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Van de redactie
W e beginnen met een aantal artikelen de over chronologieproblematiek.
Henk Feikema start met een reactie op een eerder artikel van Ad Maas. Hij maakt daarbij gebruik van
Russische teksten, die voor de overgrote meerderheid van ons ontoegankelijk zijn.
Ad Maas sluit daarbij aan met een overzicht van het werk van Uwe Topper en de redactie geeft aan hoe de
lezer toch in staat zou kunnen zijn om iets van de Russische teksten op het internet te lezen.
Vervolgens een daaraan verwant onderwerp over "een gat van ettelijke eeuwen in de vroege Duitse ge
schiedenis", waar Nederlandse en Duitse papen aan de orde komen van Reinhard Schmoeckel.
Guido Delahaye heeft zich verdiept in de broche van W ijk bij Duurstede (meestal aan Dorestat toege
schreven) . Om goed te kunnen zien wat hij bedoelt, hebben we weer eens een paar kleurenafbeeldingen
opgenomen. Gezien de positieve reacties hopen we dat functioneel gebruik van kleur een of twee keer per
jaar financieel mogelijk blijft.
M eer over Dorestat vindt u in een artikel van Joep Rozemeyer, die vindt dat W illem Bruijnesteijn ze bruin
bakt waar het gaat om de eerste vermelding van Dorestat op munten en bij Ravennas.
Jacques Fermaut komt met een aanvulling op zijn stelling dat Teutoburg en de Varusslag in Frans- Vlaan
deren bij Thiembronne te vinden zijn.
Ad Maas reageert hierop en pleit voor een evenwichtiger manier om tegengestelde standpunten te verge
lijken. Het is niet voldoende dat er gegevens zijn die optie a aannemelijk maken, maar je zult ook moeten
aantonen dat op vergelijkbare wijze optie b niet juist is. Daarbij moeten alle beschikbare gegevens op
historisch, archeologisch, toponymisch en geografisch gebied meegenomen worden.
Dit betekent ook dat (eerdere) boeken van Delahaye, niet als bijbel gehanteerd mogen worden, maar dat
ook zijn latere werk en de reacties van anderen op zijn werk serieus genomen moeten worden.
Hans den Besten legt ons uit dat Ruud van Veen in zijn artikel 'Twee Antwerpens' er taalkundig behoor
lijk naast zit.
Paul van der Heijden (hoofdredacteur van Westerheerri) geeft een zinvol overzicht van literatuur over de
Limes in Nederland als reactie op een eerder artikel van Kurt W ayenberg en een positief-kritische reactie
op de theorie over de Nederlandse limesweg en de wegen op de Peutinger-kaart van Joep Rozemeyer uit
eengezet in zijn artikel "Dit is de limit".
Paul van Overbeek geeft een overzicht van recente en redelijk bereikbare literatuur over de Echtemachteksten.
Dat er in de strenge winter van 2009/2010 veel gelezen is blijkt uit het aantal boekbesprekingen.
Dit betreft boeken over de geschiedenis van de bisdommen Roermond en 's-Hertogenbosch (Ad Maas),
Corbulo (Paul van Overbeek), De Zuidelijke Nederlanden (Wim Spapens) en de Romeinse wegen in het
westelijke provincies van het Romeinse Rijk (Willem Bruijnesteijn en Hans Wijffels).
Uitgebreid is er aandacht voor een boek uit eigen kring en wel De Mythe van Rinus Boidin.
Ruud van Veen en Kurt W ayenberg komen met duidelijk verschillende visie op de eerste druk van dit
boek. Boidin reageert op de reacties die hij ontving.
En natuurlijk ook weer de tentoonstellingsagenda en een aantal SEMafoortjes met ouds en nieuws.

Het bestuur van SEM is tegelijk ook de redactie van SEMafoor. Gewoonlijk worden bestuur en redactie
gescheiden maar bij SEM is daar bewust niet voor gekozen. Leden van bestuur en redactie hebben tot taak
een eerlijke publieke discussie te organiseren op het werkterrein van SEM. Ze vertegenwoordigen niet een
richting, hebben geen achterban noch te maken met last- en ruggespraak ten aanzien van welke groep of
persoon ook. De taak van elk bestuurs- en redactielid staat los van een rol als onderzoeker/auteur. In die
hoedanigheid is er ruimte voor eigen interpretaties en visies. Dergelijke stukken worden onder eigen naam
gepubliceerd. Informatieve teksten zonder auteursnaam zoals o.a. ook de tentoonstellingsagenda en SE
Mafoortjes, zijn van de redactie (tenzij anders aangegeven).
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Geen bedachte, maar verschoven geschiedenis
Een reactie op 'Bedachte geschiedenis’ van Ad M aas1
H e n k F eikem a, R eeu w ijk
Inleiding
Het kan niet ontkend worden dat Illig in de afgelopen decennia een behoorlijke invloed heeft gehad op de
discussie over de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving. Zijn stelling is dat er in het eerste millenni
um een fictieve periode van bijna driehonderd jaar is opgenomen die is gevuld met al dan niet verzonnen
gebeurtenissen. Hij baseert zijn onderzoek op het feit dat bij de invoering van de Gregoriaanse kalender in
1582 er maar tien dagen werden gecorrigeerd in plaats van de benodigde dertien. Zijn berekeningen berus
ten op de aanname dat in het jaar 44 voor Chr. de Juliaanse kalender was ingevoerd, die in de zestiende
eeuw bijna dertien dagen uit de pas met de natuur had moeten lopen. In werkelijkheid waren het maar tien
dagen. Dat met drie dagen geen rekening werd gehouden, bevreemdde hem. Zijn conclusie was dan ook
dat het verleden bijna drie eeuwen korter moet hebben geduurd dan de historici beweren, wat zou beteke
nen dat er ongeveer driehonderd jaar geschiedenis zou kunnen worden geschrapt. De vraag was natuurlijk
welk tijdvak daarvoor in aanmerking kwam. Illig koos voor de Karolingische periode, want hij kon zeer
overtuigend aantonen dat dit imperium nooit heeft bestaan, waarbij vooral een rol speelde dat er geen ar
cheologisch bewijsmateriaal is. De beroemdste keizer, Karei de Grote, werd zelfs als een fantoomfiguur
afgeschilderd, wat niet inhoudt dat een dergelijke belangrijke vorst nooit zou kunnen hebben geleefd. Een
van de veronderstellingen tegenwoordig is dat Frederik Barbarossa voor deze grote koning, Carolus Magnus, in de verhalen over dit Frankische rijk model heeft gestaan. Anderen beweren dat Genghis Khan mis
schien als voorbeeld voor deze fictieve Frankische keizer heeft gediend.
Illig heeft voor het onderbrengen van zijn drie fictieve eeuwen voor het Karolingische rijk gekozen, maar
bij nader inzien was dit helemaal niet nodig geweest. W ant in zijn onderzoek heeft hij dit feit niet ge
bruikt, het was alleen maar een aanleiding om zich met dit imperium bezig te houden. Het was natuurlijk
mooi meegenomen dat er volgens hem drie eeuwen niet bestonden en dat het Karolingische rijk net zo
lang duurde, maar nodig was het voor zijn onderzoek niet. Hij had ook andere tijdvakken kunnen kiezen,
bijvoorbeeld de donkere middeleeuwen (tussen 300 en 1000 n.Chr.) waarvan nauwelijks iets bekend is. De
eerste helft van het tweede millennium lag niet voor de hand vanwege het overvloedige archeologische
bewijsmateriaal. Aan de Romeinse tijd heeft hij zich ook niet gewaagd, want ook daarvoor zijn nogal wat
archeologische bewijzen. Bekijken we echter de dateringen van de vondsten met de huidige kennis, en
deze is heel recent, dan moeten we hierbij nu toch vraagtekens zetten. Want uit nieuw onderzoek naar de
betrouwbaarheid van de C14-dateringen blijkt dat deze door foute aannames minder nauwkeurig zijn dan
we eerst dachten. De afwijkingen kunnen meer dan duizend jaar bedragen en dat is een te grote marge
voor de periode waarmee wij ons bezighouden. Later in dit artikel kom ik op deze kwestie terug.
Alleen het Karolingische rijk heeft de aandacht van Illig gehad. Toch lag het voor hand om ook de donke
re middeleeuwen in het eerste millennium daarvoor te schrappen. Hij heeft dit waarschijnlijk niet gedaan
omdat hij dan niet kon verklaren waarom er maar tien dagen zijn gecorrigeerd. Bovendien heeft hij verder
niet getwijfeld aan de juistheid van de geschiedschrijving en het feit dat in de eerste eeuw voor onze jaar
telling de Juliaanse kalender was ingevoerd. Hoe dan ook, het eerste millennium bevat een tijdvak van
zo’n zes tot zeven eeuwen, waarvan geen enkele historische gebeurtenis bekend is en waarvoor elk ar
cheologisch bewijs ontbreekt. Je zou in de denktrant van Illig de Romeinse tijd aan de Byzantijnse periode
kunnen koppelen. Hierop aansluitend wil ik het recente onderzoek van Uwe Topper noemen. In zijn arti
kel Auswirkungen der Prazessionssprünge a u fd ie Jahreszahlung2 behandelt hij de invloed van de precessiebeweging van de aarde op de jaartelling, een verschijnsel waarbij de hellende aardas een kegelmantel
beschrijft. Tegenwoordig verplaatst de aardas zich in 72 jaar over 1 graad of doorloopt de top van het ver
lengde van de aardas in 25.920 jaar een cirkel om de Noordpool. Volgens Topper is dit niet altijd zo ge
weest, want uit de in de historische literatuur genoemde astronomische verschijnselen is af te leiden dat de
precessie in het verleden af en toe sprongsgewijs is veranderd. Soms bedroeg deze 200, 100, 66 of 50 jaar
per graad. Het gevolg hiervan voor de jaartelling is dat deze met vele eeuwen kan worden ingekort, zoals
in figuur 1 schematisch is weergegeven. Zo schuift bijvoorbeeld de tijd van Julius Caesar op naar de ne
gende eeuw.
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Prazessionsspmnge und Prazessionsrate auf dem Zeitstrahl

©utozoos

Fig. 1 Invloed van de precessiesprongen op de chronologie
Mocht Topper gelijk hebben, dan zijn Karei de Grote en Caesar tijdgenoten of misschien eikaars reflectie.
Maar heeft hij gelijk? Het antwoord op deze vraag weet ik niet, maar ik heb zo mijn twijfels, want het
fenomeen dat de aardas zich af en toe met sprongen heeft voortbewogen doet mij sterk denken aan een
zelfde soort gedrag van de maan omstreeks het jaar 1000 dat door de Amerikaanse NASA-onderzoeker
Robert Newton is vastgesteld en dat hij niet kon verklaren. Nader onderzoek wees uit dat het vreemde
maangedrag te wijten was aan verkeerde dateringen van de in de historische literatuur beschreven eclip
sen.3 De precessie is een gevolg van de tolbeweging van de aarde, maar een sprong van de aardas lijkt mij
een gevolg van externe invloeden vanuit de kosmos, waarbij je zou kunnen denken aan inslagen van grote
aantallen meteorieten. Een catastrofe van een dergelijke omvang zou in een paar duizend jaar zo’n vier
keer moeten hebben plaatsgevonden. Het is niet uitgesloten, maar de literatuur rept met geen woord over
deze rampen. Daarom denk ik dat het verhaal van Topper niet klopt. Ook bij hem moeten verkeerde date
ringen van de astronomische verschijnselen een rol hebben gespeeld.
Ook al kloppen hun uitgangspunten waarschijnlijk niet, Illig en Topper hebben in ieder geval aangetoond
dat de geschiedenis van het eerste millennium niet met de werkelijkheid overeenkomt. Ook uit andere
onderzoeken is gebleken dat dit het geval is. Het meest overtuigende is wel dat bronnen soms al melding
van een toepassing maken terwijl de uitvinding of ontdekking nog moet worden gedaan, waarbij de tijd
tussen de twee gebeurtenissen m eer dan duizend jaar kan bedragen. Het is zoiets als eerst een gloeilamp
ontwikkelen en pas daarna de elektrische stroom uitvinden. Dit verschijnsel wijst erop dat er met de ge
schiedenis is geschoven en dat historische gebeurtenissen soms in de verkeerde volgorde zijn geplaatst.
Natuurlijk zal het nodige zijn verzonnen, maar dat betekent nog niet dat alle geschiedenis is bedacht, al
leen de volgorde klopt af en toe niet, en soms zijn ook de tijdvakken waarin gebeurtenissen zich hebben
afgespeeld, korter dan in de boeken staat vermeld.
Sinds de invoering van het huidige model van de geschiedenis is er de nodige kritiek geweest. In een vorig
nummer van SEMafoor 4 heb ik hiervan uitvoerig verslag gedaan, waarbij vooral het accent op de resulta
ten van het chronologieonderzoek is gelegd. Zeker zo interessant zijn de methoden die de onderzoekers
hebben gebruikt, waarvan hierna een beknopt overzicht volgt. Uit hun onderzoeken blijkt dat er weinig
geschiedenis is bedacht. De meeste gebeurtenissen hebben wel plaatsgevonden, alleen de locaties en peri
oden verschillen van die in de geschiedenisboeken. De verschillen zijn ontstaan doordat met tijdvakken is
geschoven, waarbij in enkele gevallen sommige tijdvakken als model voor andere episoden hebben ge
diend.
Ondanks de wijdverbreide opvatting dat het huidige historische model volledig wordt ondersteund door
archeologische vondsten, is een paar jaar geleden onomstotelijk aangetoond dat de door archeologen en
historici gebruikte kalibratiekromme die het verband tussen de C14-dateringen en de kalenderdata aanSEM afoor jaargang 11 nr. 2, mei 2010
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geeft, niet correct is. De afwijkingen voor de periode van de menselijke beschaving kunnen tot meer dan
duizend jaar oplopen. De oorzaak is de foute veronderstelling dat het C14-gehalte in de atmosfeer altijd
constant is geweest. In het eerste millennium was het in een bepaalde periode zelfs vijftien procent lager!
Ook dit punt komt hierna aan de orde.
Onderzoeksmethoden
De onderzoeken kunnen als volgt worden ingedeeld. Hier en daar zijn deze van een korte toelichting en
voorbeelden voorzien. Een uitvoerige behandeling is achterwege gebleven. Voor meer informatie verwijs
ik dan ook naar de door mij genoemde literatuur.

Analyse van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de mensheid
Bij de ontwikkeling van de wetenschap en technologie in het verleden gebeurden vaak onwaarschijnlijke
dingen. Het bereiken van een bepaald kennisniveau en ontdekkingen vonden in een lege ruimte plaats,
d.w.z. er was geen kennisverwerving aan voorafgegaan en voorwaarden voor hun optreden ontbraken. Het
niveau van nieuwe kennis kwam niet alleen niet overeen met het niveau van de culturele ontwikkeling van
de maatschappij, maar bleef vaak ook eeuwenlang ontoegankelijk. De oude Grieken gebruikten bijvoor
beeld voor hun astronomische berekeningen al kennis die pas tijdens de renaissance voor wetenschappers
toegankelijk werd. Kennis werd dus blijkbaar niet doorgegeven, maar wetenschappelijke en technische
ontwikkelingen werden ook niet vergeten. Een dergelijke gang van zaken is absurd, omdat een samenle
ving in werkelijkheid geen afstand wil doen van de voordelen die ontdekkingen met zich meebrengen.
Normaal is dat een maatschappij alleen datgene ontwikkelt wat voor haar van nut is, maar de vooruitgang
van de wetenschappen kan niet geïsoleerd plaatsvinden, omdat daarvoor de expertise van de maatschappij
nodig is. W anneer bepaalde gebieden onvoldoende zijn ontwikkeld, kan er ook geen wetenschappelijke
doorbraak plaatsvinden. Maatschappij en wetenschap hebben elkaar nodig en beïnvloeden elkaar. Daarom
klopt het beeld niet dat wij bijvoorbeeld van de oude Chinezen hebben. Volgens de overlevering leidden
zij enerzijds een primitief leven, maar anderzijds waren zij in zijden gewaden gekleed en observeerden zij
het planetaire stelsel met optische instrumenten.
Analyse van technologieën
Elk artefact geeft niet alleen informatie over de technologie waarmee het is gemaakt, maar het zegt ook
iets over onze voorouders die het hebben gebruikt. Aan de hand van opgegraven voorwerpen kunnen we
iets leren over het technologische niveau van de maatschappij waarin onze voorouders leefden. W anneer
historici geen kennis van technologische ontwikkelingen hebben, kunnen voorwerpen fout worden geda
teerd. Sieraden met harde edelstenen die van dunne gaatjes zijn voorzien, kunnen bijvoorbeeld nooit uit de
eerste eeuw van onze jaartelling afkomstig zijn, omdat men pas in de middeleeuwen over de techniek be
schikte gaatjes in dit soort edelstenen te boren. En wat moeten we bijvoorbeeld denken van Romeinse
soldaten die met gladgeschoren gezichten zijn afgebeeld? Pas in de late middeleeuwen waren de scheer
messen scherp genoeg om de baarden af te scheren. Bezit u toevallig een exact ronde Romeinse munt, dan
kunt u er zeker van zijn dat het een vervalsing is, omdat men toen niet over de daarvoor vereiste persen
beschikte. En zo zijn er meer van dit soort voorbeelden.
Analyse van astronomische verschijnselen
Historische bronnen bevatten vaak informatie over de positie van hemellichamen en zons- en maansver
duisteringen. Tegenwoordig kunnen we exact berekenen wanneer deze constellaties en verschijnselen
hebben plaatsgevonden. W anneer de gevonden datum niet overeenkomt met die van het document waarin
de desbetreffende astronomische gebeurtenis is vermeld, weten we dat het document van een andere tijd
is. Een heel typerend voorbeeld is de triade tijdens de Peloponnesische Oorlog. Deze blijkt niet in de vijf
de eeuw voor het begin van onze jaartelling te hebben plaatsgevonden, maar pas in de middeleeuwen.
Horoscopen op gebouwen, monumenten en andere erfenissen uit het verleden (bijvoorbeeld wandkleden
en graftomben) geven eveneens informatie over de ouderdom van deze “historische bronnen”. Ook deze
hemelse afbeeldingen zijn na te rekenen. Bij significante afwijkingen kan wel worden geconcludeerd dat
de horoscopen en “bronnen” uit verschillende tijden stammen, maar we mogen niet meteen de conclusie
trekken dat de “bronnen” dan ook jonger zijn, omdat niet uitgesloten mag worden dat de horoscopen pas
later zijn aangebracht. Zekerheid kan pas worden verkregen wanneer er ook andere aanwijzingen en be
wijzen zijn die de conclusie ondersteunen.

4

SEM afoor jaargang 11 nr. 2, mei 2010

Wiskundige analyses
Een wiskundige analyse van literaire bronnen geeft eveneens informatie over het verleden. Nikolai A.
Morozov en Anatolij T. Fomenko hebben hiervoor statistische methoden ontwikkeld.5 Door bronnen on
derling te vergelijken heeft de laatste aangetoond dat er parallellen van dynastieën en reflecties van ge
beurtenissen bestaan. Zijn conclusie is dat er met tijdvakken is geschoven en dat de middeleeuwen model
hebben gestaan voor de geschiedschrijving van vroegere tijden.
De Russische onderzoeker Vjatsjeslav A. Lopatin heeft wiskundige wetmatigheden in de geschiedschrij
ving ontdekt, wat volgens hem niet anders kan betekenen dan dat de desbetreffende gebeurtenissen niet
werkelijk hebben plaatsgevonden, maar op papier zijn berekend. Hiervoor werd de formule Dn = Dr - S
gebruikt, waarin Dr en Dn respectievelijk de data van een reële gebeurtenis en de nieuwe (verzonnen)
gebeurtenis zijn. Hoewel Dr in principe de datum van een reële gebeurtenis is, kan het ook een berekende
datum zijn. S is een getal dat is gerelateerd aan het cijfer 9 en als een chronologisch interval kan worden
opgevat. Een andere eigenschap van S is dat het getal door negen deelbaar is. Zo zijn bijvoorbeeld de ge
boorte- en sterfdata van de Griekse wijsgeer Plato (427-347 v.Chr.) berekend uit die van de middeleeuwse
wijsgeer Plethon (1355-1453), en wel als volgt. Uitgaande van Dr = 1355 en een willekeurig gekozen
getal S = 1782 [(1+7+8+2 = 18 (1+8 = 9)] vinden we dat Dn = - 427. Dn = - 347 volgt uit Dr = 1453 en S
= 1800 (1+8+0+0 = 9). Het boek van Lopatin6 staat vol met dit soort merkwaardigheden.

