, niet alleen om dat de doelstelling van SE M en h et redactiebeleid van S E 
M afoor dat toestaan, m aar o o k om dat F om enko niet alleen m a a r pseudow etenschap is. O ok al
zou de theorie van de w iskundige Fom enko geen betekenis hebben op het vlak van chronologie,
dan nog kan zijn m ethode (= statistiek toegepast op historische teksten) van belang zijn v oor de
geschiedkunde. W e kom en dan op het terrein van historisch onderzoek en dus op het terrein van
de m eth o d e n .1 A n d ere b enaderingen dan de bekende en gebruikelijke (bijvoorbeeld van D e la 
haye, Uiig, F om enko) kunnen e r naast zitten w at h u n doelstelling b etreft en toch leiden tot nieuw e
gezichtspunten en herzieningen.
Ik beperk m e hier tot opv attin g en van Uiig of van m ensen die in zijn lijn denken. E rvaringen tij
dens overigens b o eiende voordrachten en discussies hebben m ij enkele dingen geleerd:
- ook als je ex p liciet de ro l op je neem t van rapporteur, dan nog w ord j e als bood sch ap p er toch
gezien en ervaren als aanhanger. H oe m eer je je inspant om held er uiteen te zetten w at de h y p o 
these inhoudt, des te sterker is de vereenzelviging. W il je eraan ontsnappen dan ben je ged w o n 
gen om een antihouding aan te nem en o f te kiezen voor een ironiserende betoogtrant. E n dat is te
veel gevraagd, als j e tot een zo o b jectief m ogelijk probleem stelling w ilt kom en.
- de volgende interpretatie is bij zeer veel m ensen, ju is t ook bij degenen die zich betrokken v o e
len bij de problem atiek, m oeilijk te overw innen: de geschiedenis zoals w e die heden ten dage
kennen (en geleerd hebben) is er, nu zegt iem and dat een bepaalde tijd niet reëel bestaan heeft,
dus nu m oet bew ezen w orden dat de in die periode ondergebrachte geschiedenis verzonnen is. D it
is echter een sm al en schraal perspectief. D e ruim te om na te denken over een m ogelijk chronologieprobleem in h et eerste m illennium is er dan niet en ontstaat ook niet, zelfs niet als m ensen het
artikel o f de v oo rdracht b u itengew oon boeiend vinden.
Ik w il daarom een poging doen om de denkruim te zo te vergroten, dat discussie zinvol kan w o r
den. D aarbij rich t ik m e op een bepaalde soort verklaringen van een m ogelijke fantoom tijd, zoals
Uiig form uleert. D eze ben ad erin g richt zich op het kernprobleem : de ontw ikkeling van de ja re n telling. H et w oord 'kalender' w ordt h ier ook voor gebruikt, maai' ik doe dat niet. A ls ik het over
'kalender' heb dan heb ik het over de indeling van een jaar.
W at b etreft het tellen van de j aren volgens onze W esterse (langzam erhand universele) j arentelling
zijn er enkele historische figuren die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Julius C aesar
veranderde eigenlijk alleen m aar het aantal dagen in een bepaald ja a r dus een kalender, m aar zijn
correctie b lee k nadien toch een factor in het vaststellen van de telling der jaren. C aesar telde g e 
w oon conform het systeem van de regeringsjaren van de R om einse heersers. In teksten in v e r
band m et K arei de G rote gebeurde dat overigens ook nog zo; lees m aar gew oon b ijvoorbeeld het
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F rankfurter C apitu lariu m (w aarom heen in 1994 een belan g rijk e tentoonstelling w erd gebouw d):
"In zijn 26e ko n in g sjaar w erden alle bisschoppen en priesters u it het Frankenrijk, Italië, A quitanië
en de Provence door h em verzam eld in verband m et een synode". (Als 22e b ep aling w erd daar
aangenom en - let op- dat e r in kleine dorpen en vlekken geen bisschop aangesteld m ocht w or
den.) D e b elan g rijk ste perso o n die de jaren tellin g m ee ging b ep alen is uiteraard D ionysius Exiguus die eigenlijk ook afrekende m et de vroegere poging van keizer D iocletianus om een nieuw e
jaren tellin g m et zijn k eizersch ap te laten beginnen; hier duikt v oor h et eerst een h erinnering op
aan de 297 ja re n die Illig ooit naar voren schoof als 'fantoom tijd'. Op D ionysius kom ik zo dade
lijk terug. A ls e r in de chronologie van het eerste m illennium een bew uste keuze is g em aakt dan
kunnen w e m o eilijk om de persoon van de O ost-R om einse k eizer C onstantijn V II Porphyrogennetos (keizer: 913-957) heen, die -w ellicht in overeenstem m ing m et de 'D uitse' k eizers en m et de
leerm eester en vriend van O tto IH G erbert van A uriac, die b en edictijn w as en enkele ja re n paus.
A llem aal topintellectuelen. D it netw erk had de m og elijkh eid om in de jaren tellin g een v eran d e
rin g vast te leggen. Z ie verderop. T en slotte kom en w e u it bij paus G regorius de G rote die in
1582 een k alenderw ijziging aanbrengt, nam elijk de bekende sprong van 10 dagen, die bij nader
inzien ook w eer in verband gebracht kan w orden m et de telling der jaren . Inm iddels is w el aange
toond dat het vaststellen van deze 10 dagen geen k erkelijk ham erstu k is gew eest, m aar een them a
dat enkele eeuw en op de discussierol van de k ath o liek e k erk heeft gestaan. W at dit betreft, w ach 
ten w e op het b o ek van W ern er Frank, em eritus ho o g leraar van E ichstätt, die de V aticaanse ar
chieven kon onderzoeken en dat ook heeft gedaan.
Bij het nadenken over een m o g elijk chronologieprobleem is h et verstandig om dat te zien in het
licht van de o m standigheden van het denken over tijd en h istorie in het eerste m illennium : er is de
denkw ereld dat de schepping zo'n 5000 ja re n tevoren heeft plaatsgevonden; lezen en schrijven
over die idee konden in de vroege m iddeleeuw en alleen m aar personen m et een opleiding in o f
van een klooster.
T evens is een leidende gedachte het theologische belang van de w ijze van berekening van de
paasdatum , als o n d erscheidend kenm erk van h et 'ene w are' ch risten d o m .2 D ie w etenschap w as
ondergebracht bij de com putistiek, w aaraan de D uitse ho o g leraar A rno B orst, een interessant
boekje gew ijd h eeft.3 Hij heeft dit them a vooral ook b estudeerd m et b etrekking tot de K arolingi
sche periode.
H eribert Illig heeft op zijn b eu rt de opvattingen van B orst bek ritiseerd in een o m vangrijk en in 
dringend artikel 'K arolingische K om putistik/ Zu B ed a und B orst, B isschoff, T heophanes und
Isidor'.4 D e verhouding B o rst - Illig is een m erkw aardige: Illig begreep w el w aar B orst het over
had, en dat kon B orst van een aantal collega's niet zeggen. V erschil van m ening ging hier dus
sam en m et w aardering v oor elk aar en eikaars w erk.
C om putistiek was in het eerste m illennium voor velen een vanzelfsprekend onderdeel van de th e
ologie. E en b ew u ste ingreep in de chronologie van het eerste m illennium m oet w el door com putisten gecreëerd zijn. D eze ingreep heeft natuurlijk niet plaatsgevonden m et de sim pelheid die nu
kennelijk nogal eens v erondersteld w ordt. E r kw am veel vernuft en w etenschap aan te pas en die
kennis van zaken kon alleen geleverd w orden door geleerden als D ionysius E xiguus, C onstantijn
V II en G erbert A uriac. E en ch ronologieprobleem in het eerste m illennium kan zeker w el ge
plaatst w orden in o n d o orzichtige en v erw arrende om standigheden, m aar zo m aar een vergissing
in het tellen van de ja re n lijk t uitgesloten. H et dubbel tellen van personen en gebeurtenissen
(vanw ege andere nam en voor dezelfde zaken) is een b ekend them a in de studie van de ch ro n o lo 
gie m aar w at b etreft het eerste m illennium m oeilijk te zien als een oorzaak van een ch ro n o lo g ie
probleem , het is m eer een gevolg ervan.
D e kern van het p ro b leem is volgens Illig c.s. niet dat er reële tijd geschrapt w ordt w aarin w are
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, m aar w el dat er op een gegeven m om ent tijd b ijg eteld is
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die dus daarna gevuld m o est w orden m et historiciteit. D ie tijd is verzonnen, m aar h et is niet
noodzakelijk w aar dat ook de daarin geplaatste h istoriciteit verzonnen is. V an alles kan im m ers
w aar gew eest zijn, m aar niet in de periode die erbij geteld w erd. In dit opzicht kunnen herin n e
ringen en verhalen uiteraard een grote rol gespeeld bij het vol denken van een bepaalde periode.
M et verhalen ging dat nog w el, m aar m et archeologische vondsten w as dat m oeilijker. D e vraag
w ordt dus w aar je tijd erbij telt die er niet is gew eest. Z ijn daar redenen voor? K unnen w e in deze
sfeer argum enten vinden die zo sterk zijn dat de fantoom tijdhypothese aandacht verdient?
A rno B o rst zeg t dat de S kytische abt D ionysius E xiguus de gew oonte veroordeelde om de jare n
te tellen volgens de regeringsjaren van de R om einse k eizers en dat dat zek er niet kon in h et geval
van de ch ristenenvervolger D iocletianus. Hij berekende de paasdatum voor v ijf 19-jarige m aa n 
cycli (nam elijk van 532 to t en m et 626) en rekende uit w anneer Jezus geboren zou zijn. D at ja a r
tal 532 is belangrijk. D at is naar m ijn m ening onlangs d uidelijk gem aakt door Jan B eaufort in zijn
artikel 'W er erfindet historische Zeit. Ü berlegungen zu m M o tiv d e r M ittelalterlichen Z eitfalschung',5 een artikel dat na een internetdiscussie w erd afgerond. 532 is nam elijk h et aantal jare n
d at w aarin m aancycli (die gem iddeld 19 jare n duren) en zoncycli (28 jaar) sam en een periode
besluiten en een nieuw e starten. In perioden van 19 ja re n k eren de m aanfasen (ongeveer) op d e 
zelfde tijd in h e t zonnejaar terug. In perioden van 28 jare n zijn de zonnejaren gelijk. N a een p e ri
ode van 532 ja a r h erh aalt zich dezelfde kosm ische toestand van zon, m aan en aarde. D ie periode
w ordt de grote p aascyclus genoem d. D ionysius liet zijn telling van de ja re n dan ook in 532 in 
gaan om dat hij daarm ee het beginpunt (= ab in cam atio n e dom ini nostri Jesu) vastlegde. D at b e 
ginpunt is w iskundig 0, m aar w e tellen v an af 1. D e diepere bedoeling w as uiteraard om de hem el
se ordening (de harm o n ie van de kosm os) en w ereldgeschiedenis m et elkaar in overeenstem m ing
te brengen. D ie ingreep van E xiguus w as al gew aagd om dat ook vaak gedacht w erd aan de stervensdatum van Jezus als beginpunt. E n dat geldt nog m eer v oor h et feit dat in het W esten onge
tw ijfeld nog h et tellen in p e rio d e n van 532 ja re n geschiedde volgens de m ethode van A lexandrië.
E n die telling liet m en beginnen m et A lexander de G rote. V olgens deze m ethode geteld eindigde
een periode van 532 ja a r, als w e 'christelijk' tellen, in het ja a r 235 n.C hr. M e t andere w oorden:
een verschil van 297 ja a r. N iet 235 m ocht nog een startpunt zijn voor een nieuw periode van 532
jaar, m aar dat m o est 0 en dus 532 zijn. D eze gedachte is theoretisch w el aannem elijk te m aken,
m aar ze m oet ook nog o m gezet w orden in lespraktijk.
Z o kom en w e bij C o nstantijn VIL H et denken in term ijnen van 532 ja a r w as onaantastbaar, m aar
ju ist hij w ilde het denken in term ijnen van perioden van 532 ja re n v a n a f h e t ja a r 235 n .C h r laten
verdw ijnen. M et een ja a r als 235 n.C hr. kon hij com putistisch en theologisch gezien niets aan
vangen, in te g e n d e e l....D e m oeilijkheid w as echter dat 235 n.C hr. w el een erg geschikt jaa rta l
w as, nam elijk een ech t kop ja a r , zoals B eaufort zegt, en er w as dus een stevige traditie. V an af
jare n als 235 en 787 w as het o nm ogelijk om bij Jezus als beg in p u n t van een kosm ische jaren telling uit te kom en. E n ju is t h ier ligt een verklaring van een geschiedenisverlenging van 297 ja re n
w aardoor de jare n 235 en 532 (achteraf !) astronom isch gelijkgeschakeld konden w orden. E en
tijdsprong van 297 ja re n w as noodzakelijk. D e geschiedenis m o est enkele eeuw en teru g g esch o 
ven w orden. P robleem w as echter dat je de toegevoegde periode ook m et geschiedenis m oest
vullen. K ortom : de w erkelijke kosm ische tijd w as korter dan de geschiedkundige tijd. In deze
ingreep speelden C onstantijn V II een belangrijke rol, m aar ook T heophanes C onfessor, en -z o a ls
al opgem erkt- O tto UI, G erbert van A uriac en de orde van de benedictijnen die in staat w aren een
andere visie op de jare n te llin g geruisloos te im plem enteren. D e orde had de m edia in handen.
M erkw aardig is dat B eau fo rt w el verw ijst naar artikelen van U lrich V oigt, een bestrijder van IIligs theorie, m aar niet naar diens boek D as Ja h r im kopf. K a len d er und M n em o tech n ik.6 O ok
enigszins m erkw aardig is dat er niets gezegd w ordt over de d u b belpublicatie van R oland M ayer
D as A n tlitz d er W ahrheit. 1000 Jahre G eschichte neu betrachtet.1 M ayer schrapt 300 ja re n ge
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schiedenis, van 565 tot 865 n.C hr., dus een w at andere periode dan die van Uiig die 297 jare n
tussen 614 tot 911 n.C hr. aanw ees. B elangrijker is ech ter zijn verklaring van h et chronologieprobleem . Hij w ijt dat aan het verschil tussen de G riekse, R om einse en christelijke jarentelling. Als
w e uitgaan van het begin van de christelijke jarentelling, dus het ja a r 0 o f 1 (dat is bij V oigt echt
w el een punt), dan tellen de R om einen op dat m om ent 753 (ab urbe condita) en de G rieken 300.
In het ja a r 247 n.C hr., dus volgens de christelijke telling die pas eeuw en later geconstrueerd is,
vierden de R om einen h et 1000-jarig bestaan van het R ijk en toen w as het voor de G rieken dus het
ja a r 547. (T ussen haakjes: het getal 1000 sprak dus w el degelijk tot de verbeelding, zoals de R o 
m einen laten zien.) In 1163 (R om einse telling) w ordt R om e verw oest, dus in de christelijke ja re n 
telling in 247 + 163 = 410 n.C hr. D e G riekse telling verm eldt dan het ja a r 710. O m m et de G riek
se telling in o v ereenstem m ing te kom en (en dat w as zeker nodig in B yzantium w aar toen het R ijk
bestuurd w erd) m o est er dus 300 ja a r geschiedenis ingevuld w orden, let wel: in de christelijke
telling d e r ja re n . H et p ro b leem w erd in de tiende eeuw zo knellend dat het produceren van de
benodigde geschiedenis k o n beginnen. V oor het W esten w as dit niet zo m oeilijk, om dat er zo
w einig echt vo lg b aar en co n tro leerb aar w as, m aar v oor het O osten lag de zaak ingew ikkelder.
D aar zat m en m et een du id elijk levend cultuurgoed dat de m ensheid al 300 ja a r verder w as. M aar
het grote p u n t w as natu u rlijk dat niet A lexander de G rote aan h et begin van de jare n te llin g m ocht
staan m aar w el C hristus. A ls w e in de christelijke telling de 300 ja re n schrappen, w at dus terecht
is als de hypothese van later ingevulde eeuw en ju is t is, dan naderen w e m om enteel h et ja a r 1710
in de christelijke telling en 2 0 1 0 in de G riekse. H et valt m e op dat B eaufort m aar ook andere Zeitenspringer w einig doen m et deze visie van R onald M ayer.
T o t zover een m og elijk h eid om op een bepaalde m anier naar de fantoom tijdhypothese te kijken.
E n om dat vragen d aarnaar toch onm iddellijk rijzen, nog even de kw estie van de archeologie. E r
zijn volgens b o venstaande visie drie eeuw en ingevoegd, daar is h istoriciteit bij ontw ikkeld en
parallel m et die ingevoegde geschiedenis w orden vondsten in de toegevoegde tijd geplaatst. V o l
kom en logisch: h et kan nam elijk niet anders. V eel m ensen w ijzen de laatste decennia op dit punt
naar de absolute dateringsm ogelijkheden van de archeologie. E r lijkt een absoluut g elo o f in deze
natuurw etenschappelijke m ethoden gevestigd te zijn. M aar de echte discussie ontbreekt o f is o n 
zichtbaar. E en relevante stelling kan zijn dat de m ogelijkheden om absoluut te dateren n iet o n a f
hankelijk zijn van een bep aald e aannam e over de telling van de jaren . In feite w ordt nam elijk
ouderdom gem eten, en deze ouderdom zegt pas iets over het dateren van historische g ebeurtenis
sen als deze als voorkennis aanw ezig is. Pas als w e aannem en en w eten dat K arei de G rote 1200
ja a r geleden leefde kan m en een vondst van 1200 ja a r oud toekennen aan hem o f in elk geval aan
een K arolingische periode. A bsolute datering kan dus berusten op een cirkelredenering, en dat is
dus een punt dat zorgvuldig bekeken m oet w orden. E en erg ingew ikkelde kw estie die veel studie
en discussie vergt: w at m oeten w e aan m et de zogenaam de absolute archeologische dateringen?
Ik kan constateren dat veel m ensen, en zeker ook degenen die betrokken zijn en van alles b ijh o u 
den en lezen, onder de in druk raken van natuurw etenschappelijke m ethoden als C -14, d en d ro 
chronologie en lum inescentiedatering. Som s w ordt er ook nog D N A bijgehaald, w at al helem aal
onzin is. C hristian B löss en H ans-U lrich N iem itz (en enkele andere serieuze onderzoekers) p o n e 
ren dat de aanspraak op 'absoluutheid' ongeldig is en beru st op een vooringenom en concept en op
cirkelredeneringen. T o t nu toe heb ik nog geen enkele poging gezien om hun visie te bestrijden o f
te w eerleggen. M en zw ijgt alleen m aar en gaat door m et dateringszaken a lso f er geen enkel w e
tenschappelijk probleem m eer is. H et voordeel van de tw ijfel gaat dus naai' de critici: B löss en
N iem itz. D eze p ersonen zijn sp o rtief genoeg om hun visie opzij te zetten als er overtuigende a r
gum entatie op tafel kom t. D e tafel is echter leeg.
D it alles gezegd zijnde, kom ik terug op m ijn uitgangspunt. Ik ben niet van plan om b o v en staan 
de, door m ij uitgeschreven ziensw ijzen (van Illig, B eau fo rt en M ayer) te aanvaarden als de w aarSEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010

5

heid; ik zie het als g ezichtspunten die interessant en inhoudelijk sterk genoeg zijn om te dienen
als een v ero nderstelling die in ons studeren, onderzoeken en denken een plaats verdient.

1 Fried, J.Die Schleier der Erinnerung. Grundziige einer historischen Memorik Verlag C. H. Beek, München 2004
Tollebeek, J. De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 Weredbibliotheek Amsterdam
1990
Tollebeek, J. De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België Bakker Amsterdam
1994
2 Strobel, A. Ursprung und Geschichte des frühchristlichen Osterkalenders, Akademie Verlag Berlin 1977
3 Arno Borst, Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1990, vooral
hoofdstuk 'Osterzyklus und Stundengebet im Frühmittelalter1
4 Illig, H. 'Karolingische Komputistik ...'in Zeitensprünge jg. 19 nr. 1 2007, p .156-184.
Ook in Arno Borst, 8.5.1925 - 24.4.2007, op www.fantomzeit.de
3 Beaufort, J. 'Wer erfindet historische Zeit? Überlegungen zum Motiv der mittelalterlichen Zeitfälschung' in: Zeiten
sprünge jg. 19 nr. 2 2007, p. 317-332
6Voigt, U. Das Jahr im köpf. Kalender und Mnemotechnik Likanas Verlag Hamburg 2003
7 Mayer, R.P. Das Antlitz der Wahrheit. 1000 Jahre Geschichte neu betracht Aetius Verlag Stuttgart 2003
Mayer, R.P. Das Werden des Abendlandes. Byzanz und das europäische Mittelalter Aetius Verlag Stuttgart 2003

SEMafoortjes
FANTOOMTUD-PUBLICATIES
Zeitensprünge van december 2009 biedt twee aanspre
kende artikelen over de fantoomtijdhypothese in het
eerste millennium n.Chr. Marianne Koch bespreekt de
relevante historische bronnen en het archeologisch
onderzoek in verband met Osnabrück. Haar bevindin
gen vat ze als volgt samen: Die gesamte Schlütersche
(Schlüter is de betreffende archeoloog, redactie) Gra
bungsinterpretation für 8. bis 10. Jh. kommt nicht über
Mutmaßungen und Allgemeinplätze hinaus, zeitliche
Einordnungen bleiben wage, man ist auf die fragwürdi
ge Dendrochronologie und C14 angewiesen. Das alles
nur weil man verbissen die Erwartungen aus gefälsch
ten Urkunden und Karolingerannalen erfüllen will. Ein
unbelasteter Geist und ein scheuklappenfreisen Auge
erkennen in den Befunden schlicht eine kleine Siedlung
des 10. Jh. die sich nach 1000 und vor allem in 12. Jh.
Schrittweise als Marktflecken entfaltet. Heribert Illig
neemt de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Santia
go de Compostela onder de loep, onder de veelzeggen
de titel: Erfindung einer besonderen Wallfahrt. Ui
teraard wat betreft de periode voor circa het jaar 1000.
WAREN DE VIKINGEN CONTRATERRORISTEN ?
De NRC (22 januari 2010) recenseert positief het boek

The hammer and the cross. A new history of the Vikings
van Robert Ferguson. Deze historicus verklaart het
optreden van de (vooral Deense en Noorse) Vikingen
vooral op basis van de godsdienstoorlog tussen Franken
en heidenen (vooral Saksen) in de achtste eeuw. Fran
ken zijn hier de terroristen. In dat verband een opval
lend citaat over Karei de Grote: “Bij Verden, net ten
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zuiden van Jutland werden 4500 ongewapende Saksen
in 782 tot bekering gedwongen en vervolgens geëxecu
teerd”. Hun zielen waren in elk geval gered.
Verden? Dus niet bij Werden (Duisburg)? Vikingen
(meer de naam van een beroep dan van een bevol
king?) zagen dus een stevige christelijke bui aanko
men. Ze sloegen terug, met als aansprekend begin de
overval op Lindisfarne. In de eeuw daarna deden ze
nog heel wat plaatsen aan en in 907 lag er een grote
Vikingenvloot voor Constantinopel. Dit alles volgens
later samengestelde bronnen, vrijwel nooit archeolo
gisch bevestigd, ondanks vele (schijn) tentoonstellin
gen.
In het tijdschrift De Ravenbanier publiceert Luit van
der Tuuk een reeks artikelen over een aantal van deze
plaatsen. In hun soort, met alle beperkingen van dien,
een zeer interessante reeks. Grotendeels te vinden in
boekvorm. In het derde nummer van 2009 een be
schouwing over Walacria waar der Scaldingi, de
Schelde-Vikingen, in de negende eeuw een tamelijk
veilige aanleg- en verblijfplaats hadden. Van der Tuuk
zegt ook eerlijk dat er op grond van weinig gegevens
zo logisch mogelijk gegist moet worden.
In datzelfde nummer een artikel in de reeks over de
runen van Johan Nowé, een reeks die inmiddels al in
boekvorm is verschenen.
Maar wat runen betreft belanden we vooral na het jaar
1000, zoals een erg interessant artikel in Archaeologie
in Deutschland van januari/februari 2010 laat zien. De
daarin besproken runenstenen van Haithabu, Nylarsker, Jarvesta worden alle in de elfde eeuw gedateerd.
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Meginhardi Vicus - Meinerswijk - Meginhardeswich?
Jo ël Vandem aele, W atou (B)

