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Van de redactie
We beginnen dit eerste nummer van de twaalfde jaargang met de constatering dat het l l e SEMsymposium als we de reacties mogen geloven een topper is geweest. W el werd ook nu hier en daar bena
drukt dat ‘meer discussieruimte’ gunstig zou zijn, dus terug naar niet meer dan vier presentaties. Ook een
viertal toezeggingen van artikelen van aanwezige historici en archeologen. De boekenbeurs was inhoude
lijk maar ook commercieel een succes.
Verder bleek er een duidelijke wens om het vierde boek in de SEM-reeks te wijden aan de Franken. Onze
uitgever ziet dat onderwerp zitten en het bestuur van SEM is momenteel bezig met een opzet die ook voor
de symposiumbezoekers aantrekkelijk zal zijn. In het meinummer van SEMafoor komt nadere informatie.
Het thema voor het 12e symposium ligt ook nog open.
Er was ook een inhoudelijke reactie op het thema van de Franken. Een Vlaamse bezoeker mailde dat het
mogelijk is om de Franken niet te zien als een etnische groep of als een organisatie maar als een functie en
eigenschap, te vergelijken bijvoorbeeld met de Geuzen. Hij schreef: “Als deze stelling gestaafd kan wor
den, is het probleem van de ‘inval van de Franken’ opgelost; het zijn onze eigen mensen die hun eigen lot
in handen namen. M et de gekende gevolgen van dien”. In het nieuwe boek wordt aan deze optie aandacht
besteed. Dat geldt ook voor de verwijzing van W im Spapens naar de nieuwe editie van de Bosatlas die laat
zien dat er in de Vroege M iddeleeuwen Laag-Nederland echt wel een overstromingsgebied was.
In het nieuwe boek komen de conventionele opvattingen aan de orde, tevens enkele alternatieve interpreta
ties en ten slotte nieuwe gezichtspunten en onderzoeksmogelijkheden.
Onze eerste inhoudelijke bijdrage sluit aan op ons symposium aan met een reactie op / aanvulling van
loep Rozemeyer over Echtemach en Antwerpen.
Verder lijkt dit nummer wel een themanummer over naamkunde of toponymie geworden te zijn. Niet om
dat de redactie dat zo gepland had, maar omdat onze auteurs dat blijkbaar zo wilden. Zo gaat Guido Dela
haye van leer tegen Gysseling en Blok en geeft Joël als vervolg op zijn standpunt in het vorige nummer
over de Renus nog eens zijn visie over de vroegere naam van de Schelde.
Een van onze trouwe lezers, Jan van Helvoirt, geeft zijn verklaring van de naam van de Noord-Brabantse
plaats Diessen in de gemeente Hilvarenbeek.
Hans Wijffels verheldert op verzoek van de redactie de Engelstalige handout o.a. gepresenteerd tijdens ons
symposium en de Reuvensdagen 2010. Daarbij heeft hij deze handout ook als kleurenbijlage bij dit num
mer zonder kosten voor SEM beschikbaar gesteld.
Verder hebben wij bijdragen van Rinus Boidin over de Belgische afkomst van Friezen en van Ad Maas
over de "Gouden" helm van de Peel die door een tentoonstelling ^yeer actueel is.
In dit nummer geven we ook uitgebreid aandacht aan (voor ons) nieuwe boeken.
In het vorige nummer van SEM afoor meldde Rob Voogel dat over de aan werp in Antwerpen al heel wat
geschreven was. In dit nummer ontdekt Paul van Overbeek in een boek over de geschiedenis van Antwer
pen een bij deskundigen tot nu toe onbekende versie van de oorspronkelijke naam voor Antwerpen.
Verder ook besprekingen van onder andere de geschiedenis van Nijmegen en die van Vlaanderen en over
misverstanden over de oudheid, maar ook over absoluut dateren.
En dit keer wat meer korte of iets langere stukjes al dan niet onder de vlag van onze SEMafoortjes.

- Het samenstellen en redigeren van SEMafoor 12.2 van mei 2011 start per 1 april aanstaande.
- Elders gepubliceerde artikelen komen in principe niet in aanmerking voor publicatie, tenzij het een dui
delijk nieuwe versie betreft.
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Echternach echt?
Joep R ozem eyer, E tten -L eu r
Alfred Michiels stelde in zijn toespraak tijdens het SEM-symposium van 2009 de Echtemachteksten
betreffende W illibrord en Antwerpen aan de orde.' Hans Rombaut kwam daarop terug in zijn bijdrage aan
het
SEM-symposium van 2010.2 Al generaties geleerden hebben zich met deze teksten beziggehouden en ze
zijn er nog steeds niet uit: zijn de oorkonden nu echt of niet? 3 Terwijl voorstanders 4 argumenten
aandragen voor de echtheid ervan, verwerpen de tegenstanders 5 de teksten als regelrechte vervalsingen.
Ook Alfred is niet overtuigd van de bruikbaarheid van de teksten voor het historisch onderzoek.
Omdat die teksten van cruciaal belang zijn voor het aantonen van een eventueel verblijf van W illibrord in
Antwerpen, lijkt het goed er wat nader aandacht aan te besteden.
De abdij van Echtemach maakte in de elfde eeuw moeilijke jaren door, de monniken waren uit de abdij
verdreven en de goederen verdeeld. Pas in de twaalfde eeuw keerden ze terug en stelden weer orde op
zaken. Ze zochten in de archieven - of wat er nog van over was - naar waardevol materiaal. Daarbij
vonden ze een schenkingsoorkonde van 500 j aar eerder, van ene Rohingus uit Antwerpen aan Willibrord.
Die Antwerpse bezittingen had W illibrord nagelaten aan de abdij. Zou er na die 500 jaar nog wat te
claimen zijn in het Antwerpse?, vroegen ze zich af. Het leek wel de moeite waard: een kerk, goederen in
de omgeving, en een tol. M aar ze kwamen van een koude kermis thuis: Antwerpen had geen boodschap
meer aan die veijaarde aanspraken. Dat lijkt ook wel begrijpelijk na zoveel eeuwen. M et een meer recente
aanspraak zou in Antwerpen misschien nog wel iets te halen zijn geweest, maar met dat vergeelde
perkament uit 700 lukte dat echt niet meer.
H et Liber Aureus
Monnik Thiofried voegde in het begin van de twaalfde eeuw diverse oude oorkonden samen in een
ongedateerd regest. Een eeuw later, in 1191,6 schreef Theodoricus (Diederik) een bijgewerkt regest, dat
werd ingelast in het 'Liber Aureus', het grote boek waarin oorkonden waren verzameld van onder andere
hofmeier Karei Martel (714-741) en koning A m ulf van Karinthië (850-899) en tevens een giftbrief van
Rohingus. W at behelsde die schenking: de Antwerpse edelman Rohingus (Rauching) schonk aan
Willibrord: "de kerk welke gebouwd is binnen de Burcht van Antwerpis aan de Schelde welke kerk
gesticht is door Amandus ter ere van de H.H. Petrus en Paulus. Het gehucht Tumme [...] werd aan de
eerwaarde Firminus, abt van het klooster Quortolodora, in verwisseling gegeven".
Tot de Echtemachteksten behoorde tevens het zogenaamde Testament van Willibrord, waarin hij zijn
verworven bezittingen schonk aan de abdij van Echtemach. Zijn Antwerpse bezit prijkt daarin op de eerste
plaats. Dat dit Antwerpse bezit aan het hoofd van de lijst prijkt, lijkt geen toeval. Halbertsma beschouwt
dit als een sterke aanwijzing dat W illibrord de Antwerpse kerk als zijn eersteling in gedachten hield.7 Het
lijkt zeer aannemelijk dat deze schenkingen in het Antwerpse ten doel hadden het jonge bisdom financiële
armslag te geven. Dat deze schenkingen in Antwerpen aan een ver verwijderd bisdom Utrecht werden
gegeven lijkt minder voor de hand te liggen.
In 1191 stelde Diederik het Liber aureus samen van de abdij Echtemach, en meldde daarin voor het jaar
726
een
begiftigingsakte
van
Rauching, "doch slechts in korte
woorden, vermits de oorspron-kelijke
akte hem op dit ogenblik ontbrak.
Echter, op het einde van het eerste
deel der kroniek gekomen zijnde, was
het stuk intusschen ontdekt geworden
en laschte hij het al-daar in:"8
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H et testament dat Rohingus over de kerk in de Antwerpse burcht en over de tol maakte, zoals wij hoger
zegden, hebben wij waardig gevonden hier in te lassen, omdat wij het nog niet gevonden hadden als wij er
in onze kroniek gewag van maakten. H et luidt als volgt.
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"Derhalve, in de naarn des Heereti, ik, Rauchingus, en mijn echtgenote, Bebelina, wij geven aan de apostolische heer
en onze Vader, bisschop Willibrordus, en willen dat hem ten eeuwigen dage gegeven zij, de kerk, welke gebouwd is
binnen de Burcht van Antwerpen, aan de Scheldestroom, welke kerk de heer hogepriester Amandus, ter ere van de
HH. Petrus en Paulus, prinsen der Apostelen, en van de andere heiligen gesticht heeft. En wij hebben voor deze kerk
en al wat daaraan behoort, ons gehucht Tumme genaamd, [...] aan de eerwaarde Firminus, abt van het klooster
Quortolodora, in verwisseling gegeven".

Diederik voegde er het volgende aan toe:
"Dit is gedaan in de Koninklijke villa
Weimodo, de twintigste oktober, in
het zesde ja a r van Theodoricus'
regering. De lezer merke aan dat
deze begiftiging geschiedde tijdens
Clodovecs bestuur en dat naderhand
onder
deze
Theodoricus
de
bevestiging dezer oorkonde gedaan
werd. Deze g a f een ander charter in
dezer voege."
"Dit is gedaan in de koninklijke villa Weimodo, de twintigste oktober, in het zesde ja a r van Theodoricus' regering.
De lezer merke aan dat deze begiftiging geschiedde tijdens Clodovecs bestuur en dat naderhand onder deze
Theodoricus de bevestiging dezer oorkonde gedaan werd. Deze g a f een ander charter in dezer voege."