Analyse van kunstwerken
Schilderijen en fresco’s met historische afbeeldingen laten ons iets van het verleden zien. Soms tonen ze
hoe het echt is geweest, maar vaker zijn het verzonnen taferelen zoals op de prachtige schoolplaten van
Isings. Ze kunnen ons echter wel iets meer betrouwbaars over de geschiedenis vertellen wanneer ze met
elkaar worden vergeleken. De analyses van Alexander M. Zjabinskij laten zien dat er tussen de kunstwer
ken uit de renaissance en de oudheid opvallende parallellen bestaan.7
Soms stellen fresco’s ons voor raadsels, zoals een fresco uit Pompeii dat een waterkan toont van doorzich
tig Venetiaans glas uit de late middeleeuwen.8
Analyse van literaire werken
Schrijvers refereren vaak aan belangrijke literaire werken van hun vroegere collega’s. Enkele middel
eeuwse schrijvers vormen hierop een uitzondering. Zij memoreerden bijvoorbeeld wel de publicaties van
hun voorgangers in de ene periode, maai' die uit een andere periode werden genegeerd. Met de door Zja
binskij voor de beeldende kunst ontwikkelde sinusoïde6 kan dit gedrag worden verklaard.9 Het blijkt dat
we het antwoord bij de geschiedschrijvers moeten zoeken.
Taalkundige analyse van literaire bronnen
In de beginperiode van het chronologieonderzoek hielden de wetenschappers zich alleen maar met de taal
kundige analyse van historische teksten bezig. Pas later zijn de teksten met wiskundige technieken onder
zocht. De stijl, het woordgebruik en de frequentie van woorden verraden vaak de schrijver en de tijd waar
in een bron is geschreven. De Engelse hoogleraar Edwin Johnson heeft zo bijvoorbeeld vastgesteld dat de
in de Bijbel opgenomen brieven van Paulus van verschillende auteurs afkomstig zijn.10 Ook het noemen
van gebruiken en voorwerpen geven informatie over de betrouwbaarheid van de bron. W anneer bijvoor
beeld in een zogenaamd middeleeuwse boek het woord ‘computer’ zou voorkomen, ook al zou het op
perkament zijn geschreven, is het zeker dat het niet om een eeuwenoude uitgave gaat.
Literaire bronnen zijn niet altijd schriftelijke documenten of boeken, want teksten kunnen bijvoorbeeld
ook op muren, cameeën en schilderijen staan, zoals de in oktober 1846 in een Etruskisch grafmonument in
Italië gevonden inscriptie. Er bestaat nog steeds heel veel onduidelijkheid over de Etrusken die tussen 800
en 100 v.Chr. zouden hebben geleefd. Lange tijd hebben zij in Etrurië, een gebied in Midden-Italië, ge
woond. De huidige bewoners van Toscane zouden van hen afstammen. Wetenschappers hebben nog
steeds moeite het Etruskisch te ontcijferen. Zij achten deze taal onvertaalbaar. Volgens hen zijn er ver
schillende talen op losgelaten, maar alle pogingen leidden tot niets. Het vreemde is dat het Oudslavisch
niet wordt genoemd, want juist deze taal biedt perspectief zoals de Russische hoogleraar Fadeej Volanskij
in de negentiende eeuw heeft aangetoond. Hij was met zijn methode in staat de teksten te vertalen. Een
probleem was dat sommige een duidelijk christelijk karakter hadden, wat er toe heeft geleid dat het groot
ste deel van zijn publicaties is vernietigd en zijn onderzoek werd doodgezwegen.11
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Analyse van geografische kaarten
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dit geldt zeker voor oude geografische kaarten die een schat
aan informatie over het verleden bevatten. Hierop kunnen we bijvoorbeeld zien dat er vroeger meer plaat
sen Babylon heetten en dat Jeruzalem lange tijd niet in het Midden-Oosten lag, maar op de plaats waar nu
Istanbul zich bevindt. Rome stond bijvoorbeeld niet eens op de meeste kaarten, vreemd eigenlijk als je je
bedenkt dat deze stad in de literatuur toch als het centrum van de antieke en middeleeuwse wereld werd
gezien. En waarom werd de door de Romeinse keizer Hadrianus in de tweede eeuw in Schotland aange
legde muur nog tot in de zeventiende eeuw Picts Wall genoemd? Op een kaart van de historicus John
Speed (1552-1629) uit 1611 komt deze benaming voor, evenals op nog andere oude kaarten. En wat des te
vreemder is dat op deze kaart uit de zeventiende eeuw de koninkrijken van de Pikten en de Schotten apart
staan vermeld. Zelfs op de talenkaart uit het begin van de achttiende eeuw van de Duitse hoogleraar Gottfried Hensel met in verschillende talen de beginregels van ‘Het Onze Vader’ worden de Pikten en Scoten
expliciet vermeld. Ook is op deze kaart Midden-Italië met Etrurië aangeduid en het Etruskische alfabet in
de groep Slavische talen opgenomen. Het lijkt uitgesloten dat een paar eeuwen geleden de Etrusken nog in
Italië woonden, maar of ze meer dan tweeduizend jaar geleden er toen al verbleven, is ook nog maar de
vraag.
Kortom, oude geografische kaarten spreken de literaire bronnen af en toe tegen en plaatsen ons voor raad
sels die met het traditionele model van de geschiedenis niet zijn op te lossen.
Psychoanalyse van de geschiedenis
Tot slot noem ik nog de door Lopatin geïntroduceerde mogelijkheid het waarheidsgehalte van de ge
schiedschrijving met psychoanalytische methoden te onderzoeken.
Hij gaat hierbij uit van de behoeftes van de mens zoals die door de Amerikaanse psycholoog A. Maslov
zijn geformuleerd:
1. Fysiologische behoeften (aan voedsel, drinken en slaap)
2. De behoefte aan gevaar te ontsnappen (fysisch en psychisch)
3. De behoefte in een positief sociale omgeving te leven (contacten, liefde, bij een groep willen horen
enz.)
4. De behoefte aan zelfrespect en gevoel van eigenwaarde
5. De behoefte dingen tot stand te willen brengen
De volgorde van de behoeften is hiërarchisch, d.w.z. een behoefte ontstaat pas als aan de vorige is vol
daan. W anneer er een behoefte is, ontstaat er een doel. W anneer ze met elkaar worden verbonden, ontstaat
er een motief wat de basis is van elke menselijke activiteit. Dit geldt niet alleen voor personen, maar ook
voor groepen. Ongemotiveerd gedrag bestaat niet. In feite draait het vaak om de woorden waarom en hoe.
W aarom deed een volk of maatschappij het ene wel en het andere niet? W aarom trok Alexander de Grote
naar het oosten om met veel moeite tegen de Perzen te strijden, terwijl het voor hem veel eenvoudiger was
om W est-Europa te veroveren? Hoe kon Karei de Grote een enorm groot rijk besturen zonder over de
daarvoor benodigde infrastructuur en economische en financiële middelen te beschikken? Het is een
nieuw onderzoeksgebied met een nog ongekend perspectief.
Archeologische vondsten
Ook al hebben de chronologieonderzoeken aangetoond dat het beeld dat wij van het verleden hebben niet
met de werkelijkheid overeenkomt, toch worden hun bevindingen door de gevestigde wetenschap niet
geaccepteerd, althans men komt er niet openlijk voor uit dat zij wel eens gelijk zouden kunnen hebben.
Natuurlijk is het moeilijk te accepteren, want de archeologische vondsten bevestigen toch overduidelijk
het huidige algemeen aanvaarde model van de geschiedenis. M aar hebben de archeologen gelijk? Ad
Maas heeft in zijn artikel al het falen van de door hen meest gebniikte dateringstechnieken aan de orde
gesteld. Al zo’n tien jaar geleden hebben Christian Blöss en Hans-Ulrich Niemitz geponeerd dat de C14methode en de dendrochronologie niet die nauwkeurigheid hebben die algemeen wordt aangenomen. Niet
temin hebben wetenschappers van diverse disciplines al jaren geleden een internationale kalibratiekromme, die het verband tussen C14-dateringen en kalenderdata aangeeft, vastgesteld. Op basis van nieuwe
metingen wordt deze kromme om de zoveel jaar aangepast. Een paar jaar geleden heeft de geofysicus A.
Tjoerin aangetoond dat deze kromme fout is.12 De oorzaak is de verkeerde aanname dat het C14-gehalte in
de atmosfeer altijd constant is geweest. Uit recente onderzoeken van vooraanstaande wetenschappers is
gebleken dat dit gehalte met de tijd fluctueert en afhankelijk is van het aardmagnetisme en de activiteit
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van de zon. Omstreeks het jaar 800, het jaar waarin Karei de Grote zogenaamd door de paus tot keizer
werd gekroond, was het gehalte zestien procent lager dan wat tegenwoordig als uitgangspunt wordt geno
men. Als men zich bedenkt dat een afwijking van één procent al een fout van ruim tachtig jaar geeft, dan
verschuiven de data van de archeologische vondsten uit de tijd van Karei de Grote naar 400 v.Chr., een
fout van ruim twaalfhonderd jaar! Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft hij twee
grafieken geconstrueerd, waarmee vroegere C14-dateringen van artefacten in correcte kalenderdata kun
nen worden omgezet, waarbij hij onderscheid maakt tussen de oude Egyptische artefacten en de vondsten
uit de antieke oudheid en de Romeinse tijd. Voor bijzonderheden verwijs ik naar zijn publicaties. In een
van zijn artikelen13 laat hij bijvoorbeeld zien hoe de anomalieën in de vondsten van antieke amforen in de
Middellandse Zee (van sommige tijdvakken werden geen amforen gevonden) door het verkeerde verband
tussen C14-dateringen en kalenderdata zijn ontstaan. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat scheeps
rampen min of meer continu gebeuren. Dit vermoeden wordt door een nieuwe kalenderdatering met de
twee grafieken bevestigd (de amfoorloze tijden verdwijnen en de geschiedenis schuift op naar onze tijd).
Het onderzoek van Tjoerin is een doorbraak voor een nauwkeuriger datering van archeologische vondsten,
maar ik vrees dat de gevestigde wetenschap zich van zijn werk niets zal aantrekken. Er staan te veel be
langen en reputaties op het spel om deze nieuwe inzichten te accepteren. Een reactie die heel begrijpelijk
is, maar geen verstandige.
Slotopmerkingen
Het bovenstaande heeft natuurlijk ook gevolgen voor de auteurs van SEM. Degenen die zich met de Ro
meinse vondsten bezighouden zullen zich nu moeten afvragen of de artefacten uit de eeuwen rondom het
begin van onze jaartelling wel werkelijk uit deze tijd stammen. W anneer de C14-data bekend zijn, kunnen
de bijbehorende kalenderdata met de kalibratiekromme van Tjoerin op eenvoudige wijze worden bepaald.
Op basis van herdateringen elders14 kan worden verwacht dat de nieuwe data naar onze tijd zullen op
schuiven, waarmee natuurlijk niet is gezegd dat er geen Romeinse tijd is geweest, hooguit wat later.
W anneer de Romeinse vondsten in de tijd opschuiven, betekent dit dat ook de op de Peutinger-kaart voor
komende wegen later zijn aangelegd, als we aannemen dat deze kaart uit de begintijd van onze jaartelling
stamt en de werkelijkheid weergeeft. Zoals bekend, denken anderen daar anders over. Hoe groot de ver
schuivingen voor de Lage Landen zijn, zullen nadere onderzoeken moeten uitwijzen, maar ik ben bang dat
het eerste millennium aardig leeg zal raken, ook omdat is aangetoond dat er in die tijd geen Karolingisch
rijk is geweest en van de resterende donkere middeleeuwen niets bekend is.
Ten slotte wil ik nog opmerken dat volgens mij de in de bronnen vermelde historische gebeurtenissen voor
een groot deel wel hebben plaatsgevonden, alleen in een andere chronologische volgorde en soms onder
een andere naam. Kortom, er is geen sprake van bedachte geschiedenis, maar eerder van verschoven histo
rie.
1 M aas, A.C. 'Bedachte geschiedenis in het eerste millennium? Een mogelijke probleemstelling' in: SEMafoor 11-1
2010, p. 2-6
2 Topper, U. Auswirkungen der Präzessionssprünge auf die Jahreszählung 2009
http://www.ilva.it/chrono/pages/auswirkungendt.html
3 Fomenko, A.T. History: Fiction or Science? deel 1, Delamare Publishing, London, 2003 p. 93 e.v.
4 Feikema, H. 'Het snoer van Scaliger als keurslijf van SEM' in: SEMafoor 10-4 2009 p. 15-20.
5 Fomenko o.c.
6 Lopatin, V.A. Matrix van Scaliger 2007 http://www.scaliger.ru (in het Russisch).
7 Zjabinskij, A. Een andere kunstgeschiedenis 1999 http://imperia.lirik.ru (in het Russisch).
8 Interessant in dit verband is ook het onlangs verschenen artikel:
Tschurilow, A .Die Besonderheiten der Wasserleitung von Domenico Fontana (Sarnokanal) und das Datum des
Untergangs von Pompeji, Verlag für Akademische Texte Grin 2009 http://www. grin.com. Dokument Nr.
V I40554
9 Kaljoeznij, D.V. en A.Zjabinskij Een andere literatuurgeschiedenis 2005, http://imperia.lirik.ru (in het Russisch).
10 Johnson, E. (1894): The Pauline Epistles, London 1894 http://www.radikalkritik.de.
11 Fomenko o.c. Deel 5 hoofdstuk 15 2010?) (de Engelse editie verschijnt waarschijnlijk in 2010).
12 Tjoerin, A. M. De praktijk van dateren met C l4, deel 3, tijdschrift 3 (november 2005), op website
http://www.chronologia.org (in het Russisch).
13 Tjoerin, A.M. et systeem “dateren met amforen”en de nieuwe chronologie van Fomenko en Nosovskij, tijdschrift 8
mei 2009 op website http://www.chronologia.org (in het Russisch).
14 Tjoerin, A.M. Datering van de archeologische cultuur van de Scythen m.b.v. de C14-methode, tijdschrift 6 (no
vember 2007) op website http://www.chronologia.org (in het Russisch)
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HET WERK VAN UWE TOPPER
De belangrijkste publicaties van Uwe Topper kan men
het beste in de juiste volgorde lezen: Erfundene Ge
schichte. Unsere Zeitrechnung ist falsch (1999), Fäl

schung der Geschichte. Von Persephone bis Newtons
Zeitrechnung (2001) en Zeitfälschung. Es begann mit
der Renaissance. Das neue Bild der Geschichtsschrei
bung (2003). In sommige commentaren op het werk van
Topper wordt gesteld dat hij in korte tijd een grote om
slag in zijn ideeën over de chronologie van het eerste
millennium gemaakt zou hebben. Dit suggereert een
zekere oppervlakkigheid en een grote mate van incon
sequentie. In dit artikel wordt toegelicht dat dit niet het
geval is, en dat staat los van de vraag o f ik zijn ideeën
kan onderschrijven.
Topper is begonnen als een overtuigd lid van het net
werk van Heribert Illig. Ook hij beargumenteert een
fantoomtijd. Illig heeft deze fantoomtijd berekend op
297 jaar, en aan die berekening heeft Topper bijgedra
gen. Belangrijk in zijn eerste boek (Erfundene Ge
schichte) is het hoofdstuk over de mogelijkheid van een
absolute chronologie. Aan de hand van Hans-Ulrich
Niemitz (vooral diens C14-crash. Das Ende der Illusion

mit Radiokarbonmethode und Dendrochronologie da
tieren zu können, 1997) komt ook Topper tot de conclu
sie dat beide methoden op cirkelredeneringen berusten,
ook in combinatie m et elkaar. Hiermee is de kous voor
Topper af. Hij komt op archeologische kwesties niet
meer terug. De archeologie functioneert volgens hem
(nog) niet als zelfstandige wetenschap, maar gedraagt
zich als horige hulpwetenschap. Opmerkelijk in dit boek
is de kwestie van een kosmologische ramp die aanvan
kelijk in de jaren rond 400 v.Chr. gedateerd werd maar
bij nader inzien nu tussen 800 en 700 v.Chr. terecht
komt. In ons land is Bas van Geel de belangrijkste on
derzoeker die deze kwestie behandelt. H et gaat om een
kwestie die ook in verband gebracht wordt m et het
thema van de klimaatverandering. Deze ramp wordt hier
genoemd, omdat Topper in zijn twee volgende boeken
uitgaat van een andere kosmologische ramp.
In Fälschungen komen Scaligers chronologieschema’s
op tafel. Topper maakt aannemelijk hoe ingrijpend de
invloed is van deze Franse en Leidse hoogleraar op ons
denken over de volgorde van historische ontwikkelin
gen en gebeurtenissen. Er komt nu een verschuiving van
zijn denken aan de orde. Kun je een bepaalde fantoom
tijd eigenlijk wel markeren en als ingeschoven geschie
denis zien? Is dat niet een wat te eenvoudige wijze van
denken? Met andere woorden: een fantoomtijd is nu
eenmaal aanwezig in een veel omvangrijker verleden. Je
moet eigenlijk onze opvattingen van het eerste millen
nium n.Chr. in twijfel trekken om een fantoomtijd van
drie eeuwen te kunnen verantwoorden. Welnu, Topper
houdt vast aan de fantoomtijdhypothese maar maakt dus
zijn historisch referentiekader breder. Er is volgens hem
geen enkel contemporain document uit het eerste mil
lennium dat een basis biedt voor een bewijs dat de con
ventionele chronologie bewijsbaar is. En met de archeo
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logie heeft hij al afgerekend: uiteraard niet met vondsten
die gedaan worden, want die zijn evident, maar wel met
de datering ervan.
In het derde boek breekt het denken van Topper op
volle breedte door. Daarin komt tot uitdrukking de om
vang van de kosmologische ramp die de aarde halver
wege de veertiende eeuw heeft getroffen. Zo zwaar dat
de tijd inderdaad stil stond In die periode breekt ook
de pest op een gigantische schaal uit. Eeuwen van dave
rende bloei in een aanzienlijk warmer klimaat krijgen
een ongekende anticlimax. In het boek Rungholt. Die
suche nach einer versunkenen Stadt (2005) van Hans
Peter Duerr wordt deze periode op aangrijpende wijze
en op basis van allerlei bronnenmateriaal beschreven.
Enorme regens die enkele jaren aanhielden. De ene
misoogst na de andere. De mensheid leek ziek en ster
vende; overal lijken en kadavers. Archäologie in
Deutschland bracht in 2008 een themanummer over het
feit dat nederzettingen in heuvel- en berglandschap
wegspoelden en onder enorme sedimentlagen bedolven
werden in de dalen. Op onze planeet herstelde zich de
situatie na een aantal decennia, maar het herstel van
kosmologische orde duurde twee eeuwen. En toen de
katholieke kerk zeker wist dat het universum weer nor
maal functioneerde, kwam het concilie van Trente en
paus Gregorius de Grote met de bekende kalendercorrectie van 10 dagen (1582). Theologie en computistiek
hingen toen nog sterk met elkaar samen. Een jaar later
kwam Scaliger met zijn chronologische constructies.
Van hem is bekend dat hij het niet eens was met de
ingreep van de kerk in de ordening van de tijd. De gre
goriaanse kalendervorming behaalde uiteindelijk toch
de overwinning en heden is ze mondiaal in gebruik.
Topper komt in zijn derde boek dus eigenlijk uit bij de
Russische chronologici (Mororosov en Fomenko) die
beweren dat alle historie van voor de veertiende eeuw
reconstructie is, en in hun ogen een valse: onze opvat
tingen over chronologie deugen niet. Hiermee is de
essentie van Toppers boeken getypeerd.
Onze vraag is nu niet of Topper gelijk heeft; de vraag is
wel of zijn zienswijze (en dus die van de Russische
wetenschappers en die van de Duitse hoogleraar Eugen
Gabowitsch) aandacht verdient en in de discussie be
trokken mag worden. Anders geformuleerd: is het nege
ren van deze visies correct vanuit wetenschapsbeoefe
ning met een wetenschappelijk belang? W ie het weet
mag het zeggen.

1 Het jaar 540 n. Chr. (of daaromtrent) wordt in allerlei
literatuur ook aangewezen als een rampperiode. Inte
ressant is de vraag wat daarvan merkbaar zou zijn in
het archeologisch onderzoek. Esther Jansma (de topdendrochronologe van Nederland) bespeurt in de peri
ode 520-570 een verpietering in de ontwikkeling van
eiken die in het veen groeiden. Haar bevindingen zijn
gebaseerd op vier stukken hout.
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RUSSISCH LEZEN
Taal is een cultuurdrager. W ie een taal beheerst krijgt
toegang tot de onderliggende cultuur en ideeën die er
leven. W ie zoals Henk Feikema het Russisch beheerst
heeft een streepje voor in de chronologie discussie. Hij
citeert Anatoly Fomenko, Vjatsjeslav Lopatin, lexander
Zjabinskij, A. M Tjoerin en refereert naar Russische
URLs. Voor de gemiddelde SEM lezer is het veelal
wachten op goeie vertalingen van de werken van deze
Russische wetenschappers en wiskundigen. Echter in de
tussentijd reikt de technologie ons toch al wat hulpmid
delen aan: Automatische vertaalsoftware. SYSTRAN
(www.systran.co.uk) is markleider vandaag en behoor
lijk wat vertaalsoftware is gebaseerd op deze producten.
Als burger ben je echter al snel een paar 100 euro kwijt
als je thuis je PC uitrust met wat professionele taalpakketten. En misschien kan het ook anders... Eén van
de meest veelbelovende ontwik-kelingen in de ver
taalsoftware is het gebruik van statistische methoden
(zeg maar het omzetten van gekende woordengroepen
naar een gekende woordgroep in een andere taal i.p.v.
het vertalen op basis van een interpretatie van het oor
spronkelijke document). 'Google Translate' is een van

de belangrijkste voortrekkers van die manier van verta
len. Het recept is eenvoudig, men neme een URL (b.v.
http://www.scaliger.ru) en vraagt op http://translate.
google.com/ de URL te vertalen (van het Russisch naar
het Nederlands).Je kan ook surfen naar http://translate.
google.com/translate_tools en onderaan de koppeling
'Nederlands' (lees: Vertalen naar Nederlands) toevoegen
aan je favoriete. Daarna hoef je maar je favoriet op te
roepen om een paginavertaling naar het Nederlands te
genereren.De kwaliteit is vooralsnog wat onvoorspel
baar maar blijft voortdurend verbeteren onder invloed
van feedback van gebruikers (een beetje zoals ook
wikipedia voortdurend uitgebreid en verfijnd wordt).
M aar al bij al best leesbaar, zeker als je gewoon een
idee wil hebben waarover het gaat.
Probeer het zelf even. Ga op zoek naar het artikel over
het gebruik van de C14 methode bij de datering van de
archeologische cultuur van de Scythen (tijdschrift 6 van
november 2007 - op http://www.chronologia.org), en
vindt het volgende motto: D e Scythen verdwenen uit de
bladzijden van de geschiedenis als plotseling zo leek
alsof ze viel in een diepe put. [Rice, 2004],

O nderstaand artikel dat ook in D e r B ern er nr, 40 van februari w erd opgenom en, is niet alleen
voor D uitsers, m aar ook voor Sem afoorlezers interessant.
H et kan als een m o zaïeksteentje besch o u w d w orden in een tijd die noch v oor D uitse, noch voor
N ederlandse en B elgische h istorici schijnt te bestaan, nam elijk de periode v an de vijfde t/m de
zevende eeuw . H et artikel is sp ecu latief van aard, m aar ik m een een aantal zeer plausibele argu
m enten bijeen g eb rach t te hebben. D e stad P apenburg aan de E em s ligt w elisw aar in D uitsland,
m aar de - volgens m ij S arm atische! - Papen m oeten zich dan ook opgehouden hebben in Z uidH olland (P apendrecht) en in A ntw erpen.