D a v u s sum, non O edipoes

Inleiding
De "Vicus Meginhardi" lag op negen mijl van "Dorestadum" aan de "Renus" nabij een "Trajectum", vol
gens de hierna geciteerde middeleeuwse bronnen. Conventioneel wordt in Nederland aangenomen dat het
gaat om de plaatsen Meinerswijk, W ijk bij Duurstede en Utrecht aan de Rijn. Is deze stellingneming rea
listisch te plaatsen in Nederland, zowel geschiedkundig als geografisch met de aangegeven afstand?
Ik neem aan dat die plaatsen het Trajectum aan de Hem, met 4 genaamde bossen, twee aan beide zijden
van deze rivier (akte 777) en de Romeinse haven Audruicq (dambordschema van stratenplan)1 aan het
toenmalig Flevum zijn, met Meginhardswijk in deze omgeving. Een ding is zeker: wij bevinden ons in
Noormannentijd, want de zoon van Meginhard vermoordde Godfried nog in 885 (zie verderop). Waren
'Noormannen' Vikingen? Was de fantoomtijd toen nog actief? De plaats waar dit gebeurde wordt ook be
twist. Saksische en Friese predikers die volgens hun vitae in die tijdsperiode in de problemen kwamen
door Noormannen waren Albericus, Willihadus, Ludgerus, Hungerus, Livinus, Odulfus en Fredericus, die
allen hetzelfde Trajectum van W illibrordus bezochten.
1 Trajectum en Dorestadum bij Vicus Meginhardi
In het Latijns verslag uit de Middeleeuwen werd Fredericus een Fries 'kopstuk' of hoofdleider geheten:
"Fredericus praesul Fresonicus",2 de voorzitter, variatie van opziener-episcopus. Hij was "episcopus Tra
jectensis". De haven nabij Trajectum was Dorestadum, waar Bonifatius en de meeste predikers uit Enge
land aankwamen, en was toen door Noormannen bezet. Letterlijk zegt de tekst: In diezelfde tijd (834 van
Frederik) kwamen de N ortm anni3 als volk van zeevaarders, met een grote vloot verzameld in slagorde van
over de zee, en vielen de mooie "villa" Dorestad, die nu W ijck genaamd wordt aan, vernielden die volle
dig, vertrokken met grote buit en voerden gevangen genomen volk mee.
Opmerkelijk staat in het Latijn W ijk als 'Wiick' geschreven met een k die miniem in het Frans (vooral in
Frans-Vlaanderen vb. Hazebrouck) en niet in het Latijn voorkomt. Verraadt dit het gebied van een Neder
landstalig schrijvende Otbertus of de invloed van de uitgevers Holder-Egger?
De tekst zegt verder: De Northmanni kwamen weinige j aren later terug en namen gewapenderhand de stad
Trajectum in, niets of niemand ontziende. Na de dood van Albericus werden Fredericus en Ludgerus bisschop-martelaren van de vernielde en verlaten stad Trajectum, die later door bisschop Baldericus werd
herbouwd.4 Wij treffen dus de twee bijeen gelegen plaatsen Dorestad en Trajectum aan. Volgens een
streekeigen documentatie uit de St.-Bertijnsabdij uit St.-Omer, kwamen de Dani [qui vocantur Nortman
ni,5 die ook Noormannen genoemd worden], anno 8346 naar Oud Trajectum en de haven Dorestadus. Tijd
en plaatsbepaling corresponderen met die van Fredericus de Fries, ca. 100 jaar na Willibrordus.
Bij hem werkte ook Odulfus die ca. 806 een werkterrein aangewezen kreeg omheen Oressooth, [Orchies,
16 km noordoost van Douai volgens Albert D elahaye]7 dus wel gelegen in dit Frisia. W aar was dit?
In deze streek kreeg Willihadus, opvolger van Bonifatius, schenkingen: "insuper largiti sumus eis in pago
Ostebandensi Scaldinium et Hellemnam (Hellemnes - Lille) cum sua integritate et plenitudine, e t... in Nigella farinarios duos et ad Pabulam silvam quam Willihadus monasterium contulit" ,8 Dit is allerduidelijkst
in het Scheldisch Ostrevant en het Rijselse, waar geschonken werden, twee molens te Nivelles (a/d Schel
de) en een bos te Pévèle dat aan het klooster van Willihadus toebehoort. Zie waar en wanneer!
Deze gebeurtenis dateert uit de tijd van Lodewijk de Vrome. W ant de vita O dulfi9 zegt: "Ten tijde van de
keizer Lodewijk de Vrome bestond er een eerbiedwaardige man .. ..Bodgis..., wiens zoon Odulfus heette"
2. Familiale afkomst van Meginhard bij Meinerswijk aan de 'renus'?
De gegevens hierover zijn van uiteenlopende aard. Ik volg eerst het tijdschrift Gelre uit Arnhem.10 Zie de
visie van een Nederlands Hamalander. "Volgens de laatste reconstructiepoging van J.M. W inter was
Wigmans vader Meginhard, die van zijn broer Eberhard de hertogstitel overnam. Hun vader zou EberhardSaxo geweest zijn, die in 898 werd vermoord. Wigmans broer Eberhard zou graaf van Drente en Salland
geweest zijn." De terugkerende namen zouden verwijzen naar vemoemingsmethoden van de Franken,
maar het suffix, -hard verwijst naar Saksen. Wij vertoeven dus in een grensgebied. Daarna volgt een reeks
bezittingen van de abdijen Werden en Lorsch, volledig geschoeid op Nederlandse geschiedschrijving.
Maar "de kwestie of Meginhard rond 800 aan beide zijden van de Rijn, zowel in M einerswijk als in Arn
hem, gegoed was, is onoplosbaar", zegt deze schrijver. Zou en zouden zijn hier m eervoudig.. .in vraag.
SEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010
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Op internet geeft W ikipedia bij Meginhard, eerst de graven van Zutphen met eerste graaf van Hamaland
Wrahari, zoon van Meginhard. Tussen 841 en 847 was Meginhard voogd van het klooster van Ludger te
Werden, [aldus dit relaas], In 855 is de Hamalandse graaf Wichman (I) "verondersteld" schoonzoon van
Meginhard. Dan volgt het gravenhuis van Hamaland. "Het staat vast dat de volgende graaf van Hamaland
Meginhard (II) heeft geheten, gehuwd met Evesa die in 881 weduwe werd. Toen kocht zij haar zoon
Eberhard-Saxo vrij van de Noormannen in de strijd om Nijmegen"
"Saxo had ook een jongere broer
Meginhard. Evebhard-Saxo heeft "waarschijnlijk" zijn vader opgevolgd. In 898 werd die vermoord door
[Friese] graaf Gerulf. Eberhard-Saxo had twee zonen: de oudste Meginhard, de jongste Eberhard. Eberhards halfbroer Wichman (II), huwde Liutgard van Vlaanderen, dochter van Boudewijn (UI). Zij hadden
twee dochters Adela en Liutgard en een zoon Wichman. Wichman is [traditioneel] te Hoog-Elten begra
ven, maar opgravingen gaven geen spoor van een graf". De genoemde graaf Gerulf, wordt in Nederland
als stamvader van de Geroldfingers aangegeven, doch ook van hem is noch geboorte noch overlijden noch
graf aldaar bekend. Alles wijst op "veronderstelde" of "waarschijnlijke" geschiedschrijving, doch de data
en gebeurtenissen zijn juist, maar waar geschiedde deze geschiedenis?
3. Meginhardi vicus
Uit volgende schriftelijke getuigenis blijkt dat er nabij een Trajectum niet alleen een haven Dorestadum
lag, maar ook in diezelfde regio een Vicus Meginhardi op 9 mijl afstand en wel toegankelijk per boot.
De Annales X a n te n se sl11 verhalen: De Noormannen hebben in 847 her en der de christenen geteisterd en
voerden oorlog tegen de graven Sigirus en Liutharius, en voorbij de vicus Dorestadum bij de stroom de
renus gelegen, roeiden zij over een afstand van 9 mijl tot aan de vicus van Meginhard. Bij de plaatsnamen
komt een rivier, een Renus, die ook rene of rien betekent, van Griekse "reoo" = rennen, lopen, vloeien.
Zijn die gegevens historiografisch te verantwoorden in tijd van Lotharius, zoon van Lodewijk de Vrome (t
841)? In de traditionele geschiedschrijving situeert men, etymologisch, de vicus M eginhardi te Meinerswijk. Heeft die verklaring geschiedkundig voldoende waarde? Klopt in realiteit de afstand van 9 mijl tus
sen deze plaats en (Wijk bij) Duurstede? Liggen deze aan de Renus, suggestief de Rijn? Bestaat er een
materieel of schriftelijk spoor van een graven verblijf te Meinerswijk, een vicus comitum? ? [comes bete
kent graaf], Dr. Bruijnesteijn van Coppenraet12 suggereerde in 2003 dat men verderop dan Meinerswijk,
dat wel Romeins vertoont, zou gaan graven bij de Grebbeberg om bevestiging te vinden voor zijn visie. Is
dat wetenschappelijk realistische argumentatie of is dit loutere suggestie? Wij onderzoeken verder.
Hier volgen andere histories die verbonden zijn aan Meginhard en klaarheid kunnen schenken?
4. Zaak Eberhardo Saxo, zoon van ...
Was hij een Saks en zijn vader dus ook? Wij vragen ons nu af: W aar woonden Saksen? "Zij woonden in
de Romeinse tijd in 'Kersonese Cimbrique", schreef prof. Van der Essen.13 Kersonese is het gebied van
Cherusci in "pagus Chersiacus" bij Boulogne, buren van Chatti (Claudianus), met naamrelict Questrecques
[Kruiseke] dichtbij de rivier Bakalys (Ptolemaeus).
De tegenpool in Nederland? W oonden er Saksen rondom Meinerswijk? Volgens voomoemde familiehistorie komt Meinerswijk moeilijk in aanmerking. Zijn daarbij ooit Fries-Saksische wapens [scramasaxen,
lange en korte cultellae] of oude grafvelden uit die tijd gevonden in Nederlandse of Noord-Duitse gebie
den? Die zijn met hetzelfde ritueel wel met honderden gevonden in geheel Noordwest-Frankrijk14 en al
daar zijn nog heel veel Friese, Saksische en Danische plaatsnamen tot Normandië.
In Reginonis Chronicon15 (anno 881-882) staat: Te dien tijde is de vloot van de Noormannen de rivier de
Wal ingevaren, heeft het paleis van Niumaga ingenomen en aldaar versterkingen aangelegd. .. .In die strijd
werd Eberhardus Saxo, zoon van graaf Meginhardus door de vijanden gevat en als gevangene weggeleid.
Hij werd iets later aan zijn moeder Evesa, tegen een grote losprijs ongedeerd teruggeschonken.
Deze tekst geschreven door abt Regino uit Prüm, lijkt veel invloed te hebben gehad van latere revisie in de
geschiedschrijving, in tegenspraak met de gegevens uit de tijd van het gebeuren zelf. De kroniekschrijver
Regino erkende Utrecht als toenmalig Trajectum, Niumaga was als zekerheid Nijmegen en was de ge
noemde rivier wel de Waal. W at is anders die Latijnse W al?
Eigentijds bekeken zijn er meerdere teksten die zeggen dat men toen bij 'alto mare', bij hoge zee binnen
voer. De Walrivier, ook W ahalis, wordt elders als W aha of Baka-lis geschreven, en kan best de W aterbeek
(beka) van de Leie (Lys) zijn ofwel de Lagbeka of huidige zijrivier de Lacque, alias Laquette. Nabij die
samenvloeiing ligt de zeer oude burcht van Tungri te Dispargum of Isbergues, [=/Dispergies in middel
eeuwse teksten], waar Clovis in 466 verbleef.16 Werd die plaats later genoemd naar Isberga, zus van Karei
de Grote? Daar was een klooster, een Niumaga? Is de paleisplaats enkel Noyon, zoals Albert Delahaye al
gemeen suggereert? Er zijn zoveel Niumagae en Noviomagi genoemd in teksten en op kaarten, zoals No-
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viomus, Neumaga, Nuvimagon, Nimagum, e.a. Albert Delahaye heeft echter ook een andere aanwijzing
18
gegeven. Kort geciteerd: De Noormannen trokken met furie naar Dorestadum .... De keizer haastte zich
naar de burcht van Noviomagus, die dicht bij Dorestadum lig t.... W at is 'dicht b ij'... Noyon of Nijmegen
of welk Niu- of Novio-maga? Zie daarbij hoever of hoe dicht van huis, tot aan de Somme of tot de Waal,
de zoon van Meginhardus als Saksman zou gestreden hebben en gevangen genomen werd.

De juiste plaatsaanduiding komt wellicht 'dichterbij' uit de Annales M ettenses,19 die ons naar een bepaalde
villa Niumaga stuurt, genoemd in een stukje geschiedenis uit het leven van Lodewijk de Vrome. Hij had
drie zonen met zijn eerste vrouw Ermengardis. Na haar dood, huwde hij met Judith en had een zoon Karei
[later De Kale]. Lodewijk de Vrome had zijn rijk eerst verdeeld aan Lotharius, Pepijn en Lodewijk [Duit
ser], Judith eiste echter evenzeer een deel voor Karei. Hij kreeg een soort Alemania toegewezen. Geheel
20
Germania was samengestroomd te Neumaga voor deze familiediscussie, zegt de vita Hludovici met een
Duits geïnspireerde naamgeving. Toen ontstonden twee clans van bisschoppen, abten en graven. De ko
ningin werd in een klooster gezet, gelijkgezinde ambtenaren werden of gevangen genomen of uit dienst
ontheven. Het was bisschop Jesse van Amiens die de koningin in een kloostersluier deed steken. UiteindeSEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010
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lijk verplichtte paus Gregorius in afspraak met de plaatselijke bisschop Drogo, het ambt- en eerherstel van
de kerkdienaren en de opname door de echtgenoten van alle zonen en daarbij publiekelijk eerherstel van
vorstin Judith. Dit geschiedde te Niumaga circa 830, dus in de tijd van bisschop Fredericus Traiectensis op
de vroegere zetel van Willibrordus. Bisschop Fredericus verweet openbaar zowel de vorstin als Lodewijk
de Vrome hun liederlijk leven en echtelijke ontrouw en wilde hen tot de christelijke huwelijksmoraal be
keren.21 Een voorbeeld van eerherstel was abt Wala van Corbie, familielid van Karei de Grote, die terug
naar zijn klooster moest om de regel te doen onderhouden. Een voorbeeld van afzetting uit het ambt was
achteraf bisschop Jesse van Amiens.
Daarbij ben ik mij vrij sterk gaan afvragen waar die spelregels werden toegepast? Sommige documenten
gedateerd 814 - 815, zoals de Codex Laureshamensis diplomaticus I p. 163 22 spreken over schenkingen
"in pago Batawa [...] in qua ecclesia est constructa [...] quae est sita est inter fluvium W al et Gannita",
aan een kerk bij de Waal, akte gegeven in Aquisgrani. [Aken], Schijnbaar is dit in de Betuwe. En in een
akte van Gannita werd een "mansum" gegeven aan Meginhardeswich. Moeten wij nu naar M einerswijk en
de Waal in Nederland of keren wij met de toenmalige histories naar Béthune in het Frankenland. Beston
den palts en paleis van Karei de Grote al in 814 te Aken = Aquisgrani? De archeologie wijst naar het jaar

1000.
De hierboven vernoemde documentatie uit Metz schijnt een heel andere streek aan te duiden. Zie de ele
menten die daar voorkomen. Na Jesse van Amiens, abt W ala uit Corbie, treffen wij Drogo aan, een mon
nik uit W inoksbergen die bisschop werd van Terwaan, gesticht door Omaar, grootverdiener van de kloos
ters in Noordwest-Frankrijk. In het verslag staat ook, dat Lodewijk vanuit zijn verblijf [Compiègne en
Noyon aan de Somme hadden royale paleizen voor Karei de Grote] vertrok langsheen Brittannië over de
kustwateren en komt aan in het klooster van Sint Omaar, Sidiu geheten, omwille van die familiezaak, en
"in Redonicum oppidum" [onbekend voor mij] werden Lotharius en Pepijn opgeroepen. Uiteindelijk ge
leidt men Karei en Drogo, met grote eer naar het paleis Aquisgrani. Na voltooiing van het proces in Nium
aga is de vorst teruggekeerd naar Aquisgrani waar hij overwinterde.
Deze beschrijvingen geven geen verband met bisschoppen noch koningen uit Nijmegen, noch Aken noch
Keulen. Nogmaals de vraag; waar lag dit Aquisgrani met warmwaterbronnen. Bij de regio van Compiègne
en Noyon, ligt nog een ander Niumaga in de noordwestkant van Frankenland met een warmwaterbron van
26° in de rijke bossen van St.-Amand-les-Eaux, waar muntslagerijen uit die tijd waren, zeker in het nabije
Thun-Nivelle, Traject s/Escaut en Famars. Ook te Thiembronne bij Fauquembergues [regio St.-Omer]
spuit er een warmwaterbron, nabij de Mont Teutin. Dat stemt tot nadenken over historische reconstructie
van de officiële geschiedschrijving. O f vinden wij toch een Niumaga "dichtbij" Dorestade-Audruicq?
5. Frontlinie bij Niumaga en Herispich
De zoon van Meginhard en Evesa moet op de frontlinie gestreden hebben. Hij werd niet alleen gegrepen
tijdens de strijd om Niumaga, maar hij was betrokken bij de moord op de Noorman Godfried die de streek
van Dorestade langdurig beheerste, dicht bij het gebied van zijn vader, de streek bij de oceaan waar de
23
Saksen gemengd met Friezen, naast Abodrieten [bij Arras] en Normandiërs woonden, getuigt een Vati
caans document uit 863 nog over W ibrecht de zoon van de heidense vorst Widukind. Hij behoor
de toen blijkbaar tot de christenen.
Graaf Meginhard moet veel invloed gehad hebben, zowel kerkelijk te 'Colonia' =/ Coulogne - Calais [in
vita Anskarii], als burgerlijk nabij Doornik waar Hamaland lag. Zijn zoon, Eberhard Saxo geheten, werd
de graaf van Hamaland, en doodde in 885 Godfried (Noorman) op de plaats Herispich, waar de rivieren
Renus en Wal in één stroom oplossen.. ,.24 Van deze gebeurtenis bestaan variaties in de middeleeuwse ge
schriften.24 De Latijnse tekst, hier verkort omgezet, uit de Annales Vedastini26 noemt Godfried een 'Da27
nus', [uit Danialand dat Ravennas aanwees] hier geen Nortman, en zou met een list van Friese Graaf Gerulf, door Hendrik gedood zijn. Het verblijf van getrouwe graaf Gerulf, "Gerulf fidelis", ontmoeten we nog
verderop. Godfried had als vredesgeschenk Gisela gekregen, dochter van de Franse vorst. Gisela is de pa
trones van Artesië dat in Frankrijk ligt.
W aar is de samenvloeiing van die rivieren? Hebben wij hier te maken met de Rijn en de Waal te Millingen, zoals sommigen suggereren? W ie kent de juiste naamomzetting voor Herispich?
Daarover bestaan zoveel thesissen, zowel van historici als etymologen. Conventioneel stelt men Herispich
voor als Spijk in Nederland. Marcel M estdagh28 noemt Ergnies, Albert Delahaye verklaart die als Quiercy
nabij Noyon, alwaar de koningen een verblijf hadden. Is Herispich soms toch beter Herenhof of Dispargum, (Dis = Keltische god) te Isbergues waar ook een oude burcht van Tungri bestond, die leefden bij
29
Cimbri en Teutonen aan de Oceaan, schreef Florus. Daar vloeit de Laquette in de Leie, de Wakalys.
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Ik vind in de Annales Ryenses, waar in de inleiding staat "de origine D anorum (soort Nortmanni) nihil
constat" [over de oorsprong van de Dani staat niets vast] dat Godfried, na de vlucht van de koning, door
eigen lijfwacht het zwaard in de buik werd gestoken. De plaatsnaam staat er hier niet bij, maar de regio
wel, en die was Saksenland. W elke is de meest realistische situering voor de Saksen, nabij Noyon, nabij
Isbergues, of ander Frankisch paleis, als Niumaga St.-Omer, zeker niet bij Nederlands Nijmegen noch
Spijk, noch Duits Werden, [het Latijns Feretha dat volgens mij Fréthun is bij Calais]. Bestaan er in die
plaatsen Saksische grafvelden uit die tijd?
6. Graaf van Hamaland
De zoon van Meginhardus werd graaf van welk Hamaland? W aar lag dat toen, historiografisch gezien?
Oorsprong van streeknaam ham betekent landtong, en de situering van Oud-Hamalant gaf ik in SEM afo o r. Volgens de reeks gebieden uit de Rijksverdeling van 839 ligt Hamaland tussen het hertogdom
Doornik, het rijk van de Saksen, hertogdom Frisia, graafschap van Bataven, graafschap Testerbant met
32
Dorestadum. In mijn optie: Zie ligging Doornik en Audruicq en Batavia bij Arques in Le Nord op de
*
*
33
Michelinkaart. Waarom werd die naam daar door moderne Fransen opgesteld? Was daar Nederlandse
kolonisatie? Volgens Nederlandse geschiedenisschrijvers34 is de oudste schriftelijke vermelding van Ha
maland in Nederland van 21 aug. 1046. Raakt het kant noch 'w al'....in tijd en plaats, die tekst te koppelen
aan het woongebied van Meginhardus en zijn zoon in Nederland?
7. Gravennest van Meginhard, 9 mijl van Dorestade
W aar lag dan een echt gravennest van Meginhardus op 9 mijl van Odrewic - Dorewic- Audruicq?
W anneer ik de optie van Trajectum voor Toumehem van Willibrordus en Fredericus e.a. verkies met de
nabije haven Dorestadum-Audruicq bevind ik mij dicht bij een fameus historisch Vlaams gravennest, be*
35
schreven in de Ardensis H istoria com itum Ghisnensium, dat is te Guïnes nabij Ardres. Daar heerste graaf
Amoldus gandavensis,( f964) die bij een monding (ganda) van de Aa woonde, begraven werd naast het
graf van zijn vrouw Gertrude op het kerkhof te Ardres.36 Vandaar zijn bijnaam Gandavensis, (feitelijk be
woner van een monding), niet de Gentenaar. Hij vergrootte Oud-Vlaanderen noordwaarts met veroverin
gen van terrein Bourbourg, Uzergebieden of verder. Hij zond verspieders naar geheel Guïnesgebied, vero
verde die streek op de Fries Siegfried die zijn dochter schaakte (o.c. Cap. 11). Hij resideerde toen in de
burcht Toumehem, waarnaar hij zijn zoon 'Boudewijn van Toumehem' noemde. Zuidwaarts verkreeg hij
Venant-Arras tot Boulogne door tweede huwelijk, en zijn kleinzoon Boudewijn vergrootte het rijk tot aan
de Somme.
Welnu, Guïnes ligt op de 6.0m-lijn boven de huidige zeespiegel, precies op de aangegeven 'roeiafstand'
van 9 Gallische mijlen van Audruicq: 9 maal 2.222 m = 19.998 m, op 2 m na op 20 km tot aan het verblijf
van Meginhard. Kiest u Romeinse mijlen dan komt u aan 22,5 km. Controleer de landkaart en de oude ri
vieren bij hoog zeeniveau uit die tijd. De zee kwam toen nog tot 15 km ver in het binnenland, getuigen de
•
37
eindpunten van Romeinse wegen heden nog in dit landschap. In 807
werd Guïnes genoemd: "in loco
noncupante Gisna sive Totingetun, in pago Bonensi, super flu viu m W asconingawala [beek naar kust Wis38
sant]. Zie deze Wal op kaart in SEM afoor. Daar woonde Meginhardus, volgens deze analyse.
8. Besluit
a. Guïnes had vroeger een Saksische naam 'in pago B onensi' = in de regio Boulogne, in de tijd vóór
Meginhardus. De stad Calais bestond nog niet, wel de haven Dorestade-Audruicq op 0.2m-lijn met een
nog zichtbaar Romeins dambordschema in het hedendaags grondplan van de stad.1
b. Het Latijnse Gisna in het citaat is de rasechte Saksische plaatsnaam Totingetun. Alle beke-, hem- en
tun-namen zijn oer-Saksisch en wel veelvuldig in Noordwest-Frankrijk.
c. De rivier W asconinga-wala ligt in de regio met het centmm van de Wascones te 'Wachone villare'
(868) volgens Van Overstraeten38 en 'Wascovilare' op de kaart D e M orinis van Malbrancq, en is Le
W aast in Pas-de-Calais op Romeinse weg. In de vita Amandi wordt met de oude naam 'gentem vacceia m ’ (koevolk?) als volksnaam voor Wascones aangegeven. Daar stelden de Romeinen onhaalbare
eisen bij de Friezen over de productie van grote koevellen, waardoor de opstand der Canninefaten en
Bataven uitbrak. Amandus missioneerde hier en niet in het Frans of Spaans Baskenland, volgens clas
sici.
d. Guïnes was van oudsher tot in de middeleeuwen een belangrijke verdedigingsplaats en hooggelegen
vesting, reeds in de 10de eeuw ingenomen door Graaf Amold van Ardres. Hij versloeg aldaar Sicco de
Fries, die zijn dochter Elftrudis had geschaakt (Historie Ardres en Gudrun-epos).
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De historie druipt van deze plaats af tot de tijd van de Oud-Ylaamse graven40 Gerulf, comes Fresormvn, en
zonen Waltger Freso, en Dirk I, Thidericus Fresonie, die hadden bezittingen o.a. te "Tileca" = Tilques, [in
gift uit 698 van Karei Martel aan Willibrordus: "Tilecam civitatem muratam" = ommuurde stad uit die
tijd], te Camingha - huden , = Camphin - Hordain, Stauria, dat is Stegers of Estaires-sur-'Baka'-Lys, de
Leie. Waarom hadden Friezen ooit bezittingen in Frankrijk? Vroege kruisvaarders?
Bij dit alles stip ik aan dat er ook een naamdoublure Meginhardeswich bestaat 6 km te noordoosten van
Boulogne, als Maninghen W imille.41 De oude naam is Wilinchehem / Wimilincheim, was ook bezitting
voor de kerk van Willibrordus, stelt Den Besten.42 Dat was niet voor Echtemach noch Utrecht, noch voor
Maastricht of het nog ongeboren bisdom Antwerpen.
Een uitlopertje. Later, in 1520 verbleef de Engelse vorst Hendrik VU! te Guïnes, en de Franse koning
Frans I te Ardres, voor de bekende samenkomst van Camp du Toison d'Or, de Orde van het Gulden Vlies,
met ongeveer 10.000 notabelen en 6500 paarden in ornaat.43
Davus sum, non Oedipus. Ik ben een gewone man, niet hij die het [historisch] raadsel van de sfinx oplost.