De Merovingische koning Chlodevec regeerde van 691 tot 695, en Theodoricus van 720 tot 743. Diederik
zegt dat de begiftiging werd gedaan door Clodovec, dat wil zeggen tussen 691 en 695. W illibrord ontving
de schenking dus kort na zijn aankomst: immers hij begon in 692 aan zijn missie. De bevestiging, de
confirmatio, werd gedaan in het zesde jaar van Theodoricus' regering, dus in 726. Tussen 714 (dood van
de Frankische hofmeier Pepijn) en 719 (dood van de Friese koning Radboud) was W illibrord uit
Trajectum weggevlucht naar Echtemach. De oorkonde uit 726 ontving hij dus na zijn terugkeer uit
Echtemach.
De oorkonde uit 725 was dus een bevestiging van een eerder verleende gunst. Zo'n bevestiging was
destijds een gewone gang van zaken. Dat gebeurde meestal bij het aantreden van een nieuwe vorst.
Een vake oorkonde?
De echtheid van de oorkonde is menigmaal in twijfel getrokken.
Post stelde in 1940 de echtheid van de oorkonde ter discussie. De visie dat Antwerpen het begin van
Willibrords missie was, berust volgens hem op een vergissing. Hij erkent wel het bestaan van een
ongedateerd regest van Thiofrid van Echtem ach (elfde eeuw) over deze schenking, maar Diederik voegde
er pas in 1191 een datum aan toe, zijnde het derde regeringsjaar van Clodovicus, ofwel 694. Diederik vond
een tweede oorkonde met dezelfde inhoud, maar nu gedateerd op 726. Waarop Post concludeert dat de
datering van de eerste oorkonde op 694 onbetrouwbaar is. Volgens hem is hooguit bewezen dat Willibrord
in 726 te Antwerpen was.5
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De Antwerpse historicus Van Acker acht twijfel aan de echtheid van de oorkonde gerechtvaardigd 9 Hij
noteert dat er vijf eeuwen liggen tussen de schenking en de melding van de oorkonde door Diederik. Het
voorkomen van twee versies van de oorkonde, één uit 694 en één uit 726, vindt hij verdacht. Hij voert
tevens aan dat geen enkele vroege auteur gewaagt van de Antwerpse periodes van Willibrord. Van Acker
ontdekte dat in de oorkonde twee soorten Latijn door elkaar voorkomen: Merovingisch Latijn uit de
zevende-achtste eeuw en Latijn uit de twaalfde eeuw. De Merovingisch Latijnse zinnen "blijken
aantoonbaar gekopieerd te zijn uit andere wel authentieke oorkonden van onder andere Karei Martel" die
zich in hetzelfde Liber Aureus bevinden. De genoemde Sint Pieter- en Pauluskerk kon volgens Van Acker
moeilijk aan Amandus worden toegeschreven, omdat die enkel Sint-Pieterskerken oprichtte. En tot slot:
hij betrapt het Testament van Willibrord erop dat daarin goederen aan Echtemach werden geschonken die
vroeger al rechtstreeks aan de abdij waren geschonken door de hofmeiers Pippijn en Karei Martel.
Michiels twijfelt eveneens aan de echtheid van de Echtemachse oorkonden.10 Het valt hem op dat in de
teksten Antwerpen de enige plaatsnaam is die zonder fouten wordt gespeld, in de schrijfwijze van de
twaalfde eeuw, en dat er wordt gepreciseerd dat Antwerpen gelegen is aan de Schelde, in de pagus
Renensium. Terwijl de andere vermelde plaatsnamen, als Quortolodora, Tumme, Weimodo, Bacxvaldus,
Furclarus en Winlindichim van oudere datum zijn en niet meer goed traceerbaar. Volgens Michiels stamt
de verering van Sint W illibrordus in Antwerpen uit de dertiende eeuw. Na 1253 verschijnt hij op de
heiligenkalender. In de veertiende en vijftiende eeuw kent deze verering een hoogtepunt, waarbij men
overal Willibrordputjes, kruisen en kapelletjes ontdekte die door de heilige zouden zijn opgericht in de
regio. En ten slotte een zeer belangrijk argument: het ontbreken van Merovingisch archeologisch materiaal
in Antwerpen is niet te rijmen met de veronderstelde bisschopsstad aldaar in W illibrords tijd.
O f toch echt?
Hoe terecht zijn de bezwaren van genoemde historici? Zowel Post als Van Acker vindt het bestaan van
twee versies van de oorkonde verdacht. M aar Diederik zelf zegt al duidelijk dat de oorkonde van 726 een
bevestiging is van een eerdere, zoals destijds beslist niet ongebruikelijk was.
Dat er in de 12e eeuwse kopie van Diederik twee soorten Latijn voorkomen lijkt eerder een bevestiging
van de ouderdom van het voorliggend document. De M erovingische zinnen van Rohingus lijken op die
van Karei Martel, en dat is geen wonder, indien ze zouden stammen uit dezelfde tijd. Het feit dat in de
oorkonde oudere plaatsnamen als Quortolodora, Tumme, Weimodo, Bacwaldus, Furclarus en
Winlindichim worden opgevoerd suggereert dat er wel degelijk een oud document voorlag waarin die oude
namen werden genoemd! De reden van het gebruik van de 'moderne' naam Antwerpen in een twaalfdeeeuwse tekst lijkt voor de hand te liggen: rond 700 werd de naam Trajectum gebruikt, maar die was in de
twaalfde eeuw al lang in onbruik geraakt. M aar de monniken wisten toen nog wel - dit in tegenstelling tot
de huidige historici - waar dat Trajectum vroeger gelegen had. Om onduidelijkheden of moeilijkheden te
voorkomen 'vertaalden' ze in hun oorkondekopie die naam in Antwerpen. Zo doet een ambtenaar dat nu
ook: hij vertaalt Batavia nu 'gewoon' in Djakarta.
M et die Petrus- en Pauluskerk zat Diederik er toch niet zover naast, want de volgelingen van Amandus
deden wèl Petrus- en Paulusstichtingen. Rombaut voegt hier een argument aan toe als hij zegt dat "een
vervalser uit 1200 nooit een Petrus-en-Paulusvocabel voor Antwerpen zou vermelden, omdat er op dat
ogenblik in Antwerpen geen kerk bestond die aan deze heiligen gewijd was".11 Rombaut noemt als extra
argument voor de echtheid van de teksten, dat "een vervalser uit 1200 destijds niet op de hoogte kan zijn
geweest van een driedeling van de tol van Antwerpen in Willibrords tijd".
Dat de verering voor St.W illibrord in het Antwerpse pas uit de dertiende eeuw stamt, is goed mogelijk.
Maar in elk geval is die verering daar wèl van de grond gekomen, maar in Utrecht en Maastricht niet. Dat
zegt toch ook wat. Bekend is dat in de omgeving van Antwerpen een oude W illibrord-traditie bestaat.
"Opmerkelijk is dat in bijna alle kerk- of patronaatsrechten, die het kapittel van Antwerpen in de 13e eeuw
buiten de stad bezat, we St.Willibrord terugvinden. Het is moeilijk dit alles te verklaren, als Antwerpen
geen betrekking tot den Heilige zou gehad hebben." In het aartsbisdom Mechelen hebben 11 parochies
rondom Antwerpen hem tot patroon, 25 kerken bezitten een afbeelding van hem, en 10 kerken
relikwieën.12
W at een archeologisch bewijs betreft: omdat ook in Utrecht of Maastricht uit die periode geen vondsten
bekend zijn, kan de optie Antwerpen evengoed open blijven. W at er in Antwerpen uit de Merovingische
tijd is gevonden is inderdaad minimaal: een 'gouden triens van Theudegislus' uit de zevende eeuw
(gevonden in 1847 bij de afbraak van het Groot W afelhuis voor de aanleg van de grondvesten van de
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neogotische Sint-Joriskerk), een Merovingische scherf (kwam in 1991 bij opgravingen aan de
Schoytestraat aan het licht).
Dries Tys berichtte op het SEM-symposium
van 2009 over sporadische vondsten bij de
A cadem ie' uit de zesde, zevende en achtste
eeuw.
En dan nog wat: zowel Van Acker als
Michiels begrijpt niet waarom geen enkele
vroege auteur gewaagt van de Antwerpse
periodes van Willibrord. Noch in de Yitae
van Amandus, noch in de levensbeschrijving
van Willibrordus door Alcuinus, noch door
Beda, wordt Antwerpen vermeld. M aar dat is
natuurlijk geen wonder zolang Trajectum niet
in Antwerpen wordt herkend! Zolang over
Trajectum wordt gesproken valt de naam
Antwerpen natuurlijk niet: het is de ene naam
of de andere, nooit tegelijk.
Stockmans stelt dat niet aan de echtheid van
het stuk getwijfeld kan worden omdat het
overeenkomt met oude giftbrieven. Ook de
onjuiste schrijfwijze Tumme in plaats van
Tum ini en het feit dat na het woord Tumme
puntjes werden ingevoerd, doet vermoeden
dat de scribent een oude, af en toe
onleesbare, akte voor zich had.13
N og een oorkonde
Zijn er naast de Rohingus-oorkonde nog
andere oorkonden die aangeven dat WilliWas Willibrord wel ooit in Antwerpen? Voor de sinjoren geen
brord in Antwerpen vertoefde? Misschien vraag. Ze plaatsen een door Albert Poels gemaakt beeld van
kan Deume helpen de echtheid van
hem bij de Willibrordkerk te Berchem.
Rohingus' akte te ondersteunen. In de
schenking Tumme genoemd, wat volgens de
Antwerpse historici een verschrijving moet zijn van Tum ini', ofwel D eum e.14 Bestond het Antwerpse
Deume al in de tijd van Willibrord? Inderdaad is archeologisch de aanwezigheid van Romeinen en
Franken aangetoond. Deumes grondgebied was reeds in de zesde en zevende eeuw bewoond.15 Behalve in
de Rohingus-oorkonde wordt nog in een tweede oorkonde uit die tijd gewag gemaakt van Deume en
Willibrord.
In 721 schenkt ene Herelaef aan W illibrord "goederen te Baclaos, Fleodrodum en D um inum , aan de kerk
die eerder gebouwd was en gewijd aan Petras en Paulus en aan Lambertus, bisschop".16 Herelaef schonk
onder andere zijn woonhuis in Baclaos. De oorkonde werd uitgegeven in de villa Baclaos (dezelfde plaats
als de villa Bagaloso, alwaar in 714 een schenking door Pippijn werd gedaan?) en was ondertekend door
acht -blijkbaar hooggeplaatste getuigen, waarvan twee ook als getuige optreden bij een schenking in 723
van Karei Martel.
Aangenomen wordt dat de Herelaef-schenking de plaatsen Bakel, Vlierden en Deume in de Peel betrof.
Deze plaatsen liggen echter wel wat ver van W illibrords zetel (of die nu te Antwerpen, Utrecht of
Maastricht geplaatst was.) Archeologisch is in die plaatsen een en ander niet te onderbouwen. Een
schenking vanuit Bakel (of all places) is toch zeer merkwaardig. Is het reëel het bestaan van die plaats in
die tijd te erkennen? W at voor Frankische basis was dat? In dat nietig gehucht aan de rand van de
onvruchtbare Peel zou de rijke heer Herelaef wonen, en daar acht belangrijke heren uitnodigen voor het
ondertekenen van een akte. Terwijl de kerstening van de Friezen door W illibrord nog maar net begonnen
was zou hem juist hier, op het gebied van een ander bisdom (Brabant hoorde bij het bisdom Luik), het een
en ander geschonken zijn. W illibrord werd geacht vanuit Trajectum Zeeland en Holland te bekeren. Wat
moest hij dan in Brabant, het terrein van Lambertus?
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Het lijkt niet ondenkbaar dat de oorkonde van Herelaef eveneens verwijst naar het Deum e bij Antwerpen.
Die plaats bestond destijds wel. Opvallend is dat ook in deze akte een Petrus en Pauluskerk genoemd
wordt en tevens Lambertus. Was dit dezelfde Petrus en Pauluskerk die Rohingus noemt? Dat Lambertus
wordt genoemd past ook goed bij een lokalisatie van de kerk in Antwerpen, want hij was immers de
voorganger van W illibrord op de zetel van Trajectum. Een bijkomend probleem is natuurlijk waar dan
Baclaos en Fleodrodum te zoeken? W as de villa B a cla o s dezelfde plaats als de v illa B a c w a ld u s l Dus
Boechout? In elk geval is van beide bekend dat ze een villa waren. Indien Herelaef aan Willibrord
schenkingen gaf in Boechout en Deume lijkt de aanwezigheid van Willibrords residentie in het
nabijgelegen Antwerpen niet zo'n onzinnige gedachte.
T e re c h te tw ijfe l?