Papenburg - eine Gründung von Sarmaten?
Was ein Ortsname an Überlegungen auslösen kann
R e in h a rd Schm oeckel
Bekanntlich gibt es in der Frühgeschichte Deutschlands ein „Loch" von etlichen Jahrhunderten. Ich meine
hier nicht die Zeit, die laut den Anhängern der Illig'schen Theorie willkürlich von der katholischen Kirche
später „hinzuerfunden" sein soll, sondern einfach ein Fehlen von schriftlichen Dokumenten, ohne die ein
richtiger Historiker nicht arbeiten kann. Über das Gebiet des heutigen Deutschland haben nun einmal die
antiken Autoren etwa ab dem 5. Jahrhundert kaum noch ein W ort verloren. Und die unter den Frankenkö
nigen wieder beginnende Geschichtsschreibung in Lateinisch berücksichtigte das Gebiet in der Mitte Eu
ropas bis etwa 700 n. Chr. nur ganz minimal. Daher „fand Geschichte nicht statt", wenn man in den größe
ren deutschen Geschichtsbüchern oder Nachschlagewerken nach Vorgängen sucht, die sich zwischen dem
5. und dem 7. Jahrhundert im Gebiet unseres heutigen Landes ereignet haben könnten.
Ein kleiner Ersatz dafür können die archäologischen Funde sein, die es durchaus auch aus dieser Zeit in
Deutschland gibt. N ur ist ihre Ausdeutung schwierig (und meistens falsch), weil die Archäologen mangels
konkreter Information durch ihre historischen Fakultätskollegen aufs Raten angewiesen sind. Eine M etho
de, die ich benutze, ist das Zusammentragen von winzigen Mosaiksteinchen aus ganz verschiedenen W is
SEM afoor jaargang 11 nr. 2, mei 2010
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sens- und Lebensgebieten. Das setzt allerdings viel Mut voraus und die Eigenschaft, sich auch an kleine,
zunächst allein stehende W issensbröckchen zu erinnern, sowie auch eine gewisse Erfahrung, unterscheiden
zu können, ob sie zusammenpassen oder nicht.
Der Anlass für mein Nachdenken war die Erwähnung der niedersächsischen Stadt Papenburg an der Ems,
aus Anlass der Fertigstellung eines riesigen Kreuzfahrtschiffes in der dortigen „Meyer-Werft". M ir fiel
dabei die Frage ein: W ieso kam diese Stadt eigentlich zu ihrem Namen ?
„Pape", das war einst in der niederdeutschen Sprache das W ort für „Geistlicher". Doch bevor hieraus die
nahe liegende Schlussfolgerung gezogen wurde, Papenburg sei also eine von „Papen" (= Geistlichen) ge
gründete Burg gewesen, zog ich zunächst einmal den ausgezeichneten ADAC-Atlas von Deutschland im
Maßstab 1: 100 000 zu Rate. M it ungefähr 80 000 Eintragungen enthält er wohl das genaueste Ortsnamens
verzeichnis für Deutschland. Nicht nur jede Stadt und Gemeinde, sondern auch kleinste Ortsteile, ja Berg
namen sind darin enthalten. Nicht weniger als 22 Orte in Deutschland beginnen mit den Silben „Papen-".
Bis auf einen Ort sind sie alle winzige W eiler oder Ortsteile. Ein Schwerpunkt dieser Papen-beck, -dorf, hausen und anderer Ortsnamen liegt in Vorpommern, ein zweiter in weitem Kreis rund um Braunschweig;
schließlich ein paar solcher Orte im südlichen Schleswig-Holstein - und eben Papenburg an der Ems, die
einzige Stadt mit diesem Namensbestandteil, mehr als 200 Kilometer von den nächsten anderen „Papenorten" entfernt. Und nur diese Stadt führt das wehrhafte W ort „Burg" in ihrem Namen. Ganz offenbar hatte
ihre Gründung nichts mit der der anderen Orte mit ähnlichen Namen zu tun.
Auf den besonderen Namen Papenburg war ich aufmerksam geworden, weil ich mich erinnerte, was mir
meine flämische Forscherkollegin aus Antwerpen vor einigen Monaten gemailt hatte. In dieser belgischen
Großstadt gibt es eine Legende, die weit mehr sein muss als eine erfundene Geschichte. Im Frühmittelalter
sollen „seven Schaken" (= sieben Schachmänner !!!) an der unteren Schelde die spätere Stadt Antwerpen
gegründet haben. Man kennt die Namen dieser sieben Adelsfamilien und ihre Wappen, auch wenn die Fa
milien alle längst ausgestorben sind. Alle W appen dieser sieben Familien zeigten das „Schachbrettmuster"
der ehemaligen „Schachmänner", vier in rot-weiß, drei in anderen Farben. Vielleicht erinnern sich manche
Leser des B em er an meinen Aufsatz (Nr. 38, S. 28 ff.) in dem ich die auffallende Übereinstimmung der
Regionen beschrieben hatte, in denen „sarmatische" Pferdegräber auftauchten und der Gebiete, in denen
alte Adelsfamilien schachbrettförmige W appen hatten. Eine dieser flämischen Adelsfamilien mit einem rot
weißen Schachbrettwappen in Antwerpen hieß „ Papen"!
Forschungen zur frühen Geschichte der Stadt Papenburg an der Ems waren wenig erfolgreich. Im Jahr 1379
wurde erstmals eine Grenzburg des Bistums Münster an der Ems mit diesem Namen erwähnt; mehrere
Jahrhunderte lang muss dort zuvor eine kleine Grenzfestung mit einem Landgut unter der Herrschaft örtli
cher Adliger existiert haben - aber seit wann mochte diese Grenzburg bestanden haben ? Dazu gibt es na
türlich keine schriftlichen Dokumente. Ein Ort Papenburg ist erst seit 1630 bezeugt, die erste Kirchengrün
dung 1680. Allein dies spricht dagegen, dass die „Burg" von Pfaffen (niederdeutsch „Papen") gegründet
worden sein könnte - wenigstens von solchen, wie man sie aus der frühen Geschichte Deutschlands aus
schließlich zu kennen glaubt.
Höchst erstaunliche Ergebnisse lieferte dann ein Studium von etymologischen W örterbüchern zur deut
schen Sprache unter dem Stichwort „Pfaffe". Im Gegensatz zur Ansicht von Benno Kaiser kann es manch
mal von Vorteil sein, wenn man auch ältere Werke dieser Art zu Rate ziehen kann. Ich besitze von „Kluges
etymologischem Wörterbuch der deutschen Sprache" zwei Ausgaben: die 6. Auflage von 1905, damals
noch vom Gründer dieses Werkes selbst betreut, und die 23. Auflage von 1995. Was in der neuen Ausgabe
aus Kürzungsgründen (?) entfiel, war eine ausführliche Behandlung der für Prof. Kluge bemerkenswerten
Frage, warum in der niederdeutschen Sprache das W ort „Pape" (und im Mittel hoch deutschen „Pfaffe")
lautete. Irgendwie schien dem Sprachwissenschaftler diese Übernahme eines lateinischen (?) Fremdworts
in die niederdeutsche Sprache den Gesetzen der (1. und 2.) Lautverschiebung in den deutschen Sprachen zu
widersprechen.
Prof. Kluge schrieb in der Ausgabe 1905 noch persönlich dazu:
„Die herrschende Annahme der Ableitung aus lat. Papa , das innerhalb der weströmischen Kirche ehrenvol
le Anrede der Bischöfe und Titel des Papstes war, vermag die übereinstimmende kontinentaldeutsche Be
deutung „Geistlicher" unserer (Wort-) Sippe nicht zu erklären und ist daher mit Entschiedenheit zu verwer
fen. In der griechischen Kirche unterschied man „Papas" = Papst und „Papas" = clericus minor, und an die
letztere Bedeutung knüpft die deutsche Wortsippe an. Auch wäre auffällig, wenn ein durch die römische
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Bekehrung nach Deutschland gekommenes W ort im Hochdeutschen Verschiebung des lat. P erfahren hätte(vgl. Priester, predigen, Propst ,[wo die lateinischen W orte o h n e die übliche Verschiebung von p nach f,
v ,oder pf übernommen wurden, R. Schm] Das griechische W ort mag schon im 6. Jahrhundert durch
Deutschland verbreitet worden sein, es kam vielleicht etwas später als (das Wort) „Kirche" zu uns, was
man aus dem Fehlen des W ortes „papa" = Geistlicher im Angelsächsischen, Englischen schließen möchte.
Auch hier haben wir eine Spur der griechischen Kirche unter den Germanen. Doch lässt sich der (Völker-)
Stamm nicht bestimmen, der das griechische „papäs" als „päpa" in seinen Wortvorrat aufnahm und weiter
trug. Es drang bis ins Altnordische, wo „pape" aber auffälligerweise von den bei der Ansiedlung der Nord
länder auf Island Vorgefundenen irischen Anachoreten gebraucht wurde." (Hervorhebungen im Text durch
R. Schm)
Sollte hier tatsächlich ein deutsches Wort Hinweise darauf geben, dass Priester der christlichen Kirche mit
griechischer Sprache im Frühmittelalter im (späteren) deutschen Sprachraum in M itteleuropa tätig waren ?
Dann ist das Bestreben der w e s t römischen Kirche mit lateinischer Sprache als sicher zu unterstellen, jede
noch so kleine Spur solcher „unerwünschten Konkurrenz" mit allem Nachdruck totzuschweigen. Nur die alt
nieder-deutsche Sprache mit ihrem W ort„Pape" (= Pfaffe) legt davon vielleicht noch Zeugnis ab, und auch
das nur nach komplizierten sprachwissenschaftlichen Erklärungen.
Aber gibt es denn überhaupt eine historisch plausible Erklärung dafür, wie es zu solchem Eindringen der
griechisch dominierten Ostkirche in das Gebiet Germaniens im Frühmittelalter überhaupt kommen konnte ?
Der Professor Kluge fragte im Jahr 1905 vergebens nach dem „Stamm der Germanen, der das griechische
„papäs" (als „Pape") „in seinen W ortstamm aufnahm und weitertrug." Wohlgemerkt, hier ist nicht von den
germanischen Gote n die Rede, die unter dem Bischof W ulfila zum Christentum (arianischer Prägung) be
kehrt wurden und damit ein germanisch-sprachiges (!) Christentum begründeten. Goten sind ja auch, nach
allem was man weiß, im Gebiet des heutigen Deutschland nie aufgetaucht. Nein, hier müssen Priester oder
Kleriker mit griechischer Sprache nach Mitteleuropa gekommen sein.
Zurück zur vermutlich sarmatischen Adelsfamilie namens „Papen" im frühmittelalterlichen Antwerpen.
Könnte es nicht sein, dass es sich hier um eine Familie gehandelt hat, in der vielleicht die Priesterwürde
erblich war ? Zuerst war diese Familie vielleicht über viele Generationen zuständig für die Pflege der alt
iranischen Religion der Sarmaten, die ja ursprünglich aus Innerasien stammten. Doch die lange enge Nach
barschaft der Sarmaten mit den Griechenkolonien am Nordrand des Schwarzen Meeres, später auf der Bal
kanhalbinsel, hat mit großer W ahrscheinlichkeit auch auf die Hirtenkrieger der Sarmaten abgefärbt. Leider
gibt es für die spätere Geschichte der sarmatischen Stämme ab etwa 300 n. Chr. selbst von modernen Fach
leuten für dieses Volk nicht die geringste schriftliche Dokumentation, angesichts des völligen Fehlens anti
ker Schriftquellen zu diesem Volk in der Spätantike. Für diese spätere Zeit sind wir ausschließlich auf
Schlussfolgerungen angewiesen. Diese habe ich in meinem Buch König Chlodwig war kein Franke sowie
in mehreren im Berner veröffentlichten Aufsätzen gezogen.
Eine dieser Schlussfolgerungen ist, dass einige der Angehörigen der sarmatischen Adelsfamilien in dieser
Spätzeit Griechisch nicht nur sprechen, sondern auch lesen und schreiben konnten. Und sehr wahrschein
lich ist es, dass diese Kreise der „sarmatischen Intelligenzschicht" auch Christen wurden, nachdem das
ganze römische Reich in W esten und im Osten offiziell christlich geworden war (seit etwa 330 n. Chr.).
Also ist eine sarmatische Adelsfamilie durchaus denkbar, deren Mitglieder Priester der christlichen Kirche
mit griechischer Sprache waren und die man daher „Papen" nannte. Ob sie das Christentum in der aggres
siven W eise predigten und die Menschen missionierten, wie man es aus dem weströmisch-lateinischen
Christentum in Germanien ab dem 7. Jahrhundert kennt, mag zweifelhaft bleiben.
Erst die von mir herausgearbeitete Theorie von der Einwanderung sarmatischer Hirtenkriegergruppen nach
Germanien zwischen Rhein und Elbe im 5. Jahrhundert n. Chr. bietet eine historisch plausible Erklärung
für die von Prof. Kluge vor hundert Jahren noch vergeblich gestellte Frage. Da solche Sarmatengruppen
zwar nicht überall in Deutschland, aber doch in einigen wichtigen Regionen im Nordwesten, in der Mitte
und im Süden auftauchten, dürften sie den sprachlichen Begriff „Papen" (und noch manches Andere !)
ziemlich weit im späteren Deutschland verbreitet haben; diese hypothetische Antwort glaube ich dem
längst verstorbenen Professor Kluge aus meinem W issen 100 Jahre später geben zu können.
Übrigens bescherte mir der Blick in das „Etymologische W örterbuch der deutschen Sprache" in der Aufla
ge von 1995 noch ein weiteres M osaiksteinchen für meine Theorie. Unmittelbar vor dem Stich wort „Pfaf
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fe" steht das Stichwort „Pfad". Sprachlich und inhaltlich hat es mit dem ersten W ort wirklich nichts zu tun.
Aber mein Blick blieb auf der Erklärung (diesmal von 1995) hängen: „Die Herkunft des W ortes (Pfad) ist
unklar, zumal anlautendes ig. (indogermanisches) b- , was durch g. (gemein-germanisches) p- vorausge
setzt wird, sehr selten war, vielleicht gar nicht vorkam. Auffällig ist die lautliche Nähe zu iranischen W ör
tern (avestisch Pad-), die auf ig. (indogermanisch) pent- zurückführen. Eine Entlehnung ist jedoch sachlich
kaum wahrscheinlich, sie könnte allenfalls auf eine frühe Berührung mit den Skythen zurückgehen." W ie
der stammt die Hervorhebung im Druck von mir. Der Sprachwissenschaftler muss hier kapitulieren, weil er
keine historische Erklärung für das Phänomen findet.
Skythen in Deutschland gab es nach archäologischen Funden in nur einigen Gegenden und als sporadische
Besucher im 6. Jahrhundert vor Christus. Aber wenn Sarmaten, wie erwähnt, in verschiedenen Gegenden
Deutschlands in größerer Zahl im 5. Jahrhundert nach Christus auftauchten, dann konnten sie wohl sehr
leicht manche W orte aus ihrer Sprache, die sprachwissenschaftlich zum sogenannten „alt-nordiranischen"
Zweig der indogermanischen Sprachen zählt, in die Sprache der Menschen weitergeben, zu deren Herren
sie sich gemacht hatten. Das galt, obwohl sie - anders als Römer und andere Eroberervölker - bereit waren,
sehr bald die Sprache der von ihnen beherrschten Völker anzunehmen. Andere W orte aus der Sprache der
Sarmaten konnte ich bisher nicht finden, aber ich habe auch keine Zeit, die rund 12 000 (?) Stichworte des
modernen „Kluge" daraufhin durchzuarbeiten.
Die Zahl der Mosaiksteinchen, die sich um den Städtenamen Papenburg zu einem, wenn auch winzig klei
nen, Bild zusammenfügen, ist mit diesen Erklärungen noch nicht erschöpft. In jeweils etwa 50 - 70 Kilome
ter Entfernung haben Archäologen Pferdegräber „sarmatischer Art" aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. rund um
diesen Ort gefunden, sowohl im nordwestlichen Niedersachsen wie auch auf der anderen Seite der Grenze
in den heutigen Niederlanden. Die Stadt liegt also keineswegs in einer Region, die solche Pferdegräber
nicht kennt, auch wenn man dort selbst noch keine archäologischen Spuren direkt gefunden hat.
Und noch eine Ähnlichkeit fiel mir auf. In einem Aufsatz über das in der Thidrekssaga beschriebene „Kas
tell an der Lippe" {der Berner 37, S. 35 ff.) hatte ich die Lage des „Urbildes" dieses Kastells als W achtburg
an einem Flussübergang - mit Furt und Brücke - beschrieben, die von einigen sarmatischen Kriegern
(„Schachmännem") besetzt war. Eine ganz ähnliche „Burg" glaube ich in dem heutigen Kleinstädtchen
Drakenburg an der W eser bei Nienburg gefunden zu haben, auch sie eine Gründung von Sarmaten oder
wenigstens zu deren Zeit von ihnen besetzt.
Und wieder passt die örtliche Lage einer „Burg" an der unteren Ems ziemlich genau zu den geographischen
Gegebenheiten, wie ich sie an der Lippe und an der W eser beschreiben konnte. Offenbar überquerte einst
an einer nach Südosten gerichteten Schleife der Ems ein alter Handelsweg mittels einer Furt oder Fährver
bindung den dort schon ziemlich breiten, aber nicht sehr tiefen Fluss. Am Ostufer wurde eine kleine W ach
station mittels eines Palisadenzaunes errichtet, eine „Burg", die jeder durchqueren musste, der über den
Fluss wollte. Und die dort stationierten „Schachmänner" konnten Zoll kassieren, natürlich nicht in klingen
der Münze, die es damals noch nicht in Germanien gab, aber in anderem werthaltigen Gut.
Könnte nicht tatsächlich eine sarmatische Adelsfamilie mit ihrem Kriegergefolge, zu der Priester der grie
chischen Ostkirche gehörten („Papen"), diese „Burg" bereits am Ende des 5. Jahrhunderts am EmsÜbergang erbaut und kontrolliert haben? Andere Teile dieser Familie könnten dann weiter nach Südwesten
gewandert sein. Unterwegs mögen sie in Südholland das Örtchen Papendrecht (südlich des heutigen Rot
terdam, an einer möglicherweise ähnlichen Flusslage) gebaut haben, und wieder andere der Familie gründe
ten dann 70 Kilometer weiter südlich zusammen mit anderen sarmatischen Adelsfamilien die spätere Stadt
Antwerpen. Ist das alles „unmöglich"?
Es sind vielleicht nicht ganz unplausible Annahmen, die hier in dem kleinen Artikel zusammengefügt wor
den sind. Und ausdrücklich stelle ich ein dickes Fragezeichen dahinter. Aber schauen Sie einmal in dicklei
bige Bände der renommierten Geschichtsprofessoren über die Geschichte Deutschlands (oder Hollands) im
Frühmittelalter. Da werden Sie nicht einmal derartige Spekulationen finden. Ein Fragezeichen allerdings
erst recht nicht. Denn „Geschichte gab es ja damals in Deutschland (oder Holland oder Belgien) nicht",
verbreiten diese Professoren indirekt in ihren Büchern. Denn sie schweigen ja dazu. „Roma locuta" - oder
richtiger: „Wer schweigt, hat Recht" !?
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Geschiedenissen van twee bisdommen
’Nieuwe' zienswijzen op Willibrord
A d M aas, L eende
Onlangs werden de geschiedenissen van het bisdom Roermond en dat van 's-Hertogenbosch gepubliceerd.
In beide publicaties wordt aandacht besteed aan de tijd voor de feitelijke stichting van het bisdom en juist
die aandacht brengt enkele verrassende zienswijzen en leidt tot een zekere reflectie over de huidige stand
van zaken in de discussie over Traiectum.
Jan Peijnenburg (emeritus archivaris van het bisdom, en priester) is de auteur van het boek Van Roomsche
Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
De voorgeschiedenis start met een foto van de bekende ruiterstatuette van Karei de Grote: 'een vorst die
van doorslaggevende betekenis was voor de uitbouw van het christendom in onze streken'. De overheer
sing van de Romeinse cultuur is niet verder gekomen dan het uiterste zuiden van ons land, zegt Peijnen
burg, en hij acht het nagenoeg uitgesloten dat Servatius het evangelie heeft verkondigd in streken die later
tot het bisdom 's-Hertogenbosch zouden behoren. Herinneringen aan Servatius zijn te verklaren uit latere
banden met het kapittel van de Servaaskerk in Maastricht. Ongeveer hetzelfde zegt Peijnenburg van Willibrordus: 'Uit nader onderzoek is intussen bekend, dat de verering van W illibrordus in Brabant eerder te
verklaren is uit schenkingen aan hem en uit rechten en bezittingen van de abdij van Echtemach in onze
omgeving dan uit rechtstreekse prediking zelf. M et die schenkingen werd eigenlijk het werk van W illi
brordus onder de Friezen gesubsidieerd, maar over het gebied waar die arbeid plaatsvond wordt verder
niets gezegd.
Zo komen we met Jan Peijnenburg dus uit bij bekering van de Nederlandse Brabanders vanuit het bisdom
Luik, een zogenaamd suffragaanbisdom van het aartsbisdom Keulen. Luik was geografisch een zeer groot
bisdom: 'De aartsdekenaten waren, behalve de stad Luik, Haspengouw (waarin de oude bisschopssteden
Tongeren en M aastricht lagen), Henegouwen (met Gembloers, Fleurus en Florennes), Brabant (met Leu
ven en Zoutleeuw, terwijl Antwerpen en Brussel tot Kamerijk behoorden), Famenne (met de dekenaten
Chimay en Rochefort), Condroz (het gebied ten zuiden en ten oosten van Luik, Ardennen (met Bastogne
en Stavelot) en ten slotte Campinia of Kempenland, verreweg het meest uitgestrekt, met de dekenaten
(concilia) Hilvarenbeek (Beke), Cuijk, Woensel, Maaseik, Beringen, Susteren en het nu Duitse Wassenberg'.
Onder redactie van Régis de la Haye en Paul Hamans verscheen het boek Bisdom langs de Maas - ge
schiedenis van de kerk in Limburg. Het bisdom werd voor het eerst gesticht in 1559, maar de voorgeschie
denis van het christendom in Limburg is uitvoerig beschreven. Ook in dit boek wordt geconstateerd dat de
christianisering van Zuid-Nederland niet in verband gebracht kan worden met Willibrord, die ook niet de
eerste missionaris van Nederland genoemd kan worden, zoals nu in de canon van de Nederlandse geschie
denis wordt beweerd. Belangrijke thema is echter ongetwijfeld dat de overlevering van Servatius als (eer
ste) bisschop van Maastricht door Régis de la Haye naar het rijk der mythen wordt gedirigeerd. Deze be
vinding zat er natuurlijk allang aan te komen. W ie het boek De bisschoppen van M aastricht (1985) van
Régis de la Haye goed leest komt daar al tot de conclusie dat de historische gegevens alles bijeen vooral
betrekking hebben op een legende, waarover natuurlijk wel historisch aanwijsbaar veel geschreven is. Een
citaat uit deze voorbeeldige studie: 'Servatius zetelde 56 jaar in Tongeren, en daarna drie jaar te M aas
tricht. Hij was de tiende bisschop van Tongeren en de eerste van Maastricht. Iedereen dreef de spot met
hem, omdat hij Hebreeuws sprak als de Joden waar hij van afstamde. M aar in één enkele nacht, al slapen
de, leerde hij de landstaal, en daarna sprak hij als een geboren Tongenaar'. Dat een mythe of legende een
zeer grote historische betekenis kan hebben (dus van historische betekenis wordt) is wat Sint Servatius
betreft op indrukwekkende wijze aangetoond door de hoogleraar/kunsthistoricus A. Koldeweij met zijn
boek D er gude Sente Servas (1985).
In De bisschoppen van M aastricht houdt Régis nog wel de mogelijkheid van een werkelijke Servatius in
Maastricht open. Dat Albert Delahaye ook moeite had met een Maastrichtse Servatius heb ik al eens be
schreven in een artikel Sint Servaas: wanneer en waar? (SEMafoor 2.3). Daarin komt ook zijn Servatiusinterpretatie aan de orde: 'Het verhaal van Tongeren - Maastricht - Luik met de discussie over het verband
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tussen M aastricht en Utrecht is bij hem vervangen door het verhaal van Dowaai - Trith (met misschien
een tikje Maastricht) - Luik met daarbij de discussie over het verband tussen Toumehem (via Egmond) en
Utrecht'. Van M aastricht zijn 21 bisschoppen in kaart gebracht. 'Feit is wel dat de bisschop zowel te M aas
tricht als te Luik, tot ca. 900 bijna uitsluitend en doorlopend 'van Tongeren', Tungrensis, genoemd wordt',
noteert Régis de la Haye. De reeks eindigt met Lambertus (vermoord eind zevende eeuw n.Chr.) en
Hubertus die in Luik het bisschoppelijk werk voortzet. In 2007 publiceerde Régis de la Haye voortreffelij
ke vertalingen van de vita's van Lambertus en Hubertus. Juist in de periode van deze bisschoppen (er is
ook nog een tegenbisschop Faramundus) komt Willibrord in Francia aan.
Hans Kreijns en Louis Pirson hebben in hun boek Traiectum o f M aastricht betoogd dat W illibrord vanuit
M aastricht gewerkt moet hebben, en dat het bisdom Traiectum tot in de tiende eeuw niet Utrecht geweest
kan zijn. W at dit laatste punt betreft is er dus overeenstemming tussen de opvatting van Albert Delahaye
(Willibrords Traiectum lag in Noordwest-Frankrijk) en die van Joep Rozemeyer die Antwerpen ziet als het
betreffende Traiectum. Het boek Willibrord en Bonifatius. Waren ze ooit in Nederland? (2004) bracht de
traditionele en andere theorieën of hypothesen in kaart. De conventionele visie werd daarin verdedigd
door Ton Spamer. Ook hij noemt niet een artikel van Martin de Bruijn 'De oorsprong van de Sint Maartensverering in Utrecht' (in Jaarboek Oud Utrecht, april 1989) dat een directe confrontatie bevat met de
opvattingen van Albert Delahaye en van Mieke Breij die deze opvattingen volgde en onderschreef in haar
boek: Sint Maarten als Schutspatroon van Utrecht (1988). Dit artikel heeft tot nu toe niet de aandacht
gekregen die het verdient, en dat is een zwaktebod van de kant van degenen die 'Utrecht-Traiectum Willibrord' bestrijden. Tien jaar later liet de archeoloog Cees van Rooijen overigens zien hoe zwak onderbouwd
een Utrechts Traiectum in de vroege middeleeuwen was; opmerkelijk was het uitermate zwakke verweer
dat tegen zijn bevindingen werd gevoerd.
De discussie is ondertussen enigszins gevorderd. Dat W illibrord fysiek aanwezig was en werkte in ZuidNederland (Brabant en Limburg) wordt niet meer staande gehouden. Het duidelijkst op dat punt is de visie
die A.-J. Bijsterveld onlangs uiteenzette in zijn boek M aakbaar Erfgoed. De discussie levert tot nu toe
standpunten op. Traiectum = Tournehem of Antwerpen of Maastricht of Utrecht. De standpunten zijn
nogal categorisch en worden gezien als elkaar uitsluitend. M en zou ten aanzien van het werk van W illi
brord twee geografische lijnen kunnen trekken. De Friese lijn zou men als volgt kunnen zien: een landing
in de buurt van Gravelines en een verblijf in de regio, een verplaatsing door het Schelde-gebied naar Ant
werpen en vandaaruit een (tijdelijk te gebruiken) missiepost in de ruïnes van het castellum in MiddenNederland. De Frankische lijn betreft Echtemach, de verblijfplaats M aastricht en vandaaruit de tocht naar
het noorden naar het gebied van Hamaland en Midden-Nederland. De discussie gaat ongetwijfeld voort.