1 Vandemaele, J. 'Traiectum in Noordwest-Frankrijk' in: Maas, A.C. & J. Jochems (red.) WilUbrord en Bonifatius,
waren ze ooit in Nederland? Papieren Tijger Breda & Mens en Kuituur Gent 2004, p. 78,
2 Odberti passio Frederici episcopi Traiectensis, MGHS XV,1 p. 353 "Fredericus praesul Fresonicus"
3 Idem. o.c. cap. 19 p. 354 'Eodem igitur anno, [...] nam Northmanni, id est aquilonares viri, in unum quasi harena
maris congregati, mare transierunt, et villae nomine Dorested quondam magnae, quae nunc Wiick vocatur,
et
vastantes et comburentes, ad nichilum redegerunt et cum spoliis multis populum captivum duxerunt.'
4 Idem o.c. p. 354 "'post obitum domini Alfridi germani sanctissimi martiris Frederici et Liudgeri episcoporum,...
urbs destructa [...] donec pium Baldricum [...] bona surrexerunt moenia"
5 Einhardi Vita Karoli Imperatoris, MGHS II, uit La vie de Charles Magne, Eginhard, origineel met vertaling Halp
hen, Les Belles Lettres Paris, 1967 p. 37, 'Dani siquidem ac Sueones quos Nordmannos vocamus' en p. 40 'Nordmannos qui Dani vocantur'
6Annalium Bertianorium , MGHS, I, p. 428 "Anno 834 [...] classis de Danis [...] inde per Vetus-Traiectum ad em
porium quod vocatur Dorestadus venientes, [...]"
7 Delahaye, A. De Ware Kijk Op ... deel IIZundert 1999, p. 510
8Platelle, H. Le temporel de lâbbaye de Saint-Amand des origines à 1340 Librairie dÂrgences Paris 1962, p.249-250
(Akte Karel de Kale, 847 in: Cartularium Radboud, Egmond, oorsprong met afbeelding Centula = St. Riquier)
9 Vita Sancti Odulfi Confessoris, MGHS, XV, 1 p. 356 'Temporibis Ludhowici piissimi augusti erat quidam vir venerabilis [...] Bodgis, de quo ... procreatus est filius nomine Odulfus."
Ook in Acta Sanctorum, juni II. p. 592-595 Bollandus Henschius et Papebrochius, Parisiis et Roma, 1865
10 Verkerk, C.L. 'Arnhem van koningsgoed tot stad' in: Bijdragen en mededelingen deel 74 1983 Vereniging
Gelre Arnhem p. 15 e.v. met verwijzing naar
Winter, J.M. van Die Hamelander Grafen als Anhörige der Reichsaristokratie im 10. Jahrhundert p. 42.
11 Annales Xantenses Anno 847 MGHS, n , p. 228. De cetero Nordmanni Christianos hinc inde vastaverunt, et contra
Sigirum et Liutharium comités bellum fecerunt et ultra vicum Dorestatum contra flumen Reni per milaria novem
remigaverunt usque ad vicum Meginhardi'.
12 Bruijnesteijn van Coppenraet, W. 'Friese plaatsen in eerste millennium' in: SEMafoor 4-2 2003, p. 12
13 Essen L. van der Etude critique et littéraire sur la vitae des Saints Mérovingiens de l ’ancienne Belgique, Louvain Paris, 1907
14 Terninck L. L'Artois souterrain, tome I, p. 289 en
Comte de Loigne in Bulletin de la Société académique de Boulogne-sur-Mer tome V, p. 543.
15 Reginonis Chronicon, Anno 881 MGHS I, p. 592 "Per idem tempus Nordmannorum classis, Wal fluvium ingressa,
Niumaga palatio regio applicuit, ibique castra posuit. [...] In qua congressione captus est ab adversariis, Eberhardus Saxo, filius Meginhardi Comitis, et captivus ductus, quem postea mater Evesa magno pretio dato, incolumen
recepit,"
16 Delahaye A. De Ware Kijk Op ... deel II, Zundert 1999 p. 197-198, 231, 310 "Clovis viel Turingia binnen (Doornikse). Hij verbleef een tijd in Dispargum, een burcht van Tungri.
Uit Sigeberti Gemblacensis Chronica Anno 431, MGHS, VI, p. 307.
17 Delahaye, A. De Ware Kijk Op, deel I, p. 215 tot 240
18 Delahaye, A. De mythe van de Noormannen in Nederland Archivariaat Nassau-Brabant 1977, p. 29
19 Annales Mettenses MGHS I, p. 336 "Qua de re commoti, cum imperator Brittanniam pergeret iuxta maritimos fi
nes, et in monasterium sancti Otmari quod dicitur Sidiu causa orationis pervenisset, nuntiatum est ei, quod praedicti aemuli suicum filiis quos de alia uxore olim habuerat, se coniungerent et eos contra voluntatem suam super se
sublimare vellent, et ut praedictum parvulum filium eius eicerent, et Judith imperatricem deponerent; [........ ]
Peracto quoque placito in Niumaga, imperator inde reversus, ad Aquasgrani palatium ad hiemaendum pervenit, ubi
et suam conjugem praedictam Judith imperatricem recepit, atque eam in pristino honore restituit
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20 Vita Hludovici imperatoris, MGHS II, p. 633, ed. Hannoverae, Pertz, 1829
21 Otbertus Passio Frederici episcopi Ttraiectensis MGHS XV, p. 351 e.v. ed. Holder - Egger, 1887
22 ook in: Chronoicon Laureshamense MGH SS 21 p. 407
23
Translatio S. Alexandri, MGHS, II, p. 677 'Est enim gens in partibus nostri regni Saxonum scilicet et Fresonum
commixta, in confinibus Nordmannorum et Obodritorum sita.' Obodrieten worden bij Arras gesitueerd.
24 Reginonis Chronicon, MGHS I p.595 "Godfridus audito eorum adventu illis, obviam procedit ad locum qui dicitur
Herispich, in quo Rheni fluenta et Wal uno se alveo resolvunt, et ab invicem longius resedentes [...]"
25 IJpelaan http://www.iipelaan.nl/ArchiefyGraven/Inleiding.html De Graven van het Hollands Huis, Graven van Fre
sia 885-962 "De moord vond plaats te Herispich dat is Eragny" en "Men nodigde Godfried uit in juni 885 voor een
onderhoud te Herispich [...]"
26 IJpelaan o.c. De Graven van het Hollandse Huis p. 2 van 6 Annales Vedastini, "His etiam diebus [885] Godfridus
Danus, quia disponebat suam immutare fidem, astu Gerulfi sui fidelis, ab Heinrico duce interficitur."
27 Vandemaele J. 'Danialand . . in: SEMafoor 8-1 2007, p. 8-11
28 Mestdagh, M. De Vikingen bij ons. Het grote leger( 879-892) in België en Frankrijk. Mens & Cultuur, Gent, 1989
29 Florus, Epitome, I, 38 "Cimbri, Teutoni atque Tigurini (tiringi?) ab extremis Galliae profugi cum terras eorum inundasset Oceanus"[...]"
30 Annales Ryenses MGHS, XVI, p. 397 'idem Godefrith fugato imperatore et Saxonia vastata, ibidem a proprio
milite cultro transfixus est in ventre'. [ Godefrith is hier de Vlaamse Godefried]
31 Vandemaele J. 'Hamalant' in: SEMafoor 3-4 2002, p. 22-26
32 Annales Bertiniani MGHS. I p. 435, 'ducatum Toringubae, [...] ducatum Fresiae usque mosam, comitatum Hamarlant, comitatum Batavorum, comitatum Testrabenticum Dorestado,'
33 Batavia boven Blendecques onder St.-Omer, Kaart Michelin nr. 1, carte bleu A l, 1/200.000
34 Muller, S. & A.C. Bouman, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, deel I, (695-1197) Oosthoek Utrecht 1920
35 Lambertus, Ardensis Historia Comitum Ghisnensium, MGHS, XXIV p. 587, ed. Heller "Arnoldus Gandavensis,
interim apud Tornehem residens et moram faciens, missis per universam Ghisniam exploratoribus [...]'
36 Idem o.c. p. 628 "sepultus est Ardee in templo cimiteriali iuxta sepulcrum uxoris sue Gertrudis."
37 Van Overstraeten, J. van De Nederlanden in Frankrijk, p. 271, Latijnse bron niet aangegeven. Malbrancq?
38 Kaart "Morinorum sub Caesare ..." in: SEMafoor 3-1 2002, p. 14
39 Overstraeten J. van De Nederlanden in Frankrijk, p. 574
40 Roobeek, H.A.J. 'Van Frisia naar Holland' in: SEMafoor 1-1 2000, p. 26-30
41 Delahaye, A. De Ware Kijk Op, deel I, p. 261, (Lorsch 814).
42 Besten, H. den 'Alfred Michiels en het volk Andouerpi' in: SEMafoor 10-3 2009, p. 9
43 Ranson, E. Histoire dArdres, depuis son origine jusqu'en 1891, St.-Omer, rééd. Ryssen 1988, p. 182-183

Teutoburg bij Thiembronne
Jacques F erm aut, B ierne (F)
Inleiding:
Had ik allang moetendoen! Delahaye zegt dat de slag bij Teutoburg (9 n.Chr.) in de buurt van Thiembron
ne geschiedde.1 Ik heb eens de stafkaart serieus onder de loep genomen.
Wat zegt de meest uitvoerige auteur, Cassius Dio (XVI, 18)? "Die senatusconsulta werden pas uitgevaar
digd toen vreselijk nieuws uit Germania het vieren van de feesten belette. Ziehier, immers wat er ondertus
sen in de Celtica gebeurd was. De Romeinen bezaten er enkele streken, niet verenigd in één stuk maar ver
spreid naargelang de verovering uitgevallen was (daarom wordt er niet over gesproken in de geschiede
nis); soldaten hadden er hun winterkwartieren en vormden er koloniën; de barbaren hadden hun gewoon
ten overgenomen, ze hadden regelmatige markten en namen gezamenlijk deel aan vreedzame bijeenkom
sten" (zie hieronder Griekse tekst2).Daarna volgt het verhaal van de omstandigheden die naar de slag leid
den en van de slag zelf3.
W at veroverd was werd bij Gallia alias Celtica gerekend, wat onafhankelijk bleef werd bij Germania gere
kend. Er is dus geen tegenspraak bij Cassius Dio als hij onmiddellijk van Germania naar Celtica springt:
het was een lappendeken van Celtica en van Germania kriskras door elkaar, naargelang een gebied vero
verd was of niet, dat zegt Dio uitdrukkelijk. Germanen en Romeinen ontmoetten elkaar geregeld op de
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markt of op vreedzame bijeenkomsten. En dat lappendeken zie je ook nu nog in de toponymie ter plaatse:
de Romaanse Campagne-lès-Boulonnais en le Maisnil Boutry liggen naast de Germaanse Ledinghem en
Thiembronne. Hoeft het gezegd dat de “specialisten” (o.a. Peter Oppitz, de man van de recente Paderbomtheorie) geen hoge dunk hebben van Dio!
Dat de geclaimde Teutoburg-sites in Duitsland (Kalkriese-Bramsche bij Osnabrück, of Detmold, of Hildesheim, of Paderbom) in Celtica lagen zie ik echt niet zitten! Zelfs de Duitsers zouden het niet te durven
beweren! M aar ja! Ze hebben er iets op gevonden: Cassius Dio is nu eenmaal onbetrouwbaar4! Puisqu'on
vous le dit !

Thiembronne ligt op een heel oude weg (A), Le Bras de Bröne genoemd, nu le Chemin Vert (Chemin Vert
duidt heel vaak een oeroude weg aan), aan een zijrivier van de Aa (Le Loquin), een paar kilometer zuide
lijk van de Romeinse heerweg Thérouanne/Boulogne (C), hier nu de D341, die in de Middeleeuwen La
voie de la Germanie genoemd werd.6 Mag ik eraan herinneren dat, nog in de vijfde eeuw, Boulogne in
Germania geplaatst wordt door Zosimos?5
M aar nu wordt het pas interessant: volg Le Loquin (B) naar links vanaf Thiembronne tot le Fay (D): Wat
zuidelijker vind je ... le Camp Germain (E). Indrukwekkend: ik ken mensen die daarmee een absolute ze
kerheid zouden uitkraaien. Laat ons kritisch blijven: zolang er niet aan archeologie gedaan wordt, oordelen
we niet. M aar een Vlaming denkt er altijd wel het zijne v an...
Straffer! Boven de Romeinse heerweg Thérouanne-Boulogne, tussen Ledinghem (F) en Senlecques (G),
vind je een uitgestrekte hoogvlakte, ongeveer 200 meter hoog, met steile randen, die Mont Totin (H) heet.
Als ik nu hoofd was geweest van de Teutones die in de streek woonden, had ik daar mijn Teutoburg of
Teutoberg (—> Mont Totin ?) uitgerust, tussen diepe dalen, n, klap op de vuurpijl! Ten zuiden van de
Mont Totin, tussen en boven Mieurles (I) en Campagne-lès-Boulonnais, (J) staat een (het ?) slagveld aan
gegeven (K): Fond de la Bataille (Dal van de Slag). Een enorm gebeuren als het in de pan hakken van drie
legioenen kan best toponymische sporen achtergelaten hebben: voor de Germaanse volkeren was het een
heldendaad om nooit meer te vergeten. De Romeinse schrijvers zeggen immers dat jaren nadien het slag
veld nog niet opgeruimd was.
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A. LEDUQUE, Etude sur l'ancien réseau routier du Boulonnais, Préface de M. J. Heurgon, Professeur à la Sorbonne, (Thèse de doctorat publiée avec le concours du CNRS) Lille 1957
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Camp Germain, Mont Totin, Fond de la Bataille, en dat allemaal dicht bij elkaar: ik had er nooit van dur
ven dromen! Daar tegenover hebben de Duitsers (voorlopig) vier theorieën: aan theorieën is er nooit tekort
als men ernaast is! Daarbij moet gezegd: er was en is geen levend wezen in de hele regio Nord-Pas-deCalais (laat staan in heel Frankrijk!) die de Teutoburger slag opeist(e): er kan dus geen sprake zijn van
welk chauvinisme dan ook, dat nieuwe toponiemen gemaakt zou hebben of aan oude geknutseld zou heb
ben. Iedereen weet integendeel dat “das Teutoburger W ald” van recente makelij is: de echte naam was
Osning.
E n al die toponiem en liggen n iet ver van Z oteux (S eptem viae ? E r zitten een p aar dubieuze bij),
C arrefour des V oies R om aines zegt de kaart van L e d u q u e6. H et is trouw ens d oor h et b e e ld van de
R om einse h eerw egen in het noorden van F rankrijk, w aar je vanzelfsprekend te m aken hebt m et
echte netten, dat ik denk dat B ruijnesteijn eerder h et gelijk van D elahaye bew ezen heeft: n atu u r
lijk hadden de R om einen w egen nodig om in N ederland te raken, vandaar die tw ee eenzam e w e
gen die zelfs niet volledig vaststaan - ze m oeten im m ers gereconstrueerd w orden m et veel k u n st
en vliegw erk -, m aar de tijd (o f de zin, de goesting zou een V lam ing zeggen) kregen ze niet eens
om er een R o m ein se provincie van te m aken - zeg ik niet, m aar V an E s in eigen persoon -, laat
staan om het in te lijven in het R om einse Im perium : het b le e f bij pionieren zoals D elahaye het
zegt. D a t m en die eenzam e en tijdelijke w egen dus zo belan g rijk vond om ze u it te tekenen op de
P eutinger-kaart en om ze op te nem en in het Itinerarium A ntonini - om nog te zw ijgen van de
enorm e gap die zo o ntstaat m et de volgende w egen in F ran k rijk - lijkt m ij volledig uitgesloten.
Dat we met dit alles voorzichtig moeten blijven spreekt vanzelf. Maar het bewijst nog eens dat Delahaye
niet zo maar iets poneerde en dat hij niet alleen alle teksten maar ook de streek op zijn duim kende.
Daar tegenover heb je mensen die geld hebben om te graven. Het zou mij niet verbazen, als binnenkort
Antwerpen ook een rijk verleden toegemeten krijgt, net zoals Wijk bij Duurstede: “wie zoekt die vindt”,
het staat al in de Bijbel. Zo gaat het nu eenmaal op deze aarde: wie geld heeft kan zijn "waarheid" opdrin
gen.
Mundus vult decipi: de wereld wil bedrogen worden.

1 Delahaye, A. Germania = Frans-Vlaanderen bij Tacitus Stichting Albert Delahaye Bavel 1997 p. 103-104 en ad
dendum 7
Delahaye, A. Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus 1997 Stichting Albert Dela
haye Bavel 1997 p. 113 noot 55-5. De naam Teutoburg komt ook een vijftal keer voor in De Ware Kijk o p ...
2 [18] ’A p iï

te TdÜTd èöéöOKTO, Kai ayY EA ia

öeivr) èk Tf|q r£ p (javiaq ÈAGoüaa ÉK ib A u aÉ

ÉK d vtp x p ó v io Kai e v t q KeAtikP) tó ö e cruvrivéxOn.

Efyov Tiva oi Piopaïoi

atpac; öiEopTacrai.

'Ev y a p

t o j aÜTU)

a u T fi 5 , o ü k a 0 p ó a aAA' ü q rrou Kai etuxe

X£ipu)0£VTa, ö ió o ü ö è èq ioTopiat; pvrinnv cupiKETO- Kai crrpaTidrrai te aÜTW V ekeï èxeifja^ov Kai ttóAeic; ü u v lü k ^ o v to , ëq te
töv

K ó a p o v CT(pwv oi |3ap(3apoi p£TEppu0|j^ovTo Kai Ó Y o p a $ è v c p ( o v a u v ó ö o u g

te

Eipr|viK a$

e t t o io ü v t o .