Waarom twijfelen de geleerden aan de echtheid van de Rohingus-oorkonde? Meegespeeld zal hebben dat
het idee dat W illibrord dan niet in Utrecht maar in Antwerpen zijn missie begon, hen wellicht niet lekker
zat. Een sinds eeuwen algemeen aanvaard historisch feit zet je niet zomaar opzij naar aanleiding van een
oude, en mogelijk onbetrouwbare, oorkonde.
Hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat een twaalfde-eeuwse monnik de oorkonde zat te vervalsen of te
verzinnen? W aarom zou - een oorkonden vervalsend - Echtemach nu belangstelling hebben gehad voor
juist Antwerpen? W aarom bijvoorbeeld niet voor Gent of Brugge? Was ten tijde van Diederik nog bekend
dat W illibrords missie inderdaad in Antwerpen begonnen was? Als dat niet meer bekend was, zou
natuurlijk iedereen over Echtemach heen gevallen zijn: 'waar ze het idee vandaan haalden'! M aar de
lokalisatie Antwerpen werd destijds niet aangevochten, alleen op de financiële claim ging niemand in.
Zou een vervalser zo geslepen zijn om het voor te stellen alsof hij 'opbiechtte' dat hij de oorkonde eerst
niet kon vinden, maar later wel, en toen in detail kopieerde. En kopieerde met oude plaatsnamen die hij
500 jaar later niet meer herkende, maar toch zo goed mogelijk overnam. M aar van tumini kon hij geen
kaas maken en kopieerde het als tumme. En wat daarachter stond was echt niet meer te lezen, en heel
nauwgezet voegde hij daar puntjes in. Zou een vervalser op zo'n manier te werk gaan? En zou een
vervalser in de twaalfde eeuw twee soorten Latijn door elkaar gaan gebruiken? Latijn uit de achtste en
Latijn uit de twaalfde eeuw. Dat kun je als vervalser toch niet verzinnen? Volgens mij was Diederik een
goudeerlijke monnik, die na zijn kopie beslist niet hoefde te biechten.
De oorkonde van Herelaef lijkt een aanwijzing temeer dat we Willibrord inderdaad in Antwerpen kunnen
vinden. De andere argumenten die pleiten voor de aanwezigheid van Willibrord in Antwerpen heb ik reeds
eerder voor u uiteengezet.17
1M ichiels, A. Nieuwe visie op het ontstaan van Antwerpen Voordracht SEM symposium 7-11-2009
Michiels, A. De teksten van Echtem ach SEM afoor 11-4 2010, p. 36-37
2 Rombaut, H. De Echtem achse bronnen: vals, vervalst o f echt Voordracht SEM-symposium 6-11-2010
3 Acker, J. van Antwerpen, van Romeins veer tot wereldhaven Mercurius Antwerpen 1975, p. 14-16
4Stockmans, J.B. D eum e en Borgerhout, sedert de vroegste tijden tot heden Brecht 1895, p. 63-68
Prims, F. Geschiedenis van Antwerpen Standaard Boekhandel Brussel 1927, p. 16
Verhuist, A. H et ontstaan en de vroege topografie van Antwerpen van de Romeinse tijd tot het begin van de 12e
eeuw in: Voet, L. De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17* eeuw Gemeentekrediet Brussel 1978, p. 20
5 Post, R.R. W illibrord in Noord en Zuid' in: Nederlandsche Historiebladen III, 1940-41, p. 5-7
6 W eiler, A.G. Willibrords missie Gooi & Sticht Hilversum 1989, p. 96
7 Halbertsma, H. Frieslands Oudheid Rijksuniversiteit Groningen 1982, p. 354
8 Stockmans, J.B. Deurne en Borgerhout, sedert de vroegste tijden tot heden Brecht 1895, p. 64
9 Acker, J. van Antwerpen, van Romeins veer tot wereldhaven Mercurius Antwerpen 1975, p. 14-16
10 Michiels, A. Andouerpis/Antwerpen Rumst 2007, p. 120 e.v.
11 Rombaut, H. De sleutelpositie van Antwerpen binnen het Scheldebekken tot het ja a r 836 Lezing voor het Genoot
schap voor Antwerpse Geschiedenis op 4 september 2007, p. 2
12 Peeters, K.C. Sint-Willibrordus, Antwerpen en Brabant in: Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid van het oud
hertogdom Brabant 1958, p. 175
13 Stockmans, J.B. D eum e en Borgerhout, sedert de vroegste tijden tot heden Brecht 1895, p. 63-68
14 Prims, F. Geschiedenis van Antwerpen Standaard Boekhandel Brussel 1927, p. 17
Stockmans, J.B. D eum e en Borgerhout, sedert de vroegste tijden tot heden Brecht 1895, p. 65, 69
15 Stockmans, J.B. Deurne en Borgerhout, sedert de vroegste tijden tot heden Brecht 1895, p. 44-45
16 Spamer, T. 'Dochter van Echtem ach' in: De Sint Willibrorduskerk b e lic h t: 1200ja a r D eum ese geschiedenis
Lions Club Deurne 2002, p. 18
17 SEM afoor 1-3 2000 p. 2, 4-4 2003 p. 20, 6-3 2005 p. 10, 7-2 2006 p. 11 en 8-1 2007 p. 36
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In één oogopslag
G uido D elahaye, A m ersfo o rt
Wetenschap gaat uit van twijfel, niet van zekerheden. W etenschappers zijn per definitie onruststokers die
steeds blijven zoeken naar alternatieven.
N a a m k u n d e in d e L a g e L a n d e n

W ie naamkunde studeert zou eens een paar jaar in het onderwijs moeten gaan werken en dan met name in
groep 3 van de basisschool, waar kinderen leren lezen en schrijven. Dan krijg je inzicht hoe dat werkt als
je voor het eerst gesproken woord fonetisch gaat omzetten in geschreven taal. Dan begrijp je ook dat bij
naamkunde de schrijfwijze geheel ondergeschikt is aan de uitspraak en hoe het komt dat van de naam D e
lahaye, om maar een voorbeeld te noemen, sinds 1400 liefst 163 verschillende schrijfwijzen bestaan.1
Naamkunde is geen exacte wetenschap en speelt zich niet af volgens vooraf opgestelde vaste regels, wat
sommige "deskundigen" er ook van mogen vinden.
Voor plaatsnamen, de kapstok waaraan de geschiedenis is opgehangen, geldt hetzelfde. Albert Delahaye
heeft in die zin ooit eens opgemerkt dat de naamkundigen de mythen hadden moeten ontdekken en niet
hij. Het feit dat zij dit niet gedaan hebben, kwalificeert helaas hun 'deskundigheid'.
Prof.dr. D.P. Blok en prof.dr. M. Gysseling zijn jarenlang de felste tegenstanders van de opvattingen van
Albert Delahaye geweest. Blijkbaar doorzagen zij als geen ander de consequenties van het aanvaarden van
het gelijk van Delahaye. Die felle tegenstand is slechts verklaarbaar omdat hun reputaties op het spel ston
den, die helaas voor hen, hebben afgedaan.
In de historische literatuur wordt nogal eens verwezen naar de woordenboeken van Blok 2 en G ysseling3
als de juiste toponymie van een plaats "bewezen" moet worden. Hun vermeende deskundigheid staat daar
bij steeds garant voor de juistheid. M aar beschikken zij wel over de juiste basiskennis om hun toponiemen
te kunnen bewijzen? Een opmerking van Tom Spamer 4 "Wie niet in één oogopslag de evolutie van Catualium naar Heel [ ...] kan doorgronden, die mist feitelijk de basiskennis om met toponiemen theorieën te
gaan onderbouwen", ligt in het verlengde hiervan. Als het zo gesteld wordt, zal iedereen die basiskennis
zeker missen, die Spamer, Blok en Gysseling blijkbaar wel bezitten. Overigens, als je in één oogopslag
van Catualium Heel kunt maken, waarbij welgeteld één letter overeenkomt, dan moet het toch geen enkel
probleem zijn om van Eptemacum in één oogopslag Eperlecques te maken?
Het toponymisch woordenboek van Gysseling 3 en het lexicon van Blok 2 ogen erg handig als naslagwerk.
Ze geven keurig aan welke bronnen zij gebruikt hebben, wat die vermelden en wat hun determinaties en
etymologieën zijn. M aar beide boeken zijn onbruikbaar als het om het vaststellen van de juiste determina
ties gaat. Allereerst natuurlijk omdat het meeste er niet in staat. Hun bronnen zijn beperkt, dus in ieder
geval al onvolledig. Verder zijn hun determinaties vaak achterhaald of aantoonbaar fout. Je slaat soms van
verbazing achterover en vraag jezelf dan af: Hoe bestaat het? Komt men daar mee weg in naamkundig
Nederland? Is daar die grote naam en faam van beide heren op geënt? M aar bovenal geven zij bij het me
rendeel van de genoemde plaatsen zelf al aan dat ze het ook niet weten, dat de ligging van de genoemde
plaats voor hen onbekend is. Een overzicht uit eigen onderzoek geven de volgende percentages:
1. Een overzicht van de Nederlandse plaatsen in het Toponymisch Woordenboek van Gysseling van de plaatsnamen
tot 1226:

Provincie
Utrecht
Friesland
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Zuid-Holland

onbekend bij Gysseling
31%
41%
23%
21%
40%
55%

Provincie
Zeeland
Limburg
Groningen
Drenthe
Overijssel

onbekend bij Gysseling
44%
12%
26%
0%
8%

Dat is gemiddeld ruim 27% waarvan Gysseling zelf dus aangeeft het niet te weten, ofwel meer dan een kwart!
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2. Een overzicht van alleen de plaatsnamen uit het eerste millennium:
Provincie
Utrecht
Friesland
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Zuid-Holland

onbekend bij Gysseling
42%
49%
34%
14%
67%
55%

Provincie
Zeeland
Limburg
Groningen
Drenthe
Overijssel

onbekend bij Gysseling
44%
12%
26%
0%
8%
44

D at is dus gemiddeld 40% onbekend, ofwel vier op de tien! Daarbij komt nog dat een beperkt aantal bronnen is ge
bruikt (veel bronnen die Gysseling niet kende of in het geheel niet kon plaatsen, zijn vermeden).