Literatuur:
Bruijn, M. de 'De oorsprong van de Sint-M aartensverering in Utrecht' in: Maandblad Oud-Utrecht jg 62 april 1989 p.
33-39
Bijsterveld, A.-J.A. Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel eifgoed en identiteit in
Noord-Brabant, Tilburg 2009
Haye, R. de la & P. Hamans (red.) m.m.v. L. Jacobs, G. Mesters, J. Rouwet & G. Venner Bisdom langs de Maas.
Geschiedenis van de kerk in Limburg TIC Maastricht 2009
Haye, R. de la De bisschoppen van Maastricht, Maastricht 1985
Haye, "Lambertus laatste bisschop van Maastricht, Hubertus eerste bisschop van Luik: hun eigentijdse levensbe
schrijvingen' in: Jaarboek 2007 deel 143 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap M aastricht 2008
Koldeweij, A.M. Der gude Sente Servas, Van Gorcum Assen-Maastricht 1985
Kreijns, J.P.M. en L.P. Pirson, Traiectum Utrecht o f Maastricht, Gadet M aastricht 1998
Maas, A.C. 'Sint Servaas: wanneer en waar?' in: SEMafoor 2-3 3 (2001)
Peijnenburg, J.W.M. Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het bisdom van 'sHertogenbosch 1559-2009 Valkhof Pers Nijmegen 2009
Rooijen, C. van 'Continue discontinuïteit'
Maas, A. e.a. Willibrord en Bonifatius. Waren ze ooit in Nederland? Papieren Tijger Breda / Studiekring Eerste M il
lennium Bavel 2004

14

SEM afoor jaargang 11 nr. 2, mei 2010

Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des
Imperium Romanum van Michael Rathmann *
W illem B ru ijn esteijn van C oppenraet, A rn h em
Onder de mail, waarin de SEMafoor-redactie mij vroeg een bespreking te schrijven over het boek van
Rathmann, trof ik enige onderlinge mails tussen de leden van de redactie. Het leek me dat de redactieleden
deze klus even heen en weer hebben geschoven omdat niemand eraan wilde. Ten slotte kwam men bij mij
terecht, omdat ik nu eenmaal blijkens mijn publicatie over de Romeinse Reisgidsen wel als deskundig
beschouwd kon worden.
Rathmanns boek is in 2003 verschenen, dus drie jaar voor mijn eigen publicatie. De lokker was dan ook:
wist je daarvan toen je je eigen tekst schreef? En in de bedoelde onderlinge mails vond ik de mededeling
van Wijffels, dat hij zijn artikel in SEMafoor (ik meende abusievelijk dat hij zijn artikel in het SEM-boek
2005 bedoelde) niet had hoeven schrijven als hij van Rathmanns boek had geweten. Dat prikkelde, en ik
stemde dus toe, onder voorbehoud, want ik had het boek nog niet onder ogen gehad.
De eerste indruk was goed: een boek van VIII+324 pagina's A4 op glossy papier met harde linnen band,
en met drie losse kaarten als bijlage. Indrukwekkender kan het nauwelijks. Maar nu de inhoud.
Het blijkt te gaan om een publieksversie van een proefschrift uit 1999 aan de Rheinische FriedrichWilhelms-Universität te Bonn. De promotor („Doktorvater") was prof. Hartmut Glasterer.
En het is „zware kost". Het is eigenlijk één lange reeks van verwijzingen naar (vooral Duitse) weten
schappelijke literatuur. Er zijn ruim 1200 voetnoten, veelal met meerdere referenties per stuk. Het is ken
nelijk geschreven, en kan ook slechts goed gelezen en bestudeerd worden, zittend in de bibliotheek van de
genoemde universiteit, met al deze literatuur onder handbereik. Systematisch doorwerken van het boek
kan ik dus wel vergeten. Ik kan slechts in de inhoudsopgave (een trefwoordenregister is er niet) kijken of
er onderwerpen aan de orde komen waar ik meen iets van af te weten.
Het eerste hoofdstuk „Die Reichsstraßen in den Provinzen - eine Begriffsklärung" verzandt naar mijn
mening in het probleem dat hij een Duits begrip (rijkswegen) probeert te definiëren aan de hand van Ro
meinse wegen. Is een rijksweg nou een via publica, een iter publicum of een via m ilitarist En wederom,
omdat het aan elkaar hangt van literatuurverwijzingen, kan ik het betoog echt niet volgen.
M aar er staat een paragraaf in „Meilensteine, Itinerare und Tabula Peutingeriana". Dat is spekkie naar
mijn bekkie; daar moet ik toch wel iets naar mijn gading kunnen vinden. En vooral: zou dat mijn eigen
publicatie beïnvloed hebben als ik het van tevoren gekend had? W elnu, ik kan gerust zijn: in een betoog
van vier pagina's vertelt Rathmann niet veel meer dan dat het momentopnamen zijn (hij ontdekt zelfs met
verbazing dat Pompeji op de PK sta a t!), dat er wel fouten in zullen zitten door het vele kopiëren, en dat er
nog veel onduidelijk en onzeker is ...
Staat er soms iets over topografie in? Jazeker: er zitten drie losse overzichtskaarten in, waarvan een van
het Gallisch-germanischer Raum. Nou ja, het zijn heel simpele schetskaartjes, waarvan de topografische
gegevens blijkens de legenda zijn ontleend aan de Barrington-atlas. Er is echter in aangegeven of de we
gen voorkomen op de Peutinger-kaart, in het Itinerarium Antonini dan wel van mijlpalen voorzien zijn. Op
dat laatste kom ik direct nog terug. M aar verder: discussie over plaatsidentificaties, afstanden e.d.? Geen
sprake van.
Het tweede hoofdstuk: „Die Verwaltung der Reichsstraßen". Ook daarin trekt een paragraaf mijn aan
dacht: „Das Leugenmaß". Het laatste woord op dit gebied? Ten aanzien van de lengte van de leuga zeker
niet! Als u mijn SEMafoor-artikel „Romeinse lengtematen" kent, of andere SEMafoor-discussies over dit
onderwerp gevolgd hebt, weet u een veelvoud van wat Rathmann te melden heeft. Het zijn weer vijf pa
gina's tekst met 27 verwijzingsvoetnoten. M aar daaruit is wel nuttige informatie te halen over de versprei
ding van de leuga. Ik kom daar zo op terug. Aardig is ook dat hij in een voetnoot een bron noemt voor de
Rasta. En ook Gallische oppervlaktematen candetum en arepennius worden in een noot terloops vermeld,
evenals een Germaanse voetmaat ter lengte van l ’/8 Romeinse voet. Van een daarmee corresponderende
Germaanse mijl (lV 8 leuga) heeft hij echter geen weet. M aar wie details over deze zaken wil weten, zal in
de universiteitsbibliotheek in Bonn moeten zijn om zijn referenties te volgen.
Een derde, heel kort hoofdstuk gaat over „die Finanzierung der Reichs Straßen".
En dat was het dan. U bent dan, inclusief de literatuurlijst, gevorderd tot pag. 149. M aar dan volgt nog een
Anhang van zo'n 175 pagina's. En misschien is dat wel het interessantste deel van het boek. Terwijl zijn
gehele tekst eigenlijk een literatuurstudie, een bronnenvergelijking is over de wegenbouw in de westelijke
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provinciën van het Romeinse Rijk (tot en met Pannonia en Tripolitania in het oosten, maar exclusief Ita
lië): bouwheren, grondeigendom, beheer, financiering en dergelijke aspecten, lijkt Rathmann pas in zijn
Anhang goed op gang te komen.
Die Anhang gaat uitsluitend over mijlpalen. Helaas krijgt ook dat weer een vorm, die uitsluitend op zijn
eigen instituut begrepen wordt. De grootste tabel gaat gepaard met maar liefst zestig kaartjes, één voor
elke keizer die mijlpalen op zijn naam heeft staan. Op zo'n kaartje staat in elke provincie aangegeven hoe
veel mijlpalen de betrokken keizer de zijne kan noemen. In de tekst bij het kaartje staan dan de afzonder
lijke mijlpalen gespecificeerd. In de hoop het systeem te leren begrijpen heb ik uit alle kaartjes de mijlpa
len in Germania Inferior bij elkaar gezocht, twaalf stuks. De specificaties leveren dan op:

W at kunnen we hier nu mee? De eerder genoemde overzichtskaart maakt duidelijk, dat er in Germania
Inferior (als je tenminste zelf de grenzen van dat gebied kent, want die staan er niet op) slechts twee wegen-met-mijlpalen zijn: de limesroute tot Rigomagus en de weg Keulen-Tongeren. Daarlangs moeten dus
die twaalf mijlpalen te vinden zijn.
CIL betekent Corpus Inscriptionum Latinarum, Bestand van Latijnse Inscripties.**
En Année Épigraphique is een jaarboek van de instelling die ook de CEL beheert. Rathmann gaat er van uit
dat de lezer dat weet, want hij vermeldt het niet. Ook dit wijst er op, dat het geschrift alleen voor „intimi"
bedoeld is.
CIL XVÜ.2 is een nieuwere uitgave, waarin de gegevens van CIL XIII herhaald worden, maar ook de in
de tussentijd in Année Épigraphique vermelde nieuwe vondsten zijn verwerkt.
De letters N[ominativus] en D[ativus] hebben betrekking op de naamval van 's keizers naam op de mijl
paal. Wat die informatie voor toegevoegde waarde heeft weet ik niet.
Een andere lijst in de Anhang geeft de mijlpalen gesorteerd op de consul (Statthalter). Er zijn dus mijlpa
len, die in beide lijsten voorkomen, maar ook (waarschijnlijk vele) die in geen van beide lijsten staan,
omdat er geen leesbare keizer- of consulnaam op te vinden is. Interessant is echter, dat de hier bedoelde
lijst veel meer details geeft. In Germania Inferior staat er maar één:
eerste helft derde eeuw

CIL XVII.2 560 = Année Épigr. 1968 396

De tekst op de paal wordt weergegeven, gevonden bij Sechtem in 1950, VII leugas van Keulen.
Terloops wordt in voetnoot 866 „die Saüle von Tongem" genoemd, CIL XVÜ.2 675 = XTTT 9158, die ech
ter in de tabellen niet voorkomt, waarschijnlijk vermeldt ze noch keizer, noch consul, en is daarom voor
Rathmann niet van betekenis.
Ook in deel II van de Excerpta Romana van A.W. Byvanck (1935) staan de op dat moment bekende mijl
palen in Nederland vermeld, met hun CIL XlII-nummer. Ze staan echter tussen vele honderden andere
Romeinse inscripties. Daar Byvanck een eigen volgorde en nummering heeft zijn ze moeilijk terug te vin
den. Na enig (niet al te grondig) zoeken vond ik twee mijlpalen van Rathmann terug, en zelfs meervoudig:
[Rathmann] CIL XIII 9162 = Byvanck 126 en 443
CIL X m 9165 = Byvanck 377, 446 en 139
Byvanck vermeldt alle bijzonderheden, die hem bekend zijn. De eerste betreft een mijlpaal uit Beek bij
Nijmegen, de tweede is het bekende exemplaar van Monster. H ij heeft echter nóg een exemplaar, nr 127
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= CDL 9163, dat Rathmann niet vermeldt. W aarom niet? Gewoon, omdat er geen naam van een keizer of
consul aan te verbinden is.
Alles bijeen is nu wel duidelijk, dat het Rathmann niet te doen is om de mijlpalen zelf, hun situering, de
getoonde afstanden of andere topografische informatie, maar uitsluitend om de naam van de bouwheer,
keizer of consul, van de wegen.
En weer rijst de vraag: waarom vindt Wijffels dat met dit boek zijn artikel achterhaald is? Het blijkt dus te
gaan om zijn mijlpalendiscussie in SEMafoor 10.1 en 4. En daarom ga ik nog even in op Rathmanns aan
de mijlpalen ontleende informatie over de verspreiding van de leuga. Volgens zijn bevindingen begint de
leuga zijn zegetocht in het begin van de tweede eeuw in Aquitanië, en verspreidt zich vandaar naar het
noorden: Gallia Lugdunensis en Belgica. Het is een uiting van nationalisme, die rond 120 een extra stimu
lans krijgt door keizerlijke steun. Het duurt echter tot keizer Severus (197-211) voor het leuga-territorium
is afgerond met (Romeins) Germania. Gallia Narbonensis en enkele aangrenzende civitates zijn altijd leuga-vrij gebleven.
W e moeten nu de bewijslast niet omdraaien. Het feit dat de (weinige) Nederlandse mijlpalen van Caracalla
(211-217, Severus' zoon) in leuga zijn gesteld toont aan dat de leuga toen inderdaad tot hier was doorge
drongen. En niet: omdat de leuga toen hier was doorgedrongen moeten Caracalla's mijlpalen wel in leuga's
uitgedrukt zijn. Dat zou een cirkelredenatie zijn. Het betoog van W ijffels blijft dus onverminderd van be
tekenis.
Tot slot nog één waarschuwing, ook aan Rathmann ontleend: de invoering van de leuga-mijlpalen bete
kent niet dat de oudere palen verdwenen. En ook van schriftelijke bronnen - die veelal van elkaar over
schreven zonder zich van een verschil tussen mijl en leuga bewust te zijn - kan men in dit opzicht niet op
aan. Dat geldt ook voor de Peutinger-kaart en het Itinerarium Antonini.

H a n s W ijffels, N e e rp e lt
Michael Rathmann heeft een studie gemaakt naar de definitie, het beheer en de financiering van de Ro
meinse rijkswegen. Echter de titel van zijn werkstuk: "Onderzoekingen naar de rijkswegen in de westelij
ke provinciën van het Imperium Romanum" is enigszins misleidend. De totstandkoming en de bouw van
de wegen worden er niet in beschreven en het verloop van de wegen wordt slechts schematisch in enkele
bijlagen aangegeven. Het gaat het hem er slechts om om na te gaan wie er voor de aanleg van de wegen
opdracht gaf en wie het onderhoud bekostigde. De bespreking van W illem Bruijnesteijn v.C. geeft dit ook
goed weer.
Er zijn twee elementen in het werk van Rathmann, die mij zeer aanspraken:
Ten eerste is er de paragraaf 3.7.4. "Das Leugenmass" en in het bijzonder Anm. 695, waar hij duidelijk
aantoont dat de leuga van 1.5 M.P. al door Septimius Severus (193-211), de vader en als keizer de voor
ganger van Caracalla, werd ingevoerd.
Als ik die verwijzing eerder ter beschikking had gehad, dan had ik niet enkele dagen in de wetenschappe
lijke bibliotheek uit de Corpus Inscriptionum Latinarum alle mijlpalen van Caracalla op hebben moeten
graven. Een eenvoudige verwijzing zou dan voldoende zijn geweest om aan te tonen dat Waasdorp en
Koot de zaak vervalst hebben voorgesteld in hun publicaties en in de daarbij getoonde tentoonstellingen in
de Haagse en Rijswijkse Gemeente Musea.
Ten tweede was ik zeer gecharmeerd van de uitgebreide bijlagen, waarin Rathmann de geografische dis
tributie van de mijlpalen per periode weergeeft. Het geeft in de volgorde van de tijd een boeiend overzicht
in vogelvlucht van de spreiding van de Romeinse activiteiten.
Ik zou dan ook het voorstel van Bruijnesteijn willen ondersteunen om eens een SEM afoor te wijden aan de
inscripties en achtergronden van alle mijlpalen in Germania Inferior.
Daarbij zou ook een weergave van de verspreiding van de daarbij behorende mijlpalen in het gebied van
Britannia, Belgica, Gallia Lugdunensis en Germania Superior interessant kunnen zijn.

* Rathmann, M. Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum Bonn
1999 / Philipp von Zabern Mainz 2003. Bij www.halos.nl € 31,25 (incl. porto)

** Over het Corpus Inscriptionum Latinarum zie ook het betreffende SEMafoortje op p. 41
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De broche van 'Dorestad'* opnieuw bekeken
G uido D elahaye, A m e rsfo o rt
De broche die is gevonden in W ijk bij Duurstede is een prachtig sieraad. Dat zal geen mens ontkennen.
Over de broche zelf, de vondstomstandigheden en de symboliek is al menige discussie gevoerd.
Het begon natuurlijk met de uitleg die dr.W.A. van Es aan deze broche gaf. Zijn uitleg was feitelijk be
doeld om drie problemen te verbloemen, die zich tijdens de opgravingen voordeden.
Dat waren de volgende problemen:
1. Er is geen enkel bewijs gevonden dat 'Dorestad' een kerkelijk of christelijk centrum was: er is geen
kerk gevonden nog enige overlevering van een christelijk geloof of een kerkelijke traditie. Niet in 'Do
restad' zelf, noch in de verre omgeving.
2. Er is geen sprake geweest van grote rijkdom, wat wel wenselijk was zou men er de rijke handelsplaats
Dorestad van willen maken. Uit de opgravingen blijkt geen rijkdom, slechts eenvoud en armoede: een
plaats van jagers en vissers.
3. Van invallen van de Vikingen is geen spoor gevonden. Dan wordt het verhaal over het verbergen van
dat kostbare kleinood in een put, op slag ongeloofwaardig.
Krampachtig worden steeds argumenten en redenaties gezocht, om met deze broche vooral de zo vurig
gewenste christelijke betekenis van 'Dorestad' te kunnen aantonen. Die dwanggedachte leidt tot een tunnelvisie om vooral maar een christelijke symboliek te zien in deze broche, waardoor men niet m eer in staat
is nuchter naar de reële betekenis van de figuratie van de broche te zoeken. En die betekenis zit er wel de
gelijk in, hoewel daar wel eens aan getwijfeld werd. Die twijfel werd voornamelijk ingegeven door de
vergezochte en ongeloofwaardige symboliek die aan de broche gegeven werd.
De broche is gemaakt in het Zwitsers-Bourgondisch gebied (Van Es), Zuid-Duitsland of Zwitserland (Bastinck), in elk geval import. Slechts bij toeval is deze broche in W ijk bij Duurstede terechtgekomen. Of dat
door handel (waarom zijn er dan niet meer kostbaarheden gevonden?) of door roof gebeurd is, laten we
nog even ter discussie. Op mijn website www.noviomagus.info heb ik daar wel het een en ander over ge
schreven: door roof dus.
De broche is een uniek exemplaar. Er is geen tweede van gevonden. De broche is dan ook niet vergelijk
baar met andere vondsten van rijk versierde juwelen en kunstige goudsmeedkunst. De vergelijkingen die
steeds gemaakt worden, zijn vooral bedoeld om er de gewenste christelijke symboliek en traditie mee aan
te kunnen tonen. De kunstvoorwerpen waarmee de broche van 'Dorestad' steeds vergeleken wordt zijn dan
vaak kerkelijke schatten, maar daar kunnen op zich geen argumenten aan ontleend worden. Immers de
meeste kostbaarheden werden nu eenmaal gemaakt voor vorstenhuizen en de kerk. Daar zullen dan ook
steeds de meeste kostbaarheden terug te vinden zijn. De broche van 'Dorestad' werd vergeleken met de
gouden broche uit Wittislingen, het reliekschrijntje uit Enger, de evangelieband uit Lindau, het draagaltaartje uit Adelshausen, het kannetje van Karei de Grote uit St.-Maurice-d'Agaune en het altaar van
S.Ambrogio in Milaan. Men wilde naast de christelijke symboliek met juist de vergelijkingen met deze
voorwerpen tevens een datering vaststellen. De vergelijkingen met genoemde kunstobjecten zijn op meer
dere gronden speculatief.
1. De broche is uniek. Er is er maar één van bekend. Vergelijkingen met totaal andere kunstvoorwerpen
zijn alleen op grond hiervan onbetrouwbaar en zeer speculatief.
2. De meeste van de hiervoor genoemde kunstvoorwerpen heeft men op grond van onduidelijke argu
menten gedateerd tussen de zevende en de tiende eeuw, een ruime marge dus. In W ijk bij Duurstede
heeft men de broche dwingend gedateerd op begin negende eeuw, uiteraard om de broche in het
plaatje van 'Dorestad' passend te maken.
3. Ook al zou de broche uit begin negende eeuw zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat de nederzetting
waar deze broche gevonden is ook uit de negende eeuw stamt. De broche zal immers niet in hetzelfde
decennium waarin deze gemaakt is, ook verloren zijn gegaan. Er moet een sterk onderscheid gemaakt
worden tussen productiedatum en datum van verlies. T ussenjaar van productie en jaar van verlies kan
zo een eeuw zijn verstreken.
4. Uit de staat waarin de broche verkeerde kan duidelijk opgemaakt worden dat deze een hergebruikt en
(meerdere malen?) gerepareerd gebruiksvoorwerp was. Bovendien was de broche niet compleet. Er
ontbreken enkele edelstenen en ook de bevestigingsspeld is nooit gevonden. Die zijn dus eerder en el
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ders verloren gegaan. Dat de broche in Wijk bij Duurstede terecht is gekomen door handel kan betwij
feld worden. Een versleten en incomplete broche zal niet veel handelswaarde gehad hebben. In 'Dorestad' werd de broche (volgens Willemsen) op een deur gespijkerd en bij de totale verwoesting van de
plaats is deze in een put terechtgekomen. Over de datering van de verwoesting van de plaats (Munna?)
wordt de discussie nog voortgezet.
Door de opgravingen wordt niet bevestigd dat de gevonden nederzetting in Wijk bij Duurstede een christe
lijk centrum geweest zou zijn. Er is geen kerk en geen klooster gevonden, er is geen enkele kerkelijke rela
tie met andere steden aangetoond. Wijk bij Duurstede is ook nooit een steunpunt geweest of geworden van
het christelijk geloof of welke kerkelijke traditie dan ook.
De vergelijking met de christelijke symboliek is zoals gezegd, vergezocht en volkomen ongeloofwaardig.
De vier edelstenen zouden het kruis van Christus voorstellen of de vier evangelisten. Deze opvatting is
door Albert Delahaye al eerder naar het rijk der fabelen verwezen, waar hij een vergelijking maakte met
de mooiere kruisen op schalen van Hunnen en Vikingen. En daarbij zal toch niemand aan christelijke
symboliek denken. Het is er met de haren bijgesleept, vooral om te verhullen dat er geen spoor van een
kerk is gevonden in W ijk bij Duurstede, waar er toch een kleine 55 a 60 (!?) geweest moeten zijn. Een pa
radijsvogel dan, de Goddelijke drie-eenheid, de rozenkrans, het kruis van Lazarus of de krul van een bis
schopsstaf? Ook deze vergelijkingen zijn eveneens vergezocht, heel erg ver zelfs, te ver. Daar heeft de
maker van deze broche mijns inziens geen moment aan gedacht. W e moeten die christelijke of kerkelijke
symboliek gewoon maar even vergeten.
Nu zou je de conclusie kunnen trekken dat er helemaal geen symboliek in die broche te vinden is. Maar
daar is die broche toch te exclusief voor.
W aarom zouden die vier edelstenen niet de vier windrichtingen kunnen zijn of de vier seizoenen? Of de
vier toentertijd bekende hemellichamen zoals de aarde, de zon, de maan en sterren kunnen verbeelden?
In mijn opinie is de broche een verzinnebeelding van de vier klassieke elementen, zoals die ooit door Aristoteles (vierde eeuw v.Chr.) werden genoemd. Van een christelijke symboliek was in de vierde eeuw
v.Chr. in elk geval nog geen sprake. De vier klassieke elementen waren de lucht, het water, de aarde en het
vuur, die verder onderverdeeld werden in vochtigheid, koude, droogte en hitte. Zie de figuur hieronder
links.

De ontwerper van de broche van 'Dorestad' heeft mijns inziens deze figuur als uitgangspunt genomen en
daar enkele eigen creatieve en figuratieve vormen aan toegevoegd. De uitvoering van deze broche getuigt
niet alleen van een groot vakmanschap, maar vooral van een grote creativiteit.
Bekijken we de ldeuren die staan voor de vier klassieke elementen, dan vinden we deze alle terug op de
broche. Het wit van de lucht, het blauw van het water, het groen van de aarde en het rood van het vuur.
Deze vier basiskleuren van deze vier elementen vind je ook terug in de decoratieve figuratie rondom de
middelste edelsteen, waar Van Es een sterk gestileerde boom in zag. Zie detail hierboven (rechts) dat vier
keer voorkomt op de broche.
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M aak je een vergelijking van de broche van 'Dorestad' met andere soortgelijke juwelen, dan zie je ook
daar dezelfde symboliek van de vier elementen en de vier (of zelfs acht) tussenvormen terug, zoals bij het
Effros-juweel (hieronder links) en de in een graf in Venray gevonden fibula (hieronder rechts). Er zijn
meerdere voorbeelden te vinden.

De krullen tussen de edelstenen, vooral prachtig te zien op de Effros-fibula (links), is een figuratieve uit
voering van de golven van het water, van de vlammen van een vuur, van de wind in de lucht en van de
bladeren en takken van een boom die in de aarde groeit. Deze zie je prachtig uitgebeeld op een moderne
broche van de vier elementen, hieronder links.
Hieronder rechts zie je een andere weergaven van de klassieke elementen, waarbij de elementen met sier
lijke bogen omsloten en met elkaar verbonden zijn.

Een vergelijking van deze sierlijke bogen op de broche rechts, met die van de wind, de golven, het vuur en
de bladeren en takken van de bomen (aarde) op broche links, zijn ook de verklaring van de figuratieve
versieringen op de broche van 'Dorestad', waarin Van Es slangen of paradijsvogels zag en anderen de
hoorns van de bok (is niet helemaal uitgesloten).
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Projecteren we nu de afbeelding van de vier elementen (hieronder links) op de broche van 'Dorestad'
(hieronder rechts) dan geeft dat het volgende resultaat.

Afbeelding van de vier elementen, naast de broche van Dorestad.

Afbeelding van de broche van 'Dorestad' waaroverheen die van de vier
elementen is geprojecteerd, levert een perfecte pasvorm op.