3 Velleius Paterculus en Florus geven eveneens een verhaal van de slag bij Teutoburg. Bij Tacitus valt er meer te le
zen over de wraakactie jaren nadien dan over de slag zelf waarover hij bijna niets vertelt. Bij het lezen, laten we
ons vooral losmaken van de dwanggedachte dat de Renus altijd de Rijn zou zijn (hier is het de toenmalige Schelde
met monding tegenover Kent wat beweerd wordt van Strabo tot Orosius) en dat de Wisera de Wezer zou zijn (hier
is het de Wimereux). Hydroniemen zijn veel voorkomende soortnamen waarmee men uiterst zorgvuldig dient om
te springen
4 In dezelfde geest, zijn zo goed als alle geografica (hele hoofdstukken !) van Caesars De Bello Gallico, door de
Duitse uitgevers tussen haakjes geplaatst als interpolaties. Hoe zou immers een Duitser, bij zoveel ongerijmdheden,
op de toch evidente verklaring kunnen komen dat Germania uit de Oudheid dan niks te maken heeft met Duitsland?
Germania was integendeel Frans-Vlaanderen en het noorden van Frankrijk. Dat zie je nog op zo goed als alle oude
kaarten van Vlaanderen uit de 16e en 17e eeuw waar je langs de kust Mare Germanicum kunt lezen: naast een Mare
Germanicum hoort natuurlijk de Germania.
5 Zosimos was een kroniekschrijver uit de vijfde eeuw (de Nederlandse Larousse-encyclopedie zegt ca. 500). “Hij
bekleedde een hoog ambt aan het h of van Konstantinopel en schreef een geschiedenis van het Romeinse rijk van
het einde van de 3e eeuw tot de inneming van Rome door Alarik (410); het is een goed gedocumenteerd, maar een
partijdig, namelijk antichristelijk, werk.” (uit dezelfde encyclopedie).
6 A. Leduque, Etude sur l ’ancien réseau routier du Boulonnais, Préface de M. J. Heurgon, Professeur a la Sorbonne
(Thèse de doctorat publiée avec le concours du CNRS), Lille 1957.
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Anduerpis - Andouerpis - Antwerpen
Antwoorden op de kritieken van Ruud van Veen en Hans den Besten1
A lfre d M ichiels, R u m st
Over de schrijvelarij van Ruud van Veen kan ik kort zijn. Het volstaat te citeren uit zijn eigen woorden in
zijn artikel:
■ "Gelukkig ben ik geen taalkundige, zodat ik van sommige namen mag zeggen dat ik (sic) er (nog) geen
verklaring voor heb kunnen vinden. Dat is prettiger dan te moeten vervallen in wetenschappelijke war
taal."
* "Maar als een taalkundige u vertelt dat u het Latijnse woord 'cedrus' (ceder) moet uitspreken als 'kedroes', omdat het woord in het Grieks met een 'k' begint (KéSpoq), dan gelooft u dat wel! Terwijl het
toch exact dezelfde klinkklare onzin is!"
■ "Zodoende zit ik ook met de vraag of het Latijn ooit meer geweest is dan een schrijftaal."
■ "Ook een uitvinding van taalkundigen: het idee dat alles wat daarop lijkt uit het Latijn is overgenomen.
Of uit een taal die nooit heeft bestaan, zoals het Keltisch."
■ "Ook de zo bewonderde en als erg exact beschouwde theoretische natuurkunde verschaft ons geen
steeds helderder wordende wereldbeeld, maar wordt met het jaar chaotischer en fantastischer."
Dus, voor Ruud, afschaffen die universiteiten, tabula rasa, terug naar de middeleeuwen, naar de weten
schap via de Bijbel of de Koran.
Het namen verklaren met de nodige fantasie en de natte vinger, zoals hij dat doet, noemen we "volksety
mologie". Ik heb voor het niveau van artikelen als dat van Ruud van Veen uitdrukkingen zoals: "toogpraat" of "cafépraat".
Het artikel van prof.dr. Hans den Besten neem ik wel ernstig, al verliest hij gaandeweg het noorden.
Allereerst wil ik hem feliciteren voor de wetenschappelijke eerlijkheid dat hij als germanist openlijk mijn
bewijsvoering aanvaardt dat de naam Antwerpen niet Germaans, doch Keltisch is, en dat de stadsnaam
ontstond als hoofdplaats van de Belgisch-Keltische Andouerpi (evt. Texuandri).
1. Volgens hem is andouerpis niet noodzakelijk een versteende ablatief.
Zoals Parisis, Treveris, Ambianis, Remis... dat zijn volgens de romaanse filologen,2 is ook Andouerpis
een versteende ablatief meervoud. "In vico Annuerpis" (941), "Andouerpis castro" (980), "Anduuerpis
adulta (1010)", "Inwerpis puella"(1050). Met elementaire kennis van het Latijn kan men dat al zien, of kan
dezelfde uitgang in de derde verbuiging (nominatief op -is) hier dienen voor nominatief en ablatief? Neen,
want dan zou het Andouerpi vico of castro moeten zijn. W anneer in alle naamvallen dezelfde uitgang
voorkomt, noemt men dit een versteende uitgang, en wanneer die uitgang oorspronkelijk een ablatief was
(in casu een ablatief meervoud van de 2e verbuiging), is dat een versteende ablatief.
W anneer Den Besten de etymologie van de naam Antwerpen bespreekt, blijkt dat hij de argumenten die
leidden tot mijn conclusies niet grondig doorgenomen heeft en naar waarde geschat. Hij kent dus mijn
argumentatie niet, en neemt dan zijn toevlucht tot gevoelsargumenten. Mijn onderzoek wordt dan samen
vattend "etymologische capriolen", "een wild verhaal", en nog meer fraais genoemd.
Nochtans zijn bij aandachtige lectuur zowat alle antwoorden op en bewijzen tegen zijn kritiek op mijn
taalkundige interpretaties te vinden in mijn boek zelf.
2. Ook over sleutelvraagstukken, zoals de uitspraak van de ou in AndöMerpis, oordeelt hij zonder
de bewijsvoering te hebben gelezen.
Hij beweert dat er in het middeleeuws Latijn geen enkele aanwijzing is dat <ou> gebruikt werd om de oeklank aan te duiden. Zijn enig argument: bij Gysseling3 vond hij alleen maar een Latijnse <u> om <ou> in
Franse plaatsnamen weer te geven (hij bedoelt "om de oe-klank weer te geven").
Het is nogal logisch dat hij bij Gysseling niet zomaar voorbeelden vindt van een Franse <ou> voor de
Latijnse <u>. Gysselings toponymisch woordenboek behandelt immers enkel namen in een (voormalig en
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huidig) hoofdzakelijk Germaans taalgebied: België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk (FransVlaanderen) en West-Duitsland.
Om hem te helpen zal ik een paar Franse namen noemen met <ou> voor Latijnse <u> uit een toponymisch
woordenboek dat geheel Frankrijk beslaat.4 De naamsverklaringen zijn die van de Franse auteurs zelf, niet
die van mij. Tussen haakjes staat het Franse departement vermeld waar de plaats zich bevindt: Bouchoir
(Somme), in 1257 Boucheure (waarin Lat. Naam Buccius); Louversey (Eure), in 1130 Louverciacum
(waarin Lat. Naam Lupercus); Loulans (H.-Saóne), in 1185 Loulens (waarin Lat. naam Ludilla); Louvemont (H.-Mame), in 1100 Louonimons (waarin Lat. naam Lupo); Louvilliers-en-Drouais (E.-et-L.), in
1159 Louvillarium (ook Lupo); Roupy (Aisne), in 1135 Roupiacus (uit Lat. Ruppus); Soupir (Aisne), in
1124 Soupeiacensis (uit Lat. Sulpeius).
Maar ook bij Gysseling zelf heeft Den Besten blijkbaar niet hard goed genoeg gezocht. Ik citeer uit Gysseling een paar namen uit Wallonië, met verklaring van Gysseling zelf: Louvroil, in de tiende eeuw Loureilla (uit Lat. Lupariola); Louvigné, in 1095 Louineias (uit Lat. Lupiniacas), La Louvière, in 1158 ad Louiram (uit Lat. Luparia); Souverainpont, in 1221 Souerenpont (uit Lat. Superanus pons).
Deze voorbeelden illustreren duidelijk dat deze alternatieve ou-schrijfwijze voor de Latijnse <u> een al
gemeen verspreid gebruik was in de regio Noordoost-Frankrijk en België, namelijk het oude Belgica,
waartoe ook Andouerpis behoorde.
Den Besten heeft waarschijnlijk in mijn boek ook niet gelezen dat reeds op een tweede/derde-eeuws ste
nen opschrift in Tongeren de gekende Romeinse naam Drusus "DROt/SVS" wordt gespeld,5 en ook niet
dat in dezelfde tekst waar Andouerpis en Andouerpenses geschreven staat (zevende/achtste-eeuwse vita
Eligii), ook een Germaanse naam, Willibad, vernoemd wordt, geschreven "t/w illibad".6 Normaal worden
in éénzelfde tekst nooit verschillende spellingen gehanteerd voor één klank. De ou in Andouerpis kan daar
dus niet een schrijfwijze zijn voor ow (Ando-werpis) , want dan zou er ouu ("Andouuerpis") moeten ge
staan hebben.
Voor verdere bewijzen van de Franse oM-schrijfwijze in de middeleeuwen voor de klank oe (Latijnse ü)
zie verder onder 5.
3. Dan zijn eigenaardige omschrijving ("ongelukkige etymologie") van mijn verklaring van Ambidouesrepi als "zij die rondom de twee oevers wonen".
Ambi ( "rondom ") heeft volgens hem geen zin, want het zou "op " beide oevers moeten zijn dat ze wonen.
Evenals het geval was bij de Ambiani (rond de rivier), de Ambidravi (rond de Drava), de Ambarri (rond
de Arrar), de Ambilicii (rond de Lessach), enz., stroomde de rivier (in casu de Scaldis of Schelde) door het
midden van het gebied waar de stam der Ambidouesrepi woonde. Nergens insinueer ik dat ze enkel letter
lijk aan of op beide oevers woonden. Integendeel, ik toon in mijn boek aan dat zij in een uitgestrekt gebied
"rondom" de beide oevers woonden, gaande van Aalst in Oost-Vlaanderen, over Zeeuws-Vlaanderen, de
Kempen en Noord-Vlaams-Brabant terug naar Aalst.
4. Den Besten vraagt zich af: "Waarom heten ze dan niet Ambi-scaldi"?
Om dezelfde reden als waarom de Ambiani ("rond de rivier wonend") en de Ambivareti ("rond het water
wonend") niet Ambi-samini (rond de Somme) en Ambi-samiri (rond de Sambre) heten. Om reden van ta
boe vermeed men vaak om vergoddelijkte of geanimeerde rivieren met name te noemen. En merkwaardig
genoeg zijn de drie stammen (Ambiani, Ambivareti, Ambidousrepi) alle gelegen in het oude Belgica, waar
blijkbaar nergens de riviernaam genoemd wordt, maar "rivier", "water","beide oevers".
5. Voorts beweert Den Besten dat ambaeduaeripae spraakkundig onmogelijk is, en "qua vorm niet
goed doordacht", namelijk omdat in een samenstelling het eerste lid geen naamvalsuitgang zou m o
gen hebben.
Hij zegt dit over de samenstelling ambaedufie - ripi. Maar, hij ziet niet dat het eerste lid ambae-duae op
zichzelf ook reeds een samenstelling is waar het eerste lid duidelijk een naamvalsuitgang heeft: am bSlt
("beide") is vrouwelijk meervoud (dualis) bij het vrouwelijk meervoud duSLG ("twee"). Ambaeduae heb ik
gehaald uit een laatantieke tekst waar ambaeduae stellae ("allebei de sterren")7 staat. Ik heb ambaeduae
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niet zelf uitgevonden, of "doordacht", hoor! Dit ambaeduae evolueerde in Laat-Latijn tot *ambasduas
(zoals alle vrouwelijke meervoudsvormen van de eerste verbuiging op -ae -a s w erden8) wat in Oud-Frans
*ambesdues 9 werd.
Afgaande op de vormen die er uit zijn ontstaan, waren er in de Oudheid drie varianten (met dezelfde bete
kenis) die elk zijn geëvolueerd (in verschillende dialecten) vanuit het Latijn tot middeleeuws Frans10 (de
vormen met sterretje zijn niet-overgeleverde overgangsvormen, gereconstrueerd overeenkomstig de ge
kende taalevolutie, de vetgedrukte vormen komen werkelijk voor in overgeleverde geschriften):
1) Het dubbelverbogen (beide leden) ambaeduae > *ambasduas > *ambesdues > ambesdous > amsdous

> ansdous > ansdeus.
2) Het enkel verbogen (alleen tweede lid) *amduae > *amduas > *amdues > am dous > amdeus.
3) Het enkelverbogen (alleen tweede lid) *anduae > *anduas > *andues > andous, andos > andeus.
Het verbuigen van de twee leden van de samenstelling ambaeduae blijft dus bij (1) doorlopen tot in de
middeleeuwen.
Ik citeer in mijn boek het begin elfde-eeuwse Franse Chanson de Roland. Er staat ambesdous mains
(vrouwelijk) "beide handen"11 en ansdous les oilz "beide ogen",12 wat in Latijn "ambaeduae manus" en
"amboduo oculi" (mannelijk) zou geweest zijn.
Een ander voorbeeld: anS-deuS ("ansdeus ses bras li tendi").13
In het Italiaans werd ambaeduae, en is het nu nog steeds, ambedue ( uitgesproken als "ambedoe-e"). Merk
op dat zelfs in dit Italiaans samengesteld woord ambe_-due_14 het eerste en het tweede lid een overeenko
mende vrouwelijke naamvalsuitgang vertonen.
Het is nu ook wel heel duidelijk dat de uitspraak van genoemde middeleeuwse vormen met ou luidt: ambesdoes, am sdoes, am does, andoes, enz.
Dit alles zijn dus niet zomaar uit de lucht gegrepen fantasietjes ("doordacht") van mijzelf, al laat Den Bes
ten dit zo uitschijnen.
Nog een voorbeeld van samenstelling waar de twee leden verbogen worden: unusquisque (mannelijk
"elkeen"), uniuscuiusque ("van elkeen"), unaquaeque (vrouwelijk "elkeen"), unumquodque (onzijdig
"elkwat")...
Besluit
1. "De beide oevers" is in het Laat-Latijn geëvolueerd
a. van ambaeduae ripae tot *ambasduas ripas (beide leden verbogen) en later *ambesdues ripes.
b. van *anduae ripae tot *anduas ripas (enkel laatste lid verbogen), en later *andues ripes.
2.

"De beide oeverbewoners " is waarschijnlijk uit het Keltische Ambidouesrepi in het Latijn vertaald tot
Andüaeripi. Doordat de naam mettertijd niet meer als de samenstelling van twee woorden werd aan
gevoeld, doch als één woord, versprong de klemtoon naar de vóórvoorlaatste lettergreep en in LaatLatijn werd de ae > e. De naam evolueerde aldus tot Anduérpi na het wegvallen van de onbetoonde
klinker i, in Merovingisch Latijn Andouerpi geschreven.
De geleerder klinkende variant (met ou schrijfwijze) Andouerpenses die we lezen in Merovingisch La
tijn naast Andouerpi is ofwel gevormd op andues ripes: *anduesripénses > *anduerpénses (wegvallen
van onbetoonde klinker i en assimilatie van de s)>andouerpenses (Merovingische spelling), ofwel op
Andouerpi zelf geconstrueerd (met wijziging van naamvalsuitgang van de 2de verbuiging naar de 3de
verbuiging).

3.

De plaatsnaam Antwerpen ontstond uit de versteende uitdrukking in Anduerpis "bij de Anduerpi" en
werd Anduerpis, hetgeen in Merovingisch Latijn Andouerpis geschreven werd, met dezelfde uit
spraak. Daarmee is de naam op dezelfde wijze ontstaan als in Ambianis > Amiens, in Remis > Reims,
in Parisis > Paris, in Treveris > Trier, enz., eveneens allen hoofdplaatsen van een Keltische stam.

Geen enkele van de classici (die toch de specialisten zijn van de Latijnse taal) waarvoor ik al meerdere
lezingen hierover heb gegeven, en waarvan velen mijn boek bezitten, heeft tot heden hiertegen enig we
tenschappelijk bezwaar geopperd. Dit mag dan klinken als een gezagsargument, maar Den Besten heeft
geen been om op te staan. Hij kan me ook niet verwijten dat de taalkundige evolutie van een naam over
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een periode van 1000 jaar niet zonder bijkomende uitleg (wat hij "een wild verhaal" noemt) kan beschre
ven worden.
W at Den Besten ook over het hoofd ziet, is dat de naam reeds geëvolueerd was van Latijn tot Oud-Frans,
toen Germaanstaligen de naam in het stadium Andouérpis overnamen. Zij legden zoals steeds een nieuw
zwaar woordaccent op de eerste lettergreep en spraken de naam uit als "andoewerpis", wat dan vlug
"andwerps", "antwerps" en "antwerpa" wordt. De opmerking van Den Besten dat (uitspraak) Andoewerpis
of Andwerpis niet Antwerpis zou kunnen worden moet hij maar eens voorleggen aan collega's germanisten
zoals Gysseling (+), Van Durme, Van Loon, Van Osta, die de naam Antwerpen verklaren uit een Ger
maans Anda-werpum en het woord antwoord uit anda-woord.
Daarentegen evolueerde de naam verder in het Frans over Annuerpis (941) > Amwérs (1194) tot het huidi
ge Anvers, met klemtoon achteraan. De nieuwe Germaanstalige Antwerpenaars kenden de etymologische
betekenis van Andouerpis niet, en door volksetymologie splitsten zij de naam in And en werp, in de Ger
maanse betekenis van "werp, worp".15 Van dan af wordt de naam aangevoeld als een Nederlandse naam,
met alle gevolgen, ook voor de schrijfwijze. De laatmiddeleeuwse varianten in schrijfwijzen na het jaar
1000 kunnen dus niet als bewijs aangevoerd worden voor een hypothetische splitsing van de oudst ver
melde zevende-eeuwse naam in Ando-uerpis.
Ik heb overigens nog een bijkomende aanwijzing op de M erovingische munt van 630-650 met opschrift
ANDERPUS.16 Hier is een letter weggelaten omdat er op de kleine munt plaats ontbrak voor het volledige
Anduetpus of Andouerpus. Er zijn dus één of twee minder belangrijke letters weggelaten, de u of ou. W el
nu, indien de naam te splitsen zou zijn in Ando-uerpus of And- uerpus, waarbij ando of and een voorzetsel
of prefix is, dan is de u een belangrijke letter, namelijk de eerste letter van een woord, en zou men eerder
de d weglaten en er Anuerpus van maken. In And-erpus zou men bezwaarlijk een werp herkennen, daaren
tegen herkent men in Anderpus wel gemakkelijk And(o)uerpus. Op Merovingische munten wordt Dorestat
"Drstat" gespeld en Augusta "Austa".17 Bij alle dergelijke inkortingen op munten in de catalogus van Prou
zijn telkens enkel minder belangrijke letters weggelaten, doch nooit de eerste letter van een naam of
woord.
6. Den Besten vindt het vreemd dat ik aan het idee van een vervalsing van de Echternachteksten
blijf vasthouden.
"In Antwerpo" en "infra castrum Antwerpis" kan niet zo (met tw) geschreven zijn in 694 of 726, als in 836
nog steeds "Andwerpa" (met d) werd gespeld. Zelfs de germanist Maurits Gysseling noemt deze schrijf
wijzen een twaalfde-eeuwse "modernisering".18 De schrijfwijze van Rauchingus doet hier niet ter zake. Ik
heb immers nooit beweerd dat alles in deze teksten uit de lucht gegrepen is, wel dat de naam Antwerpen
geïnterpoleerd is of bij het kopiëren ingelast of in de plaats van een onleesbare naam is gekomen in oude
door de paters uit de archieven opgediepte aktes. De paters hebben op hun queeste naar nieuwe geldbron
nen nooit ergens een originele 450 jaar oude akte getoond, enkel recente kopieën uit de tijd dat ze ermee
op stap gingen, zelfs niet de vorige eventuele kopieën waarvan ze gekopieerd waren. Zijn alle oudere ver
sies vernietigd om ze niet meer naast de kopieën te kunnen leggen? Of zijn het nieuwe teksten? Er zijn in
de cartularia van Echtemach geen oudere versies dan deze uit de twaalfde eeuw bewaard! Toen nogal
goedkoop bewijsmateriaal voor hun 450 jaar oude aanspraken dus. Geen enkele van de plaatsnamen in die
teksten is onweerlegbaar identificeerbaar. Enkel de naam Antwerpen verschijnt plots duidelijk, foutloos en
niet mis te verstaan als "gelegen aan de Schelde","in de pagus Renensium" (trouwens een elders nooit
voorkomende benaming voor de pagus Rien), tussen een hele reeks van onverstaanbare namen zonder
enige nadere situering.
Ik sta trouwens absoluut niet alleen. Reeds 100 jaar wordt de authenticiteit van de vermelding van Ant
werpen in die teksten betwist door een hele rij historici. Voor een overzicht, zie de voetnota's hierover in
mijn boek.19 En de monniken van Echtemach gingen in diezelfde periode niet alleen in Antwerpen geld
opeisen, ook in Nederland, overal waar Willibrord eigendom echt of vermeend aan hen geschonken had.20
De paters rekenden op steun van o.a. de bisschop van Utrecht om hun slag thuis te halen.
Ten slotte, de grondigste ontleding van deze teksten die ooit verricht werd, zowel taalkundig als inhoude
lijk, door drs. J. Van Acker in 1986 21 toont duidelijk aan dat de teksten talrijke anachronismen bevatten in
beide richtingen, zowel "gemoderniseerde" schrijfwijzen als twaalfde-eeuwse zegswijzen en gebruiken die

20

SEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010

naar de achtste eeuw getransponeerd worden, voorts foutieve woordenschat en grammatica, verkeerde
titulatuur van personen en tegenstrijdige dateringen.
Volgens Van Acker zijn alle teksten vervalsingen, gecompileerd uit passages van echte oude oorkonden
die werden aangevuld met nieuwe en foutieve gegevens.
W at de heren kritiekgevers niet vermelden is dat mijn boek22 lange inleidende hoofdstukken bevat (80
blz.), bestemd voor een zeer ruim (niet taalkundig opgeleid) publiek, over de verschillende volken die in
onze streken woonden, hoe zij allen namen hebben gegeven aan plaatsen, en hoe wij via vergelijking en
taalkunde de betekenis van de meeste dezer namen kunnen achterhalen. Talloze namen worden als voor
beelden aangehaald (voorhistorische, Keltische, Romeinse, Nederlandse). Het eerste deel (30%) van mijn
boek vormt aldus het allereerste beknopte handboek over toponymie van de Lage Landen dat voor een
breed lezerspubliek is bestemd. Misschien moet ik dit gedeelte dan maar eens afzonderlijk uitgeven.
Had Ruud van Veen die inleiding onvooringenomen rustig gelezen en begrepen, had hij zoveel onzin niet
moeten uitkramen.