H et Lexicon van Nederlandse Toponiemen van Künzel, Blok & Verhoef"3
Een overzicht van het Lexicon van Blok van Nederlandse toponiemen tot 1200 geeft al geen beter resul
taat. Van de 1864 gegeven plaatsnamen in dat Lexicon blijven er ruim 800 over waarvoor Blok geen loca
tie weet te vinden: ligging onbekend. Procentueel gaat het dan ook hier al om 43%. Daarmee komt het
Lexicon van Blok aardig overeen met het woordenboek van Gysseling. Kijkt men iets nauwkeuriger dan
blijkt het merendeel van Bloks vermeldingen uit het tweede millennium te stammen en daar gaat de dis
cussie feitelijk niet over. Er blijven slechts 435 vermeldingen over uit het eerste millennium, waarvan
slechts 48 uit de eerste 7 eeuwen, waaronder het bekende rijtje van de Peutinger-kaart. Over welke des
kundigheid gaat het dan nog? Veel plaatsen - ik verwijs daarvoor naar de boeken van Albert Delahayeworden ook in het Lexicon van Blok niet vermeld. Kan men daaruit de conclusie trekken dat Blok, evenals
Gysseling, daarmee aangeeft dat die niet in Nederland liggen?
Verder zijn veel toponiemen van Blok vergezocht, soms zelfs lachwekkend. De etymologie bij Blok ten
aanzien van Ossendrecht is te simpel voor woorden. Hij verklaart het met "waterloop" met "ossen" wat
onvervalst infantiel is. Het zijn vast oude koeien die Blok hier uit de sloot wil halen.
Over de deskundigheid van Blok en Gysseling mag men inderdaad grote twijfels hebben. De topografie,
maar ook en vooral de etymologie in deze naamkundige "woordenboeken" blijken te vaak volkomen fout
te zijn. Dat heeft uiteraard alles te maken met de verkeerde uitgangspunten waar Gysseling en Blok van
uitgegaan zijn. In navolging van de traditionele opvattingen, hebben zij teksten uit het eerste millennium
klakkeloos toegepast op de situatie die ontstaan was in het tweede millennium. Van "déplacements historiques" hadden zij nog nooit gehoord.
Dat zij bij de samenstelling van hun "woordenboeken" door niemand werden tegengesproken, zegt meer
over de deskundigheid van anderen, dan over die van hen. Door niemand is niet helemaal juist, want be
halve door enkele Franse naamkundigen is Gysseling ook definitief en volledig door Albert Delahaye
'ontmaskerd' als een wetenschappelijk beginneling.
Omdat Gysseling de hele literatuur van vóór zijn eigen woordenboek volgens eigen zeggen als 'verouderd'
verwierp, bleef zijn bronnenlijst heel beperkt en moeten we er maar naar raden waaraan hij zijn wijsheid
ontleend heeft.

Enkele toponymische missers van Gysseling
Van veel plaatsnamen wordt geen, een nietszeggend, een zelf verzonnen of onbegrijpelijk toponiem gege
ven. Veel gegeven toponiemen zijn etymologisch onacceptabel zonder een bepaalde tussenvorm, die Gys
seling niet geeft. Een veel gebruikte term bij Gysseling is het begrip "opklimmen". Als bij hem een plaats
naam "opklimt" dan is dat een etymologie die hij niet verklaart en die dus niet aannemelijk is. Hij heeft dat
"opklimmen" als grote tovertruc bedacht om twee totaal verschillende plaatsnamen aan elkaar te kunnen
plakken. Die etymologie is gewoon verzonnen, wat Gysseling wellicht onder "creatief wetenschappelijk
werk" verstaat, zoals hij dat ooit noemde. M aar Gysseling gaat soms wel erg ver in dat "creatieve", met als
hoogtepunt zijn "Manna-Rik-Jan" waaruit Maurik zou zijn "opgeklommen". Enkel andere voorbeelden:
1. De naam Holland zou volgens Gysseling afkomstig zijn van "Holtland" omdat men in de oudste ons
beschikbare bronnen deze naam tegenkomt. Het zou dan volgens hem betrekking hebben op de vroege
re moerasbossen in de buurt van Egmond, vanwege het voorkomen van de namen "Holtlandensis"
(1083) en "Holtland" (1168) in de Annalen van Egmond waar we deze namen voor het eerst tegenko
men. M aar dan dient wel gelet te worden op de herkomst van de Annalen van Egmond. En deze kwaSEM afoor jaargang 12 nr. 1, februari 2011
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men onweerlegbaar uit Gent, van waaruit de abdij van Egmond in de tiende eeuw door de graaf van
Vlaanderen gesticht was. Daarvoor zijn deze Annalen, zeker gedeelten ervan, afkomstig uit de omge
ving van Abbeville (de abdij van St.Riquier) en van St.Omaars (de abdij van St.Bertin), wat aangetoond
wordt door enkele miniaturen. In de omgeving van Gent, maar ook in de omgeving van Abbeville ligt
een streek die nog heden Houtland heet, de letterlijke vertaling van Holtland. Dat het in de Annalen van
Egmond genoemde "Houtland" betrekking zou hebben op West-Nederland, is niet erg aannemelijk.
Juist in de omgeving van Egmond, dus laag Nederland, is door alle veengronden en moerassen tijdens
de transgressies tussen de derde en tiende eeuw, juist geen sprake geweest van een bosrijk gebied.
2. Flevum! W at schrijft Gysseling: "onbekend in Nederland". Hoe juist is dit! Hij bevestigt hier dus de
opvatting van Albert Delahaye, waarvan hij ooit beweerde dat "geen enkele opvatting van Delahaye
juist is". Deze blijkbaar dus wel en er volgen er nog meer.
3. "Elbisge" noemt Gysseling: "onbekend, ergens bij Amerongen". Hij verwijst o.a. naar de tekst bij E.
Dronke. M aar bij Dronke lezen we: "in paga Saxonie pago Fladate in villa que dicitur Elbisge", ofwel
Elbisge lag in de streek Saxonia in de pago Fladate. De plaatsing in de provincie Utrecht door Gysse
ling is dan ook een complete farce. Zowel Saxonie als Fladate zijn in dit woordenboek verder ook niet
terug te vinden in Nederland.
4. De Nortgo, Ostergo, Sudergo en Westergo worden in verschillende teksten genoemd als bij elkaar
liggende landschappen. Het is een kwadrant rondom de plaats Atrecht (Arras). In Nederland zijn de
namen terechtgekomen als vrucht van de "déplacements historiques" maar zijn uit elkaar gerukt. W es
tergo en Oostergo zijn in Friesland terechtgekomen, Nortgo in Gelderland (op de Veluwe met?) of in
Zuid Holland (Noordwijk) en de Sudergo in Overijssel (omgeving Zwolle? met vraagteken bij Gysse
ling) en in Duitsland (in Westfalen). Opvallend hierbij is dat er wel een W estfalen bestaat in Duits
land, maar geen Oostfalen en er ook nooit bestaan heeft! Ook hier is met de "déplacements histori
ques" slechts één van de twee oorspronkelijke namen gedoubleerd.)
5. Opvallend is dat Gysseling bij de plaatsen Grinnes, Carvone, Castra Herculis, Duodecimum uit de
Romeinse tijd «onbekend» vermeldt. Hij volgt hiermee dus in elk geval de Nederlandse traditie niet
en geeft Albert Delahaye gelijk, die deze plaatsen ook niet in Nederland zoekt.
6. Noviomagus is bij Gysseling Nijmegen. Hij geeft aan dat de Peutinger-kaart uit 365 stamt, wat ook
Albert Delahaye altijd gesteld heeft. Gysseling geeft hier dus weer Delahaye gelijk. In 365 hadden de
Romeinen Nederland al ruim een eeuw verlaten. Het zou raar zijn als de Romeinen een eenmaal prijs
gegeven gebied nog op een actuele wegenkaart zouden vermelden en de plaats Noyon, een van de Civitates, zouden overslaan. Gysseling volgt hier ook weer niet de opvatting van de Nederlandse traditi
onele historici, die de kaart graag in de 3e eeuw plaatsen (juist vanwege het argument van Delahaye).
Na de attestatie van Noviomagus uit 365 op de Peutinger-kaart is de volgende attestatie uit 777 en zijn
de daaropvolgende jaartallen die Gysseling noemt 856 en 888. Wil Gysseling hiermee zeggen dat de
eerdere en de tussenliggende vermeldingen van Noviomagus geen betrekking op Nijmegen hebben? In
dat geval zijn de mythen van Nederland in één slag opgelost.
7. De naam van het dorp Zundert, zo'n 30 jaar de woonplaats van Albert Delahaye, zou volgens Gysse
ling afstammen van de naam van de Romeinse Godin "Sandraudiga". Dit omdat in 1812 in Rijsbergen
(het buurdorp van Zundert) een Romeins altaartje gevonden is, waarop de naam van een tot dan toe
onbekende godin 'Sandraudiga' voorkwam. Van dat Sandraudiga maakt Gysseling dus Zundert. Onbe
grijpelijk! En dat terwijl de naam "Sunderde" (= zand-aarde, wat er geheel toepasselijk is) al in de
twaalfde eeuw voorkomt! Hoe wisten de bewoners in de twaalfde eeuw al welke naam er op het Ro
meinse altaar zou staan, dat pas in de negentiende eeuw gevonden zou worden? Het is een duidelijk
voorbeeld dat Gysseling geen deskundig toponymist is, maar een speculatieve fantast. Dit is waar
schijnlijk wat hij onder "creatief wetenschappelijk werk" verstaat, zoals hij dat eens genoemd heeft.
8. De naam van Rijsbergen zou komen van Riseberga (1159). Volgens Gysseling is dat van "hrisa" =
rijs en "berga" = berg. Dit is een voorbeeld van een nietszeggende en zelfs onjuiste etymologie. Daar
kom je dus niets verder mee. Bij de in zijn woordenboek volgende plaatsnaam (Rijsel: Gl: Rislo 1105,
vals) wordt van hetzelfde "hrisa" plots rijshout gemaakt. Vanwaar dit verschil? M aar van "rijs" of
"rijshout", dat groeit langs oevers van de grote rivieren, is op de zanderige bodem van Rijsbergen geen
enkele sprake. Gysseling geeft ook geen uitsluitsel over het voorkomen van de suffix «berg» in een
volkomen vlak gebied. Bij het suffix "berga" bij de plaats Berchem geeft hij dan weer "is geen berg".
Vanwaar dit verschil? Het wordt niet verklaard, dus is het een complete gissing. Of is hier ook sprake
van creatief wetenschappelijk werk? De oplossing had Gysseling dichter bij huis moeten zoeken en
wel in Vlaanderen, met name in Gent, zijn eigen woonplaats. In een (valse?) oorkonde uit 965 wordt
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9.