We kunnen dus concluderen dat de afbeelding van de vier elementen van Aristoteles model heeft gestaan
voor de broche van 'Dorestad'. Van een christelijke symboliek is geen sprake, hoewel?
De vier elementen vuur, lucht, water en aarde vinden we ook terug in het scheppingsverhaal, zoals we dat
uit Genesis kennen. Dan zouden ook de figuren in het midden rondom de centrale rode edelsteen (die de
zon is?), een verklaring kunnen krijgen met de bomen (bladeren) dieren (vissen, vogels in het centrale
deel) en tot slot de dieren op het land (de bok?) en de mens, die niet afgebeeld is, maar als het ultieme re
sultaat van de schepping de drager van deze wonderlijke en kostbare broche was. De mens al hoeder van
het heelal, van de aarde en alles wat daarop te vinden is. De drager van deze broche had zo de hele schep
ping op zijn mantel. Is er toch sprake van christelijke symboliek?
*) Met 'Dorestad' bedoelen we de opgegraven nederzetting in W ijk bij Duurstede die men er zo graag voor Dorestad
houdt.
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Bruijnesteijn bakt ze bruin
Joep R ozem eyer, E tten -L eu r
Wat Willem Bruijnesteijn presteerde grenst aan het ongelooflijke. Zijn boek over de Romeinse Reisgidsen
is werkelijk een historisch document. Ravennas, Antoninus en Peutinger toegankelijk gemaakt voor ieder
een, een volmaakt naslagwerk. (De miskleun over de datering van Ravennas daargelaten) Het moet een
waar monnikenwerk geweest zijn. Ik maak er, naast het Opus Magnum van Maarten Nijssen uit 1993,
vaak dankbaar gebruik van.
M aar nu laat hij zich, helaas, van een andere kant zien, en zijn eigen kwalificatie "zeurpiet" lijkt niet over
dreven. W at is het geval: W illem reageert in de vorige SEMafoor' op het Dorestad-artikel van Ad Maas2
en komt daarbij tot opmerkelijke uitspraken.
Met zijn kanttekeningen 1 en 2 kan ik het eens zijn, maar dan: in kanttekening 3, waarin hij zoekt naar de
eerste vermelding van Dorestat, stelt hij de datering van de gouden triens DORESTATI FIT van de munt
meester MADELINVS ter discussie. Blijkbaar weet W illem het beter dan de ter zake kundige numismaten. Hij vertelt erbij dat ik 'ergens' over de Dorestat-munten geschreven heb, maar neemt niet de moeite de
lezer te helpen met een verwijzing naar SEMafoor 8-1 2006, p. 24, waarin dateringen van munten ge
noemd worden en een literatuurlijst wordt gegeven, (te vinden op de jaarlijks geüpdatete Index van de
SEMafoor- artikelen)
Gouden triens van de muntmeester Madelinus
uit 635-650. De voorzijde toont een kop met de
plaatsnaam in randschrift er omheen:
DORESTATI FIT (gemaakt in Dorestat).
Op de keerzijde staat een kruis met daar omheen
in randschrift de naam van de muntmeester:
MADELINVS M (Madelinus monetarius).
Zeer veel exemplaren van deze Madelinus-munt
zijn teruggevonden, een bewijs van de grote om
vang van de muntslag in Dorestad in die tijd.
Willem vroeg me al in 2008, naar de datering van de Dorestat-munten en want hij wilde die zo'n 100 jaar
later plaatsen.(!) Ik antwoordde hem destijds letterlijk: "Over de datering van de munten bestaan geen
schriftelijke bronnen. Alle informatie moet gehaald worden uit de munten zelf en uit de vondstsamenhang.
Daarmee kunnen numismaten goed uit de voeten. De volgorde en de perioden van verschijning van mun
ten zijn redelijk goed bepaald. De datering is bij benadering, maar die datering is toch niet zo discutabel
dat die muntmeesters naar de 8e eeuw verschoven kunnen worden! In de 8e eeuw werden ook geen gouden
munten meer gebruikt, maar zilveren."
Mijns inziens een redelijk genuanceerd antwoord, dat onverlet laat dat de Madelinus-munt tussen 635 en
650 is te dateren. Maar nu legt Willem me andere woorden in de mond dan ik gebruikte in mijn toenmali
ge reactie: "toen ik Joep Rozemeyer vroeg naar de bron van de dateringen, kwam hij niet verder dan zijn
volle vertrouwen in de (anonieme) numismaten uit te spreken. En daar trap ik niet in".
Wat is dat nou voor een soort van discussie? Ik had het niet over 'goed vertrouwen' maar over argumenten.
En die zogenaamde 'anonieme numismaten' noemde ik hem uitvoerig in onze correspondentie en ze staan
ook nog eens uitvoerig in de literatuurlijst bij mijn artikel! Die staat er niet voor niets Willem.
En dan kanttekening 4 waarin Ravennas naar de achtste eeuw wordt getrokken (!) door de "eerste Dorestate-melding in 697". Aan de hand van de bovengenoemde - onterechte - twijfel over de uitgiftedatum van
de Dorestat-munt wordt Ravennas gewoon 100 jaar opgeschoven. M aar de twijfel aan de datering van de
Madelinus-munt zit alleen in jouw hoofd Willem, de verschijning van die munt rond 640 staat vast. Trou
wens: Ravennas koppelt Dorestat aan de Friezen en die zaten daar nog wel in de zevende eeuw, maar in de
achtste eeuw niet meer: sinds de dood van de Friese koning Radboud in 719 was Dorestat Frankisch en
hadden de Friezen er niets meer te zeggen: er verschenen toen volop -Frankische!- Dorestat-munten van
de diverse Karolingische heersers.
Ten slotte kanttekening 6: "Dorestat was vóór 800 beslist geen welvarende stad". Willem, nou breekt mijn
klomp. Bij Ravennas (650!) was het zelfs een oriëntatiepunt om de plek van de Rijnmondingen aan te ge
ven. Je zou zo denken dat het dan geen duip geweest kan zijn.
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Er was in 640 al een muntslag, (en ook tussen 760 en 800 verschenen er Dorestat-munten van Pippijn Hl
en Karei de Grote) wat duidt op aanzienlijke economische activiteit. Het feit dat van de gouden Madelinus-munt zeer veel exemplaren zijn teruggevonden, is een aanwijzing voor de grote omvang van de munt
slag van Dorestat in die tijd.
Ludger verhaalt in zijn vita S. Bonifacii dat rond 740 Gregorius van Trajectum in de oude en beroemde
stad (vicus fam osus) Dorstat het christelijke deel van Fresonia met licht vulde. En in de achtste-eeuwse
Livius-codex is nota bene sprake van een bisschop van Dorestat. Dorestat was een bisdom!
In 779 gaf Karei de Grote tolvrijheid aan de abdij van St.-Germain-des-Prés te Parijs voor alle havens en
steden, met name: Rouen, Quentovicus, Amiens, Trajectum en Dorestadae. Blijkbaar was Dorestat gelijk
waardig aan Rouen en Amiens.
In 780 wordt het door Alcuinus een woonplaats van kooplieden genoemd.
Kortom, waar W illem zijn stelling (dat Dorestat vóór 800 geen welvarende stad was) op baseert is me vol
slagen onduidelijk. Dorestat had vóór 800 al diverse kenmerken van een grote en welvarende stad: het had
een groot muntatelier, het was een bisdom, een koopmansstad, een toen al een beroemde stad, gelijkwaar
dig aan Rouen en Amiens.
W eliswaar zou de grote bloei van Dorestat pas in de eerste helft van de negende eeuw komen, maar die
bloei kwam niet zomaar uit de lucht vallen: het was tevoren al een welvarende stad, onloochenbaar!
Het was een koopmansstad met een overslaghaven voor handel op lange afstand. Haar schepen voeren
overzee naar Engeland, Friesland, Duitsland en Scandinavië. Bij Dorestat is sprake van een emporium
(een overslaghaven, een stapelplaats), een castrum, portus, ripae en vicus, kortom: geen eenvoudige neder
zetting, maar een stad met een 'meercellige' structuur. In Dorestat werkten voornamelijk beroepshande
laren gespecialiseerd in langeafstandshandel in luxegoederen. Ze dreven handel voor zichzelf en ook voor
de koning, en kregen daarvoor bepaalde privileges inzake tolvrijstelling. Het overvleugelde alle andere
handelsplaatsen in het noorden van het Frankische Rijk.
De visie die W illem aan het eind van zijn artikel ontvouwt laat ik voor wat ze is: een vage hypothese, niet
gebaseerd op wat de bronnen ons over Dorestat laten weten. Willem je kunt beter, aan de slag!

Beeltenis van Karei de Grote op een Dorestad-munt uit
800. (Penningkabinet Koninklijke Bibliotheek Brussel)

1 Bruijnesteijn van Coppenraet, W. 'Reactie op Dorestad van Ad Maas' in: SEMafoor 10-4 2009, p. 56-57
2 Maas, A. 'Dorestad, een W ereldstad' in SEMafoor 10-3 2009, p. 11-22
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Teutoburg bij Thiembronne, fantasie?
Jacques F en n a u t, B ie m e (F)
In mijn stuk Teutoburg bij Thiembronne,1 was
mijn bedoeling alleen maar stevige argumen
ten aan te brengen en zoveel mogelijk mijn
fantasie in toom te houden. Zo verzweeg ik
iets dat ik allang had gezien. Op de kleuren
kaart, links van "Fond de la Bataille" (Dal van
de Slag) staat "le Camp de la Glaine" te lezen.
W at "het kamp van de hen o f van de kip" be
tekent. Heeft iemand al horen spreken van een
kamp of "Lager" voor kippen? Het intrigeert
dus nogal!
Tussen haakjes heb je hier een mooi voorbeeld
van wat ik al verschillende keren gezegd heb:
Picardisch (spreek ik) ligt veel dichter bij het Latijn dan Frans, laat staan dat het nog altijd een soort soldaten-Latijn is, wat niet verwonderlijk is als je weet dat de Bataven uit de streek (Béthune, de rivier Béthune
- monding langs de Arques te Dieppe -, Lugdunum Batavorum/Leulinghen, etc. etc.) eeuwenlang hun le
ven gesleten hebben in de Romeinse legers en daardoor de overhand kregen over de regio,die hun taal
overnam. Glaine komt namelijk van het Latijnse woord gallina, kip, hen. Ik ken honderden van zulke
nauwelijks vermomde Latijnse woorden in het Picardisch.
In 9 n.Chr., is het zo goed als zeker dat Varus' legioenen grotendeels uit Galliërs bestonden. Heel vroeg
hebben de Romeinen Galliërs (Alaudae, leeuweriken, wegens hun "gevleugelde" helm: denk aan Astérix!)
opgenomen in hun legioenen.2 Het was niet eens stom van hen de aartsvijanden van de Germanen te ge
bruiken om deze in bedwang te houden. Dat het de regel was blijkt uit voetnoot 2.
M aar ik dacht: leeuweriken zijn toch geen hanen noch kippen. W eliswaar noemden de Romeinen spottend
de Galliërs galli, hanen, maar een Gallisch legioen had zichzelf zeker nooit zo genoemd. Zichzelf niet,
maar de zegevierende Cherusci wel. En om er nog een schepje bovenop te doen, om de draak te steken
met die Galliërs, werden die hanen daarenboven in onnozele kippen veranderd! Camp de la Glaine, Kamp
van de lafbekken, van de schijtlaarzen (poules mouillées in het Frans), die door de Germanen glansrijk
verslagen werden, zou best als spotnaam kunnen gebleven zijn voor het kamp van de Gallische legioenen,
heel dicht bij het slagveld (Fond de la Bataille) gelegen. Je ziet zo de Germanen erlangs trekken al grijn
zen: "Daar zaten ze, de kippen die onder onzefram eae bezweken!"
Als je het goed bekijkt, is dat niet eens zo onwaarschijnlijk!
1Fermaut, J. 'Teutoburg bij Thiembronne' in: SEMafoor 11-1 2010, p. 13-16
2 Het begon al bij Caesar. Het legio V Alaudae (Leeuweriken), ook soms Legio Gallica genoemd, werd tijdens de
Gallische oorlog op eigen kosten gevormd door Julius Caesar uit trans-Alpijnse soldaten in 58 of 57 v.Chr. (Suetonius, Leven van Caesar, 24, 2). Zijn officieel embleem was de olifant omdat die Galliërs zo dapper waren gebleven
tegenover een olifantenaanval op de slag bij Thapsus. Maar dat legioen kreeg die bijnaam omdat de Galliërs leeu
weriken droegen op hun helmen ( alauda komt uit het Gallisch).
Dat legioen was het eerste dat uit provinciale soldaten bestond. Caesar bekwam in 56 v.Chr. dat dat nieuwe legio
erkend en bekostigd werd door de senaat en de soldaten kregen Romeinse burgerrechten. Het vocht met Caesar tot
49 v.Chr. en was één van zijn dapperste legioenen. Dan vertrok het m et hem naar Spanje.
Na de zege van Caesar op de Pompeiani werd het V Alaudae ontslaan zoals het gewoonlijk was na een oorlog. Na
de moord op Caesar in 44 v.Chr. herstelden Octavius en Marcus Antonius de legioenen met de veteranen en met
hun oude namen, waardoor hun generaals opvolgers van Caesar leken.
[...] Na de Slag bij Thiembronne (laat ons nu correct spreken !) werd het legio slachtoffer van de clades lolliana
(16 n.Chr.), de nederlaag van Lollius door de Germanen op de grens met Gallia. Het legioen raakte er zijn aquila
kw ijt maar bleef bestaan.
Rond 14 n.Chr., bij de dood van Augustus, situeert Tacitus (Annales, I, 31 en 45) het vijfde legioen op het grond
gebied van de Ubii (Aubigny-en-Artois) bij de Renus (Schelde) en vermeldt zijn actieve rol in de opstand van de
legioenen van Germania lnferior, waarvan de hoofdstad Bononia/Bolonia/Boulogne/Bonen was. D at opstand werd
door Germanicus bedwongen en het legioen nam deel aan een gemakkelijke campagne tegen de Germanen.
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Varusslag bij Thiembronne?
A d M aas, L eende
In het artikel Teutoburg bij Thiembronne wordt de visie van Albert Delahaye op een levendige manier
naar voren gebracht en in dit nummer voegt Jacques Fermaut er ook nog de vondst van het slagveld bij.
Varus stortte zich dus in Noordwest-Frankrijk in zijn zwaard. Deze visie zal ik niet inhoudelijk bestrijden.
Ik ga er eerst eens kijken. W el wil ik een pleidooi houden om ten aanzien van een eigen visie dezelfde
maatstaven aan te leggen als voor die van anderen (die bestreden worden). Ik doe dat aan de hand van het
pleidooi voor Thiembronne.
Eerst enkele algemene opties. Het gedachtegoed van Albert Delahaye is sterk afhankelijk van de interpre
tatie van het hydroniem Rhenus: het kan best dat ook de Schelde op bepaalde momenten zo genoemd is,
zeker in tijden met een kust- en rivierengebied dat er anders uitzag dan wat ons uit bronnen bekend is,
maar het gaat naar mijn mening te ver om te stellen dat de huidige (Duitse en Nederlandse) Rijn niet onder
deze naam de geschiedenis is ingegaan. Wie de naam Rijn in Nederland in twijfel trekt als serieuze rivier
naam (Waal, Lek) moet ook voor de dag komen met de naam Scaldis voor Schelde.
Dat we de Lage Landen en een deel van Noordwest-Frankrijk Germania mogen noemen, is zeker gerecht
vaardigd, onder meer op taalkundige gronden, maar dat Germania daartoe beperkt moet worden lijkt me
onjuist. Dat er argumenten zijn om een aantal zaken uit de conventionele vroegmiddeleeuwse geschiedenis
van Nederland een slag te draaien, is nog een open discussiegebied, denk ik. M aar dat hoeft niet te beteke
nen dat dat 'dus' ook noodzakelijk zou zijn voor de Romeinse tijd, toen ook laag-Nederland tot in de twee
de helft van de derde eeuw relatief dicht bewoond was. W at nu de Betuwe is was in die periode zelfs rela
tief dichtbevolkt. Dat is inmiddels bewezen. Gesteld dat in die periode er Bataven in het Nederlandse rivierengbied woonden, dan sluit dat helemaal niet uit dat in de loop van de derde eeuw Bataven zich in
Noordwest-Frankrijk vestigden. M et andere woorden: soms lijken onnodige tegenstellingen aan de orde.
Nu aandacht voor de redenering om Thiembronne te zien als de plaats van de Varusslag. Jacques Fermaut
komt met een citaat van Cassius Dio. Of je van 'Celtica alias Gallia' kunt spreken is wel een rechtlijnige
voorstelling van zaken, maar lezing van Strabo leert al gauw dat de kwestie veel onduidelijker en inge
wikkelder is. Belangrijk is de bevinding dat wat Cassius Dio schrijft, helemaal niet dwingt tot de conclusie
dat we alleen met Noordwest-Frankrijk te doen kunnen hebben. De lappendeken is ook prima toe te pas
sen op het huidige W est-Duitse gebied rond het jaar 1. De Romeinen schuwden een lappendekenpolitiek
juist helemaal niet. Het was de meest efficiënte expansie- en pacificatiemethode. Dat de Varusslag bij
Thiembronne zou hebben plaatsgevonden, ontleent Fermaut geheel aan de theorie van Delahaye. Hij doet
het wel op een leuke manier. Hij heeft er nog een 'Fond de la Bataille' bij gevonden. Dat daar een slag
heeft plaatsgevonden wil ik best aannemen, maar of het de Varusslag was, dat moet nu net bewezen wor
den, bijvoorbeeld met enige archeologische gegevens. Daar lees ik niets over.
Dat onderzoekers en auteurs teruggaan op wat Delahaye betoogde, is prima, maar de waardering ervan
moet wel gebeuren met dezelfde maatstaven als die waarmee andere visies bestreden worden. In de passa
ge die Jacques Fermaut gebruikt, staan enkele zaken die hij niet vermeldt. Op de eerste plaats zegt Dela
haye (Germania = Frans-Vlaanderen bij Tacitus, p. 104) dat de lokalisatie van het Duitse Teutoburgerwoud (was er dat dus wel?) 'allang door de Duitse historici in twijfel is getrokken, daar in deze streek niets
blijkt van Romeinse sporen'. Er is echter amper een Duits historicus te vinden die de Varusslag losmaakt
van de betreffende Duitse regio, maar er is wel overvloedige discussie over de vraag waar die regio nu
precies lag (in Duitsland) en vooral bij welke plaats binnen die regio aan de Varusslag gedacht moet wor
den. Delahaye stelt de zaak hier vertekend voor. W e kunnen van hem misschien wel begrijpen dat hij er
van uitging dat er in die regio niets bleek van Romeinse sporen. Dat is echter momenteel gewoon niet
(meer) waar. Op tal van plaatsen is er van alles gevonden, zeker in het Lippe-Wesergebied. Dus een on
juiste aanname van Delahaye. Ook hier weer mag er niet gewerkt worden met twee maten: dus: hoe zit het
met de archeologie uit de Romeinse tijd van Thiembronne e.o.? E n .. ..welke Franse en Belgische historici
nemen aan dat Thiembronne de juiste plaats is?
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Er is natuurlijk geen enkele twijfel aan het belang van de regio Noordwest-Frankrijk en Frans-Vlaanderen
in de Romeinse tijd. De vraag is wel: waarom zouden drie Romeinse legioenen daar en toen zo in m oei
lijkheden zijn gekomen? Caesar had de verbinding met Engeland prima geregeld; daar zijn we het over
eens. Dat Varus zich juist in het 'Romeinse' Germania in zijn zwaard stortte, lijkt niet voor de hand te lig
gen. Het toen door de Romeinen in te nemen gebied lag waarschijnlijk noordelijker en oostelijker. En daar
zijn langs Rijn en Lippe veel aanwijzingen voor te vinden.
Voor een bepaalde opvatting kan men vaak wel toponymische en etymologische aanwijzingen vinden.
Beowulf, Gudrun en Diederik worden in diverse regio's geplaatst, steeds met een reeks van aanwijzingen.
De uitleg van delen van De Bello Gallico door Hans Rombaut, met toponymische en landschappelijke
argumenten, is even interessant als omstreden. Enigszins cynisch en in elk geval overdreven zou je kunnen
zeggen: alles ligt overal. Iets genuanceerder: allerlei namen liggen op allerlei plaatsen. Een aannemelijke
verklaring van dat verschijnsel zijn verplaatsingen en verhuizingen. W aarom zou men slechts één naam
meenemen? Aannemelijk is ook dat namen in bepaalde geografische situaties van dezelfde grondwoorden
zijn afgeleid. Hier ligt juist het belang van het Ongewoon naamkundig onderzoek van Bas Kloens. Het is
zo ongewoon dat zijn benadering weinig waardering krijgt, maar dat is geen criterium om ervan uit te gaan
dat hij ongelijk heeft.
In de Archeobrief van maart 2010 staat een boeiend artikel over de inheems Romeinse nederzettingen
langs de Overijsselse Vecht. Er is een foto afgedrukt van een spandoek met de tekst: Red het Leusener &
Varsener Vechtdal. Ons oog valt uiteraard op de woorden Varsener Vechtdal.
Vars is uiteraard een wat ingekorte vorm van Varus (zijn vriendinnen hebben hem ongetwijfeld 'Vars' ge
noemd). M aar we zijn er nog niet. W at denkt u van Vechtdal? Hier is meedogenloos gevochten. In dit dal
gingen de legioenen ten onder en kwam Varus aan zijn einde. Vanzelfsprekend wordt deze nieuwe theorie
agressief bestreden door de bewoners van Varsseveld die kunnen wijzen op historici van lang geleden die
Varus juist aan hun woonplaats koppelden, terwijl er bovendien nog een Romeinse munt is gevonden die
helaas verloren is gegaan.
Alle ideeën moeten voluit op tafel kunnen komen, maar bij het wegen van het belang ervan moeten we
naar mijn mening streven naar een duurzame methode.