1 Besten, H. den 'Alfred Michiels en het volk der Andouerpi' in: SEMafoor 10-3 2003, p. 8-10
Veen, R. van, 'De naam van Antwerpen' in: SEMafoor 10-2 2009, p. 12-16
2 Wartburg, W. von Evolution et structure de la langue Française Bern 1971, p. 23-24
Jodogne, O. Morphologie du français, tome I Louvain 1964, p. 16
3 Gysseling, M., Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en WestDuitsland Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960
4 Dauzat, A. & Ch. Rostaing Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France Paris 1963
5 X Congresso Intemazionale di Epigrafia Greca e Latina,Roma, 1997, Preatti, p. 417-426
De tekst luidt als volgt: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ET GENIO MUN(icipii) TUNG(rorum) CAT(ius?) DROUSUS
SAL(arius) MEN(apiorum) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)
"Aan Jupiter Optimus Maximus en de Genius van het municipium Tungrorum, Catius Drousus, zouthandelaar van
de Menapii heeft gaarne en terecht zijn gelofte ingelost"
6 M.G.H.Ss.rer, merov. V p.715 "...nam cum profatus tyrannus Wilibadum, christianissimum virum, Burgundiae
patricium, innoxie interfecisset"
In de aangehaalde gedrukte bronnenuitgave staat er Wilibadum, in het handschrift Uuilibadum.
In het Latijnse schrift bestond er geen onderscheid tussen u, v en w. Er bestond in het Latijn alleen een (Nederl.)
oe-klank en een (Ndl.) w-klank, geen (Ndl.) u-klank. Alles werd geschreven met v. In de middeleeuwse hand
schriften werden aanvankelijk de huidige u, v en w alle weergegeven met de cursieve letter u (die eigenlijk de cur
sieve schrijfwijze was van de oude Latijnse letter v). Dit leidde uiteraard soms tot dubbelzinnigheden. Daarom in
troduceerde men in de middeleeuwen een aantal nieuwe schrijfwijzen:
(1) In de Merovingische periode werd ou de alternatieve schrijfwijze voor de oude Latijnse u (Ndl. oe-uitspraak),
de u werd de schrijfwijze voor de (in het Latijn onbestaande) Franse en Nederlandse u. In de vroege middeleeuwen
bleef de u schrijfwijze voor huidige u, v en w.
(2) Om onderscheid te maken tussen u en w werd de schrijfwijze uu geïntroduceerd voor de huidige klank w (in het
Engels nog steeds ‘double u’ genoemd).
(3) In de late middeleeuwen en bij de introductie van de boekdrukkunst werd uiteindelijk dubbelzinnigheid uitge
sloten door het gebruik van de nu nog steeds gangbare letters u, v en w. In het Frans bleef het onderscheid tussen
ou (oe-klank) en u (u-klank).
(4) In moderne gedrukte bronnenuitgaven van oude handschriften is het de gewoonte om de uu (w-klank) uit de
handschriften w te schrijven, en de u (wanneer het een v-klank bedoelt) v. In Latijnse teksten werd de letter u de
schrijfwijze van de oe-klank en de v die van de w-klank.
Ik heb in het aangehaalde citaat Uuilibadum geschreven (de schrijfwijze in de handschriften) om dit duidelijk te
stellen tegenover een hypothetisch Ouilibadum.
7 SCHOL.Arat, p. 296, 8.
8 Een tekst uit een laat-antieke christelijke grafsteen uit Trier: "Hic quiescunt duas matres duas filias II parvolas (hier
rusten 2 moeders, 2 dochters, 2 meisjes). In klassiek Latijn zou dit duae matres, duae filiae U parvolae geweest
zijn.
9 Jodogne o.c., p. 13, 87.
10 Thesaurus Linguae Latinae onder ambo.
Jodogne o.c., p. 13, 85-86.
Godefroy, F. Dictionnaire de l'ancienne langue Française I, 1880, p.285.
11 Vs 51 Cuntre le ciel ambesdous ses mains juintes "zijn beide handen gevouwen naar de hemel"
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12 Vs 47 Ansdous les oilz en la teste li turnent "zijn beide ogen draaiden hem in het hoofd".
13 Baudes de la Kakerie, ap.Bartsch, Rom. et past., III, 46,26;
Godefroy, F., Dictionnaire de l'ancienne langue Française 1 1880, p.286.
14 Dentici, B., Italiaans handwoordenboek, Van Goor Den Haag 19643.
15Later ging de volksetymologie nog verder tot Hand-werpen en werd op basis van een reeds bestaande Brabantse
mythe een nieuwe etiologische mythe over Brabo en de reus Antigoon gecreëerd, cfr het beeld op de Antwerpse
Grote Markt.
l6Prou M., Catalogue des monnaies françaises de la bibliothèque nationale, Monnaies mérovingiennes, Paris 1892,
nr. 1196.
17 Prou o.c.
l8Gysseling, M., o.c. p. 61 in Antwerpo • 692 kop. 1191 (in het sterk moderniserend cartularium van Echternach) •
Go I 71, 31 v°-in Antwerpo • 726 kop. 1191 (in het sterk moderniserend cartularium van Echternach) • Go I 71, 43
v°-Antwerpis • 726 kop. 1191 (in het sterk moderniserend cartularium van Echternach) • Go I 71, 43 r°
19Nooyens, F., Geschiedenis van Deurne, dl 1, Deurne 1981, p. 148-166
Verhuist A., 'Het ontstaan en de vroegste topografie van Antwerpen van de Romeinse tijd tot het begin van de 12de
eeuw', in: De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw historische uitgaven Pro civitate, 1978 nr. 7,
p. 20-24
Acker J. van Antwerpen van Romeins veer tot wereldhaven Antwerpen 1975, p. 13-17.
Acker J. van 'De Echternachteksten en Oud-Antwerpen' in Bijdragen tot de geschiedenis, 1986, LXIX, p. 147-169.
20 Zie o.a. de vervalste bul uit 1148 waaraan de namen van 25 Hollandse kerken later in een andere hand zijn toege
voegd. Bron : Crasbeek, F.W.H. van & E.J.A. Zevenhuizen'Hoe oud is Heemskerk?' in: Heemskring, jg 1 nr. 1
1989, p. 6-8.
21 Acker, J. van 'De Echternachteksten en Oud-Antwerpen' in: Bijdragen tot de geschiedenis, Antwerpen jg. 69 afle
v e r in g 3-4 1986, p. 147-169.
Michiels, A. Andouerpis Antwerpen. Zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste geschie
denis van de Antwerpenaars, Rumst 2007 (te koop via www.unibook.com, doorklikken op boekenwinkel, -> geschiedenis&politiek)

Verder over de Andouerpi1
H ans den Besten, A m sterd a m
1. Inleiding
Toen ik op het 10e SEM-symposium van 7 november 2009 naar Alfred Michiels zat te luisteren, besefte ik
dat ik de kwestie van de Rauchingus-teksten onzorgvuldig behandeld had, en ik heb dat naderhand ook
tegen Michiels gezegd.
Verder was ik me al bij het wegsturen van mijn stuk2 ervan bewust dat ik wel eens fout zou kunnen zitten
met mijn opmerking over het al dan niet gebruiken (in Middeleeuws-Latijnse oorkondes) van <ou> voor
de oe-klank in Franse en W aalse plaatsnamen, maar ik had geen tijd meer, en het stuk moest weg want ik
wou de lezers van SEMafoor duidelijk maken dat ze door Ruud van Veen niet goed geïnformeerd waren
over de centrale stelling van Michiels' boek.
En ik was al blij zat dat ik een vorm gevonden had waarbij ik nauwelijks hoefde in te gaan op Ruuds taal
kundig gezwatel.3
Michiels' Gallo-Romeinse hypothese vond ik veel interessanter en bovendien was ik van mening dat
rechtzetting van mijn opmerking over <ou> toch niet veel zou veranderen aan mijn mening over Michiels'
etymologie voor Andouerpi.
2. <Ou> en Echternach
Welnu, dat ik fout zat met <ou>, is gebleken. (Zie Michiels' punt 2 .)4
Verder ben ik, zoals te verwachten, ook weersproken inzake de Echtemachse Rauchingus-teksten. W at
betreft het laatste stel ik vast dat ik me onzorgvuldig heb uitgedrukt. Het gaat er niet om of dit vervalsin
gen zijn - want dat zijn ze - maar het gaat er om of dit naderhand gefabriceerde teksten bij een ooit wer
kelijk gedane schenking zijn of dat de schenking zelf ook bedacht is.
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M aar in het laatste geval zijn de Echtemachse monniken slordig tewerk gegaan door naar een kerk te ver
wijzen die in Antwerpen niet aan te wijzen was. Daarom geef ik de voorkeur aan de eerste optie - met
twee kanttekeningen: (a) er kunnen andere gegevens bijgemengd zijn die niet in deze falsificaties thuisho
ren, en (b) als dat kerkje voor Petrus en Paulus werkelijk bestaan heeft, hoort het thuis in de Antwerpis
civitas die voorafging aan Antwerpen.
Dit waren punt 2 en punt 6.
Alvorens ik aan de rest begin, wil ik nog het volgende kwijt: anders dan de heer Michiels denkt, heb ik
zijn hele boek doorgewerkt, dus ook de bewijsvoering voor de etymologie van de volksnaam Andouerpi.
En die beviel me niet op formeel taalkundige gronden. Van gevoelsargumenten is geen sprake.
Nu verder met de rest van de zes punten van Michiels' repliek.
3, Ad 1: Andouerpis: verbogen of onverbogen?
Michiels tekent bezwaar aan tegen mijn tussen haakjes geplaatste opmerking - een terzijde dus - dat A n 
douerpis niet als een onverbogen vorm hoeft te worden gelezen. Zonder mijn argumenten te kennen want die had ik in dat terzijde niet gegeven - legt hij uit waarom -is volgens hem (en anderen) een ver
steende uitgang is. M aar het gaat er natuurlijk om, wat mijn alternatief is. W e nemen als voorbeeld Puella
quaedam Meinswildis dicta, Anduuerpis adulta ...., wat Michiels vertaalt met "een zeker meisje, genaamd
Meinswildis, opgegroeid in Antwerpen ..." (1010; p. 109). Als je het zo vertaalt, ontbreekt er een enkel
voudige uitgang voor de naam voor Antwerpen, Anduuerpis is dan onverbogen en -is is een versteende
uitgang. Vertaal je echter "opgegroeid bij de Andouerpi" dan is Anduuerpis gewoon verbogen, Idem voor
andere gevallen.
Ik begrijp overigens niet waar Michiels zich zo druk over maakt. Of -is nu een echte of een versteende
uitgang is, dat maakt voor zijn centrale idee niets uit.
4. Ad 3 t/m 5: de etymologie van Andouerpi
Ik begrijp dat ik voor Michiels een zeer verwarrend stuk geschreven moet hebben. Jammer genoeg be
grijpt hij niets van mijn formele bezwaren. Ik zal proberen een en ander nader uit te leggen.
4.1 Améi-namen
Ik vind nog steeds dat de gepostuleerde ambi-variant niet goed past in de typologie van de ambi-namen want het is of 'rond (de/een) rivier/water-wonenden' (bijv. de Ambiani) of 'rond-rivier X-wonenden' (bijv.
de Ambidravi). M aar ik laat het hierbij want de etymologie van de volksnaam Andouerpi vind ik belangrijker en daarin speelt locatief ambi 'rond' geen rol meer.
4.2 W at bedoelde ik met de kwalificatie wild'!
Michiels onderscheidt de volgende fasen:
F1 *ambae-duae-ripi (Latijnse vertaling),
F2 Oudfranse verkorting van *Ambae-duae tot *Anduae
F3 accentverschuiving: *anDUae-RIpi > *anduAEripi
F4 Oud-Romaanse syncope: *AnduAEripi > *Anduerpi.
[Hierna komt F5 overname in het Germaans: * Andu(w) erpi > *Antwerp...]
4.2.1 Klemtoon en syncope
Ik heb dit een nogal wild verhaal genoemd, maar dat impliceert niet dat ik elk onderdeel van dat verhaal
wild vind. Om precies te zijn, F4 en F2 zijn dat niet. De dikke halve pagina die Michiels besteedt aan de
verdediging van F2 is daarom overbodig. Ik heb zoals gezegd het hele boek doorgewerkt, dus ook de
bladzijden over het Oudfrans en het Italiaans. Daarom ook verwees ik in mijn vorige stuk naar het Oudfrans. Nu wordt F4 door F3 mogelijk gemaakt. F3 - en daarom ook de combinatie van F3 en F4 - vind ik
wild, want de i van ripa 'oever' is lang; dus is de lettergreep ri zwaar en dus hoort die lettergreep het ac
cent van Anduaeripi aan te trekken en niet de lettergreep ae (of ë). - Dit ter aanvulling op mijn vorige
stuk.
4.2.2 Ambae duae ripii
M aar mijn grootste bezwaar betreft F l: terwijl ambae duae ripae 'beide oevers' een grammaticale Latijnse
woordgroep is, is *ambae-duae-ripi geen mogelijke samenstelling in het Latijn. Dat classici tijdens lezin
gen niet hebben geprotesteerd, zegt me niets. Hun moet expliciet gevraagd worden of dit een mogelijke
Latijnse samenstelling is (graag met een verwijzing naar een grammatica erbij).
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4.2.2.1 Naamvallen binnen samenstellingen
In mijn vorige stuk heb ik gesteld dat een Latijnse samenstelling in het linker gedeelte geen naamvalsuit
gangen mag bevatten. Ik dacht daarbij aan woorden als agricola 'landbouwer', pontifex '(opperpriester'
[(lett.) 'brug-maker'], aquilifer 'adelaar-drager' [= 'vaandrager'] en signifer 'vaandrager' - samenstellingen
dus met een naamwoordelijk hoofd (-cola, -fex, -fer). Het hoofd van zulke soort samenstellingen moet een
naamval dragen maar het linkerdeel mag dat niet. W e vinden dus niet aquila-fer of aquilam-fer (met no
minatief resp. accusatief in het linkerdeel), noch pons-fex of pontem-fex (met idem). W el is er de uitzonde
ring aquaeductus met een versteende genitief als linkerlid, maar de veelgebruikte <i> in naamwoordelijke
samenstellingen is geen genitiefuitgang van de tweede declinatie want deze verbindingsklinker is kort,
terwijl de <i> van de genitief van de tweede declinatie lang is. Bovendien zijn pons en aquila van andere
declinaties (met als genitieven pontis resp. aquilaé).
Michiels wijst in zijn repliek op vaste verbindingen zoals ambae duae en uniuscuiusque (met congruentie
tussen ambae en duae resp. tussen unius en cuiusque), maar dat zijn geen samenstellingen en ze verklaren
de afwezigheid van naamval op het linkerlid van naamwoordelijke samenstellingen niet weg.
4.2.2.2 Spookcongruentie
W aar wij beiden echter niet op gelet hebben is het feit dat *ambae-duae-ripii misschien helemaal geen
samenstelling is, maar dat het als woord en als woordgroep ongrammaticaal is, anders dan in de woord
groep ambae duae ripae 'beide oevers', die wel grammaticaal is. De bijvoeglijke telwoorden ambo/ambae
en duo/duae moeten met een naamwoord in het meervoud congrueren en dat is in ambae duae ripae het
geval.
Maar nu *ambae-duae ripii. O f dit nu een woord is of een woordgroep, er gaat hier iets mis in de congru
entie: ambae duae vereist een naamwoordelijk hoofd dat vrouwelijk meervoud is. M aar dat ontbreekt:
ripae zit alleen abstract in de afleiding ■•ripii, wat iets moet betekenen als 'oeverbewoners, oeverlingen,
oevermensen'. Dat is niet genoeg voor ambae en duae: ze moeten congrueren met een naamwoord en dat
doen ze niet. Dus is *ambae duae ripii ongrammaticaal.
5. Tot besluit: een mogelijk Gallisch alternatief
Michiels heeft een goed taalkundig argument opgezet voor een Gallo-Romeins volk der Andouerpi, maar
zijn afleiding van deze volksnaam houdt niet over. Ik suggereer opnieuw dat ando- het Gallische voor
voegsel ando/ande/and 'zeer, sterk' kan zijn, want <ou> hoeft niet per se de oe-klamk te symboliseren. Het
kan vóór klinkers ook [o-w] symboliseren (an-do-wer-pi). Dat er bewijs is voor een klinker tussen <d> en
<u> heb ik in het vorige stuk al laten zien. De variatie in het voorvoegsel voorspelt ook een variant *Andwer-pi. In de Franse ontwikkeling valt de <d> van and weg; in het Nederlands wordt hij een [t]. De naam
is blijkbaar vroeg genoeg ontleend, zodat de Germanen nog een [w]-klank konden horen. Zoals blijkt uit
de door Gysseling en Michiels vergaarde bronnen werd sinds 726 het Germaanse grafeem <w/uu/vv> voor
de bilabiale [w] gebruikt: in Andwerpo (726, kopie ca. 1222), Andwerpam civitatem (836), Anduuerpis
adulta (1010), enz.
Het wachten is nu op een keltoloog die uitrekent wat de tegenhangers van -uerp- in het Oudiers, het Oudwelsh en het Oudbretons zouden kunnen zijn (of in latere varianten van die talen). M aar misschien zou
Alfred Michiels dit ook zelf kunnen doen.

1 Een reactie op het hiervoor staande artikel verwijzend naar de punten 1 t/m 6
Michiels, A. Andouerpis-Antwerpen: Antwoorden op de kritieken van Ruud van Veen en Hans den Besten
2 Besten, H. den Alfred Michiels en het volk der Andouerpi' in: SEMafoor 10-3 2003, p. 8-10
3 Veen, R. van, 'De naam van Antwerpen' in: SEMafoor 10-2 2009, p. 12-16
4 In de hiervoor afgedrukte tekst van Michiels.
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Twee Antwerpens
R u u d van Veen, G roningen
Het idee is al oud. Al in zijn Vraagstukken in de historische geografie van Nederland uit 1965 (p. 133)
schreef Albert Delahaye in verband met een aanval van Noormannen op Antwerpen: "Het is zelfs aan te
nemen dat deze tekst niet de stad Antwerpen bedoelt, doch een zuidelijker gelegen Aenwerp' (van de zee)
op de kust van Vlaanderen". De aanname van twee plaatsen met de naam Antwerpen is blijkbaar de enige
manier om de historiografie en de archeologie met elkaar in overeenstemming te brengen. Blijkens zijn
artikel in SEM afoor onder het kopje 'Twee Antwerpens' is ook Hans den Besten die mening toegedaan.1
In het bodemarchief van Antwerpen valt namelijk te lezen dat die stad in de tiende eeuw ontstond, tegelijk
met Utrecht, Deventer, Groningen en alle andere plaatsen in laag-Nederland. Wel zijn er in dat archief
aanwijzingen voor een veel oudere nederzetting tussen midden tweede eeuw tot midden derde eeuw.2
Ook in dat opzicht is Antwerpen dan een echte laag-Nederlandse nederzetting, want daarin ontbreekt
meestal de bewoning tussen midden derde eeuw en midden tiende eeuw. Niet ten onrechte meende Albert
Delahaye dat de 'Nederlandse' geschiedenis uit die periode grotendeels geïmporteerd is. W illibrord kon
niet in Antwerpen zijn en ook niet in Utrecht, want beide plaatsen bestonden gedurende diens leven niet.
In de in SEMafoor eindeloos voortsudderende discussie over de zetelstad van W illibrord kunnen mijns in
ziens in ieder geval Utrecht en Antwerpen geschrapt worden.3
Om dezelfde reden konden de Noormannen die plaatsen ook niet plunderen. De "Noormannenaanval" op
Utrecht (in de elfde eeuw!) waarover Melis Stoke spreekt, is een indianenverhaal dat afkomstig is van Sigebert van Gemblours. De ware toedracht is te lezen in het werk van Alpertus van Metz. Daaruit blijkt dat
de Utrechtenaren, tot stomme verbazing van de 'aanvallers', zelf hun koopmanswijk in brand hadden ge
stoken.4 Tot zo ver de historische en archeologische feiten.
Nu de taalkundige. Algemeen wordt aangenomen dat de grens tussen de Gallische- en de 'oud-Nederlandse' talen in de vijfde eeuw ongeveer van M ontreuil (Pas-de-Calais) naar Aken liep,5 en dat ze tot in de
tiende eeuw niet noordelijker gekomen is. Toen het huidige Antwerpen in de tiende eeuw ontstond lag het
dus zowel in ruimte als in tijd ruimschoots in het 'Nederlandse' taalgebied en het is dus nogal onwaar
schijnlijk dat ze zo noordelijk en zo laat nog een nieuwe 'Gallische' naam kreeg. De naam 'Antwerpen' is
zo Nederlands als stamppot boerenkool. Men kan goochelen met ando en uerpo en met de accusatief en
de ablatief tot men er bij neervalt, maar Antwerpen zal er niet Gallisch6 van worden. W aarom men Ant
werpen zo graag Gallisch wil hebben is trouwens een raadsel. Waren Galliërs betere mensen dan Neder
landers? Voor zover bekend waren Galliërs koppensnellers en hielden ze er gewoonten op na die zelfs de
Romeinen weerzinwekkend vonden.
De opmerkelijkste zin uit het artikel van Hans den Besten luidt: "Nu de Gallische identiteit van de naam
Antwerpen is vastgesteld, hoeft er geen verdere historische taalkunde bedreven te worden". De wijze
waarop die Gallische identiteit werd vastgesteld gunt ons weer een blik in de taalkundige keuken, waar
men vaak verklaringen probeert te bakken zonder toevoeging van het ingrediënt logica. Het proces lijkt te
beginnen met bevolkingsgroepen die Flandri en Andouerpi werden genoemd. Een leek zoals ik moet dan
denken aan Vlamingen en Antwerpenaren, twee bevolkingsgroepen die een Nederlandse taal spreken en
die bij mij geen beelden van iets Gallisch oproepen. Sterker nog, omdat de Antwerpenaren aan de noord
kant van de Vlaamse laagvlakte wonen zijn mijn gedachten eerder bij Nederland dan bij Frankrijk. Bij
taalkundigen werkt dat blijkbaar andersom. Ook andersom werkt bij hen het verband tussen de naam van
een stad en die van haar inwoners. Een leek zou denken dat Amsterdammers naar Amsterdam zijn ge
noemd, maar in de taalkunde is Amsterdam juist een gevolg van het bestaan van Amsterdammers. Éérst
was er een volk dat Amsterdammers heette, en toen die een stad gingen bouwen noemden ze haar Am
sterdam. Éérst had je Parisi, en die bouwden later Parijs. Eerst waren er Treveri, en die gingen toen Trier
bouwen. Zo werkt dat in de taalkunde. Eerst waren er Andouwerpi of Andouerpenses - door het ontbreken
van een 'w' is het duidelijk dat de namen door een Gallische hand gespeld zijn - en die gingen later hun
stad Andouerpen (Antwerpen) noemen. En zo is volgens Hans den Besten de Gallische identiteit van
Antwerpen vastgesteld. Hoe taalkundigen iets "vaststellen" zal voor mij wel altijd een raadsel blijven.
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Blijkbaar zien sommigen ook wel in dat een Gallische naam in de ontstaansgeschiedenis van de huidige
plaats Antwerpen moeilijk te verdedigen is, en nemen daarom aan dat die naam eigenlijk bij een plaats
8
•
9
hoorde die niet meer bestaat. Er zou een ouder Antwerpen geweest zijn, bijvoorbeeld het 'aenwerp' dat
Delahaye in de buurt van Calais veronderstelde10 en dat zou dan de plaats geweest zijn waar W illibrord
een kerk had en die door de Noormannen werd geplunderd. En de naam van die plaats zou dan in ieder
geval wél een Gallische achtergrond hebben. En nadat de Noormannen haar verwoest hadden zouden de
Andouerpi die plaats verlaten hebben en in een Nederlandstalige omgeving een nieuwe stad hebben ge
bouwd, die de naam van de oude kreeg. Antwerpen had dan dus eigenlijk Nieuw-Antwerpen moeten he
ten. Wel lijkt het me moeilijk om de verwoesting van het oude Antwerpen in de eerste helft van de negen
de eeuw en een herbouw in het midden van de tiende eeuw (op een andere plaats met een andere cultuur
en taal) aan elkaar te praten.
Het is overigens heel goed mogelijk dat er meerdere plaatsen met de naam 'Antwerpen' zijn geweest. De
naam duidt op een verdediging tegen het water en kan in beginsel dus langs de hele 'Nederlandstalige'
kust zijn voorgekomen. Tegenwoordig is er nog een Antwerpenpolder tussen Nieuwvliet-Bad en Zuidzande,11 maar die ligt in de buurt van de (Wester-)Schelde en kan dus aan de naam van de stad Antwerpen
zijn ontleend. Ook als we een ouder Antwerpen in de buurt van Calais (Kales) aannemen is een Gallische
naam niet gemakkelijk te verdedigen. V anaf de vijfde eeuw lag ook die omgeving ruim in het 'Neder
landstalige' gebied. W e zouden dan moeten aannemen dat dit oude Antwerpen al in de Romeinse tijd of
nog eerder was ontstaan. Helaas is daarover verder niets bekend.
Het enige Gallische aan de huidige stad Antwerpen is het feit dat het begin van haar naam in het verleden
door Romaans-taligen als 'andou-' werd gespeld in plaats van als 'antw-'. M oeilijker is het volgens mij
niet. Wel moeilijk is de omstandigheid dat Antwerpen archeologisch niet met W illibrord en de Noorman
nen in verband te brengen is. M ogelijk komen er in die stad toch nog eens sporen uit de zevende, achtste
en negende eeuw aan het licht. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er wel sporen waren, maar dat die zijn
verdwenen.12 M aar met dingen die zijn verdwenen kun je niets bewijzen, al zullen de mensen die denken
dat ze Dorestad bij W ijk bij Duurstede hebben gevonden het daar niet mee eens zijn.
Omdat ik toch met Antwerpen bezig was begon ik op het internet te zoeken naar de naam Anderpus, maar
kwam toen op http://www.bloggen.be/Julius_Caesar_in_Belgie/archief.php?ID=197 terecht. Dat haalde
de moed er wel uit. Ik besloot om het advies van Hans den Besten maar aan te nemen en wat Antwerpen
betreft "geen verdere historische taalkunde" meer te bedrijven.