10.

11.

12.

een bezit van de St.Baafs (St.Bavo) abdij van Gent genoemd onder de naam "Risbecha", in 1080 ver
meld als "Rosebecha". Het gaat hier echter niet over Rijsbergen, maar over de W est-Vlaamse plaats
Rosebeke (ook Rosbeke of Roesbeke), tegenwoordig W estrozebeke geheten. Er bestaat ook een Oostrozebeke, welke plaatsen respectievelijk ten westen en ten oosten van Roeselare liggen. Hier komen
we de oorspronkelijke herkomst van "Rijsberghe" tegen, wat een zuivere - zij het onjuiste - doublure
en importnaam is. Enkele kritiekloze historici hebben in het verleden van dat Risbecha en Rosebecha
ten onrechte Rijsbergen gemaakt. Het "-becha" wat "beek" is, werd in het spraakgebruik "berghe".
Rijsbergen ligt aan een beek met de dubbele naam "Aa of Weerijs". Dit -rijs moet gezien worden als
de herkomst van het "Rijs-" in de naam Rijs-berghe. Hier speelt het dialectische spraakgebruik de
schrijvers van latere oorkonden parten. De doublurenaam vanuit Gent "Risebecha" werd "Wries-bech"
en "Ries-bergh" om ten slotte in de schrijftaal Rijsbergen te worden. In het dialectisch 'Rijsbergs' heet
de plaats overigens «Ries-baorghe». De abdij van Gent heeft inderdaad -z o goed als zeker ten onrech
te: vergelijk de bezittingen van Echtemach in Brabant!- bezittingen gehad in Rijsbergen. De parochie
kerk van Rijsbergen heeft als patroon St.Bavo, dus ook die aanwijzing, zeg maar rechtstreekse verwij
zing naar Gent, heeft Gysseling gemist. Blijkbaar is Gysseling niet op de hoogte van de toponymie in
zijn eigen streek. Laat hij zich dan vooral niet bezighouden met streken in een ander land.
In het jaar 380 leden de Saksen een zware nederlaag tegen de Romeinen bij "Deusone in regio Francorum". Van "Deusone" maakt Gysseling Diesen (met één -s, terwijl de plaats Diessen heet). Hoe
toponymisch zorgvuldig ben je dan? De Romeinen die toen al ruim 110 jaar uit Nederland waren
vertrokken, zouden in Brabant bij Diessen een veldslag geleverd hebben tegen de Saksen, die even uit
Noord-Nederland of helemaal uit Noord-Duitsland kwamen. Veel gekker moet men het niet gaan ma
ken. Deze non-logica toont al de onjuistheid van de traditionele opvatting aan. Ook bij Blok is het
Diesen (ook bij hem met één -s!) dat volgens hem taalkundig de enig juiste lokalisering is, waarin hij
de opvatting van prof.dr. B.H. Stolte volgt. Blok noemt Doesburg, verdedigt door Verlinden, onmoge
lijk. En dat terwijl Prof.dr. R.R. Post, een andere felle bestrijder van de opvattingen van Delahaye, ook
Doesburg in Gelderland noemt. Blok, Stolte en Post, drie tegenstanders van Albert Delahaye uit het
eerste uur, zijn het hier dus met elkaar oneens. En dan noemen ze de opvatting van Albert Delahaye
een waandenkbeeld of onmogelijk. Gysseling geeft de volgende attestaties: Deusone (380: moet zijn
370 of 373!), Diosne (642), Deosne (712: moet zijn 713!), Dissena (780 en 1100), Dissina (1069 en
1161) en dat wordt dan taalkundig Diesen (in Nederland). Hoe, welke tussenvorm(en), wordt niet
vermeld! Of is het toch Thiennes (9 km ten zuiden van Hazebroucq - Frankrijk) dat in 831 Teones
heette, zoals Delahaye stelt? W aar in 380 nog wel Romeinen verbleven en de Saksen aan de kust van
Het Kanaal niet ver weg zaten. De vraag blijft of Diessen in de vierde eeuw al bestond? Er is archeo
logisch nooit iets van aangetoond! En welke rivier is de "Digena in pagus Taxandria" waaraan Diosne
(ook 712) lag? Bij Gysseling is dat de Dieze. M aar Diessen ligt helemaal niet aan de Dieze, maar aan
de Reusel, die uiteindelijk (na ruim 30 km) dan wel in de Dieze (bij 's-Hertogenbosch) uitstroomt.
Bagalose (714) / Baclaos (721) is bij Gysseling de plaats Bakel. Bij andere historici (o.a. bij dr.
H.P.H. Camps) is Baclaos twee plaatsen en wel Bakel en Oss. Bij Gysseling wordt Oss apart vermeld
met als eerste vermelding Os in 1069 (en Osse in 1205). Gysseling is het hier dus eens met Albert De
lahaye, die er ook één plaats van maakt, zij het Bailleul in Noord-Frankrijk (bij Arras). De opvatting
van Camps e.a. die er twee plaatsen van maken, volgt Gysseling dus niet.
Bij "Attinghem" vermeldt Gysseling "onbekend, in of bij Neder-Betuwe". Dus ondanks dat Gysseling
niet weet waar het ligt, ligt het in of bij de Neder-Betuwe. Hoe hij aan die wijsheid komt, wordt niet
vermeld? Hij spreekt hier tevens Blok, zijn kompaan, tegen, die er ooit Nederhorst den Berg (zijn ei
gen woonplaats) van maakte ook al voegt hij er een 'misschien?' aan toe. Ook andere historici die er
Breukelen, Loenen of "ergens in Nifterlaca" van maakten, spreken Gysseling tegen. De eerste attesta
tie bij Gysseling is overigens uit de tweede helft van de elfde eeuw. Hij slaat dus alle oudere vermel
dingen over, zoals de tekst uit 719 waarbij sprake is van prediking door St. Bonifatius ter plaatse.
Overigens wordt deze plaats in zijn woordenboek opgenomen bij de provincie Noord-Holland. En
daar hoort de Neder-Betuwe toch echt niet bij. Ook hieruit blijkt weer de gebrekkige kennis van de
Nederlandse topografie van Gysseling!
K in n e h im , K in h e m , K in h e im e.a. varianten (o.a. Chinheim) is bij Gysseling Kennemerland, een
naam die pas op zijn vroegst in de twaalfde eeuw is ontstaan. Blok zwijgt over Kinheim in "De Fran
ken in Nederland" wat bij Blok wil zeggen dat hij het niet weet en hij daarmee erkent dat de traditio
nele opvatting niet klopt. Er moet een onderscheid gemaakt worden in de verschillende Kinheims. De
pagus Kinheim wordt door Theofried van Echtemach in het Leven van St. Wïllibrord genoemd is ge
SEM afoor jaargang 12 nr. 1, februari 2011
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woon een plaats (pagus = dorp en geen landstreek), die lag bij Adrichaim (is Audrehem), vlak bij
Toumehem. Een ander Kinhem, "in Batua" bij Obbinghem gelegen, was Hinges [bij Gonnehem], op 4
km noordwest van Béthune. Obbinghem is Obblinghem, vlak daarbij gelegen. Dit Kinheim (in Batua)
past in elk geval al niet in Nederland. Volgens een akte van Karei Martel uit 719 lag Felison, dat Feuchy was en niet Velsen, in de pagus Kinnehim, heden Chinchy geheten, op 9 km noordwest van Atrecht (Arras). Daarnaast bestaat er nog een Chinheim dat vermeldt wordt bij een inval van de Noor
mannen in 884. Ook deze tekst werd naar Kennemerland getrokken. Uit niets blijkt, dat een van deze
'Kinheims' in de Karolingische periode werkelijk een gouw was. De Nederlandse naam Kennemerland
is op z'n vroegst in de twaalfde eeuw ontstaan en behoort vermoedelijk niet eens bij de uit FransVlaanderen geïmporteerde namen. Nadat één fantast had vastgesteld, dat St. W illibrord een kerk in
Velsen had gehad, vond een tweede de fabel uit dat Kennemerland al in diens Leven was genoemd.
Overigens bestaat er in Duitsland ook nog een Kinheim, waar inderdaad wijngaarden zijn die dus in
Noord-Holland gemist worden, waarmee aangetoond is dat deze late tekst ook geen betrekking had op
Kennemerland.
Er is voor Kennemerland een heel oude, vroegmiddeleeuwse geschiedenis opgeëist. Bekijken we het
wat nader, dan blijkt het daarbinnen feitelijk maar om drie plaatsen te gaan: Velsen, Heiloo en Egmond. Voor het verdedigen van de Velsense mythe melden zich geen vrijwilligers meer, die heeft af
gedaan. Het vroegmiddeleeuwse Heiloo is, alle inspanningen van prof.dr. E.H.P. Cordfunke ten spijt,
ook al zo goed als opgegeven. En buiten drs. G.N.M. Vis geloven ook niet veel mensen meer in een
vroegmiddeleeuws Egmond; de stichting van de abdij, hoewel dat nog altijd twee eeuwen te vroeg is,
wordt niet meer vóór het jaar 940 gedateerd. De archeologie geeft de doorslag: er is niets van enige
betekenis gevonden dat wijst op een doorlopende bevolking beginnend vóór de twaalfde eeuw. Van de
periode vóór 1200 bestaan er maar een tiental, dat traditioneel op Kennemerland wordt toegepast om
dat de naam van die streek er in zou voorkomen. Van 1021 tot 1200 bestaat er geen enkele tekst en de
naam verschijnt pas in 1254 in een authentieke oorkonde. Daarvoor gaat het om geheel verschillende
namen uit verre streken en geen daarvan kan met enige redelijkheid, laat staan met enige zekerheid, op
Kennemerland worden toegepast.
Het moet nadrukkelijk nog eens gezegd worden: op dit "Toponymisch Woordenboek" werden veel stellin
gen aangaande de geschiedenis van Nederland uit het eerste millennium gebouwd en schijnbaar bevestigd.
Nu het Toponymisch Woordenboek volkomen onbetrouwbaar blijkt te zijn, zijn ook alle daarop gebaseerde
stellingen en argumenten aan herziening toe.
Alle fouten in het "Toponymisch Woordenboek" van Gysseling zijn ook aan Blok toe te schrijven. De
toponymische opvattingen van beide professoren zijn het grootste struikelWoA: geweest bij de opheldering
van de mythen van de geschiedenis van Nederland in het eerste millennium. Beide toponymisten vallen nu
door de mand nu ook anderen zich met "hun" discipline gaan bezighouden en fout op fout vaststellen.
Het Toponymische Woordenboek van Gysseling moet van tafel. Het kan niet meer dienen als leidraad voor
historisch onderzoek, aangezien het vol fouten staat en veel vermeldingen van plaatsnamen in juist de
oudste middeleeuwse bronnen gewoonweg ontbreken. Dat het Toponymisch Woordenboek hopeloos ver
ouderd is, heeft ook Gysseling zelf ooit eens erkend! Vandaar een heruitgave, waar helaas weer dezelfde
fouten in zijn blijven staan! Elke verwijzing in de historisch geografische literatuur naar dit woordenboek
is verdacht en moet kritisch bezien worden. De overwaardering van dit woordenboek van Gysseling, voor
al in Vlaanderen, heeft het naamkundig onderzoek in tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, niet
gestimuleerd, maar juist geblokkeerd. De woordspeling, die ook hierin zit, is niet opzettelijk gezocht, maar
nu ze er eenmaal staat, geeft het een symbolische waarheid aan. Met andere woorden: kom niet meer aan
met het woordenboek van Gysseling, daar de namen uit de historische bronnen, waarover het hier gaat, er
meestal niet eens in staan, en het volstrekt geen zin heeft een nietes-wellesspelletje te spelen met de ety
mologie van Gysseling Mannaricium = Maurik en die van Delahaye van Mannaricium = Merville, zolang
Gysseling de klassieke schrijvers negeert.
Albert Delahaye heeft het Toponymisch Woordenboek van Gysseling, in tegenstelling tot wat wel eens
beweerd werd, bij herhaling geraadpleegd, al was het maar om de vele determinaties te controleren en de
fouten te signaleren die dit werk bevat. M aar het meest heeft hem bevreemd, dat ca. 3000 plaatsnamen uit
het eerste millennium er gewoonweg niet eens in staan. Plaatsnamen die eenieder toch mag verwachten in
een naamkundig woordenboek van het Germaanse taalgebied. Op een paar na slaat Gysseling alle namen
van Traiectum over, van Frisia, van Aeftemacum, van Werethina, van de Batua, en vooral heel veel na
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men die te vinden zijn bij de klassieke Romeinse schrijvers. Of heeft hij ze soms overgeslagen omdat hij
van mening was dat deze namen niet tot het Germaanse taalgebied behoorden?
Het overzicht van "percentages onbekend" geeft wel aan hoe ver de deskundigheid van Gysseling en Blok
reikt. De percentages onbekend van plaatsnamen uit het eerste millennium in het Toponymisch woorden
boek van Gysseling spreken boekdelen. De provincies waar de kern van de discussie zich afspeelt zijn
Utrecht (42% onbekend), Friesland (49% onbekend), Gelderland (34% onbekend) Noord-Holland (67%
onbekend) en Zuid-Holland (55% onbekend). Dit geeft een gemiddelde van de helft (ca. 50%) onbekend.
Over welke zekerheid spreken we dan nog? Dan moet de eerste de beste vraag toch zijn: "Ben ik wel in de
juiste streek aan het zoeken als ik de helft (en soms meer) niet kan vinden? En hoeveel van de wel geloka
liseerde plaatsen zijn ook nog onjuist? De voorbeelden hierboven (en er zijn er veel meer te geven) spre
ken duidelijke taal. En van hoeveel plaatsnamen is de toponymie toevallig wel juist, omdat het om ge
transplanteerde namen gaat, die op de nieuwe plaats zeer van toepassing bleken? Van veel plaatsen is de
etymologie bij Gysseling en Blok vergezocht en gebaseerd op eigen fantasietjes met slechts de traditionele
opvattingen als uitgangspunt. Neem alle etymologieën van Gysseling en Blok maar als voorbeeld, waarbij
ze verwijzen naar een persoonsnaam. M et "de mannen van Rik-Jan" voor Manaricium kun je alles verkla
ren. Maar of dat juist is, blijft een vraag die alleen in een discussie tussen tegenstanders beantwoord kan
worden, niet onder gelijkgestemden.
W ie niet in één oogopslag ziet dat de Patavia op de Peutinger-kaart niet op de Betuwe kan slaan, mist
blijkbaar Noord-Brabant, België, Noord-Frankrijk en de oversteekplaats naar Engeland niet.