O verlevering van D e B ello G allico
Op de Ambiorix-tentoonstelling in Tongeren is momen
teel de oudste tekst van de Commentarii de bello Galli
co te zien. De codex komt uit de universiteitsbibliotheek
van Amsterdam. D e lezer die meent dat we van dat
boekwerk fysiek toch wel iets hebben overgeleverd
gekregen uit het begin van onze jarentelling (aangeno
men dat dat begin betrouwbaar gedateerd is), zit er
naast. W e hebben pas materiaal uit de tiende eeuw. Het
gaat om vier handschriften waarvan de Amsterdamse de
oudste is (tiende eeuw of volgens sommigen de negen
de eeuw). Naast Codex Amstelodamensis hebben we
inderdaad de Codex Parisinus, De Codex Parisinus se
cundus (beide in Parijs) en de Codex Vaticanus (Rome)
die van wat latere datum zijn. De twee eerstgenoemde
zijn hoogstwaarschijnlijk vervaardigd in het benedictij
nenklooster van Fleury. Ook in dit geval is het dateren
een mededeling die zich aan toetsing onttrekt, omdat er
geen informatie over beschikbaar is. Op internet is het
onderzoek te vinden van H. de la Fontaine Verwey over
de lotgevallen van het Amsterdamse handschrift. Het
blijkt dat ook in het geval van dit handschrift N ederlan
ders (de in Breda geboren historicus Janus Gruterus,
Isaac Vossius, Nicolaas Heinsius, Suffridus Sixtinus en
Jan Six die ondermeer op een portret van Rembrandt
is te zien als burgemeester van Amsterdam) een belang
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rijke rol hebben gespeeld. Suffridus, nogal bevriend met
de schrijver Bredero, is zeker degene die op een even
listige als hardhandige manier onder meer ook deze
codex uit een beroemde bibliotheek in Heidelberg ont
vreemdde. Tot in de negentiende eeuw is er voortdurend
strijd geweest om eigenaar ervan te zijn. Na aankoop
(voor 20 gulden) door de Stedelijke bibliotheek van
Amsterdam, nu de universiteitsbibliotheek, is het nog
een keer misgegaan. Door het onderzoek naar geschrif
ten voor de Monumenta Germaniae Historiae rond
1840 kwam aan het licht dat het handschrift verdwenen
was. H et werd uiteindelijke gevonden bij de Gentse
hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis Constant Phi
lippe Serrure (1805-1872) die aan Fransen een even
grote hekel had als aan Hollanders. Het lijkt er op dat
hij het handschrift clandestien leende via een al of niet
betrouwbaar bibliotheekmedewerker (Dirk Groebe) en
niet veel zin had om het terug te geven. W ie nog stof
zoekt voor een spannende historische roman of film
vindt in het onderzoek van Verwey verwikkelingen en
motieven in overvloed. De Amsterdamse Codex heeft
ongeveer evenveel meegemaakt als Caesar zelf.
1 Daar zijn onder meer de 'goudschatten' te zien van
Niederzier, Beringen, Heers en Amby
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De Mythe van M.P. Boidin
R u u d van Veen, G roningen
In februari van dit jaar presenteerde uitgeverij Van Ierland in Breda het boek De Mythe van M.P. Boidin.
Volgens de website van de uitgeverij trok de presentatie zo'n tweehonderd gasten, waaronder burgemees
ter Van der Velden (Breda) en Jack Biskop, lid van de Tweede Kamer (CDA), die zich o.a. met onderwijs
bezighoudt. De beroemdheden uit Breda en CDA waren vol lof over het boek en de heer Biskop was zelfs
enigszins bezorgd dat het een bestseller zou worden, want dat kon dan wel eens een kostbare onderwijs
hervorming tot gevolg hebben. SEMafoor-lezers die het boek hebben aangeschaft of van plan zijn dat te
gaan doen zijn dus in goed gezelschap. W ie desondanks in het hiernavolgende commentaar veel ontevre
denheid bespeurt, moet maar voor ogen houden dat dit stukje niet door een burgemeester of Kamerlid is
geschreven, maar door een gewone SEMafoor-lezer uit Groningen. Die dat overigens niet op eigen initia
tief deed, maar op verzoek van de redactie, die zich daarbij waarschijnlijk niet realiseerde dat De Mythe na
zo'n mooie presentatie in plaats van lof ook ontevredenheid zou kunnen oogsten.
Als ondertitel op de omslag belooft het boek "een alternatieve benadering van de middeleeuwse geschie
denis van W est-Europa", maar het duurt eerst een vijftigtal bladzijden (20% van het totaal) voordat we in
die middeleeuwen zijn aangeland. De oorzaak daarvan is wel min of meer begrijpelijk. De auteur schreef
het boek in eerste instantie voor zijn kinderen, en die zullen ongeveer net zo oud zijn als mijn eigen kinde
ren, dat wil zeggen van de generatie die geen geschiedenisonderwijs heeft gehad. Boidin zal dus gepro
beerd hebben ze enigszins bij te spijkeren met een korte samenvatting van het voorafgaande. Zijn boek is
echter beslist geen pakkende inleiding tot het vak geschiedenis geworden, maar laat daarentegen juist zien
waarom geschiedenisonderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw als kindermishandeling werd be
schouwd. De M ythe confronteert de lezer met een enorme berg plaatsnamen, persoonsnamen, jaartallen en
genealogieën, waartussen de rode draad, als die er al is, in ieder geval verloren is gegaan. De auteur lijkt
zich er trouwens van bewust dat het lezen van zijn boek een worsteling is (p. 10) en geeft de indruk dat het
in grote haast is geschreven. Zodat hij geen tijd had om iets te doen met de ongetwijfeld talrijke adviezen
die hij van deze en gene heeft gekregen. Een paar van de genoemde meelezers zullen hem er bijvoorbeeld
op gewezen hebben dat het volk dat hij consequent Haeudi noemt, Haedui heette. Het waren de inwoners
van de stad Haedua, de voorloper van het latere Augustodunum = Autun. Autun ligt trouwens niet vlak bij
Orléans (p. 28), tenzij Boidin tevens vindt dat Groningen vlak bij Weert ligt. Op meerdere plaatsen lijkt de
auteur zijn kennis te overschatten. Omdat hij ooit waarnemend bedrijfsarts was in een glazuurfabriek (p.
230), meent hij te weten d a tje in houtgestookte ovens geen temperatuur boven de 1000 °C kunt bereiken
(p. 32). Die temperatuur heeft echter niets met de soort brandstof te maken, maar met slim ovenontwerp.
Toen de eerste Europeanen in de zestiende eeuw in China kwamen was men daar al eeuwenlang gewend
om porseleinklei bij meer dan 1300 °C te laten sinteren. In ovens die met hout werden gestookt (downdraft
climbing kilns, zie het internet). Het is niet zo dat je als bedrijfsarts, boekhouder of nachtportier van een
glazuurfabriek automatisch alles over ovens weet.
Buiten de feitelijke inhoud om miste ik in Boidins boek twee wezenlijke dingen: een index en verwijzin
gen. Wie het gaat lezen doet er dus goed aan om van teksten die opvallen aantekeningen te maken, zodat
ze later teruggevonden kunnen worden. W aar Boidin zijn kennis vandaan haalt lijkt hij liever niet te ver
klappen: "Ik wilde bewust het verhaal van de geschiedenis niet met eindeloze verwijzingen en voetnoten
verstoren" (p. 7). Dat doet denken aan de Kosmografie (1,18) van de Anonymus van Ravenna, die het weg
laten van allerlei gegevens als een soort voordeel aanprijst! Terwijl juist daardoor zijn werk vrijwel waar
deloos is geworden. Aan "eindeloze verwijzingen", wat dat dan ook zijn, heb ik geen behoefte gehad,
maar er staan in De M ythe heel wat beweringen die ik graag even had willen controleren. Bijvoorbeeld de
volgende (p. 218): "In die verdrijving van edelen, vanuit het oude Germania, lag volgens Delahaye ook de
reden voor de eerste wereldoorlog". De lezer krijgt hierbij een verwijzing naar het tweedelige boek "De
Ware Kijk Op...", dat in totaal ongeveer 1100 pagina's telt. Ik ben ze niet alle 1100 gaan doorlezen om
deze bewering terug te vinden, want ik weet zeker dat het vergeefse moeite geweest zou zijn. Albert Dela
haye heeft bijzondere uitspraken gedaan, maar dat hij ooit de eerste wereldoorlog aan gebeurtenissen in
Ottoonse rijk heeft vastgeknoopt geloof ik domweg niet. Misschien had Boidin een tekst in gedachten die
op p. 95 van het tweede deel van "De Ware Kijk Op ..." staat. Daarin wijst Delahaye er op dat de naam van
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de Rijn voor zowel Duitsers als Fransen een ideologische inhoud kreeg en Duitsland zich in de laatste we
reldoorlog pas gewonnen gaf toen de geallieerden de rivier waren overgestoken.
In navolging van Delahaye mogen Rijn en R(h)enus van Boidin niet met elkaar verward worden. Er is
geen enkele poging gedaan om voor lezers die het werk van Delahaye niet kennen uit te leggen waarom
dat niet mag en wat er met R(h)enus dan wél bedoeld wordt. Blijkbaar omdat de auteur het zelf ook niet
weet: "Als de eerste de beste charlatan moet ik een rivier verkopen die er niet meer is" (p. 145). M aar hij
verwacht blijkbaar dat we hem toch op zijn woord geloven: "Ik ben er van overtuigd dat er genoeg m ateri
aal te vinden is om het bewijs te leveren dat de Rhenus in Noord-Frankrijk stroomde." Het was erg prettig
geweest als Boidin wat dieper op dat materiaal en dat bewijs was ingegaan. Nu blijft inderdaad het gevoel
bestaan dat men bij de neus genomen wordt. Voor zover de auteur van De M ythe niet uit het werk van
Albert Delahaye heeft geput, komt veel van de stof uit de encyclopedie "Missel", de encyclopedie "Ad
vent", het "Heiligenlexikon" en de "Encyclopedia Catholica". Deze werken zijn in de literatuurlijst niet te
vinden, dus ze zullen in de omgeving van Breda wel tot de dagelijkse hulpmiddelen behoren. M aar in het
ketterse noorden zijn ze volstrekt onbekend en dus zeker ook niet gezaghebbend. Er kan echter wel van
uitgegaan worden dat de gegevens van al die koningen, keizers, hertogen en graven, waar de bijlagen en
de hoofdstukken 3, 4 en 5 vol mee staan, redelijk goed overeenkomen met hetgeen er in een meer algeme
ne encyclopedie over te vinden is. Het nut van het opnemen van al dat materiaal in De M ythe is echter niet
duidelijk. Het boek is er beslist niet leesbaarder door geworden.
Wel is duidelijk dat Boidin geen hoge dunk heeft van hetgeen er op het internet te vinden is (p. 235) en de
lezer doet er dan ook goed aan om pas na lezing van het hele boek dingen op te gaan zoeken. Anders be
grijpt hij niet wat er onbekend is aan (Colonia) Agrippinensis en Bonna (p. 48), zal hij de plaats Tolbiac
niet kunnen vinden, zeker niet in Noord-Frankrijk (p. 61) en snapt hij ook niet waarom de naam Moguntiacum vertaald moet worden met "Mayance" (p. 78), terwijl die plaats ook in Nederland gewoon bekend
staat als Mainz. M aar hiervoor wordt de lezer op p. 9 gewaarschuwd: "De meeste namen zijn ontleend aan
de Franse literatuur". Al op p. 59 wordt het doel daarvan duidelijk. Daar begint de schrijver een lijst van
Merovingische persoons- en plaatsnamen. "Het belang van deze lijst voor dit boek is, om te demonstreren
dat de Merovingen aleen Franse koningen zijn en dat de plaatsen van de M erovingen aleen Frans zijn".
Als je in een lijst beslist alléén Franse namen wilt produceren, dan kun je dat bereiken door er van te voren
ook alléén Franse namen in te stoppen. De beide keren dat er in het citaat "aleen" staat i.p.v. "alleen" is
geen fout van mij. Op tal van plaatsen blijkt dat de uitgeverij ook geen tijd had om in het boek verbeterin
gen aan te brengen.
Er staat in de De M ythe één kwestie die niet van het internet of uit een encyclopedie of het werk van A l
bert Delahaye te halen is, en dat is die van de veldtochten van Karei de Grote (p. 233). Dat materiaal is
afkomstig uit een in 1987/1988 geschreven 90 pagina's dikke scriptie van C. Koreman: De veldtochten van
Karei de Grote tegen de Saksen. Een vergelijkende studie tussen de traditionele opvattingen die deze veld
tochten in midden- en Noord-Duitsland plaatsen en de opvatting van Albert Delahaye, die deze veldtoch
ten in N.W. Frankrijk situeert. Boidin noemt Koremans scriptie niet, maar verwijst wel naar een artikel in
SEMafoor uit 2001. Dat eindigt als volgt: "Dit artikel is een samenvatting van het uitvoerige studiemateri
aal over Kareis veldtochten door H. Koreman uit Bemmel, die dit studiemateriaal aan de SEM ter be
schikking heeft gesteld, waarvoor hartelijk dank. Een uitvoeriger bewerking volgt t.z.t.". M oeten we De
Mythe als die uitvoeriger bewerking beschouwen? De auteur hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat hij
eenzaam in een zee van onbegrip staat (p. 230: "Soms dacht ik dat ik de enige was"), want Albert Dela
haye schreef al over De mythe toen Boidin zelf nog in een korte broek op de lagere school zat. Terecht
zegt hij dus (p. 232) dat hij "heel goed gesteund" werd door de bronnenanalyse van Delahaye. Iets derge
lijks had hij mijns inziens ook over Koreman moeten zeggen.
Één idee van Boidin is mogelijk van hemzelf, want ik ben het nog in geen enkel ander geschiedenisboek
tegengekomen, en het mag wat mij betreft wel visionair genoemd worden. Hij beschouwt namelijk de uit
vinding van de auto als een mijlpaal in onze geschiedenis (p. 20). M et behulp van de auto heeft men de
steden onleefbaar gemaakt, het landschap en talloze biotopen verwoest en men is nu zelfs bezig met het
ontregelen van de gehele aardatmosfeer. Wellicht is de uitvinding van de auto dan ook niet zo m aar een
mijlpaal, maar zelfs de laatste grote mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid.
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De Mythe - Rinus Boidin schrijft geschiedenis
K u rt W ayenberg, L in t (B)
'Rinus' Boidin, 'anesthesist in het Amphia-ziekenhuis Breda' stelde 19 februari 2010 voor een talrijk opge
komen publiek van vrienden en geïnteresseerden zijn boek 'De Mythe' voor. Daarin postuleert hij zijn visie
van de middeleeuwse geschiedenis van West-Europa. Voor vele SEM-leden een spannend ogenblik. Wat
mogen we van dit boek verwachten? Hoeverre is alles wat er in "De Mythe" staat "nieuw" voor ons? W el
ke SEM-standpunten werden overgenomen?
Laat ik jullie maar al direct de plot vertellen. Rinus trekt resoluut de 'Noord-Frankrijk'-kaart als toneel
voor veel van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis. En hij vertelt een vlot verhaal, een zeer vlot verhaal,
boeiend, overzichtelijk, samenhangend... Toch hadden al snel een paar mensen kritiek op het veelvuldig
gebruik van het woordje 'ik', alsof 'hij het zelf allemaal bedacht heeft'.
Toegegeven, er is een hoog narcisme-gehalte maar laat ons dat ook niet overdrijven. Er is immers een
flinke dosis zelfbewustzijn nodig om een boek als dit gepubliceerd te krijgen. Verder verwijst Rinus best
wel regelmatig naar Albert Delahaye, Joël Vandemaele, Ruud van Veen, de SEM-boeken, de SEMstudiekring en dankt hij zelfs iedereen die hun kennis en kunde hebben ingezet om 'zijn begrip met betrek
king tot de middeleeuwse geschiedenis' 'te slijpen en te polijsten'.
Maar vooral, het boek van Rinus is echt wel een meerwaarde voor ieder die bezig is met het alternatief
benaderen van de geschiedenis van het eerste millennium in deze streken. Hierbij tien redenen waarom
ieder van ons dit boek zou moeten lezen:
1. Rinus maakt ons attent op de werken van Leenders, Vos en Van Heeringen die de theorie van Albert
Delahaye bevestigen dat grote delen van Nederland onder water stonden
2. Rinus brengt op een overzichtelijke manieren de dynastieën in kaart en de elementen van vererving tot
de verkoopvan de Franche-Comté
3. Rinus spit het probleem van Neustrië/Austrasië/Ostrevant eens uit tot op het bot met lokalisaties die
niets aan duidelijkheid overlaten
4. Rinus brengt een gedurfde hypothese rond het belang van de metallurgie en de slaven en koppelt de
Limes aan de tinroute reeds van tijdens het bewind van Julius Caesar
5. Rinus vat het werk van C. Koreman samen en confronteert de afstanden van de veldtochten van Charlemagne met de snelheid van zijn legers
6. Rinus hekelt de vele literatuur die zich geen vragen stelt bij het realisme van de cijfers in de gangbare
interpretatie
7. Rinus inventariseert vele verschillen in de Nederlandse, Franse en Duitse literatuur vooral ook met
betrekking tot de levensbeschrijving van Karei de Grote
8. Rinus verankert op een ijzersterke manier de geschiedenis van de Friezen met Noord-Frankrijk en dat
zelfs tot het j aar 1345
9. Rinus introduceert Villeneuve D'Ascq (Aques op oude kaarten) als een mogelijke determinatie van
Aquis Grani en lost hiermee waarschijnlijk een moeilijkheid op waar tot voorheen velen in onze kring
mee sukkelden
10. Rinus beschrijft zeer nauwkeurig de territoria genoemd in het verdrag van Verdun (en dat van Meerssen) en maakt het moeilijk om er ook maar een speld tussen te krijgen
Het is verheugend nog eens een nieuw boek in handen te hebben dat mee helpt vele stellingen uit het ge
dachtegoed van wijlen Albert Delahaye uit te dragen. De klemtoon in dit boek ligt op continuïteit, op evo
lutie, op een Noord-Franse verankering in combinatie met een nieuwe tinroute-hypothese, en dat allemaal
al van voor de Romeinse tijd. Met zijn 273 pagina's heeft Rinus toch aardig wat interessante informatie
verzameld en alles best netjes en leesbaar geordend. Het gebrek aan een index en het te vaag zijn van refe
renties vergeef ik hem graag...
Proficiat Rinus! Ongetwijfeld ook namens vele SEMafoor-lezers.
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De Mythe, het schrijven van een boek
R in u s Boidin, B reda
Het verschijnen van mijn boek De Mythe maakte veel reacties los. Er waren heel wat complimenten, maar
ook best veel kritische noten. Dat is ook goed. Het was mijn debuut en elk begin is moeilijk. Er staan, elk
keer als ik het nalees, dingen in waarvan ik denk "dat moet anders". Aan de andere kant m o etje ook eens
durven afsluiten, maar als je dat doet, dan includeer je fouten waarvan je later spijt zou kunnen hebben. Zo
tikt Ruud van Veen mij hard op de vingers, en terecht. Zo geeft Kurt W ayenberg mij zoveel eer dat ik er
verlegen van wordt.
"Nohody is perfect" zeg ik tegen mijn ene opponent en "Nobody is that perfect" zeg ik tegen de ander. "Je
moet proberen je kennis te delen" is mijn overtuiging, want de kennis die je hebt is relatief als je ze niet
kunt delen met anderen. Na publicatie word je pas blootgesteld aan respons en kritiek. Dat kan niet erg
zijn, daar leer je van. Door communicatie komen we misschien terecht bij een onverwacht en bijzonder
resultaat. Mijn eerste artikel in SEMafoor is daar een goed voorbeeld van. Niet het zoeken naar de Fresones of de Friezen resulteerde, nee het zoeken naar W ams leverde het gewenste resultaat op. Door de dis
cussies daarover kon ik vlak bij Vameton ook de "Burdina" vinden en de plaats "Hollande" op de juiste
locatie schatten. Daar tussen de Leie en de Uzer (voor mij tussen de Fli en de Weser) kreeg het hele ver
haal over de Fresones eindelijk betekenis.
Hetzelfde geldt voor de relatie metallurgie, vooral van tin en "De Bello Gallico". Ik heb gekozen voor een
volledig andere benadering dan tot nu toe werd gedaan. W at staat er niet in De Bello Gallico" zo vroeg ik
mij af. Dat gaf een heel andere kijk op de materie en waarom zou mijn verhaal dan minder zijn als dat van
anderen? Hoewel de temperatuur van ovens in China 1300 graad Celsius leek te kunnen bereiken, om por
selein te sinteren, waren zowel de Chinezen als de Europeanen niet in staat om koper te gieten bij 1035
graden. Daarom trok ik de conclusie dat ovens daarom niet veel warmer konden worden. Maar daar gaat
het niet over. Het gaat over het belang van tin en de tinroute. Het gaat over een nieuwe manier van kijken
naar slavernij. Het gaat over het belang van het stukje land waar wij wonen en waarover dingen worden
gezegd die helemaal niet kunnen.
O f er nu Haeudi, Haedui of Aedui moet staan is voor mij het moeilijkste van het publiceren. Ik kan het
verschil niet zien en dat bedoel ik letterlijk. Het verschil in "alleen en aleen" is voor mij onzichtbaar als
het er eenmaal staat. Voor mijn medewerkers is het een schier onmogelijke taak om al die dingen te blij
ven corrigeren. Door mijn dyslexie ben ik, in de loop van de tijd, daaraan gewend geraakt. Staan er fouten
in de tekst of vindt u dingen onterecht, dan ben ik bereid daar alsnog aan te werken, als u ze mij wilt mai
len. Er hebben heel wat mensen met mij meegekeken, ook mensen die het beslist met mij oneens waren.
Toch heb ik gemeend dat het goed zou zijn om mijn begrip van de historische kennis over W est-Europa
om te zetten in een boek. Dat werd De Mythe. Het boek geeft weer hoe ik, na het lezen van geschiedenis in
verschillende talen en geschreven door auteurs met een verschillende insteek, de geschiedschrijving van
W est-Europa heb begrepen
boidinmp@wanadoo.nl