1 Besten, H., den 'Alfred Michiels en het volk der Andouerpi' in: SEMafoor 10-3 p. 8-10
2 Voogel, R. ‘Het ontstaan van Antwerpen” in: SEMafoor 10-2 2009, p. 5
3 Blijven de plaatsen Tournehem-sur-Hem en Maastricht over. Welke van die twee was een bekende bisschopsstad
die Traiectum heette?
4 Alpertus van Metz: Gebeurtenissen van deze tijd en Een fragment over bisschop Diederik I van Metz. Vertaald en
ingeleid door Hans van Rij met medewerking van Anna Sapir Abulafia. Amsterdam 1980, p. 23
5 Lamarcq, Danny & Rogge, Marc: De taalgrens van de oude tot de nieuwe Belgen. Leuven 1996, p. 158.
6 Het woord 'Gallisch' is hier uitsluitend gebruikt voor een bepaalde groep van talen. In aardrijkskundige zin is het
een veel ruimer begrip. Het oude Gallia (transalpina) omvatte ook België, een deel van Nederland, Luxemburg, een
deel van Duitsland en een deel van Zwitserland. In de meeste van deze streken werden talen gesproken die door
taalkundigen 'Germaans' genoemd worden. Met 'Gallische talen' worden hier de voorgangers van het Frans bedoeld.
7 Wes, M.A. Caesar in Gallië, God in Frankrijk. Ambo Baarn 1995, hoofdstuk 7
8 Besten, H. den 'Alfred Michiels en het volk der Andouerpi’ in: SEMafoor 10-3 p. 9
9 Delahaye volgt hier de uitleg van De Vries Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen. De naam
van Antwerpen zou ontstaan zijn uit het Middelnederlandse 'aenwerp': door de zee aangeworpen land.
Ook 'Wikipedia' heeft deze verklaring: "Het toponiem van Antwerpen is etymologisch en archeologisch te verklaren
uit de naam die gegeven werd aan de plaats van de eerste nederzetting bij de 'anda werpum', wat eigenlijk Ger
maans is voor 'aangeworpen’ De Ware Kijk Op ... Deel II. Bavel 1999, p. 385.
11 Nederland 1:50.000 kaart 67 west (Terneuzen), België 1:50.000 kaart 4-5 (Knokke-Heist).
12 Rozemeyer, J. 'Merovingisch Antwerpen' in: SEMafoor 9-2 2008, p. 7-8
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Een andere kijk op Delahayes Germania
G uido D elahaye, A m ersfo o rt
In SEMafoor 9.2, mei 2008, probeert Albert M antingh de opvattingen van Albert Delahaye betreffende
diens kijk op Germania, te weerleggen. Zijn conclusie dat Delahaye met de afleidingen van namen vol
komen fout zit, probeert hij aan de hand van een tiental punten aan te tonen. Op het artikel van Mantingh
wil ik hier enkele kanttekeningen plaatsen. Voor een uitgebreider en puntsgewijs betoog verwijs ik naar
mijn website www,noviomagus.info.
Mantingh stelt dat er op een oppervlakte van 1256 km2 rondom Rijsel geen 11 stammen gewoond zouden
kunnen hebben. Hij maakt daarvoor een vergelijking met onze provincie Drente. Beter was het misschien
om in dezelfde streek te blijven, waar de regio Nord (France) met een oppervlakte van 5743 km2 (iets
meer dus dan 2 x Drente) liefst 79 kantons liggen en zelfs 652 gemeentes. Dat is dus iets meer dan die 24
stammen. Deze regio had in 2005 een inwonertal van 2,5 miljoen en is op de regio Parijs na nog steeds
het dichtstbevolkte deel van Frankrijk. Er is daar altijd een groot potentieel aan manschappen aanwezig
geweest. De regio’s Nord en Pas-de-Calais samen (en dit is het gebied waar het in de studies van Albert
Delahaye doorgaans over gaat) heeft een oppervlakte van 12.414 km2, bestaat uit 156 kantons en heeft
liefst 1546 gemeentes, met een totale bevolking van 4 miljoen. En dan tel ik het zuiden van West- en
Oost-Vlaanderen er niet eens bij, want dan worden de cijfers alleen maar ongunstiger voor het betoog van
Mantingh. Nu zal het aantal inwoners in de Romeinse tijd wat minder zijn geweest, maar waar nu 652
gemeentes bestaan konden vroeger best 24 stammen gewoond hebben. Het plaatsen van 24 stammen in
een gebied van 5000 km2, is dus allerminst ongeloofwaardig.
In een vergelijking met de Betuwe, waar in die tijd (en dan volg ik even de traditie) op een oppervlakte
van slechts 990 km2 (nog niet de helft van Drente en dan neem ik Nijmegen er ook nog maar even bij), het
omvangrijke volk van de Bataven woonde, dan wordt het betoog van M antingh helemaal ongeloofwaar
dig. Immers, dit volk slaagde er in de Romeinen vanaf Julius Caesar tot ver in de vierde eeuw vele cohor
ten legionairs te leveren. De Bataven brachten tijdens hun opstand in de jaren 69 en 70 liefst 8 cohorten
op de been, wat toch neer komt op zo'n 6000 man. Daar kwam dan de ruiterij nog bij, waar de Bataven
juist zo beroemd en berucht om waren. Ook andere legeronderdelen van de Bataven zijn bekend gewor
den. Te denken valt aan de Cohors I, II en (of t/m) IX Batavorum van elk 1000 man. Tegenover 10 legi
oenen Romeinen kon Civilis twee jaar lang stand houden. En dat allemaal uit die kleine Betuwe. Als de
Betuwe zo'n troepenmacht kan leveren, dan bestaat er over de streek rondom Rijsel geen enkele twijfel
meer.
W at Mantingh bij punt 4 betoogt, en dan haalt hij Tacitus aan, is wel erg ver bezijden de waarheid. Tacitus schrijft niet dat de Romeinen door het gebied van de Marsi trokken, maar dat zij bij de dorpen van de
Marsi aankwamen << ventumque ad vicos M a r s o r u m .» . De Marsi woonden dus wel degelijk in dor
pen en de Romeinen trokken niet door hun gebied, maar kwamen er aan. Je krijgt dan wel een heel ander
verhaal. In de betreffende passage waar staat dat de Romeinen een gebied van 50 mijl dat te vuur en te
zwaard verwoestten, dat dit niet het gebied van de Marsi was. Dit bloedbad alarmeerde de Bructeren, Tubanten en Usipeten en zij bezetten de woudpassen waarlangs de terugkeer voor het leger voerde, zo ver
meldt Tacitus. Volgens de traditie woonden deze volkeren op minstens 130 km van de Marsi. Dat de Tubanten vanuit Twente de M arsi tussen Ruhr en Lippe (zo'n 180 km) te hulp zouden zijn gekomen is ge
woon lariekoek.
Mantingh wil vooral aantonen dat de traditionele plaats van de Germaanse stammen wel degelijk de juiste
is en de visie van Albert Delahaye onmogelijk. Niets is minder waar, de visie van Delahaye is juist, de
traditie geheel foutief.
Aan de hand van enkele voorbeelden (en er zijn er meer) wil ik dat kort aantonen.
Na hun veldtocht tegen de M arsi trokken de Romeinen zich terug door het gebied van de Bructeren, Tubanten en Usipeten, dus naar het noorden, naar hun winterkwartier te Vetera (Xanten)! Het hele verhaal
op de traditionele plaats gelokaliseerd, is zo onlogisch en ongeloofwaardig dat het gewoon te absurd is
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voor woorden. Plaats je dit verhaal volgens de opvatting van Delahaye in Noord-Frankrijk, dan is het een
logisch verhaal dat zich inderdaad in een beperkt gebied van zo'n 80 km. heeft voorgedaan en waar de te
rugtocht van de Romeinen naar het zuidoosten liep richting Vetera (Visterie) waar hun winterkwartier

Kijkt men naar de feiten over de Varusslag bij Osnabrück, dan is deze slag op slag ongeloofwaardig.
Varus vertrok met zijn leger van ruim 18.000 man, waarbij nog vrouwen, knechten en wagens aanwezig
waren, vanuit M inden (volgens de traditie) en werd op de vierde dag (enkele historici houden het zelfs op
de derde dag) bij Osnabrück verslagen. En dat terwijl ze "nauwelijks vooruitkwamen" (volgens Cassius
Dio) en twee dagen alleen maar strijd hebben moeten leveren, zelfs een dag "van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat". Hoe dit leger dan feitelijk binnen één dag een afstand van ruim 80 km tussen Minden en
Osnabrück kan overbruggen is mij een raadsel. En zeker omdat het meer kilometers geweest zijn, want
Varus ging langs een omweg. De deelnemende Germaanse stammen aan deze veldslag hebben zich ver
zameld en verplaatst over een gebied van ruim 250 bij 170 km. (hemelsbreed gerekend, dus in werkelijk
heid waren de afstanden groter). Hoe hielden zij contact met elkaar over die afstanden? De Chatten kwa
men even helpen in Osnabrück en maakten daarvoor een tocht van zo'n 200 km (enkele reis). En zij kwa
men toch op tijd om op de derde dag de troepen van Varus af te slachten? Ook hier blijkt weer dat de ge
noemde volkeren veel dichter bij elkaar gewoond moeten hebben en blijkt dat de reconstructie van Albert
Delahaye vele malen aannemelijker is dan de traditie. Bovendien is van al deze veldslagen in Duitsland
die er dan plaatsgevonden moeten hebben, archeologisch gewoon niets teruggevonden.
Andere feiten voor de plaatsbepaling van de Germaanse volkeren die het gelijk van Delahaye aantonen,
volgt uit de veldtochten van Drusus.
Hoe is complete waanzin te denken dat Drusus in 12 en 11 v.Chr. tegen de Friezen en de Saksen strijdt,
een dikke halve eeuw vóór het Romeinse leger uit. Hij zou (waarvandaan gekomen? Nederland was nog
niet eens veroverd!) met 20.000 gevangen Germanen en materialen door heel Duitsland zijn opgetrokken,
om in het uiterste noorden van Duitsland aan de "Elbe", "Eems" en "Weser" een linie van forten aan te
leggen "voor de verdediging van Gallië tegen de Germanen", zoals de schrijvers nadrukkelijk zeggen.
W aarom daar in Noord-Duitsland? In de rug van de Germanen? Misschien om hen het weglopen te belet
ten? En archeologisch is van al die forten niets gevonden! Terstond na dit bericht delen de schrijvers mee,
dat Drusus, die stadhouder was van Gallia, zijn werken begon met het bouwen van bruggen tussen Boulogne en Gessoriacum (= Le Portel, het tegenover Boulogne liggende schiereiland), waar hij een grote
werkhaven met opslagplaatsen aanlegde. Daar lag het beginpunt van zijn linie. De rivieren Albis, Amisia
en Wisurgis, waarlangs de linie verder liep, waren de Franse Aa, de Hem en de Lys en niet de Elbe, de
Eems en de Weser.
Zet men de veldtochten van Drusus uit op de kaart, dan wordt het hele verhaal nog vreemder. Vanuit de
Betuwe, via het land van de Usipeten (Achterhoek) trok Drusus op tegen de Sugambren (bij de Lippe) en
verder naar de Chatten (tussen Ruhr en Sieg). Het deel van de gunstige jaargetijde dat nog over was be
steedde Drusus aan een tocht naar de zeekust (dus vanaf de Chatten naar de Noordzee?). Via de Rijn en
zijn eigen kanaal (en dan hebben we keuze uit de weg via de Ussel of via de Utrechtse Vecht, want waar
het kanaal van Drusus lag is nog steeds een discussie!) kwam hij bij de Friezen die ook onderworpen
werden. Via het waddeneiland Borcum en de binnenwateren over de zee kwam hij in het land van de
Cauchen (Oost-Friesland in Noord-Duitsland). De rivier de Eems werd verkend en met de Bructeren is
daar een gevecht geweest op het water. M ogelijk is Drusus zelfs nog doorgedrongen tot de Weser. Inmid
dels was het eind september en tijd om terug te keren, want de Romeinen moesten er niet aan denken zo
ver van hun basis (hun winterkwartier) in een vreemd land de winter door te brengen. Als je deze tocht
uitzet op de kaart (zie de kaart op de volgende pagina) moet het een ongelooflijke prestatie zijn geweest
van Drusus en zijn legioenen. Het is een veldtocht in slechts enkele weken (van de nazomer tot eind sep
tember) over meer dan 1400 km, waarvan 200 km over water. En dan reken in het "uitstapje" naar de W e
ser nog niets eens mee. En over deze absurditeiten van een veldtocht van ruim 1400 km in enkele weken
in een onherbergzaam gebied, waar nog geen Romein geweest was, en waar onderweg ook nog enkele
veldslagen hebben plaatsgevonden, zijn in de historische wereld nooit vragen gesteld.
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Zet je deze eerste veldtocht van Drusus uit in Noord-Frankrijk, op de plaatsen die Albert Delahaye ervoor
houdt, dan gaat het om een afstand van 220 km over land en 45 km over zee (en dan hou ik de ruimste
marges aan) en wordt de veldtocht van Drusus teruggebracht tot ware proporties, wat ook te realiseren is
binnen enkele weken. De gehele tocht heeft zich dan voorgedaan tussen Béthune en de Kanaalkust. Ook
hier tel ik het "uitstapje" naar de Wisurgis (= Wimereux) niet mee. Doe je dat wel dan wordt de veldtocht
over land 280 km en 80 km over zee en blijft de tocht beperkt tot het uiterste noordwesten van Frankrijk.
Voor de volgende veldtochten van Drusus geldt eenzelfde verhaal. In het vooijaar van 11 v.Chr. trekt
Drusus door het land van de Usipeten die hij onderwerpt, trekt door het land van de Sugambren, de Cherusken en Chatten en bereikt de W eser en Elbe. Op de terugtocht langs de Rijn, laat hij forten bouwen in
het land van de Chatten en is in de zomer weer terug. Dat is een veldtocht van meer dan 1000 km (nage
noeg hemelsbreed) in hoogstens een kwart jaar, inclusief het bouwen van forten. Bij de vierde veldtocht
in Germanië in het jaar 9 v.Chr. maakt Drusus het helemaal bont als hij tot Maagdenburg komt (volgens
de traditie!) en bovenwaarts langs de Elbe en Saaie naar de Rijn terugkeert (wat overigens geografisch
onmogelijk is) en hij onderweg nog veldslagen voert met de Chatten, Sueben, en Cherusken (wat geogra
fisch ook al onmogelijk is als je aan de Elbe bent). Dat is (vanuit de Betuwe of vanaf Xanten) een veldSEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010
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tocht van ruim 1500 km en dat moet allemaal voor september in het jaar 9 hebben plaats gevonden, in
welke maand Drusus na een val van zijn paard overlijdt. En dan te weten dat van al die veldslagen geen
archeologische sporen zijn aangetroffen in Duitsland. Drusus reisde echt niet in zijn eentje, die had hele
legioenen bij zich. Van de vele versterkingen die de Romeinen dagelijks maakten moet toch iets terug te
vinden zijn? Er is niets! O f zouden de Romeinen alles net zo keurig hebben opgeruimd, zoals de Noor
mannen dat later in Nederland ook gedaan schijnen te hebben volgens enkele historici? Nette jongens, die
Romeinen.
Dit zijn veldtochten over afstanden die net zo absurd en ongeloofwaardig zijn als de missiereizen van
W illibrord tussen Utrecht en Echtemach en die van Bonifatius tussen Dokkum en Beieren. W illibrord en
Bonifatius hebben niet eens tijd gehad om te prediken, die hebben alleen gereisd, welke reizen in tegen
spraak zijn met hun gelofte als benedictijnermonnik van "stabilitas" en die overigens nergens beschreven
zijn. Je vraagt je dan wel eens af: "Hebben historici geen atlassen?"
Conclusie
Op grond van enkele voor M antingh niet aannemelijke woongebieden van Germaanse stammen, hun po
tentieel aan manschappen en de determinatie van enkele plaatsnamen, meent hij de hele visie van Albert
Delahaye te kunnen weerleggen. Dat hij daarbij Tacitus woorden in de mond legt die hij nadrukkelijk niet
geschreven heeft, toont zijn manier van onderzoek aan. Ik ben benieuwd of M antingh ook nog steeds van
mening is dat Karei de Grote wel degelijk een palts bouwde in Nijmegen.
De determinaties van Albert Delahaye blijven overeind.

SEMafoortjes
PLEIDOOI VOOR KEIZER KAREL
UNIVERSITEIT
Onlangs kreeg ik een boekje in handen getiteld Karei de
Grote: Vader van Europa? Was wel benieuwd hoe de
auteur, Peter Rietbergen, hoogleraar cultuurgeschiede
nis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, die Karei
zou plaatsen in Nijmegen. Welnu, dat antwoord is te
vinden op blz. 36 waarin de auteur het volgende stelt:
‘toen in 1923 Nederlandse katholieken te Nijmegen,
een van Kareis paltssteden, een eigen universiteit op
richtten, werd meteen voorgesteld de nieuwe instelling
naar keizer Karei te vernoemen. Het episcopaat ging
echter niet akkoord. De bisschoppen meenden dat de
keizer, al was hij onbetwistbaar een man van Europees
formaat geweest, die eer niet verdiende: aan zijn handen
kleefde immers het bloed van 4500 door hem overwon
nen en op zijn last onthoofde Saksen’.
De auteur beschouwt die opstelling als een typisch twintigste-eeuws oordeel. Menig ander, zo schrijft hij, is wel
een eerbetoon ten deel gevallen terwijl hij meer men
senlevens op zijn geweten had.
Een gemiste kans voor de naamgeving van de alma ma
ter dus vindt de auteur. Maar hoe komt de hoogleraar
aan de wetenschap dat Nijmegen een paltsstad van Ka
rei was? Het ‘bewijs’ wordt geleverd op blz. 79 door de
toegevoegde tekst onder de bekende afbeelding van Jan
van Goyen (1641) van het Nijmeegse V alkhof, ‘na een
eeuwenlange aangroei rond Kareis oorspronkelijke
palts’.
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Zoiets te moeten lezen van een Nijmeegse hoogleraar
geeft te denken. Nijmegen is wel een keizerstad, niet van
Karei, maar van keizer Barbarossa.
P.J. Rietbergen Karei de Grote: Vader van Europa? Mi
niaturen Reeks deel 30 (2009), 144 blz.
ISBN 9789061 096 160; prijs 9,90. uitgeverij Bekking
& Blitz, Amersfoort, Brugge.
Het lijkt er op dat Rietbergen hiermee Karei uit de Nij
meegse doofpot heeft gehaald. Zijn verhaal wekt de in
druk dat deze naam niet is gebruikt. Dit is zeker niet het
geval, al is er weinig over te vinden. Uit de gegevens van
de Koninklijke Bibliotheek en de Nijmeegse Universi
teitsbibliotheek blijkt dat de naam "Keizer Karei Univer
siteit" nog tot minstens 1936 werd gebruikt in publica
ties. Ook de naam van het Nijmeegse Studenten Corps
wijst nog op de relatie met Karei. Verder is de oorspron
kelijke naam ook op internet vrijwel nergens (meer)
vermeld, behalve dan in teksten van vader en zoon Dela
haye en Kees Upelaan op basis van de uitspraak van Al
bert Delahaye uit 1984 in de Ware Kijk op ... deel 1 p.
235 dat de Keizer Karei Universiteit dan enkele jaren
daarvoor zou hebben vervangen door KU. Een Roermondse Wikipedist meld dat de naam in het oprichtings
jaar 1923 zou zijn geschrapt. In Nijmegen Geschiedenis
van de oudste stad van Nederland (2005) wordt in de
paragraaf over de Roomsch-Katholieke Universiteit
(deel 3 p.407-414) wordt Karei als naamgever doodge
zwegen net als in 50 jaar Numaga-publicaties. Wie wel
weet wanneer de naamswijziging echt plaats vond mag
het zeggen.
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Dit is de limit!
Joep Rozem eyer, E tten -L eu r
Dat Limes-deskundige Paul van der Heijden kritiek heeft op het SEM-boek De Peutinger-kaart en de La
ge Landen is tot daar aan toe, maar dat hijzelf zich te goed voelde om eraan mee te werken is apart. Toe
gegeven ik heb zeer genoten van zijn bijdrage op de studiedag van 2006, en zag tot mijn spijt dat zijn arti
kel niet was opgenomen in het daarna verschenen boek. M aar nu lees ik, in zijn recensie van het boek, in
SEMafoor 4 van 20091 wat de reden was van het niet opnemen van zijn artikel: hij zich geneerde voor de
andere artikelen. Zijn bijdrage was van een te hoog nivo om tussen 'alternatieve' bijdragen te kunnen
staan.Het op je deze manier - zonder valse bescheidenheid - uitspreken over je eigen kwaliteit getuigt van
een zeldzame openhartigheid. Zoiets kom je niet vaak tegen. Dat mensen laatdunkend over anderen den
ken komt vaak genoeg voor, maar dat iemand het zo onverbloemd uitspreekt is werkelijk uniek. De uit
spraak van Paul “Toen echter duidelijk werd tussen welke artikelen mijn bijdrage zou komen te staan,
sloeg de schrik toe” spreekt voor zichzelf. Er zijn niet veel mensen die zich zo zonder gêne bloot geven.
Deze uitspraak van Paul zou je moeten inlijsten! M aar wat Paul verderop zegt in zijn kritiek op mijn bij
drage in het boek is helemaal de limit. Hij zegt unverfroren dat ik de limesweg van Nijmegen naar Ant
werpen laat lopen.2 Luistert en leest nou niemand eens wat er precies gezegd wordt?? Bij herhaling heb
ik benadrukt dat de limes en de limesweg wel degelijk bestaan hebben en dat dit ook archeologisch aange
toond is. M aar ik wil het nog wel eens herhalen: het enige dat ik ten berde breng is dat de limesweg niet
de noordelijke Patavia-route van de Peutinger-kaart is! Dat die twee wegen gelijk liepen, daarvoor ont
breken de bewijzen, dat moest zelfs prof. Haalebos destijds erkennen. Waarvan akte! Die Limes liep ove
rigens niet via Nijmegen dat aan de W aal ligt, maar vanaf Duitsland langs de Rijn, langs Millingen, Bijlaard, Loo en Kesteren, en dan verder naar het westen, richting Leiden.