1Haye, R. De La Herten in het Woud: Genealogie van de Familie De La Haye, Geleen/Beek 1996 en
Handleiding voor Genealogisch onderzoek in Limburg, M aastricht 1997.
2 Gysseling, M. Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland
(vóór 1226) Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek 1960
3 Künzel, R.E., D.P. Blok & J.M. V erhoeff Lexicon van Nederlandse Toponiemen tot 1200 Meertens Instituut Am
sterdam 1989
4 Spamer, T. 'Slotwoord' in: SEM afoor 5-1 2004, p. 14

Toevoeging van de redactie:
a Meer over de visie van Guido Delahaye over dit onderwerp vindt u in zijn publicaties op het internet.
b Maurits Gysseling is op 24 november 1997 in Gent overleden.
Aanvullingen en verbeteringen van zijn Toponymisch woordenboek op basis van de vele recensies in het N eder
lands, het Duits en Frans zijn opgenomen in:
Loon, J. van Maurits Gysselings toponymisch woordenboek: receptie, aanvullingen en correcties Michiels
Tongeren 2008

DE NAAM ANTWERPEN: HONTE-WERVEN
Ton Konincks oppert dat de naam Antwerpen afgeleid kan zijn van Honte-Werven. Langs de huidige
Westerschelde ligt ook Hontenisse. Werfnamen zijn er ook: in Noord-Holland treft je aan W ieringerwerf
en W ervershoof en in Alkmaar heb je een stads-werf, allemaal topografische namen die wellicht met Fri
sia te maken hebben. Hij verwijst naar het boek Zee, wind, veen en land (SEM-boek 3 2009, p. 59, de tekst
onder het kaartje. Enkele lezers zullen hierbij ook verwijzen naar Hondschoote (honte-schootte) en dat
opent weer een heel ander zicht op het vroegmiddeleeuwse landschap waar we Antwerpen moeten zoeken.
VRAAG I.V.M. DOETI(N)CHEM
De Duitse auteur Harry Böseke vraag via Reinhard Schmoeckel (schrijver van onder meer König Chlod
wig war kein Franke, 2010) aan SEM: Gibt es eine Verwandtschaft der Ortnamen: Teutoburgium - Dotecom - Deutekom - Ditichem? (Die drei letzten findet man bei Wikipedia, die erste auf der Orteliuskarte
an selber Stelle). Reacties: info@ semefoor.net.
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Scaldis
Joël Vandemaele, Watou (B)

Inleiding
Ad Maas schreef "Naar mijn mening kan de Schelde soms wel renus genoemd worden, maar het gaat te
ver om te stellen dat de huidige Duitse en Nederlandse Rijn niet onder deze naam de geschiedenis is inge
gaan. W ie de naam Rijn in Nederland in twijfel trekt als W aal en Lek, moet voor de dag komen met de
naam Scaldis voor de Schelde."
I. Is Renus = Schelde?
1. Algemeen gezien heeft Albert Delahaye de naam renus als Schelde geïnterpreteerd omwille van zijn
eigen gerichte lokalisering van plaatsen, volkeren en rivieren die hij nogal klemmend kon combineren in
Noordwest-Frankrijk. Hij kon ook honderden schenkingsplaatsen aan de kloosters van missionarissen in
die regio's aanwijzen. Niemand bracht ooit betere en vollediger combinatie. Persoonlijk zou ik die renus
de delta van de oude Schelde-Scaldis noemen. Naar mijn weten heeft Delahaye nergens beweerd dat de
naam renus de Rijn-Rhein niet kan zijn. Ik kan hem ook niet overal met zijn naamomzet volgen. De vraag
is echter: in welke gebied, in welke tijd, bij welke volkeren of steden werd de renus wel degelijk als Rijn
of als andere rivier genaamd? Zeer prangend is daarbij: welke klassieke schrijvers uit de eerste eeuwen
hebben die interpretatie wel of niet mogelijk gemaakt?
In het van boek Gertnania = Frans-Vlaanderen bij Caesar zegt Delahaye 2 "Men zou een verkeerde con
clusie trekken indien men de Renus [...] als de absolute grens van Germania zou beschouwen, daar Ger
maanse stammen allang ten zuiden daarvan zaten, zoals uit Germania van Tacitus blijkt, trouwens ook bij
Caesar, die enkele Germaanse stammen onderwierp voordat hij aan de Renus was geweest." Hij zegt ver
der dat de Germanen woonden in een deltagebied met bossen en moerassen en dat ze daarom ongrijpbaar
waren.
Dit was Caesars ervaring in het gebied van 'zijn' renus bij Morini en Menapii, die nooit vredegezanten
stuurden, omdat het gebied niet inneembaar was voor de Romeinse legioenen.
2. Tekstonderzoek en realiteitstest
Ik heb zelf uit curiositeit enkele renusnamen opgezocht en vond er 23 die aardrijkskundig gezien onmoge
lijk de Rijn kunnen zijn. Die reni liggen alle in Oud-Vlaanderen en Frankrijk, niet in Nederland noch
Duitsland en die naamgeving bestaat vanaf Caesars tijd tot in de middeleeuwen.
In SEMafoor heeft Ruud Van Veen ooit durven schrijven dat Caesar zelf de Rijn nooit heeft gezien.3
Hij volgde daarvoor de stamnamen in Gallië. Caesar leidde immers zijn legioenen richting Brittannië, niet
richting Duitsland. Naar mijn mening is deze visie correct en heeft die grote gevolgen voor de geografi
sche situering van veel andere reni. Doch hij schrijft in SEMafoor 11-3 p. 16 dat Delahaye de zaken te eng
voorstelde in een zeer klein gebied. Volgens Van Veen is de rivier Alba de Elbe en niet de Aa. Hij ver
klaart de tekst van Pytheas, die zocht een eiland Thule 'in het westen' waar korte nachten waren, niet zoals
geïnterpreteerd 'in het noorden' van de platte wereld. Ik wil het hier zeer beperkt houden bij een paar ele
mentaire gegevens. Ik aanvaard wel dat de naam renus voor de Rhein de geschiedenis is ingegaan, doch
sedert wanneer en waar? En was Caesar dan bij de Schelde?