Twee andere recensies van het boek De M ythe vindt u op het internet:
Nierse, L. De bedwelmende 'mythes' van Rinus uit: BN/De Stem 19-02 2010
http://www.bndestem.nl/regio/breda/6270394/De-bedwelmende-mythes-van-Rinus-Boidin.ece
Maas, R. uit: Bredase Bode 19-2-2010
http://www.vanierland.nl/?artikel id= 133
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Nederlands boek over Corbulo valt tegen *
P a u l van O verbeek, Z o eterm eer
Gnaeus Domitius Corbulo is de titel en het onderwerp van Marcel J. Fens. Corbulo werd geboren in 12-4
v.Chr. en overleed in 67 n.Chr. De advertentietekst en de omslagtekst doen verwachten dat dit Nederland
se boek toch zeker ook uitgebreid zou ingaan op zijn belevenissen en zijn waterwerken in onze streken,
maar dat valt tegen. De auteur beperkte zich op dit punt vrijwel tot de vermelding daarvan in de inleiding
en een tien pagina's groot hoofdstuk over Corbulo's overwinningen in Beneden-Germanië.
De periode tot 47 n.Chr. blijft vaag: er is veel sprake van waarschijnlijk, mogelijk, "het kan ook zijn", "is
goed mogelijk" en "niet onwaarschijnlijk". Aanvullende informatie in het nawoord maakt het niet duide
lijker. In het hoofdstuk over Beneden-Germanië leren we dat de voor Corbulo relevante plaatsen Xanten,
Neuss en Bonn zich in "westelijk Duitsland" bevinden, maar dat weet de Nederlandstalige lezer wel. De
volgende hoofdstukken gaan vooral over Corbulo's activiteiten in Azië, waar we minder bekend zijn en
daar worden kaartjes met plaatsen en gebieden node gemist.
Ook de feitelijke omvang van het boek van 180 pagina's viel tegen. Door een groot lettertype, ruime mar
ges en veel wit op de beginpagina's van hoofdstukken maakt dat de inhoud ruim in een aflevering van
SEMafoor van 40 pagina's A4 had gekund. Het boek bestaat uit een inleiding, acht hoofdstukken van ge
middeld tien pagina's, zeventien pagina's met een nawoord en dertien met noten (in het boek zelf aanteke
ningen genoemd). W at het doel van het nawoord is ontgaat de lezer, waarom de daar behandelde gebeur
tenissen niet in de betreffende hoofdstukken zijn verwerkt wordt niet toegelicht. Zijn dit gissingen van de
auteur, die niet door de primaire bronnen worden onderbouwd?
De structuur is rommelig; nadere informatie over personen is te vinden in de inleiding (schrijvers), in de
noten en in het register met de meeste genoemde personen met de betreffende pagina's en een toelichting.
Toelichtingen, die eenvoudig in een bijzin konden, werden nu eens tussen aandachtsstreepjes in de tekst
"... Galatië — Romeinse provincie in het huidige midden van Turkije —", dan weer als noot opgenomen.
Verder heeft noch de auteur noch de uitgever de moeite genomen om de vele taalfouten, waaronder onte
recht onzijdig gemaakte woorden, die de Nederlandse taal in tegenstelling tot het Engels heeft, te laten
corrigeren, wat leidt tot uitdrukkingen als "zijn ambtstermijn, dat een jaar duurde", "Corbulo's politieke
loopbaan, dat hij voornamelijk doorliep" (p. 120).
Ook neemt de auteur klakkeloos uit een van zijn primaire bronnen (op p. 43) een passage vol lof over de
zeer bijzondere eigenschappen van Corbulo op als feiten, zonder te vermelden door wie en in welke situa
tie deze uitspraken oorspronkelijk gedaan werden,
Het boek wordt geïllustreerd met 12 foto's (meestal van de auteur) van beelden of afbeeldingen van in het
boek genoemde personen, of van een object met waarin de naam de naam van Plinius de Oudere gegra
veerd is. De auteur plaatst verder (bij gebrek aan beter?) een foto van een buste die jarenlang per vergis
sing werd aangezien voor een beeld van "Corbulo" en een foto van een locatie in Leidschendam-Voorburg
waar een oorspronkelijk deel van het Kanaal van Corbulo is uitgegraven.
Als bijlagen vindt de lezer vier pagina's chronologisch overzicht, 20 p. met een personenregister, bronnen
en websites, 4 p. met primaire bronnen (Tacitus' Annalen, Cassius Dio, Plinius de Oudere en Suetonius'
Caesars van Rome) en een overzicht van aanvullende bronnen waarin vijftien titels van publicaties worden
genoemd, zonder jaar of uitgever, zoals: "Romeinse Lengtematen (Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet)"
en een lijst van websites, zonder vermelding van wat daar te vinden is. De literatuur over de archeologi
sche ontwikkelingen in Leidschendam-Voorburg lijkt de auteur onbekend.
Zijn primaire bronnen noemt hij elders contemporain (p. 11) maar de door hem genoemde Suetonius en
Cassius Dio moesten nog geboren worden toen Corbulo allang dood was.
Het boek sluit af met een aankondiging van een (medio 2009) binnenkort te verschijnen naslagwerk van
alle 157 Romeinse keizers van 600 pagina's van dezelfde auteur en een advertentie van de Uitgever Aristos met de k r e e t"... omdat het beter kan ...", waar ik me van harte bij aansluit. Ik adviseer u niet zo als ik
alleen op de wervende teksten op het internet en de mooie buitenkant van de boeken van deze uitgever uit
te gaan, want dat kan best tegenvallen.
* Fens, M.J. Gnaeus Dornitius Corbulo Uitgeverij Aristos bv 2009 € 16,95
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De Zuidelijke Nederlanden
W im Spapens, U lvenhout
In 2009 verscheen er in België een rijk geïllustreerd boek van 304 pagina's, formaat 24x34, getiteld De
Zuidelijke Nederlanden, waarmee de vroegere zuidelijkste Nederlanden bedoeld worden: FransVlaanderen, tegenwoordig gevormd door Le Nord/Pas-de-Calais en een stukje van de departementen Aisne en Somme, gebied dat ook ooit het zuidelijkste Vlaanderen vormde en in veel .S’ewq/bo/artikelen een
rol speelt. Als gevolg van de door Lodewijk XIV gevoerde devolutieoorlog werd het in 1659 (Verdrag van
de Pyreneeën) en 1678 (Vrede van Nijmegen) door Frankrijk geannexeerd. Sindsdien beschouwen veel
bewoners van deze regio zich als wonend in een bezet gebied en deze onofficiële minderheid verzet zich
nog steeds tegen de taalpolitiek van de Franse regering, die het Frans als officiële voertaal aan het hele
land oplegt. Aan het verzet tegen die verfransingspolitiek is dit boek gewijd en de liefde voor het Neder
lands blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er nog steeds in die taal gedicht en toneelgespeeld wordt.
Al sprokkelend komt een SEMafoor-lezer, behalve een paar keer de naam van de in deze kringen bekende
Jacques Fermaut en het door mij in SEMafoor 5-2 p. 2-4 (mei 2004) besproken boek van Denise Poulet,
toch ook nog wel iets anders van zijn gading tegen, ofschoon het niet veel is:
p. 21-23 en 29: De geschiedenis van Frans-Vlaanderen. In dit kader worden o.a. genoemd de transgressie
van de vierde eeuw, Friezen, het Verdrag van Verdun (843), de 'pagi' Terwaan, Bonen en Artesië
van Karei de Grote, de invallen en het verjagen van de Noormannen, Lotharius.
p. 45-47: christianisering. In Bonen zijn er sporen van een christelijke cultus uit de derde eeuw; in de vier
de eeuw zetelde er een bisschop in Bavay of Kamerijk; er is evangelisatie in Belgica Secunda in
de vijfde eeuw; de heilige Omaar (Sint-Omaars), Sint Gorik (Kamerijk) en de heilige Amandus
waren pioniers; stichting van abdijen in o.a. Honnecourt, Maubeuge, Hamaye, Sint-Rikiers en
Sint-Vaast, dat het grootste aantal kerken had: vijf.
p. 72: overzicht van graven van Vlaanderen.
p. 92: De Moeren. " Door verlanding van het kustgebied vanaf de vijfde eeuw komt een heel gebied in
mindere of meerdere mate vrij voor bewoning of landbouw."
p. 98-100: de volksstammen in Noord-Gallië ten tijde van Caesar. De Friezen worden op de getoonde
kaart niet genoemd. Ik citeer: " De Romeinse kolonisatie van de kustregio is er een van korte duur.
In de tweede eeuw na Christus vallen de 'Chauki' er binnen en vanaf 260 komen de Franken er
zich massaal vestigen van de kust af. Dit blijkt onder meer uit het grote aantal muntschatten dat
toen begraven werd. De Romeinen handhaven van dat ogenblik af alleen een militaire aanwezig
heid op een versterkte linie van Bonen (Boulogne) tot de Rijn. In de W esthoek loopt die lijn over
Kassei (van 'castellum', kleine versterking, naast 'castrum' wat Kaaster gaf) en Wervik." Zou daar
de 'Rhenus' mee bedoeld zijn, vraag ik me af, een Rijnlinie vergelijkbaar met wat in de 20e eeuw
aan de Franse oostgrens de M aginot-linie zou zijn?
p. 106-108: literaire teksten uit het eerste millennium: twee Vitae van de heilige Aldegonde (zevende
eeuw); een Oudnederlandse evangelievertaling in Vorstmunster (zevende eeuw); een Diets lij
densverhaal in de abdijbibliotheek van Corbie uit 831; het Ludwigslied ofte Lodewijkslied, ge
schreven door een monnik van de Sint-Amandsabdij in Elno (Sint-Amands-aan-de-Scarpe: SaintAmand-les-Eaux). " Dit gebeurde in de negende eeuw en wel kort na de overwinning van Lode
wijk Hl op de Noormannen bij Saucourt in Ponteland, Vemeu (ten zuiden van AbbegemAbbeville) in 881."
p. 203: De bouwkunst in de zuidelijke Nederlanden. Uit de door SEM bestudeerde periode wordt genoemd
de romaanse kerk van La Bourse, ten zuiden van Béthune, uit de tiende eeuw.
Dit om meer redenen interessante boek kost € 60 en kan telefonisch (0032-9-2303525) besteld worden bij
Johan van Herreweghe, Jan van Aelbroecklaan 16, 9050 Gentbrugge.
Als je het zelf op weg naar Parijs even ophaalt, scheelt dat € 10 verzendkosten.
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Nogmaals de Peutinger-kaart: (een reactie op de reactie van Kurt Wayenberg)*
Paul van der Heijden, Nijmegen
Ik ben zeer verheugd dat er binnen SEM-kringen iemand is die in ieder geval enige moeite heeft gedaan
om te achterhalen wat er allemaal bekend is over de limesweg. Jammer dat die speurtocht niet verder is
gekomen dan de archieven van Westerheem en de site www.limes.nl. Om iedereen die is geïnteresseerd in
de limesweg en de Peutinger-kaart een beetje op weg te helpen, geef ik hier een overzicht van de belang
rijkste literatuur. Het zou handig zijn om dit eerst grondig te bestuderen, alvorens een mening te vormen
over de limesweg en de Peutinger-kaarten en te spreken over 'zwakke onderbouwing'.
De limes op Nederlands grondgebied:
Bechert, T. De Romeinen tussen Rijn en Maas. De Bataafsche Leeuw Dieren 1983
Bechert, T. & W. Willems, De Romeinse rijksgrens tussen M oezel en Noordzeekust M atrijs Utrecht 1995.
Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer Palaeogeographic development o f the Rhine-Meuse delta, the Netherlands. Van Gorcum Assen 2001
Bogaers, J.E. & C.B. Rüger 1974: D er Niedergermanische Limes, Materialen zu seiner Geschichte. Rhein
land Verlag Keulen 1974
Enckevort, H. van & W. Vos De Limes: een natte grens dwars door Nederland. Nationale Onderzoeks
agenda Archeologie, Hoofdstuk 19. www.noaa.nl 2006
Es, W. van & W. Hessing (red.) Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum
tot Dorestad 50 v.C. - 900 n.C. Matrijs Utrecht / ROB Amersfoort 1994
Graafstal, E. Logistiek, communicatie en watermanagement. Over de uitrusting van de Romeinse rijks
grens in Nederland in: Westerheem 51, 2002 p. 2-27
Grünewald, T. (red.). Germania Inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der rö
misch-germanischen Welt De Gruyter Berlin 2001
Grünewald, T. & Siebei, S. (red.) Kontinuität und Diskontinuität. Germania Inferior am Beginn und am
Ende der römische Herrschaft De Gruyter Berlin 2003
Haalebos, J.K. Van Nijmegen naar Utrecht. De limes in Nederland in: Eerden, R. van der e.a (red) 471997: 1950 ja a r Romeinen in Utrecht Vereniging Oud-Utrecht 1997, p. 35-66 7
ook in: Jaarboek Oud-Utrecht 1997 p. 35-66
Hessing, W. Building programmes fo r the Lower Rhine Limes. The impact o f the visits ofTrajan and H a
drian tot the Lower Rhine. in: Sarfatij e.a. In discussion with the past: Archeological studies presented
to W.A. van Es ROB Amersfoort 1999, p. 149-156
Lendering, J. De randen van de aarde. De Romeinen tussen Schelde en Eems Ambo Amsterdam 2000
Putker, H. z.j. De Romeinse wegen in Nederland. Scriptie RUL, Leiden.
Rathmann, M. 2007. Die Reichstrassen der Germania Inferior in: Bonner Jahrbücher 204, 2004 (versehe
nen 2006) p. 1-46.
Rogge, M. 2001. Het wegennet van de Romeinen, in: Hermeneus 73, 2001 p. 102-114
Rogge, M. & K. Sas, 2006. Quo Vadis? Het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa. Zottegem.
Weerd, M. de. 2006. Repressie op afstand in een voorland zonder grenzen. De Romeinse limes in N eder
land vóór de opstand der Bataven in: Westerheem 55-1 2006 p. 5-26
Weijters, E. Romeinen langs de Rijn. Over het water, de weg & de kaart. Scriptie Universiteit Leiden 2003
Willems, W. 1986. Romans and Batavians: A regional study in the E astem River area. Amersfoort
Wynia, S. Caius was here. The emperor Caius'preparations fo r the invasion o f Britannia: new epigrafie
evidence. in: Sarfatij, H. W. Verwers & P. Woltering In Discussion with the Past. Archaeological stud
ies presented to W.A. van Es. SPA Zwolle / ROB Amersfoort 1999, p. 145-147
Publicaties over de verschillende archeologisch aangetoonde (militaire en civiele) nederzettingen:

Valkenburg:
Hing, A. de & W. Vos. Romeinen in Valkenburg (ZH) Hazenberg Archeologie Leiden 2005

Voorburg:
Waasdorp, J.A. 1111 M.P. naar M.A.C. Romeinse mijlpalen en wegen, Gemeente Den Haag 2003
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Jonge, W. de, J. Bazelmans & D. de Jager (red.) Forum Hadriani. 'Van Romeinse stad tot monument M a
trijs Utrecht 2006

Leiden-Roomburg:
Brandenburgh, C.R, & W .A.M. Hessing Matilo-Rodenburg-Roomburg. De Roomburgerpolder: van R o
meins castellum tot moderne woonwijk Gemeente Leiden 2005
Alphen aan den Rijn:
Haalebos, J.K. & P.F.J. Franzen, Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998-1999. Katholieke Universiteit
Nijmegen
Polak, M. R. Kloosterman & R. Niemeijer Alphen aan den Rijn - Albaniana 2001-2002. Opgravingen tus
sen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Radboud Universiteit Nijmegen 2004
Woerden:
Vos, W.K. E. Blom, A. Veenhof & T. Hazenberg De Romeinse limes tijdens Caligula: gedachten over de
aanvang van het castellum Laurium en onderzoeksresultaten van nieuwe opgravingen aan het Kerkplein
in Woerden in: Westerheem 52 2003 p. 50-63

Bodegraven:
Kooij, D. van der, S. Sprey, M. Dijkstra & H. Postma, 2005: Romeinen in Bodegraven. AWN-opgravingen
in de periode van 1995 tot 2002 in: Westerheem 54-6 2005 p. 275-306
Utrecht:
Eerden, R. van der e.a (red) 47-1997: 1950ja a r Romeinen in Utrecht Vereniging Oud-Utrecht 19971
ook in: Jaarboek Oud-Utrecht 1997
Arnhem-Meinerswijk:
Hulst, R. The Castellum at Arnhem-Meinerswijk: the Remains ofP eriod 5. in: BROB 44 2001, p. 397438
Specifiek over aangetoonde gedeeltes van de linies weg:
Graafstal, E. 2002. Logistiek, communicatie en watermanagement. Over de uitrusting van de Romeinse
rijksgrens in Nederland, in: Westerheem 51-1 2002 p. 2-27
Weijters, E. Afgedekt maar niet onzichtbaar 11. Een AHN-onderzoek naar de Romeinse weg tussen Bode
graven en de kust. W illemstad 2007
Luksen-IJtsma, A. Rheyngaerde: aanvullend archeologisch proefsleuvenonderzoek naar de Romeinse
limesweg Gemeente Utrecht 2007
Hissel, M. Restanten van een Romeinse limesweg: archeologisch onderzoek naar sporen van een Romein
se limesweg en nederzettingssporen bij de toekomstige overslagterminal in Alphen aan den Rijn (ZuidHolland). AAC Amsterdam 2008
Müller, A. & J. van Doesburg Een archeologisch onderzoek naar een toevalsvondst in Kcitwijk-De Zande
rij. De opgraving van de 'Romeinse weg' in oktober 2005 RAM 162, Amersfoort, 2008
Graafstal, E. Tien ja a r limes in Leidsche Rijn in: Archeobrief 12, 2008 nr. 4, p. 19-30
Kamp, J. van der Werk aan de weg. LR 31 Zandweg. Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie
van de limesweg Utrecht 2009

* Wayenberg, K. 'Een reactie op de recensie van Paul van der Heijden' (op het SEM-boek over de Peutinger-kaart)
in: SEMafoor 10-4 2009, p. 48-49
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Antwerpen: plaatsnaamkunde volgens Ruud van Veen
H ans den B esten, A m ste rd a m
1. Inleiding
Niet alles wat Ruud van Veen in zijn reactie op mijn bespreking van Alfred Michiels' boek over de oor
sprong van Antwerpen naar voren brengt,1 is onzin, maar wat hij op taalkundig gebied te berde brengt, is
bar en boos: enerzijds is hij bevooroordeeld bij de vraag wat of wie Nederlandstalig is c.q. was, anderzijds
laat hij essentiële elementen in de verklaring van plaatsnamen zoals Parijs en Trier, weg, waardoor hij
onjuist weergeeft wat de plaatsnaamkunde over deze namen te zeggen heeft. En ten slotte komt hij via een
ongeldige generalisatie tot de onjuiste uitspraak dat de taalkunde Amsterdam van Amsterdammer zou wil
len afleiden - al is dat misschien een mislukt grapje.
2. Nederlandse vooringenomenheid
Voor Ruud van Veen is Antwerpen "zo Nederlands als stamppot [en] boerenkool. M en kan goochelen met
ando en uerpo en met de accusatief en de ablatief tot men er bij neervalt, maar Antwerpen zal er niet Gal
lisch van worden." Voorwaar, een vooringenomen standpunt.
Toegegeven, werp(en)' doet Nederlands aan en ant doet aan ant- in antwoord denken. M aar het naam
woord antwerp/andwerp, dat volgens Verwijs en Verdam 'het tegen [= and, HdB] het water op-geworpen
land [vgl. aanwerp], dam' zou betekenen, heeft in dat woordenboek maar één bewijsplaats.2 Dat is niet
veel en uit het door Verwijs en Verdam gegeven citaat valt voor mij niet op te maken of er wel 'dam' be
doeld is. Ant-/And-werp is daarom een wankel gegeven.
Wie dus, zoals Vercouillie in 1911 i.v.m. Antwerpen beweert dat [ajntwerp [...] nog in het Middelneder
lands een gewoon woord [was] om te zeggen "dijk",'3 overspeelt zijn hand. De Vries en Gysseling4 zijn in
dit opzicht voorzichtiger in die zin dat ze wel Middelnederlands aenwerp (De Vries) resp. anewerp, werplant (Gysseling) vermelden maar niet antwerp. Antwerp behandelen zij als een te reconstrueren woord.
Het ook na de middeleeuwen optredende aenwerp 'aangespoeld land, aanwas' gebruiken ze om werp i.p.v.
worp te verantwoorden en om de betekenis van antwerp te reconstrueren.
Ruud van Veens zekerheid over het Nederlandse karakter van de naam Antwerpen is dus misplaatst. Bo
vendien kan hij niet zomaar de gegevens over de accusatief meervoud op -us/-os enz. en over de datiefablatief meervoud op -is in de oudste voorkomens van de naam Antwerpen opzij schuiven. De Gallische
uitgang —us op de merovingische ANDERPVS-munt5 doet denken aan het gebruik op munten (en in
teksten) van de accusatief meervoud voor plaatsnamen die van volksnamen zijn afgeleid, zoals PARISIVS
(= Parijs). Hetzelfde geldt voor de datief-ablatief meervoud Andouerpis / Anduue-pis / lnwerpis.
Deze meervouden laten zich niet goed onder de Nederlandse interpretatie van Antwerpen verklaren. Ruud
van Veen zou ons een stuk verder kunnen brengen als hij zou kunnen aantonen dat het door Michiels ver
zamelde materiaal ook binnen een Nederlandse etymologie voor Antwerpen verklaard kan worden. Maar
die evidentie wegpoetsen zoals hij dat doet, is niet toegestaan.
3. De Gallo-Romeinse civitas-hoofdsteden
Deze wegveeg-tactiek speelt Ruud ook parten bij het volgende complex van beweringen:
"Ook andersom [dan bij leken, HdB] werkt bij hen [= taalkundigen, HdB] 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 Amster
dam. Éérst had je Parisii, en die bouwden later Parijs. Eerst waren er Treveri, en die gingen toen Trier
bouwen. Zo werkt dat in de taalkunde." 6
Nee, zo werkt het niet in de taalkunde, want ook taalkundigen leiden Amsterdammer van Amsterdam af en
Parijzenaar van Parijs. W at is hier misgegaan?
Veel.
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Het is inderdaad zo dat Parijs is afgeleid van de oude volksnaam van de Paris(i)i en Trier van die van de
Treveri. Maar om in de stijl van Ruud van Veen te blijven: eerst had je het volk van de Paris(i)i. Binnen
hun stamgebied stichtten die een centrale plaats en die noemden ze Lutetia, in het Latijn ook wel aange
duid als Lutetia Parisiorum 'het Lutetia van de Parisii'. Later treedt er bij dit soort stam-hoofdsteden een
verandering van naamgeving op: naast de oorspronkelijke naam kon ook de stam-naam gebruikt worden,
in de accusatief of in de ablatief (van plaats). Ik citeer uit de Gesta Dagoberti: ab urbe quae Lutecia sive
Parisius vocatur 'vanaf de stad die Lutecia of Parisius genoemd wordt'.7 De oorspronkelijke naam ver
dween langzaam uit beeld en uit de stamnamen groeiden nieuwe stadsnamen, zoals Parijs - waarschijnlijk
ook omdat de stammen veel van hun belang waren kwijtgeraakt.
Dit is bij meer stam-hoofdsteden gebeurd. Trier heette ooit Augusta (Trevirorum), Atrecht/Arras was ooit
Nemetacum (van de Atrebates), Tours was Caesarodunum (van de Turoni of Turones), enz. Ik verwijs
naar het Supplément van M oreau8 en naar Michiels' boek.
Aangezien Ruud van Veen het laatste gelezen heeft, zijn zijn onjuiste samenvattingen onbegrijpelijk. Ook
onbegrijpelijk maar nu op grond van gewone logica en verzamelingenleer is het feit dat Van Veen uit zijn
samenvattingen van de naamsgeschiedenis van sommige Franse steden afleidt dat taalkundigen dit voor
alle plaatsnamen aan zouden nemen. Dit is een redenering die uitgaat van een uitspraak over sommige
stedennamen in Frankrijk en generaliseert naar alle stedennamen in welk land dan ook. Het hoeft geen
betoog dat deze afleiding ongeldig is. Ruud mag dan graag schermen met "de logica", maar hier is toch
iets gigantisch misgegaan. Vandaar dat ik me afvraag of hier misschien een grapje bedoeld is.
4. Wie of wat was Nederlands? (En wanneer?)
Ruud van Veen heeft wat tegen de historische taalkunde omdat het hem allemaal te ingewikkeld en "onlo
gisch" is. Daarnaast verdenk ik hem van een zekere Rechtsdrall, in die zin dat hij een Germaans c.q. Ne
derlandstalig 'nationalisme' vertoont. Dit 'nationalisme' hoor ik ook in zijn verdediging van de Antwerpe
naren van de merovingische tijd als Germanen, waarbij hij o.a. de taalgrens aanroept. M aar die was zoals
alle taalgrenzen zo lek als een mandje en Gallo-Romeinse namen kunnen ook worden overgedragen aan
nieuwe bevolkingsgroepen. Dit geldt zowel voor volksnamen als voor plaatsnamen. En ook is mogelijk
dat het Belgisch-Gallische volk van de Andouerpi Germaanstaligen heeft opgenomen en zo van binnenuit
gegermaniseerd is. Trouwens, hun stad met Gallo-Romeinse naam lag niet eens zover van de taalgrens, als
je dat vergelijkt met de de Gallo-Romeinse naamresten die de standaard analyse voor Midden-Nederland
aanneemt. (U weet wel: Alphen, (U)-Trecht, Duurstede9 en Nijmegen / Nimwegen.)