De Limes vervolgde, na het Duitse Rijn-traject, de Rijn naar Utrecht en Leiden. De noordelijke Patavia-route van de
Peutinger-kaart takte bij Kleef a f en liep naar Nijmegen ten zuiden van de Waal.

Zoals ik betoogde kan de limesweg niet de noordroute in Patavia zijn, want het limes-traject is daarvoor te
kort: de eindplaats Lugdunum zou in dat geval ver in zee komen te liggen! Daarnaast zijn langs de limes
alleen castella en geen nederzettingen gevonden, en bovendien zijn de door de Peutinger-kaart genoemde
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afstanden niet in te passen langs de limes. De Patavia-route moet elders liggen: daar waar voldoende
ruimte is voor het lange traject, en waar voor elke Peutinger-kaart-halteplaats een nederzetting is te vin
den, op de correcte afstand.

Indien de noordelijke Patavia-route van de Peutinger-kaart langs de Limes liep lag Lugdunum 70 km verderop in
zee.

En dan Paul's kwalificatie dat mijn visie achterhaald is, en in Delahaye-traditie de laatste archeologie
negeerde. Onnodig kwetsend en volstrekt onjuist. “Achterhaald”: geenszins want het is juist een nieuwe
nooit eerder geponeerde hypothese. Absoluut niet in de “Delahaye-traditie”, integendeel Albert zou het er
beslist niet mee eens zijn geweest. En de “archeologische onderbouwing” van mijn visie is vele malen
groter dan de magere vondsten langs de Nederlandse Rijn.
Voor alle duidelijkheid laat ik nogmaals die archeologie van de Patavia-routes de revue passeren:
1) De noordroute vertrok uit Nijmegen vanaf het Waterkwartier, de oudste wijk van Nijmegen. In de
Romeinse tijd waren hier stadsmuren en een gracht, er stonden 2 forse tempels, en er was een bad
huis.
2) Op de Gelenberg te Druten zijn de resten van een villa, en veel Romeins aardewerk en bouw
materiaal gevonden. De plaatselijke toponiemen Koningsstraat en Hosterd verwijzen naar een oude
weg.3
3) Bij Empel kwam een wijplaatje en een bronzen beeldje van de god Hercules Magusanus te voor
schijn; en de in Ruimel gevonden altaarsteen gewijd aan dezelfde god, is mogelijk ook afkomstig
uit Empel. Aldaar werden ook veel Keltische en Bataafse Triquetrum-munten gevonden, en veel
Romeins militair materiaal, 250 Romeinse munten, veel aardewerk-resten, veel dierenbotten en
veel waterputten, en zelfs een monumentaal tempelcomplex.4
4) Bij Rossum, een Romeinse vesting met een strategische ligging, werden 600 Romeinse munten ge
vonden.5
5) Bij Engelen aan de Dieze-monding zijn 639 Romeinse munten gevonden.
6) Dan in Noord-Brabant de volgende vondsten: in 's-Gravenmoer een muntschat; boerderijresten bij
Breda en Oosterhout; een urn met 24 munten te Terheyden; en een altaarsteen voor Sandraudiga bij
Rijsbergen.
7) Gallo-Romeinse graven in Antwerpen uit de 2e en 3e e eeuw.6 Archeologisch onderzoek bij het
Steen en de Stadsparking toonde sporen van een nederzetting uit die tijd. De oudste GalloRomeinse bewoningskem lag in het gebied van en rond de oude Burcht.7
8) In het Land van Waas zijn 24 Gallo-Romeinse nederzettingen aangetoond.8
9) Bij Temse werden waterputten gevonden, een Gallo-Romeins grafveld, urnenveld, munten, aarde
werk.9
10) Tielrode toont eveneens Romeinse vondsten
11) W aasmunster was de belangrijkste Romeinse handelsnederzetting in het Land van Waas. Op de
akkers aan de westrand van W aasmunster ploegen landbouwers sinds jaar en dag zoveel Romeinse
scherven op, dat ze er hun wegen mee konden verharden! Plaatselijk werd 'terra nigra' aardewerk
gebakken.10
12) Bij Destelbergen werd een grote Gallo-Romeinse begraafplaats uit 50 tot 250 n.Chr gevonden."
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13) In Gent is het Romeinse verleden ruimschoots bewezen na vondsten bij het St. Baafsdorp en het
Kluizendok. Nabij Gent zijn muntschatten gevonden bij Afsnee, Asper, Destelbergen, Dikkelvenne, Drongen, Gottem, Mariakerke, Merelbeke, Moerbeke, en St. Denijs-Westrem.

P laatsen m e t R om einse relicten langs de reconstructies van de P a tavia-routes op de P eutingerkaart
14) De zuidroute vertrok uit Nijmegen via de Driehuizerweg, in het verlengde waarvan, in het bos
Heumensoord, een deel van een Romeinse weg is gevonden, met de overblijfselen van een Ro
meinse wachttoren.
15) Bij Escharen zijn diverse Romeinse voorwerpen opgegraven, en resten van een weg. Bij Grave zijn
veel Romeinse munten gevonden.
16) Nabij St. Oedenrode is een grote muntschat gevonden uit de Romeinse tijd. Als archeologisch
waardevol worden beschouwd: de Everse Akkers, de Brugakkers en de Berg, allen bij St. Oedenro
de. 12
17) Grobbendonk is een plaats met een rijk Romeins verleden: er is veel materiaal uit de Romeinse tijd
gevonden o.a. de resten van drie Gallo-Romeinse tempels.13 In Rumst werden twee begraafplaatsen
uit de Romeinse tijd gevonden en resten van een Romeinse villa. Hier had de vloot 'Classis Augusta Germanica' een basis.14
18) Bij Asse bestond een belangrijk knooppunt van Romeinse wegen.
19) Hofstade was een vicus in de Romeinse tijd
Kortom, het gaat niet aan te stellen dat mijn hypothese over het verloop van de Patavia-routes archeolo
gisch niet is onderbouwd. Ik ben best pissig over de onheuse bejegening door Paul. Het lijkt me niet erg
wetenschappelijk, als je iets anders leest dan w at er staat en daar je oordeel op baseert.
Uitgaande van de door de Peutinger-kaart opgegeven afstanden zijn er niet veel mogelijkheden om de Patavia-routes in de Lage Landen kwijt te kunnen. Ik heb slechts een beargumenteerd alternatief willen
voorstellen, in de hoop op een zinnige discussie.
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T o t slot: de redactie van W esterheem (w aar Paul van der H eijden blijk b aar deel van uitm aakt)
vond m ijn m anuscript destijds niet goed genoeg v oor publicatie. D at het w el w erd opgenom en in
het S E M -boek stem t h em tot nadenken. M ij ook! E en rectificatie zou W esterheem sieren, o f is dat
teveel gevraagd Paul?
1 Heijden, P. van der Recensie "A. Maas, J. Jochems (red.). De Peutinger-kaart en de Lage Landen. Studiekring
Eerste Millennium, 2007" in: Westerheem jaargang 58, nr. 4, p. 172-173
2 Heijden, P. van der 1 Recensie A. Maas, J. Jochems (red.). De Peutinger-kaart en de Lage Landen. Studiekring
Eerste Millennium, 2007 Recensie van De Peutinger-kaart en de Lage Landen' in: SEMafoor 10-4 2009, p. 47
3 Hulst, R.S. 'Een Romeinse villa bij Druten' in: Hermeneus 1980 nr. 2, p. 53-63
Kakebeeke, A.D. 'Het Nederlandse gedeelte van de Peutinger-kaart' in: Brabants Heem jg. 4 nr.1952. p. 8
Stolte, B.H. 'De zuidelijke weg van de Tabula Peutingeriana door het land der Bataven', in: Berichten R.O.B. nr. 9
1959. p. 62
4 Roymans, N. & T. Derks De tempel van Empel 's-Hertogenbosch 1994
5 Schoo, J. 'De wegen door het Land der Bataven op de kaart van Peutinger' in: Tijdschr. K.N.A.G.1937 p. 663
Knippenberg, W.Th.H. 'Romeinse wegen in Noord-Brabant' in: Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen
deel 2 Brabants Heem 1961. p. 61
6 Archeonet Vlaanderen 12 oktober 2009 http://www.archeonet.be/?p=8679
7 Isacker, K. van Antwerpen, twaalf eeuwen geschiedenis en cultuur. Mercatorfonds Antwerpen, 1986, p. 26-32
Lampo, J. Vermaerde Coopstad. Leuven 2000, p. 7-17
Oost, T. 'Romeins Antwerpen' in: Nave, F. Antwerpen, een geschenk van de Schelde 1993, p. 13-17
Verhuist, A. Het ontstaan en de vroege topografie van Antwerpen, in: Voet, L. De stad Antwerpen van de Romeinse
tijd tot de 17e eeuw. Gemeentekrediet 1978, p. 13-24
Veeckman, J. Blik in de bodem Antwerpen 1992, p. 7 e.v.
Warmenbol, E. Het ontstaan van Antwerpen; feiten en fabels Antwerpen 1987, p. 93-155
8Brou, W & M. Routes romaines et vertes chaussées en Gaule Belgique Éditions Techniques et Scientifique Brussel
1981, p. 65
9 Thoen, H. Temse en de Schelde, van ijstijd tot Romeinen. Gemeentekrediet, Brussel 1989
10 Thoen, H. De Gallo-Romeinse nederzetting van Waasmunster-Pontrave, Oudheidkundige Repertoria. 1967. p. 1
Thoen 'Het Land van Waas in de Romeinse tijd' in: Annalen van de Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en
Geschiedenis van België 43e congres Sint-Niklaas 1974, p. 57
Roeyen, J.P. van Uit Vlaamse bodem, 10 archeologische verhalen, Sint-Niklaas 1996. p. 72
11 Brou o.c. p. 67
12 Bekamp, D. in: Het Nieuwsblad van 22-3-1988, p. 15
13 Dyck, G. van Grobbendonk Het historisch verhaal van een kleine gemeenschap, deel I, Brecht 1982, p. 56
Warmenbol, E. Het ontstaan van Antwerpen; feiten en fabels Antwerpen 1987, p. 124, 140
14 Brou o.c. p. 53

SEMafoortje
KLEINE GESCHIEDENISSEN
In de reeks Kleine geschiedenis van de Kempen (20 de
len) en in de reeks Kleine geschiedenis van Limburg (25
delen) hebben telkens 2 deeltjes betrekking op het eerste
millennium. Fraai uitgegeven en populair geschreven
conventionele geschiedenis, voor een lage prijs (€ 6,95).
Een goed initiatief van uitgeverij Waanders die steeds
met regionale deskundigen uit de betreffende regio sa
menwerkte. Zeer aan te bevelen voor scholen. In de
Kempenreeks komt de Verwoesting van Grobbendonk
aan de orde in 69 n.Chr en in het andere boekje het be
roemde verhaal van Dimphna, en dus de geschiedenis
van Geel. Het gaat om de Belgische Kempen; de grens
met Nederland wordt amper overschreden. De Limburg
se reeks richt zich wat het eerste millennium betreft op
de herovering van Maastricht door keizer Julianus.
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Het andere deeltje verhaalt de gruwelijke moord op de
Maastrichtenaar bisschop Lambertus, die in een harte
lijke verstandhouding samenwerkte met Willibrord bij
de missionering in het noordelijke deel van het Maas
trichtse bisdom. Misschien is Willibrord wel op de be
grafenis van Lambertus geweest, aldus de tekst. Ver
moord en begraven in Maastricht, maar circa 720 liet
Hubertus de stoffelijke resten opgraven en naar Luik
brengen. De afgelegde weg schijnt reconstrueerbaar te
zijn. Enigszins opvallend is wel dat niet bisschop Servatius gekozen werd als thema in deze reeks. Maar omdat
er samengewerkt werd met het RHCL (Regionaal Histo
risch Centrum Limburg) was men er natuurlijk van op
de hoogte dat Régis de la Haye (zoon van Albert) in de
nog te verschijnen Geschiedenis van het bisdom Roer
mond de Servatius-historie tot mythe zou verklaren.
Op die beschouwing komt SEMafoor terug.
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Symposium en studiedagen
P a u l van O verbeek, Z o eterm eer

10e SEM-symposium op 7 november 2009 te Bavel
Ons jubileumsymposium had op de naamdag van Willibrord weer een hoog niveau. Het was de organisatie
weer gelukt om een tweetal deskundigen van buiten onze eigen kring een inleiding over Antwerpen te
laten verzorgen.
De archeoloog en historisch-geograaf prof.dr. Dries Tys hield een boeiend verhaal de oudste kern van
Antwerpen vanuit archeologisch standpunt gebaseerd op de opgravingen in 2008-2009 over de vroegmid
deleeuwse ontwikkeling van Antwerpen aan de hand van een rijk geïllustreerde uiteenzetting van het
meest recente nog niet gepubliceerde archeologisch onderzoek.
Vervolgens hield Joep Rozemeyer, een actief auteur uit onze eigen kring, een betoog over de oudste ker
ken van Antwerpen te beginnen met een burchtkerk uit 450 en o.a. de Petrus en Pauluskerk uit 650 hun
namen en voortleven; dit geïllustreerd met een aantal bijzondere afbeeldingen. Verder ging hij mede op
basis van bronnen ook in op zijn visie dat Traiectum (ook) Antwerpen was. Kerken uit bronnen die alge
meen aan Utrecht of Maastricht worden toegekend, zouden wellicht in Antwerpen gezocht moeten wor
den. Kortom, een verhaal dat ik graag nog eens zou willen nalezen.
Hij besluit met wat achtergronden bij zijn onderzoek naar het winterkamp Atuatuca, waarvan in de vorige
SEMafoor verslag werd gedaan.
De classicus drs. Alfred Michiels gaf in zijn lezing zijn visie op het ontstaan van Antwerpen op basis van
zijn onderzoek op het terrein van de numismatiek en de taalkunde dat in zijn boek Andouerpis Antwerpen
uitgebreid en toegelicht wordt behandeld. Op het eerdere commentaar op zijn boek, gaf hij aan, zou hij
separaat in SEMafoor schriftelijk ingaan. [op p. 17-22 van dit nummer]
De laatste presentatie was van onze voorzitter, Ad Maas die in ruim een uur aan de hand van 56
tekstsheets een verbale boodschap meegaf over de problematiek van het gebrek aan historische continuï
teit in tijd en plaats van vondsten, namen en bronnen in de vroege middeleeuwen. Aan de hand van een
veelheid van namen en subthema' s als dateringswijzen pleitte hij ervoor om open te staan voor discussie
over de jarentellingsproblematiek.
Leuk was het om dit keer ons jubileumnummer met 20 extra pagina' s, waarvan vier in kleur, aan te kun
nen bieden aan onze externe sprekers en de aanwezige abonnees en auteurs.

39e Reuvensdagen op 12 en 13 november te Middelburg
Dit jaar vonden de Reuvensdagen, het jaarlijkse archeologencongres georganiseerd door Erfgoed Neder
land, plaats in de stadsschouwburg in Middelburg. Het onderwerp was Land en water met themasessies
over Kust en achterland en Haven en handel. Totaal 18 inhoudelijke presentaties.
Ruim 600 ingeschreven deelnemers.
Op de eerste dag ging de Reuvenslezing gehouden door Dr. Hauke Jöns van het Niedersachsisches Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven over de organisatie en communicatie tussen de
kuststreek en het achterland in Noord-Duitsland gedurende het eerste millennium. Deze lezing verscheen
die dag ook in een mooi in kleur geïllustreerd boekje dat ook voor niet deelnemers te bestellen is bij Erf
goed Nederland.2 Datzelfde geld ook voor het uitgereikte eerste Jaarboek Monumenten, Archeologie en
Cultuurlandschap Erfgoed en Ruimte.
Verder de eerste dag voor onze lezers interessant:
■ 'Bewoning en landgebruik in een dynamisch kustlandschap: archeologisch onderzoek rond de N57'
door Juke Dijkstra van ADC Archeoprojecten en
■ 'Boeren op veen en zand. Vlaanderen tijdens de late ijzertijd en de Romeinse tijd' door W im De Clercq
van de Universiteit Gent.
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Interessant voor ons op de tweede dag waren in het programma de lezingen:
■ 'Antwerpen: een belangrijke vroegmiddeleeuwse handelsplaats' door Tim Bellens en Anne Schryvers
van Stad Antwerpen,
■ 'Bouwen en verdedigen aan de Romeinse grens' van Julia Chorus van de Radboud Universiteit Nijme
gen,
■ 'Het bootje van Meinerswijk' van Jeroen Vermeersch van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed /
scheepsarcheologie, Harry van Enckevort, Roel Hoek en Christel Veen van de Gemeente Nijmegen en
■ 'Merovingische kadewerken in Oegstgeest' van Jasper de Bruin van de Universiteit Leiden.
Mijn verwachtingen van de presentatie over Antwerpen bleken iets te hoog gespannen. Deze presentatie
bevatte een deel van het verhaal en de afbeeldingen uit de lezing van professor Dries Thys op ons eigen
symposium, maar voor meer dan 600 deelnemers, die niet in Bavel geweest waren was deze toch nieuw,
alleen nu gebracht door de onderzoekers en niet door hun hoogleraar.
De grote zaal van de Middelburgse schouwburg was voor de presentatie van de lezingen veel geschikter
dan de ruimte van vorig jaar, maar de nevenruimten waren zowel voor de deelnemers als voor de stand
houders veel te krap. In tegenstelling tot het vorige jaar moesten er dan ook belangstellenden afgewezen
worden, terwijl er aan de andere kant enkele tientallen wel ingeschrevenen niet kwamen opdagen.
Middelburg en Zeeland hebben zich archeologisch goed op de kaart gezet
Op de beurs was het interessant te zien dat het grondradaronderzoek, waar in ons vorige nummer van
SEMafoor over werd bericht, al door meerdere instanties, met verschillende apparatuur wordt toegepast.3
In een goed voorziene stand van Halos Boeken konden we het toch niet laten om onze portemonnee te
trekken voor een bij ons niet bekend boek over de rijksstraatwegen in den westelijke provincies van het
Imperium Romanum dat voor een opruimingsprijs werd aangeboden.4
Hans Wijffels meldde ons na een eerste lezing dat hij het een fantastisch epigrafisch/lexicografisch werk
stuk vond. Hij vermeldde daarbij dat als hij het boek eerder in handen had gehad, hij zijn bijdragen voor
SEMafoor niet had hoeven schrijven. Een verwijzing zou dan voldoende zijn geweest om leugamaten op
de Nederlandse Caracalla-palen te zetten. We hopen u in een volgende SEMafoor een uitgebreidere be
spreking van dit werk te kunnen aanbieden.
Hier bleek weer eens dat een op de doelgroep gericht aanbod van tastbare boeken, waar je in kunt bladeren
eerder overtuigt tot kopen dan zoeken naar titels op het internet, waarvan je niet kunt zien, wat het boek te
bieden heeft.

15e Romeinendag op 18 december 2009 op de Vrije Universiteit Amsterdam
Deze dag was een sobere versie van de Reuvensdagen. Geen prijzen, externe sponsors en handelaren,
maar wel gratis toegang en inhoud. En die deed zeker niet onder voor die van de Reuvensdagen.
Ook hier een aantal presentaties (elf) van onlangs afgerond of nog lopend onderzoek, in dit geval beperkt
tot de Romeinse periode.
Zeven hiervan gingen over het thema landindelingen, verkavelingen en kadasters in Midden-Nederland, de
Civitas Menapiorum, het Bataafse gebied, het Haspengouwse landschap ten oosten van Tongeren en
Noordoost-Nederland; dit werd afgesloten met een presentatie met enkele overwegingen over de juridischadministratieve context van Romeinse landindelingen.
Verder o.a. presentaties over de muntschat van Anloo en de houten forten langs de Rijn en vondsten uit
Vechten. Al met al zeker de moeite waard hier ook volgend jaar weer naar toe te gaan.
Wie meer wil weten over de op de Reuvensdagen en Romeinendag gehouden presentaties zal moeten
wachten op de schriftelijke vastlegging van onderzoeken.
1 Michiels, A. Andouerpis Antwerpen eigen uitgave Rumst 2007
2 Jöns, H. Between coastal area and hinterland C.J.C. Reuvenslezing 21 Erfgoed Nederland Amsterdam 2009
http://www.erfgoednederland.nl/publicaties/bestellen?fromStep=l
3 Rozemeyer, J. 'Winterkamp Atuatuca' in: SEMafoor 10-4 2009, p. 29+32
4 Rathmann, M. Untersuchungen zu den Reichsstrassen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum Philipp
von Zabern Mainz http://www.halos.nl/