II. De Scaldis = Schelde?
a. Waar treffen wij de Scaldis aan?
Caesars getuigenis (57)4 "Na de val van de stad Atuatuca [door taalkundige A. Camoy 5 verklaard als Kel
tisch 'door water gaande' = doorwaadbare plaats] een versterkte plaats van Atuatuci, bijna in het centrum
van de Eburonen, trok Caesar met de resterende legioenen naar de rivier de Scaldis (ad flum en Scaldim)
een rivier van een mosa, tegen het einde van het woud Arduenna, waar men zei dat Ambiorix zich daar
teragtrok."
Wij nemen even bepaalde gegevens uit die tekst.
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- De naam Scaldis komt van het Keltisch woord 'scheiding'. "Veel stamnamen van Caesar uit d.B.G. zijn
onvervalst Keltisch. Belgae zijn gebelgd, typisch opvliegend" 6. In W est-Vlaamse dialecten treffen wij
eigenaardigheden die we niet uit Nederlands of Germaans kunnen verklaren, maar wel uit het Keltisch.
Onder de zon roosteren is bruin worden. Alleen een W est-Vlaming komt bruin, zo ook in het Engels 'to be
come brown'. Cassius D io 7 schreef dat "Keltoi, die wij Germanen noemen, geheel Belgica bij de renus in
bezit hebben". Die verbleven bij Suessones te Soissons en bij Bellovaci te Beauvais, volkeren die Caesar
circa 56 v.Chr. veroverde.
- In Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar 8 zegt Delahaye dat de naam Scaldis gelieerd kan worden
aan de riviernaam Écaillon, zijrivier van de Schelde nabij Valenciennes, met monding te Thiant. De bron
ligt nabij Le Quesnoy. Het Franse werkwoord écailler sluit hierbij aan en betekent open maken van oesterschubben, schubben scheiden. Is dit de scheiding tussen Germanen en andere volkeren?
- Het bos Arduenna draagt de naam van een Keltische godin, (idem Clerinx) "zij die de hoogten lief
heeft", de verhevene. De streekbepaling aan het einde van Ardennen wijst in overeenkomst met de andere
plaats- en riviernamen, met het Hercynisch Woud van acht dagreizen breed, dat bij Nemetacon (Arras)
begon, eerder naar Frankrijk dan naar Nederland noch Duitsland.
- Ambiorix was koning (rix = Keltisch, rex = Latijn, roex = Sanskriet) van de Ambiani, met hoofdstad
Amiens, aldus erkend in alle klassieke teksten en kaarten. Amiens ligt op de Somme in Frankrijk. Ambio
rix was leider van de Eburonen, die drie Romeinse legioenen verpletterden, niet veraf van Atuatuca. W aar
lag dan het centrum van de Eburonen?
De Ambiani waren buurvrienden van de Menapii met hoofdplaats Cassel, wist Caesar, en hij vreesde op
stand van dat volk tijdens zijn overvaart naar Brittannië.
- Als wij ons nu dichtbij Atuatuca bevinden, (waar Caesar, na de totale vernieling van stad en volk, ook de
Eburonen in de pan hakte, en hij het gebied van de Eburonen liet plunderen door Sygambri, Usepeti en
Tencteri, die met 2000 ruiters de renus op barken en boten overstaken, op 30 mijl afstand van Caesars
brug) 9, dan zijn we toch niet ver van het land van de Morini waar de dichtste oversteek naar Brittannië
lag, dit volgens Caesar zelf. Dus langs hier lag een renus met mosa die Caesar wel heeft gezien.
De vraag blijft: Van waar vertrok Caesar van bij een versterkte plaats naar de Morini? Was dat nabij de
Ecaillon of Valenciennes? O f in het Scarpe- of Leiegebied? Niets wijst naar de Renus als de Rijn.
De Scaldis was nog met dezelfde naam bekend in Amandus' tijd (650). In vita 1 10 wordt verhaald, dat hij
wilde gaan missioneren in de streek die van oudsher Gandao heette "in pago Gandao invocatur antquitas"
en die lag "praeterfluenta Scaldii fluvii", bij de vloeipoelen (mosae) van de Schelde.
- Is Scaldeus....ook Schelde? Dietrich Lorhmann11 citeert uit de vita van Columbanus, voorganger van
Amandus (640) te Elno dat hij met een grote boot (asco) op de Schelde voer en met platte schuiten (lentris) op de Scarpe. Er waren aldaar zeker meerdere reni en mosae. Soms werd de streek de 'pagus mosariorum’ = de regio van moerassige gebieden genoemd.
- Het woord 'mosa' komt heden nog voor in het Noors en betekent een meer. Daarbij sluit het WestVlaams mose-wateren of ondiepe weideputten goed aan. Deze streekbeschrijving spreekt niet over de Leie
noch Gent, niets over de (mosa) Maas en Maastricht, noch enig verblijf van Amandus aldaar.

b. Welke volkerennamen uit de eerste eeuwen sluiten aan bij de Scaldis ?
Ik meen dat wij in dit onderzoek niet alleen Delahaye moeten volgen en niet enkel de riviernamen moeten
nagaan, maai' daarbij en vooral de namen van steden en volkeren uit dezelfde regio's waar de mondingen
van de stromen in bepaalde zeeën uitmonden. Meestal wordt de zee letterlijk als de Oceaan bestempeld,
d.w.z. de Atlantische, en daar woonden Tungri, Cimbri en Teutones12, voorouders van Atuatuci, zegt Cae
sar, wiens versterkte burcht hij vernietigde. [Straks een artikel over de regio van lingua Teutonica met
Teutoonse taalsporen en stenen afbeeldingen van Keltische god Teutates en met koning Teutomagus, die
Caesar ontmoette.13
Wij vinden over de volkeren nabij de Scaldis een heldere weergave bij Romeinse historicus Plinius14 :
"Het deel van Germania beginnend bij de Scaldis, wordt bewoond door Taxandrii, die onder verschillen
de namen bekend zijn. [welke namen zegt hij niet]
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Dan volgen de Menapii, de Morini, Oromarsaci [afstammelingen van Catti volgens Tacitus15[, naast de
streek die Chersiacus heet [zo geheten tot in middeleeuwse teksten]. Dan volgen Britani, Ambiani, dan
Bellovaci en Bassi. Daarnaast wonen Frisiavones. De volkeren van Germania, die in dezelfde regio op de
oevers van de renus wonen zijn: Nemetes (Nemetacon = Arras), Triboci, Vangiones, die van Colonia
Agripinensis bij Ubii, de Gubemi, de Batavi die wij op de eilanden van de renus genoemd hebben". Daar
lag een eiland van 100 mijl lang.

1Maas, A. 'Varusslag bij Thiembronne?' in: SEM afoor 11-2 2010, p. 25
2 Delahaye, A. Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar ... Stichting Albert D elahaye / 1997 p. 258
3 Veen, R. van 'De Rhenus en de Albis' in: SEM afoor 2-4 2001, p. 41 -1 5 4 Caesar, De Bello Gallico, VI, 30 e.v.
Tot heden vinden we sporen van Keltisch in het West-Vlaams dialect, zegt de taalkundige Clerinx hierna.
5 Carnoy, A. Origines des noms des communes de Belgique, y compris les noms des rivières et principaux hameaux
Éditions Universitas, Leuven 1948-1949
6 Clerincx, H. De Taal van de Kelten, Davidsfonds, Jan. 2005 p. 19. omtrent
7 Cassius Dio, LUI, 12
8 Delahaye, A. Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar ... Stichting Albert Delahaye / 1997 p. 70
9 Caesar, De Bello Gallico, IV, 35-44
10 Boudimond in MGHS, - Vitaeque, p. 436
11 Lohrmann, D. Entre A rras et Douai, les moulins de la Scarpe au X I e siècle et détournements de la SATIS.
in: Revue du Nord, Nr. 263, 1981
Jonas, Vitae Columbani, Vedasti, Johannis, Ed. Krusch, 1905, p. 145: "quamquam me ... Scarbea lentris abacta,
ascoque Scaldeus molles secando vias, madefecit sepe.
12 Florus, Epitome, I, 38
l3Caesar, De Bello Gallico VU, 4.
14 Plinius, Naturalis Historia, IV, 106
15 Tacitus, Germania, 29