1 Veen, R. van T w e e A ntw erpens' in: SEMafoor 11-1 2010, p. 25-26
Besten, H. den 'Alfred M ichiels en het volk der Andouerpi' in: SEMafoor 10-3 2003 p. 8-10
Michiels, A. Andouerpis Antwerpen. Nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste
geschiedenis van de Antwerpenaren, Rumst; in eigen beheer.
2 Verwijs, E. & J. Verdam Middelnederlandsch woordenboek Deel 1. Den Haag 1882.
3 Michiels p. 131
4 Vries, J. de Woordenboek van Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen Utrecht / Antwerpen: Aula-boeken 1962.
Gysseling, M. Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland
Belgisch Interuniversitair centrum voor Neerlandistiek 1960.
5 M.i. is de lezing ANDERPVS twijfelachtig. Er staat eerder ANVERPVS en misschien zelfs ANTVERPVS. Als D
valt het derde (of dus het vierde) teken teveel naar links. Bovendien is het boogje dat de beide punten van de stok
verbindt mislukt: het opent onderaan met een veel te lang recht stuk en het eindigt bovenaan in de ruimte, zonder
de stok te bereiken. Als V staat dit teken evenwichtig in de cirkel. Vergelijking met de V van de laatste lettergreep
leert dat op de beide schuine stokken van de gepostuleerde V een verdikking zou kunnen staan; en dat de rechter
stok zou kunnen eindigen in een balkje. Over de T in derde positie ben ik minder zeker, maar er lijkt een stok te
staan tussen de N en de de D/V - met een dwarsbalk er bovenop. Lijkt, zeg ik, want dit potentiële teken staat veel
minder helder op de foto dan de andere tekens. (Ik baseer me op de foto's in Michiels' boek.)
6 Veen, R. van T w e e Antwerpens" in: SEMafoor 11-1 2010, p. 25
7 Zie Michiels' boek en Moreau, J. Supplément au Dictionnaire de géographie historique de la Gaule et de la France
1983. Sources, compléments et mise a jour du dictionnaire de 1972 Parijs Picard 1983.
8 Voor Moreau's Supplément zie de vorige noot.
9 Duurstede is een zinloze naam o f het nu om tijdsduur of om duurte gaat. D at maakt het makkelijker om deze naam
te analyseren als een geval van volksetymologie, gebaseerd op een nevenvorm van Dorestat met een <u>.
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Reactie op ’Dit is de limit!' van Joep Rozemeyer
P a u l van d e r H eijden, N ijm eg en
Ik wil graag reageren op het artikel van Joep Rozemeyer in SEMafoor 11-1. Joep Rozemeyer ageert hierin
nogal fel op mijn recensie in Westerheem van de Peutinger-kaart en de Lage Landen. Dat kan ik me ook
wel voorstellen, want zijn theorie over de loop van de Romeinse weg op de Peutinger-kaart heb ik daarin
sterk bekritiseerd. Dat ik in die recensie ook mijn persoonlijke gevoelens over SEM heb geuit, had ik beter
niet kunnen doen, want nu word ik beticht van arrogantie.
Laat het duidelijk zijn: het is niet mijn bedoeling geweest om mensen te kwetsen. Daarnaast - zo heb ik
dat ook verwoord in de gewraakte recensie - vind ik SEM een heel interessant podium voor het ontwikke
len van ideeën en het bediscussiëren van belangrijke kwesties uit de vroegste geschiedenis van ons land.
M aar dat wil niet zeggen d a tje zomaar alles moet willen accepteren wat er aan theorieën wordt geopperd.
Op zo'n manier wordt SEM een vrijplaats waar je elke theorie mag spuien die je maar wilt. En dat is jam 
mer, want SEM zou juist een heel goede rol kunnen vervullen in het debat met de 'gevestigde' (en door
velen bekritiseerde) wetenschap. Als SEM zelf niet het kaf van het koren scheidt, wordt SEM vanzelf ook
minder serieus genomen.
Eén van de theorieën die door wetenschappers niet serieus wordt genomen, is die van Rozemeyer. Ik zal
proberen uit te leggen waarom.
De Nederlandse wegen op de Peutinger-kaart vormen al decennialang een geliefd thema voor speculatie
en theorievorming. De 'Nijmegen-Gent-theorie' past in die traditie. Toevallig kende ik de theorie al, omdat
Rozemeyer hem 15 jaar geleden indiende bij Westerheem, waar ik toen hoofdredacteur was. Wij hebben
zijn artikel met de hele redactie bekeken en kwamen unaniem tot de conclusie dat je dit niet kon publice
ren. Het mist een fatsoenlijke wetenschappelijke onderbouwing. Dat je in de Romeinse tijd van Nijmegen
naar Gent kon reizen zal zeker waar zijn, heel W est-Europa lag immers vol met wegen en paden die
meestal al dateren van voor-Romeinse tijd, maar om dit te identificeren met de opgetekende weg op de
Peutinger-kaart mist elke grond. Het volstaat niet om een aantal plekken waar Romeinse vondsten zijn
gedaan, met elkaar te verbinden en dan te zeggen dat daar een belangrijke weg heeft gelopen. Op deze
manier kun je nog tientallen andere Romeinse wegen bedenken.
W at mij zo stoort is het volgende: van alle vraagstukken uit het eerste millennium is de limesweg juist een
van de archeologisch best onderzochte onderwerpen. Op meerdere plekken ten zuiden van de oude Rijn
loop is de weg daadwerkelijk teruggevonden, keurig aangelegd en opgebouwd volgens de ijzeren regels
van de Romeinse genie. In de wijde omgeving is geen enkele andere Romeinse weg die belangrijk genoeg
is om opgenomen te worden op zo'n cruciaal document als een Romeinse kaart. De vele castella aan de
weg duiden niet alleen op het belang van deze verbinding, maar tonen ook het nut van een cartografische
weergave: zo kon het vele verkeer van en naar de forten de weg vinden, of in ieder geval van tevoren een
inschatting maken van de reis. Men mag niet uit het oog verliezen dat de 'snelwegen' op de Peutinger-kaart
in eerste instantie een militair doel dienden. Het (militaire) bestuur kon alleen functioneren dankzij ra
zendsnelle overbrenging van orders door de keizerlijke postdienst. Bovendien lag naar verwachting aan de
monding van de Rijn, bij Katwijk aan Zee, een nog veel belangrijker militair en maritiem steunpunt. Ook
dat droeg bij aan de status van de limesweg. Deze was niet alleen belangrijk, maar ook druk.
Het voornaamste argument van Rozemeyer om te twijfelen aan de identificatie van de Peutinger-kaartweg
met de limesweg, is dat de vermelde afstanden op de Peutinger-kaart niet kloppen met de werkelijke af
stand van de limesweg. Het klopt inderdaad dat die afstanden niet helemaal overeenkomen. M aar dat is
nog geen bewijs dat dit niet de bedoelde weg is. Wie de literatuur over de Peutinger-kaart heeft bestu
deerd, weet dat er met het eeuwenlang kopiëren van de kaart aantoonbaar fouten zijn ingeslopen, en juist
de afstandsaanduidingen zijn daar het meest gevoelig voor. W ie dus uitgaat van de juistheid van de ver
melde afstanden, maakt gebruik van een discutabele vorm van bewijsvoering. Dit argument is daarmee
vele malen zwakker dan de aanwijzingen uit archeologische bronnen.
En als we dan toch stilstaan bij de Peutinger-kaart: de kans op kopieerfouten bij afstanden is vele malen
groter dan bijvoorbeeld de locatie van rivieren als de Rijn en de Maas. W e zien de limesweg dan ook op
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de Peutinger-kaart keurig tussen Rijn en Maas getekend, precies zoals hij ook archeologisch is aange
toond, en niet ten zuiden van de Maas, zoals in de 'Nijmegen-Gent-theorie'.
Behalve de afstandskwestie gebruikt Rozemeyer nog een ander argument om aan te tonen dat de limesweg
niet op de Peutinger-kaart staat. Hij heeft het over 'magere vondsten aan de Nederlandse Rijn' in vergelij
king met de vondsten langs zijn alternatieve route. Dat is een belediging voor alle archeologen die bij het
limesonderzoek zijn betrokken. Inmiddels is de overgrote meerderheid van de castella archeologisch aan
getoond, met een archeologische rijkdom die internationaal op dit gebied zijn weerga niet kent. Zo is Val
kenburg een van de best bestudeerde Romeinse castella ter wereld. Zoals reeds genoemd is de weg zelf
ook op een tiental plekken opgegraven. Een aansluitend argument van Rozemeyer, dat langs de limes al
leen castella en geen nederzettingen zijn gevonden, is ronduit onjuist. Op de eerste plaats zijn castella ook
nederzettingen, maar dan met een militair karakter. Op de tweede plaats kende elk castellum buiten de
muren ook een kampdorp (cannabae), een soort vicus met alle kenmerken van een burgerlijke nederzet
ting. Als je er bovendien van uitgaat dat in elk castellum een cohort of ala van 500 man was gelegerd (in
sommige castella zelfs twee), met daarnaast nog enkele tientallen tot honderden bewoners per kampdorp,
leefden langs het Nederlandse gedeelte van de limes meer dan 10.000 mensen (Nijmegen niet meegere
kend). Die hoeveelheid is vele malen groter dan de optelsom van nederzettinkjes tussen Nijmegen en
Gent. Ook dit duidt weer op het belang en de status van de limesweg.
Dat de ingetekende weg op de Peutinger-kaart ook de limesweg is, is daarmee nog niet keihard bewezen,
maar gezien alle argumenten wel uiterst aannemelijk. Er is dan ook geen enkele reden om te twijfelen aan
deze identificatie. In dit perspectief steekt de Nijmegen-Gent-theorie hier zo schril bij af dat hij - zoals
gezegd - niet serieus kan worden genomen door de wetenschap.

ERFGOED EN RUIMTELIJKE ORDENING LANGS DE OVERIJSSELSE VECHT
Onder de titel 'Een Odyssee langs de Overijsselse
Vecht. Geïntegreerde analyse van kleinschalige opgra
vingen' publiceren de archeologen Roy van Beek, Bert
Groenewoudt en Theo Spel in Archeobrief van maart
2010 een artikel over de Romeinse tijd in OostNederland, in het bijzonder over de inheemse nederzet
tingen op dekzandruggen en duinen langs de Overijssel
se Vecht. De auteurs vragen zich a f in hoeverre we het
onderscheid tussen stammen als Tubanti, Chamavi,
Tvihanti en Salii serieus moeten nemen. De bronnen
geven ook hier een fragmentarisch en vertekend beeld
van de tribale groepen, en dat gebeurt vanuit Romeins
perspectief. Groepen als Friezen, Franken en Saksen
moeten gezien worden als overkoepelende 'supra-tribale
eenheden'. W at er ook van zij, er waren nogal wat ne
derzettingen en er woonden mensen: een bewoningslint
gevormd door tegenwoordige plaatsen als Dalfsen, Lenthe, Wijthmen, Varsen en Hardenberg. 12 Kleinschalige
opgravingen worden nu in samenhang bestudeerd. Dit
kan in het kader van het NW O-programm a 'Odyssee'.
De naam van het project is 'W onen langs de Vecht'. In
het verleden, maar ook nu en in de toekomst. Er blijkt
een relatie te zijn met de toekomstplannen in verband
met het Vechtdal.
En naarmate het artikel vordert komen we steeds meer
terecht in het jargon van bestuurders en projectontwik
kelaars. Citaat: 'Deze landschapsbiografie zal dienen als
inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen en te
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vens een rol spelen in onderwijs en toerisme'.
En hiermee zijn we middenin actuele problematiek be
land. Studie van het verleden zal meer gefinancierd
gaan worden met publiek en privaat geld. De betalers
zien historisch en archeologisch onderzoek als een inte
ressante inbreng in de ruimtelijke herordening. Als een
nuttig instrument. Het gaat om een 'Neuwertung' van
verricht onderzoek die het gebied aantrekkelijker maakt
om erin te investeren. De deur gaat open voor het over
zien en herzien van wat er allemaal al gedaan is: een
revitalisering. M aa r... .historisch en archeologisch on
derzoek zien als een onderdeel van een politiek en be
stuurlijk beleid roept ook vragen op. Geschiedenisstudie
dient dan om toekomst te maken. En dan rijzen er vra
gen over de wenselijkheid van uitkomsten en de onaf
hankelijkheid van de onderzoekers. Nog duidelijker
wordt het nieuwe beleid ten aanzien van archeologie in
het artikel 'Reverse Archeology: slimme archeologie',
waarin vermeld wordt dat archeologie meer is dan we
tenschap alleen. Alle spelers (universiteit, overheid,
ontwikkelaar, consument krijgen evenveel zeggenschap
over de waardering van het bodemarchief. De universi
teit wordt met veel vertrouwen op de eerste plaats gezet.
In hoeverre er sprake zal blijken van een slim o f van
een naïef construct, zal de toekomst uitwijzen. Voor
SEM en SEMafoor lijkt het daarom goed om enthousi
aste erfgoedverhalen toch ook te zien als waarschuwingslichten.
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De abdij van Echternach en haar betwiste claims
Paul van Overbeek, Zoetermeer
In ons 1 l e SEM -symposium is een lezing gepland over de betrouwbaarheid van de Echtemachse bronnen
vooral m.b.t. het Antwerpse bezit van de abdij van Echternach in de middeleeuwen. Het gaat hier om
schenkingen gedaan tussen 690 en 740 aan Willibrordus, bisschop van Traiectum die deze schonk aan de
abdij van Echternach. De discussie gaat er over of deze schenkingen door W illibrord aan de abdij van
Echternach werden geschonken of dat deze, veel later, ten onrechte als door Willibrord aan deze abdij
Echternach geschonken goederen in vervalste teksten werden geclaimd.
Hierover is al heel veel geschreven, met name in artikelen over diverse kerkelijke goederen in Nederland,
België (vooral Antwerpen) en Duitsland, maar ook in een aantal samenvattende publicaties.
Er zijn globaal vier visies:
* Albert Delahaye meent dat de schenkingen aan Willibrord goederen betreffen in Noord-Frankrijk en
Vlaanderen.
■ Hans Rombaut meent met Adriaan Verhuist (de hoogleraar bij wie hij afstudeerde) dat de Echtemachteksten waarin sprake is van deze schenkingen aan Echternach echt zijn.
■ Jan van Acker beschouwt de vijf op Antwerpen slaande teksten als vervalsingen.
■ Alfred Michiels beschouwt de datering van de Echtemach-teksten als waarschijnlijk niet authentiek,
wat de vermelding van Antwerpen aangaat, maar of vervalst of in een twaalfde eeuwse kopie "gemo
derniseerd" naar de spelling van die tijd.
Voor wie zich vast wil voorbereiden op dit nogal specialistische onderwerp volgt hieronder een overzicht
van grotendeels ook op het internet te vinden publicaties met achtergrondinformatie over dit onderwerp op
chronologische volgorde:
1. Delahaye, A. D e goederen van St. Willibrord en van Echternach' en D e goederen in Noord-Frankrijk
en Vlaanderen' in: Vraagstukken in de historische geografie van Nederland deel II Vorsselmans Zundert 1965 p. 455-510 en 511-558
2. Rombaut, H. Verafgelegen domeinen van abdijen in Noord Gallië p. 6-48 van Licentiaatsverhandeling
R.U. Gent 1985 http://www.bloggen.be/icb/
3. Acker, J. van De Echtemachteksten en Oud-Antwerpen in: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk
van het aloude hertogdom Brabant jg. 69 1986 nr., 3-4 p.147-169, Universiteit van Antwerpen (niet op
internet)
4. Rombaut, H. De Echtemachteksten betreffende Antwerpen: nieuwe argumenten in: Bijdragen tot de
geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant jg. 72 1989 nr., 1-2 p.3 -26, Universiteit
van Antwerpen (niet op internet)
5. Delahaye, A. Ontspoorde historie Gionotten Tilburg / Stichting Albert Delahaye 1992 Behandelt wel de
wijze van claimen door de abdij van Echternach maar gaat niet specifiek in op de situatie te Antwer
pen.
6. Bijsterveld, A.J.A., Noomen, P.N., & Thissen, B. Der Niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach
im Früh- und Hochmittelalter p. 203-228 in M.C. Ferrari, J. Schroeder, & H. Trauffler (Eds.), Die A b
tei Echternach 698-1998 Luxembourg / Echternach: CLUDUM. 1999
7. Noomen, P.N. De goederen van de abdij van Echternach in de Friese landen uit: Jaarboek voor Middel
eeuwse Geschiedenis 2 Verloren Hilversum 1999 http://depot.knaw.n1/5205/l/echternach.pdf
8. Rombaut, H. De sleutelpositie van Antwerpen binnen het Scheldebekken tot het ja a r 836 lezing voor
het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis 4 september 2007
http://www.gvag.be/lezingen/2007-2/de-sleutelpositie-van-antwerpen-binnen-het-scheldebekken-tothet-iaar-836/
9. Michiels, A. De betwiste bronnen: De Echtemachteksten in: Andouerpis Antwerpen 2007 p. 120-124,
161 en 219
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TENTOONSTELLINGEN
Amsterdam: Allard Pierson M useum 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: Rom einse tijd, Varusslag Van 7-3
tot 11-7 Marcus Caelius - Tod in der Varusschlacht in
de nieuwe tentoonstellingsruimte van het bezoekerscen
trum
Keulen: Röm isch -Germanisches M useum der Stadt
Köln: Landesausstellung: Fundgeschichten. Archäo
logie in Nordrhein-Westfalen tot 14-11

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: M useon De eerste kustbewoners
Haltern am See: Romeinse tijd
Kiinzig Museum Quintana: Der Künziger Römerschatz
Leipzig: ROM CCCXII (Panorama van Einzug Kon
stantins in Rom anno 312 n.Chr.)
Liberchies: over Kelten en Romeinen
Rindern: Museum Forum
Utrecht (Centraal Museum): Romeinse tijd in Utrecht
Xanten: LVR-RömerMuseum
Xanten: Museum Nibelungen(h)ort

SEMAFOORTJES
ALBERT DELAHAYE IN HET FRANS
Hoewel de boeken van A lbert Delahaye in het Frans
weinig toegevoegde waarde hebben voor onze Neder
landstalige lezers van SEMafoor is het een geweldige
prestatie van lacques Ferm aut dat een groot deel van de
historische boeken van Delahaye nu ook voor Franstaligen bereikbaar is. Vooral ook omdat zijn stellingen
voor een groot deel betrekking hebben op NoordFrankrijk. N adat hij in de jaren tachtig Holle Boom
stammen vertaalde in Déplacements historique besloot
hij in 2002 de rest van Delahaye's oeuvre te vertalen
en uit te geven. Zo volgden vertalingen van De Ware
Kijk Op...ï en II (in drie delen), Germania is Frans-

Vlaanderen bij Tacitus, Germania is Frans-Vlaanderen
bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus en De Geograaf
van Ravenna, (samen in een deel) en de Peutinger-kaart
en het Itinerarium Antonini van Frans-Vlaanderen in
twee delen Voor de Franse titels en verdere informatie:
http://home.nordnet.fr/~iacfermaut.
Het is te hopen dat de Franse lezers na lezing van
dit werk ook de Nederlandse reacties op zijn werk en
de ontwikkelingen t.a.v. Delahayes stellingen na zijn
dood ook weten te vinden.

DE TOLLENAERE OVERLEDEN
Op 12 december 2009 is de bekende woordenboekma
ker en etymoloog dr. F. de Tollenaere op 97-jarige
leeftijd overleden. In SEMafoor 6-3 blz. 26 (augustus
2005) hebben we als redactie een artikel van zijn hand
opgenomen onder de titel: De Brabantse Omwenteling
voorloper van België?
De Tollenaere was een etymoloog met een zekere repu
tatie. Het Nederlands etymologisch woordenboek van
Jan de Vries heeft hij voltooid nadat de schrijver in
1964 was overleden. Van dit standaardwerk schreef De
Tollenaere een populaire versie onder de naam Etymo
logisch woordenboek, waarvan hij tot op zeer hoge
leeftijd de herziene herdrukken verzorgde. V anaf voor
de Tweede W ereldoorlog tot aan zijn pensioen in
1977 heeft Felicien de Tollenaere een belangrijke bij-
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drage geleverd aan het W NT, W oordenboek der Nederlandsche Taal.

SIEGFRIED IN XANTEN
In het voormalige Romeinse Museum
van het Duitse stadje Xanten is vanaf
een museum geopend gewijd aan de
Siegfried, volgens de legende in Xanten

in het centrum
26 maart 2010
Nibelungen en
geboren.

w w w .n i f t e r l a c a .n l

Op deze site valt te lezen: 'Het onderzoek van Heeren
is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Rurale
gemeenschappen in de civitas Batavorum en hun inte
gratie in het Romeinse rijk', geleid door prof.dr. Nico
Roymans'. Deze professor werkt ook op de UvA. Net
als Heeren. Net als W outer Vos. Ook Roymans lijkt uit
te gaan van de gedachte dat de 'civitas Batavorum' zich
in dezelfde regio als de Betuwe bevond. Dan is het
logisch dat je wat je daar in de bodem vindt interpre
teert als spullen van Bataven (niet-Romeinen) die nogal
'Romeinserig deden'. Als je uitgaat van de gedachte dat
de civitas Batavorum daar niet lag, dan vind je 'ge
woon' Romeins aandoende spullen. Ook heel boeiend
natuurlijk, maar met de Bataven heeft het dan niets te
maken. Als we het proefschrift ergens zouden kunnen
downloaden, dan nagaan of Heeren ook aangeeft op
basis van welke archeologische argumenten hij er van
uit gaat dat de civitas Batavorum daar lag. Voor de
conclusies in zijn proefschrift is dat namelijk erg be
langrijk. Voor deze UvA-wetenschapper hopen we dan
ook dat hij meer argumentatie heeft dan 'Batua lijkt op
Betuwe' en 'Nederland was toch ooit de Bataafse Re
publiek'. Want die laatstgenoemde wetenschappelijk
ongefundeerde traditie heeft al veel mensen zand in de
ogen gestrooid. 'Béthune' lijkt bijvoorbeeld ook op
Batua. En daar liggen in de optiek van de Delahayehypothese meer aanknopingspunten voor het eiland der
Bataven dan in de Betuwe. En dan krijg je ook een heel
ander verhaal dan waar Roymans, Vos en Heeren tot
nu toe mee bezig zijn geweest.
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CONGRES HISTORY IS ALIYE

DORESTAD IS STATUM BIJ MAKKUM

Van 22 tot 28 augustus 2010 is er een wereldcongres
over historische wetenschappen in Amsterdam: the
meeting place for the global community of historicians.
Het overweldigende programma kunt u bekijken op
www. ichs2010. ore. U zult al gauw zo'n 120 thema's en
onderwerpen bij elkaar tellen. Het bestuderen van het
programma (22 bladzijden) vergt enkele interessante
uren. De studie van de middeleeuwen, die toch zo'n
1000 jaren hebben geduurd, komt in het programma
buitengewoon mager aan de orde. M et een dosis ironie
zou je kunnen stellen dat volgens de historische weten
schappen de middeleeuwen niet bestaan. Zo gezien is
het verhaal van de Duitse groep Zeitenspriinge met drie
eeuwen fantoomtijd eigenlijk maar een bescheiden
hypothese. W at ook opvalt, is dat in het programma er
geen specifieke aandacht is voor methodologie. De
gedachte dat iemand die goed kan lezen (allerlei talen
en soorten taalgebruik) en relevante combinaties kan
maken tussen teksten daarmee competent genoeg is om
historicus te kunnen zijn, wordt bevestigd. Het verschil
met onderzoeksjournalistiek is er niet, en ook opval
lend is dat veel thema's een ander wetenschappelijk
label hebben.

Van internet (trefwoord Altena) plukten we de volgen
de hypothese. 1. Gerulf en Gardulf kwamen uit Makkum, van de boerderij Alten; 2. Zij stammen af van de
Friese koningen, deze woonden ook in Makkum, en
wel in het deel wat ooit Statum heette; 3. Dit Statum in
Makkum dankt zijn naam mogelijk aan het Latijnse
Status en is naast de residentie van de Friese koningen
waarschijnlijk ook het langgezochte Dorestatum; 4.
Makkum dankt zijn naam aan het vroegere Maggenheim, waarvan de naam waarschijnlijk terug gaat naar
Magnusheim, de woonplaats van de eerste door Karei
de Grote aangestelde Friese graaf Magnus Forteman of
misschien wel Karei de Grote zelf! (Carolus Magnus);
5. De eerdergenoemde bisschop Liudger zou goed
familie kunnen zijn van Gerulf en misschien op Engwier bij Makkum hebben gewoond; 6. In de Romeinse
tijd zou het Castellum Flevum goed in het latere Sta
tum gelegen kunnen hebben. Bij Dorestad lag een cas
tellum Levefanum (= Flevum?); 7. Het Romeinse Marnemanneshaven is waarschijnlijk het huidige Witmarsum, net als Makkum in de gemeente W unseradiel; 8.
Gerard Flamens/W assemberg/Gelre en zijn broer Rutger van K leef zouden wel eens telgen uit het Friese
gravengeslacht
kunnen
zijn.
Zie
verder
www.altieda.com en www.nifterla.NL

DEVENTER EN COLMSCHATE
Eks M ittendorff en Bart Vermeulen belichten in het
december 2009-nummer van Westerheem de vroeg
middeleeuwse situatie van Deventer.
E r zijn fragmenten van huisplattegronden opgegraven
en er werden zijn enkele wandgreppels en paalsporen
aangetroffen, die voorlopig in de tweede helft van de 8e
o f de eerste helft van de 9e eeuw worden gedateerd.
Volgens 'het recente nederzettingsbrede Ontwikke
lingsmodel' werd de nederzetting rond 850 structureel
verkaveld. De tweede helft van de tiende eeuw laat de
eerste onderkelderde houten huizen zien. 100 Jaar later
worden er tussen de houten huizen een aantal grote
tufstenen huizen gebouwd.
Volgens de auteurs kan de bouw ervan toegeschreven
worden aan 'bisschoppelijke ministerialen', en daar zijn
dienstmannen van de Utrechtse bisschop mee bedoeld
die invloedrijke functies uitoefenden als handelaar
en/of grootgrondbezitter, in die tijd kennelijk theologi
sche functies. De auteurs menen ook het volgende: De
nederzetting Deventer was in deze periode een ko
ninklijk domein, waar (net als voorheen in Dorestad)
een tiende deel toebehoorde aan de Utrechtse bis
schop. Halverwege de dertiende eeuw begon het bou
wen met baksteen.
Niet ver van Deventer lagen de nederzettingen Colmschate en Heek, die in de Romeinse tijd favoriete
woonplekken zijn geweest. In Colmschate stonden
waarschijnlijk drie inheems-Romeinse herbergen. Daar
zijn zelfs vondsten en grondsporen uit de Merovingische tijd, zeldzaam vertegenwoordigd in Overijssel, in
zwaar gehavende staat gevonden. M aar vanaf de Karo
lingische periode heeft de bewoning verder weg gele
gen, wat een opmerkelijke breuk met de steeds weer
bewoonde sites betekent, aldus onderzoeker Ad Verlinde.

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM
Het Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) is een om
vangrijke verzameling van antieke Latijnse inscripties.
Het vormt een belangrijke bron voor epigrafische stu
dies en geeft inzicht in alle aspecten van het Romeinse
leven. In het CIL zijn inscripties verzameld uit alle
delen van het Romeinse Rijk en deze zijn geografisch
en systematisch geordend.
Het CIL bestaat momenteel uit 17 delen, waarin onge
veer 180.000 inscripties worden beschreven.
Het eerste deel beschrijft de oudste inscripties, tot aan
het einde van de Romeinse Republiek. Delen II tot en
met XIV zijn geografisch geordend, naar de regio waar
ze zijn gevonden. Andere delen zijn meer thematisch,
zo is deel XVII geheel gewijd aan mijlpalen.
Het CIL wordt nog continu bij gewerkt, aan deel XVIII
wordt momenteel gewerkt. W aar mogelijk zijn de in
scripties voorzien van een afbeelding (foto of teke
ning).
De oorspronkelijke letters worden weergegeven, met
een aanvullende interpretatie voor afkortingen en ont
brekende woorden.
De tekst is in het Latijn.
Zie http://cil.bbaw.de/cil en/index en.html voor de
website van de Berlin-Brandenburgische Akademie der
W issenschaften - CIL project met uitgebreide achter
grondinformatie
Bovenstaande tekst is ontleend aan:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Corpus Inscriptionum Lat
inarum )
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