36

SEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010

Ptolemaeus,1een inventarisatie als basis voor discussie
P a u l van O verbeek, Z o eterm eer
In SEM afoor 10-3 daagde Ad Maas de lezers naar aanleiding van een te verschijnen boek uit om te komen
tot een herstart van voor een discussie over Ptolemaeus.2
Daarvoor lijkt het me nodig om te weten waar die discussie tot nu toe over Ptolemaeus of beter gezegd
over de interpretatie van zijn werk, over ging.
De Ptolemaeus-publicaties blijken bij ons over twee onderwerpen te gaan:
■ De dateringen die uit Ptolemaeus' werk A lm agest worden afgeleid. Hierover is veel gepubliceerd in
Zeitensprünge en een keer ook door Jan Beaufort in SEM afoor waar ik hier verder nu niet op in ga.3
■ De plaatsen en hun locatie zoals die uit Ptolemaeus' C osm ographia, later G eographia genoemd, zijn
overgeleverd. De aanleiding voor deze geografische discussie is het werk van Albert Delahaye ge
weest en vooral zijn postuum uitgegeven boek Germ ania = Frans Vlaanderen bij [...] Ptolem eus .4
Verder zouden we voor de discussie een aantal uitgangspunten en aandachtspunten moeten kiezen. Ik
denk dan aan:
1. Het in principe beperken van ons onderzoeksgebied tot het gebied tussen Somme en Elbe
2. Het zorgen voor voldoende kennis hebben over Ptolemaeus en de (overlevering van) zijn werk.
3. Het kennisnemen van de publicaties in onze eigen kring en van wat de discussiethema's waren.
4. Het goed weten waar we ons op baseren voor wat betreft literatuur en informatie op internet.
Ik zal hieronder summier ingaan op deze punten.
Ad 1. Dit lijkt me evident, dit volgt uit de doelstelling van SEM.
Ad 2. Ptolemaeus: Hij was een Grieks astroloog, astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus
in Alexandrië) die leefde van 87-150 n.Chr. De Franse Wikipedia weet verder te melden dat zijn naam
Klaudios was en zijn bijnaam Ptolemaios; zijn voornaam zou onbekend zijn.
Ad 2. De Cosmographia / Geographia’. Dit was een gids voor het maken van kaarten van de toen bekende
wereld met een lijst van ca. 8000 plaatsen met de geografische lengte en breedte.5 Er zijn dus geen kaar
ten van Ptolemaeus overgeleverd.
Rond 1300 werd een handschrift van dit werk ontdekt en van het Grieks in het Latijn vertaald.
In de vijftiende eeuw werd het in fraai geïllustreerde handschriften vermenigvuldigd en aan het eind van
die eeuw in gedrukte vorm. In de renaissance bestond hiervoor veel belangstelling. Voor 1600 werden er
31 Latijnse of Italiaanse edities van gedrukt. Dit waren de eerste atlassen.
Het blijkt dat er veel fout gegaan is bij het ovememen en vertalen van de tabellen met de lengte en breed
tegraden van plaatsen uit de Griekse en Latijnse handschriften.
W aar sprake is van kaarten van Ptolemaeus, moeten we beseffen dat de verschillende series kaarten alle
maal interpretaties zijn van na 1300 op basis van de verschillende en niet altijd kloppende tabellen, soms
gecorrigeerde op basis van gegevens die in die tijd op grond van veel latere gegevens bekend waren.
Ad 3. Aan de hand van onze jaarlijkse gele Index t/m 2008 kom ik tot de volgende 6 artikelen + een niet
opgenomen aanvulling
■ Bruijnesteijn van Coppenraet, W. A lbert D elahaye Bulletin 4 1998, p. 20-34
■ Veen, R. van A lbert D elahaye Bulletin 4 1998, p. 35-41
■ Delahaye, G. SEM afoor 7-4 2006, p. 4-11
■ Bruijnesteijn van Coppenraet, W. SEM afoor 7-4 2006, p. 12-18
■ Holtman, M.A. SEM afoor 8-1 2007, p. 12-14
■ Delahaye, G. SE M afoor 8-1 2007, p. 24-29
*
Bruijnesteijn van Coppenraet SEM afoor 8-1 2007, p. 29 (niet apart vermeld in index)
Toch is Ptolemaeus vaker in SEM afoor aan de orde geweest in stukken waar zijn naam (hoe dan ook ge
speld) niet in de titel voorkwam. Hier wreekt zich het ontbreken van een tekstregister, naast ons themati
sche titelregister. Dat heeft binnen de redactie overigens er toe geleid dat een eerste versie van een derge
lijk register voor het ADB en SEM afoor is opgesteld.
Hoeveel zo'n register kan opleveren voor bijvoorbeeld de 10e jaargang zijn de volgende artikelen waar
Ptolemaeus aan de orde kwam.
■ Wayenberg, K. SEM afoor 10-1 2009, p. 2-5
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■
*
■
■

Volmer, F. SEMafoor 10-1 10-18 + 39 (feitelijk p. 12-13)
Heinsius, F. SEMafoor 10-1 2009, p. 31-33
Kreijns, H. SEMafoor 10-2 2009, p. 30-33
Rozemeyer, J. SEMafoor 10-2 p. 34-35
Maas, A.C. SEMafoor 10-3 2009, p. 41

In onze nu bijna 500 titels omvattende SEM-bibliotheek vinden we slechts één titel waar Ptolemaeus in
voorkomt.6
Ad 4. Internet: Zoeken op internet is hier niet zo simpel door de vele spel
lingswijzen van zowel Ptolemaeus naam als de dubbele naam van het werk.
Bovendien is Ptolemaeus ook de naam van Egyptische koningen van 285- 30
v.Chr. Zoeken naar zijn naam leverde nevenstaand vreemde resultaat op:

Ptolemeus
Ptolemaios
Ptolemaeus
Samen

7900
1550
229.000
960.000

Wanneer je je een klein beetje verder verdiept in de materie blijken er nog meer namen voor "Ptolemaeus" te be
staan. In vele talen kent m en hem onder een eigennaam . D e m eest relevante zijn:

Grieks
KXoóötoq IIxoXe(iaToq - Klaudios Ptolemaios
Latijn
Claudius Ptolemaeus
Italiaans
Claudio Tolomeo
Duits
Claudius Ptolemaus
Frans
Claude Ptolémée of Ptolemaïs
Engels
Claudius Ptolemy
Nederlands
Claudius Ptolemeüs
Spaans
Claudio Ptolomeo of Tolomeo
Dit houdt in dat wanneer men gegevens over hem op het internet zoekt, men een groot deel van de verwij
zingen niet meekrijgt. Ook de Wikipediasites in de verschillende talen, die wel uit eenzelfde basistekst
lijken voort te komen, geven verschillende informatie.
Ad 4. Literatuur
De op dit moment meest actuele en volledige uitgave is een Grieks - Duitse uitgave van Stückelberger en
Grasshoff uit 2006.7
De Engelse uitgave van Stevenson (1932) zou veel fouten bevatten, die in de internetversie gedeeltelijk
verbeterd zijn. Dit geldt in ieder geval voor het gebied "Belgica Gallia".
Ik trof ook twee Nederlandse uitgaven: de eerste bevat een Latijnse uitgave met een Engelse inleiding van
de Geographia uit 1511 met getekende kaarten in zwart-wit en sommige teksten in rood.8
De tweede bevat alleen een versie van de kaarten uit de codex Lat. VF.32 uit de bibliotheek in Napels (in
kleur) met een, uit het Italiaans vertaalde, Nederlandse inleiding.9
Het meest recente boek bevat de papers van een congres in Pasadena in 200710
Ik hoop dat ik u hiermee niet teveel heb afgeschrikt om Ads uitdaging aan te nemen.
1 Hoewel het hier gaat om een Griek, is het gebruikelijk om de Latijnse spelling van zijn naam te gebruiken,
2 SEMafoortje: "PTOLEMEUS Bij Brepols komt een boek uit (van Patrick Gautier-Dalché) over de interpretatie van de
Géographie van Ptolemeus in de loop van de eeuwen: La Géographie de Ptolémée en Occident (IVe-XVIe siècle)
verschenen in de reeks Terrarum Orbis - History of the representation of Space in text and Image. Mogelijk een
herstart voor een discussie in SEMafoor."
3 Beaufort, J. 'Was Claudius Ptolemeus een bedrieger' in: SEMafoor 3-3 2002, p. 4-5
4 Delahaye, A. De Ware Kijk Op... deel 1 Zundert 1984 en deel II Bavel 1999
Delahaye, A. Germania = Frans Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus Bavel 1997
5 Wikipedia "Géographie (Ptolémée)" biedt de meest uitgebreide en actuele Wikipediasite voor dit onderwerp.
De Nederlandse Wikipediasite "Claudius Ptolemaeus" noemt er maar 350.
6 Fischer, J. Der Deutsche Ptolemaeus', Strassbourg 1910 (incl. een facsimile van ca. 1490)
7 Stückelberger, A. & G. Grasshoff Klaudios Ptolemaios Handbuch der Geographie, Griechisch-Deutsch Schwabe
Verlag Basel 2006
8 Claudius Ptolemaeus Geographia vertaald door Jacobus Angelus (reproductie van de uitgave Venece, 1511) en
ingeleid door R.A. Skelton) Theatrum Orbis Terrarum Amsterdam 1969
9 De Geographia van Ptolemaeus: vijftiende-eeuwse kaarten uit de Cosmographia Atrium / ICOB Alphen aan den Rijn
1990
10 Jones A. Ptolemy in Perspective: use and Criticism ofhis workfrom Antiquity to the nineteenth century Springer,
Dordrecht 2009
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Zutphen en Hamaland
A d M aas, Leende
Michel Groothedde, de stadsarcheoloog van Zutphen, vertelt in Westerheem, december 20091 het verhaal
van het vroegmiddeleeuwse Zutphen. Een prachtig en zeer interessant artikel. Eindelijk een samenhangend
verhaal over Zutphen in het eerste millennium. De moeite waard om kritisch te lezen.
Aan de Vikingaanval op Zutphen in 882 besteedt hij weinig aandacht omdat er al zoveel over is gepubli
ceerd. Hij zegt er wel het volgende van: "Er zijn aanwijzingen dat er een tufstenen kerk is verwoest ter
plaatse van de latere Sint Walburgiskerk." Over de datering van de Vikingaanval lezen we het volgende:
"De datering van de aanval in 882 komt voort uit een historisch overgeleverde aanval op de naburige
plaats Deventer."
Groothedde acht het mogelijk dat Zutphen in de vierde eeuw een Frankische versterkte nederzetting is
geweest: een Frankische 'Herrensitz'. In 2004 werd een Karolingische ringwalburg 'uitgeboord': "De aan
leg ervan kon op grond van keramiekvondsten worden gedateerd op het einde van de 9e eeuw."
De vroegmiddeleeuwse stad moet echter in de dertiende / veertiende eeuw in de IJssel verdwenen zijn.
Groothedde komt toch nog even terug op die Vikingen. "Historisch en archeologisch is het fenomeen van
de aanleg van ronde versterkingen tijdens en tegen Vikingaanvallen tussen 880 en 892 goed bekend", con
stateert hij en hij wijst daarbij op de kustvlakte van St. Winoksbergen tot Den Burg op Texel. "De aanleg
van deze versterkingen wordt op archeologische gronden gedateerd in het laatste kwart van de negende
eeuw en waarschijnlijk in de periode 880-890", zegt hij. En hij vervolgt aldus: "In de eigentijdse bron
'Miracula Sancta Bertini' is sprake van Vikingen die in 891 van plan zijn om langs de kust de 'castella
recens facta' [de onlangs aangelegde burgen] te veroveren." Een eigentijdse bron is dit document natuur
lijk niet: het is een kopie van enkele eeuwen later.
plattegrond van
het zuidelijk deel
van ck Zutphense
binnenstad met
daarop aangegeven
de. in de tekst ge
noemde straten en
opgravingen (nrs.
ï'H }, het wijnhuis
(15 ), het vleeshuis
( 16 ) en oude stad
huis (>/).

ontleend aan Wester
heem p. 274
Op een bepaalde plaats in Zutphen is door archeologisch onderzoek een opeenvolging te zien van een
eenschepige houten zaal ('uiteraard' door Vikingen verwoest), een tweeschepige houten zaal (meer dan 28
meter lang) en ten slotte een tufstenen paltsgebouw uit het midden van de elfde eeuw. Goed geïmpreg
neerd hout, mogen we wel stellen. De opeenvolging van deze gebouwen kan natuurlijk best juist zijn,
maar de datering lijkt speculatie van een erudiete soort. Op dit punt maakt Groothedde een vergelijking
met de 'Hamalandse burg en grafelijke residentie Hoog-Elten', die rond 900 versterkt werd en een verge
lijkbare bouwontwikkeling kent als die in Zutphen.
Zo komen we terecht in het verhaal van Hamaland. Volgens Groothedde een gebied dat de volgende regi
o's omvatte: Veluwe, IJsselvallei, Montferland, Achterhoek en het aangrenzende Duitsland. "Binnen dit
gebied lagen vele graafschappen, waaronder het (de?) in de bronnen genoemde IJsselgouw rond Zutphen
en de Koninklijke handelsplaats Deventer", aldus Groothedde. Hij meent dat de naam 'Hamaland' een
overblijfsel is van de oude Frankische stam van de Chamavi of 'Hamalanders'.
Groothedde oppert dat Zutphen in de Karolingische tijd een koninklijk bestuurlijk centrum is geweest van
het IJsselgraafschap. Ook de Hoog-Elten was een bestuurlijk centrum. In beide plaatsen moeten we de
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hertogen Everhard en M eginhard zoeken. Binnen hetzelfde graafschap vervulden Zutphen en Deventer
complementaire functies: Deventer was het kerkelijke centrum, in de achtste eeuw missiecentrum voor het
Saksenland, nadien een kapittelklooster en rond 900 bisschopszetel. Bovendien werd de rol van handelsportus in de loop van de negende eeuw belangrijker en werd de plaats rond 900 het belangrijkste handels
centrum van het 'Friese' Lotharingse gebied.
Ook hier wordt deze ontwikkeling in verband gebracht met de neergang, eventueel ondergang van Dorestad. Zutphen was het bestuurlijk centrum van het graafschap met de graaf als koninklijke gezagsdrager,
van waaruit de uitgestrekte fiscale domeinen werden beheerd. Eind tiende eeuw zijn er conflicten met de
Hamalandse heersers, de bisschop van Utrecht en de Duitse keizer. De keizer neemt de macht in handen
en een demonstratie daarvan was het volgende: Binnen de Zutphense ringwalburg werd een tufstenen p a 
leis ('palts') gebouwd in Romaanse vorstelijke stijl. Dit imposante gebouw was 54 meter lang en 12,5 me
ter breed en had een uitgebouwd portaal. Hier wordt alleen verwezen naar een andere publicatie van
Groothedde: Zutphen, Königshof und kaiserliche Pfalz, in: Burgen und Schlössem in den Niederlanden
und in Nordwestdeutschland.2 Ongetwijfeld een mooie verwijzing maar nu weten we nog niets van dit
monumentale nieuws. In de twaalfde eeuw zag de Utrechtse bisschop definitief af van zijn aanspraken;
kennelijk bekrachtigde hij dat de in dat verband voorheen voor geldig gehouden oorkonden vervalst wa
ren.
Wat Zutphen betreft is de volgende mededeling van Groothedde interessant: "Al in de late 9e eeuw kreeg
het Duitse klooster Corvey bezittingen in Zutphen zoals blijkt uit de, overigens betwiste, goederenlijst van
de 1 l e eeuwse abt Saracho." Ook acht hij het zeker dat vanaf de negende eeuw in Zutphen ijzer werd ge
wonnen, onder meer ook af te leiden uit grootschalige kap van bomen.
Z oals gezegd een sam enhangende en boeiende besch o u w in g van G ro o th ed d e
M aar in het
artikel valt op dat hij zich on zek er toont w at b etreft de datering van vondsten. V eel is historische
veronderstelling, ook d oor inform atie u it bronnen en overlevering te com bineren. H arde (natuur
w etenschappelijke) dateringen w orden som s genoem d en ontbreken m eestal. D e in d ru k ontstaat
toch dat het con v en tio n ele geschiedenisverhaal in sterke m ate b epaalt hoe oud iets m oet zijn. D e
logica van het beto o g krijg t in dat opzicht een dw ingende w erking. E n het lijkt erop dat G root
hedde beseft dat dit eig en lijk niet kan in archeologisch o n d erzoek dat vanuit een bep aald e auto
nom ie w erkt. Z ouden w e kun n en stellen dat Z utphen e.o. inderdaad post-R om eins m ateriaal kent
en dat de nieuw e geschiedenis van Z utphen in de tiende eeuw op gang k om t en bew oningscontinuïteit kent? E n dat de periode daartussen aan elkaar hangt van veronderstellingen?
1 Groothedde, M. 'De blauwdruk van middeleeuws Zutphen' in: Westerheem jg. 58 nr. 6 2009, p. 274-293
2 Groothedde, M. 'Zutphen, Königshof und kaiserliche Pfalz' in: Burgen und Schlösser in den Niederlanden und in
Nordwestdeutschland Deutscher Kunstverlag München 2004

TENTOONSTELLINGEN
Amsterdam: Allard Pierson Museum Sail Rome
Schepen en havens in de Romeinse tijd
van 25-6 t/m najaar 2010
Bad Homburg: Römerkastell Saalburg "Generationes" die Soldaten Roms: Bewaffnung und Ausrüstung über
vier Jahrhunderte "tot 15-8
Bramsche-Kalkriese: Romeinse tijd, Varusslag Van 7-3
tot 11-7 Marcus Caelius - Tod in der Varusschlacht in de
nieuwe Tentoonstellingsruimte van het bezoekers
centrum
Den Haag: Museon De eerste kustbewoners
Frankfort am Main: Archäologisches Museum Die
letzten Wikinger Der Teppich von Bayeux und die Ar
chäologie tot 14-3
Keulen: Römisch -Germanisches Museum der Stadt
Köln: Landesausstellung: Fundgeschichten. Archäo
logie in Nordrhein-Westfalen 19-3 tot 14-3 tot 14-11
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Tongeren: Gallo-Romeins Museum Volledig nieuwe
opstelling met tot 13-6 Ambiorix Koning van de Eburonen en De Keltische muntschat van Maastricht.

Attendering permanente exposities:
Ath Gallo-Romeinse tijd
Den Haag: Museon De eerste kustbewoners
Haltern am See: Romeinse tijd
Künzig Museum Quintana: Der Künziger Römerschatz
Leipzig: ROM CCCXII (Panorama van Einzug Konstan
tins in Rom anno 312 n.Chr.)
Liberchies: over Kelten en Romeinen
Ath: Gallo-Romeinse tijd
Rindern: Museum Forum
Utrecht (Centraal Museum): Romeinse tijd in Utrecht
LVR-RömerMuseum Xanten
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SEMafoortjes
PHILIPP VON ZABERN en BREPOLS;
TOPUITGEVERS MAAR DUUR
In de Lage Landen is Brepols (Turnhout) de belangrijk
ste uitgever van documenten die betrekking hebben op
de klassieke tijd en op de middeleeuwen. Dat gebeurt op
internationale (Europese) schaal. Tussen de vele specia
listische uitgaven zitten af en toe publicaties die voor de
doelstelling van SEM van betekenis kunnen zijn. Op
www.brepols.net kunt u meezoeken. De uitgaven heb
ben waarschijnlijk een zeer beperkte oplage, vergen
relatief veel tijd en aandacht voor tekst en illustraties, en
zijn daardoor duur. Onduidelijk is ook hoeveel subsidie
(gemeenschapsgeld) hierbij aan de orde is. Vanuit een
negatief perspectief zou je kunnen zeggen dat de prijs
een blokkade is voor veel particuliere onderzoekers om
met het materiaal aan de gang te kunnen gaan. Nog
duidelijker wordt deze zaak als je het overweldigende
fonds van Philipp von Zabern bestudeert. Zie hiervoor:
www.zabem.de en www.antikwelt.de. Deze uitgeverij
heeft het ons wel gemakkelijk gemaakt door een Ge
samtverzeichnis uit te geven, een catalogus van 130
bladzijden. De uitgever bestrijkt een zeer breed gebied
van historisch en archeologisch onderzoek, maar de
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen van WestEuropa nemen een belangrijke plaats in. Honderden
uitgaven zijn ook voor SEM direct of indirect van be
lang, zeker als we het gebied van de Lage Landen ruim
opvatten. Maar ook hier moet geconstateerd worden dat
particuliere onderzoekers voor zulke zware financiële
opgaven komen te staan, dat het volgen van deze publi
caties daarom onhaalbaar is. Het bestuur van SEM heeft
besloten beide uitgevers (en wellicht nog andere) dit
probleem onder ogen te brengen en om te streven naar
een oplossing voor dit probleem. Het is bij voorbaat
duidelijk (en enkele concrete ervaringen ondersteunen
dat concreet) dat SEM geen kans maakt op subsidiëring
van overheden. Om het oneerbiedig uit te drukken: zo
gauw duidelijk is wie de aanvraag moet beoordelen, dan
staat de afwijzing vast. Wordt er een bezwaar ingediend
dat overduidelijk aantoont dat onrechtmatig geoordeeld
wordt, dan komt er gewoon geen antwoord meer. Bo
vendien is het de vraag of SEM wel naar subsidiëring
moet streven. Dat heeft invloed op de koers.
En die bepaalt SEM het liefst geheel onafhankelijk.
ARCHEOLOGISCH PUBLICATIES 2009
(NEDERLAND)
Josho Brouwers verzorgde het Bibliografisch overzicht
voor de Nederlandse archeologie 2008 (bijlage bij de
Archeobrief oktober 2009, uitgeverij Matrijs te Utrecht).
2921 Publicaties zijn opgenomen. Ongeveer 25 publica
ties gaan over Nederlandse archeologie in Europese
context, maar ook in die rubriek komen we de rest van
de Lage Landen amper tegen. Ook de vroege middel
eeuwen zijn relatief schraal vertegenwoordigd. Er is
enorm veel prospectie en vooronderzoek bij alle provin
cies vermeld. Er staan ons dus nog heel wat unieke

archeologische vondsten te wachten. Een uitstekend
register vergemakkelijkt het zoeken. Onder vroege
middeleeuwen worden een kleine 200 publicaties (van
de bijna 3000) vermeld. Puur kwantitatief gerekend (als
een boekhouder) zouden het er 750 moeten zijn; name
lijk: 3000 publicaties: 20 eeuwen = 150 publicaties x 5
eeuwen (ruwweg 500 - 1000 n.Chr.) = 750. Je kunt
vanuit een archeologisch standpunt bekeken deze eeu
wen maar moeilijk duister noemen. Josho vermeldt dat
de volledige biografie van de jaren 2004 tot heden op
internet zal verschijnen. Deze online database is ui
teraard erg welkom, en maakt een goede inhoudelijke
analyse beter mogelijk. Wordt vervolgd.
Nog enig opvallend recent nieuws. In Wijnaldum is een
'missing link' gevonden, namelijk een deeltje van de
zogenaamde koningsfibula van Wijnaldum. In 1953
werd deze mantelspeld gevonden en in de jaren vanaf
1980 nog een tiental fragmenten daarvan; nu lijkt dus de
vondst compleet. De missing-vondst dus. Gezien in het
perspectief van een Europese context was ook de vondst
van een aantal gouden sieraden en voorwerpen in Staffordshire een belangrijke gebeurtenis. Ze zijn van uit
zonderlijke hoge kwaliteit. De Angelsaksische metaal
bewerkers waren vaklui. There is so much material in
this hoard that we have to rethink seventh Century metalwork. Het gaat om het gebied van het toenmalige
koninkrijk Mercia dat onder de koningen Penda, Wulfrere en Aethelred uit was op expansie. De schat zou dus
een soort oorlogsbuit kunnen zijn.
VERZONKEN ARCHEOLOGICA
Het boek Rungholt. Die Suche nach einer versunkenen
Stadt (2005) van Hans Peter Dürr, waarop in SEMafoor
10.4 (p. 59) al werd geattendeerd, wordt niet genoemd
in het themanummer van Archäologie in Deutschland
van november-december 2009: Die Nordsee - eine
jahrtausendealte Kulturlandschaft. De Noordzee is een
van de belangrijkste vindplaatsen van fossielen van
zoogdieren, vooral de omgeving van Doggersbank. En
er liggen natuurlijk nog scheepswrakken genoeg voor
de onderwaterarcheologen. De Waddenzee is een cultuurerfgoed op wereldniveau (UNESCO). Het is vond
stenrijk, zoals het boek van Dürr al liet zien. Archäolo
gie in Deutschland wijdt er nu ook enkele artikelen aan.
Er waren allerlei nederzettingen, die met bepaalde sche
pen te bereiken waren, en er werd stevig gehandeld. Er
zijn veel scherven en munten uit de Romeinse keizertijd
gevonden. De volgende namen van plaatsen worden
genoemd: Emmelsbüll, Pellworm en Hooge. Opmerke
lijke mededeling: Eine interessante Spekulation ist die
Annahme, dass die Friesen aus ihren Ursprungsgebie
ten an der südlichen Nordseeküste vielleicht auch eine
Resistenz gegen die in den Küstengebieten besonders
verbreiteten Malaria mitbrachten. De archeologie van
de Duitse Oostzeekust wordt belicht in het boek Fund
ort Ostsee- Eine Maritim-archäologische Zeitreise
entlang der deutschen Ostseeküste, van Maik-Jens
Sprongmann.
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