M E G IN H A R D E SW IC H EN M A N IN G H EN W IM IL L E
In SEM afoor 11-1 van februari 2010 schrijft Joël Vandemaele over de naamdoublure M eginhardeswich en Maninghen W imille, met verwijzing naar Albert Delahaye. Volgens mij gaat het hier niet om een doublure, maar om twee
verschillende namen. In M eginhardeswich zit de voornaam Meginhard, daarna Meinhard / Mein(d)ert. In Maninghem zit de oude geslachtsnaam M anning. Zo vindt men M anning als geslachtsnaam (zie Google) en ook als plaats
naam. Bijvoorbeeld: Manning 40 km noordoost van Salzburg, M anninghem en Manninghen-Henne in departement
Pas-de-Calais, en M anningham nabij Bradford in Engeland. (Albert Mantingh)
PO R T U SIT T U S
Over de ligging van de haven van waaruit Caesar met 800 boten overstak naar Brittannië is al veel geschreven. Het
huidige Boulogne (Boonen) leek een geschikte lokalisering, maar de afstand van de oversteek klopt dan niet. De
meest recente optie is Bazinghen nabij Marquise, niet ver van Boulogne. D eze mogelijkheid is ontdekt en helder
beschreven door Ghislain Beeuwsaert: Portus Ilius. Een nieuwe en wellicht beslissende lokalisatie. In deze beschou
wing is er een opvallend geologisch probleem aan de orde. Beeuwsaert meldt dat van de tweede eeuw voor Christus
tot de eerste eeuw na Christus de Duinkerkiaanse of Romeinse transgressie plaats had: “Geologen nemen algemeen
aan dat het gemiddelde waterpeil in die tijd 4 tot 5 meter hoger was dan nu". De zee kwam dus dieper landinwaarts,
de kustlijn was anders, en daar lagen dan ook toenmalige havens, zoals Bazinghen. Duinenrijen zijn vaak in een
latere periode ontstaan. Grondboringen bevestigen die situatie. Er doet zich dus een opvallend probleem voor. De
zeespiegel zou dus daar sindsdien 5 meter gedaald zijn. Dat is echter moeilijk te begrijpen als sinds de ijstijd sprake
is van een voortdurende stijging tot nu toe. Een zeespiegel stijgt uiteraard schijnbaar als land daalt. W elke geologi
sche situatie heeft zich voorgedaan?
CA ST E L L U M FL E V U M
In Detector M agazine van mei 2010 een beschouwing over de mogelijke ligging van dit castellum in het land van de
Friezen. M en gaat er over het algemeen van uit dat deze versterking in de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr. bij
Velsen gezocht moet worden. Jan Zijlstra vindt dat een aanvechtbare stelling. Hij beredeneert dat we Castellum Flevum aan de Vliestroom dichtbij W estergo moeten zoeken, evenals het Baduhenna ‘dat wellicht ten westen van Stave
ren lag in het thans verdronken Kreilerbos, waar nog in de middeleeuwen de Hollandse graaf en Friese edelen stre
den om het jachtrecht’. En hij voegt er aan toe: ‘De villa van Cruptorix was, indien deze in W insum lag, goed be
reikbaar vanaf de Vliestroom via de M arneslenk’.
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De naam van het dorp Diessen nader onderzocht en verklaard
Jan van Helvoirt, Esbeek

De naam Diessen wordt tot nog toe steeds verklaard vanuit een oud geschrift van de Romeinse schrijver
Hiëronymus. Hij repte over een uiteraard waar gebeurde veldslag in het jaar 372: Saxones caesi Deusone
in regione Francorum. De enige overeenkomst tussen 'Deusone' en 'Diessen' is de klank! In een latere
poging werd de naam Diessen uitgelegd vanuit een oud testament, onder andere dat uit 726: villam que
vocatur Diosna in pago Texandrio super fluvio Digena. Dit zouden goederen betreffen die geschonken
zouden zijn aan de abdij van Echtem ach.1 Laten we hopen dat Diosna en Deusone als actieve organisaties
nog lang in Diessen mogen voortbestaan! Ook hier kwam men niet verder dan de klank!
De meeste historici zijn het er tegenwoordig over eens dat bijna alle geschreven oorkonden vanuit kloos
ters tot de twaalfde eeuw min of meer vervalst zijn. In die periode bestonden de meeste Noord-Brabantse
dorpen niet eens! Het is vooral de twaalfde eeuw geweest, waarin de explosieve nederzettingsontwikkeling plaatsvond.2 Het enige doel was zelfverrijking van de kloosters en allerlei gronden en andere goede
ren door middel van akten te claimen. De blijvende inkomsten daaruit waren erg belangrijk.

Diessense laatbank gaat over in Beekse schepenbank
De abdij van Echtemach spande hierin de kroon in Brabant. In de latere heerlijkheid Beek-Diessen-RielWestelbeers had Echtemach ook rechten van vooral burgerlijke en sociaal-politieke aard. Door middel van
een ingerichte laatbank, in feite was het een 'streeklaatbank', had de abt van Echtemach de lage jurisdictie
in handen: het laatrecht op erven en onterven van laatgoederen en cijnsgoederen, behandelen van schei
dingen, deling van erfgronden en nalatenschappen. Van Diessen is in de veertiende eeuw geen uitgiftebrief
van de gemeynt (gemeenschappelijke gronden) bekend; een opmerkelijke uitzondering in onze regio. De
oude laatbank in Diessen had de zaakjes met betrekking tot het gebruik van de woeste gronden al best
goed geregeld. Op kerkelijk gebied, in 1223 werd de rechten van de in omstreeks 1130 gestichte abdij van
Tongerlo op de kapel van Diessen bevestigd, had Echtemach minder succes! Toen de schepenbank van de
heerlijkheid Beek-Diessen omstreeks 1328 werd ingericht, onder hertogelijke invloed, verviel de laatbank
van Echtemach grotendeels tot een centrum voor de inning van de grondcijnzen.3
Aanvankelijk reisde de proost, de Echtemachse monnik die de cijnzen kwam innen, in een geografische
ordening de plaatsen af: Alphen Poppel, Lo, Westerwic, Kukhouen, Mierde, Diessen, Wintelre, Zittard,
Eersel, Hapert, Casteren, Elmt, Herle, Bladel.4 Een zeer oude cijns was dus die uit vier loopse grond, ge
naamd de Koekovens bij de Biest in Esbeek!5 Een tweede cijns werd zelfs nog genoemd tot in 1779 toen
de Tulderhoeve verkocht werd: een chijns van een oort sjaers aen het clooster van Heptenaecken (Echternach), te betalen op St. Dionisius Dagh tot Diessen aen d'heer Thibos. In 1722 werden twee weilanden
aende Rijth gelegen aan de stroom d'Aa genoemd. De percelen waren beide leenroerig aenden abt van
abtemaecken. Toen werden de cijnzen dus al lang niet meer ter plekke opgehaald, maar dienden één keer
per jaar in Diessen op het Hooghuis te worden afgedragen. In datzelfde 'Cijnsboek van Diessen' staan ook
de betalingsverplichtingen over allerlei gronden en boerderijen: Eykenhof (De Biest), Geerkensacker
(Gorp), Eyndelbeempt (Dun), Coppenscheur (Lage Haghorst), Keijzers Beemt (Baarschot), Garskensacker
(Hilvarenbeek), Tulderhoeve (Esbeek), Schildeken (Diessen). De Echtemachse cijnskring, waaronder Hilvarenbeek ressorteerde, had zijn hoofdkwartier in Diessen, met de rentmeester op het Hooghuis.6 Zo was
Roelof Schilders in 1560 meier van het Diessense cijnshof van Echtemach.
'Dieze' oudste naam voor Reusel
De herkomst van de namen van de dorpen die rondom Diessen liggen hebben alle te maken met de ge
steldheid van de bodem en het al dan niet aanwezige beekje: de Beerzen, de Mierden, Poppel, Goirle,
Moergestel, Oirschot. Ook de nieuwe naam Hilvarenbeek voor het oude Beke moeten we volledig terug
voeren op de toestand van de bodem en het water. Er kwam geen heilige aan te pas! Ook de benamingen
van de latere subgehuchten, zoals Baarschot, Haghorst, Gorp, Rovert en Esbeek, hebben alleszins een
sterke relatie met de bodem ter plaatse. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de naam Diessen dan ook per
definitie zo'n herkomst zou hebben! Diessen is echter een heuse waternaam en alle vermeende afleidingen
van 'Deusone, Deosne en Digena' mogen we overboord gooien.
Het riviertje ten oosten van Diessen heette vroeger Dieze.1 Momenteel heet het grootste gedeelte van de
Bossche binnenwateren, maar ook van Den Bosch naar de Maas, de Dieze. Den Bosch is ook de oude
hertogstad aan Dommel en Dieze.8 De oudste vermelding stamt uit een akte van hertog Hendrik I aan
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gaande week- en jaarmarkten te Oisterwijk: dat zij den stroem vander rivieren geheiten die Diese tusschen
Den Bosch ende Oisterwijck doen ruijmen ende openhouden. In de Keur van Oisterwijk lezen we verder
de verordening: desgelijcx sal men oyck ruymen ende op de wijde van 14 voeten houden de Diese van
Oysterwijck tot Gestel. Vanaf Moergestel was het riviertje 'de Dieze' zeker bevaarbaar. In 1448 vervoerde
men 6 pleijten met hout van M oergestel via Oisterwijk naar Den Bosch. Ladingen met turf werden vanaf
de Opslag op de grens met de Haghorst naar de hoofdstad vervoerd. Ook ten zuiden van M oergestel werd
het stroompje Diese genoemd. Oude vermeldingen ten zuiden van Gestel (de streek heette 'die Diese') zijn:
een beempt in een stede gheheiten die Dyese; ter stede gheheiten in die Dyese; ter plaetse genoempt in die
Diese. Naamafwisseling bij riviertjes is heel gewoon. Verder de verkorte vorm: aen die Dies ter steden
geheiten die Dies. Al in de vijftiende eeuw wisselt de naam 'Dieze' af met A a of Hoolaa. Het eerste ele
ment 'hooi' duidt op turfwinning. In de vijftiende eeuw sprak men bij Oisterwijk nog van de Diesvoirt
opten stroom geheiten die Dieze. Later noemde men de overgang aen die Diesche Vonder aen de Aa. Nog
een oude naam (maar dan betreffende de oversteek van het riviertje), is Amervoort of Em ervoort ,9 De oude
naam Emerle of Ymerle (nu locatie Mijntjeshoef) duidt ook op de gegraven loop van de grachten naar de
rivier de Em er.10
Tussen het oostelijk gelegen in achtvorm omgrachte M ijntjeshoef en het westelijk aan de Reusel gebouw
de omgrachte Oude Pastorie lag een zeer oud voetpad. Het werd geruimd tijdens de ruilverkaveling van de
jaren '30. De oude naam van dat historische pad vonden we in de archieven. In 1687 verkocht Dirk Jan
Pauwels, die getrouwd was met Maaike Janse Dijkmans en tegenover de pastorie boerde, "een parceel
weiland te Diessen aende M uggestraat noordwaerts de Pastorie Erve".11 Deze twee panden vormen samen
met het Hooghuis een interessante driehoek naar de oudste historie van Diessen. Daar ook kon men de
Reusel passeren. Het nu nog steeds bekende oude Willekens Voortken lag een stuk noordelijker aende
Coppenstraet.

Effect van vloeiweiden totaal uit het zicht verdwenen
Vloeiweiden zijn graslanden waarover gedurende een bepaald deel van het jaar water uit een beek of rivier
wordt geleid. De jongste dateren uit het begin van de twintigste eeuw, de oudste uit de Middeleeuwen. In
die tijd werden dat al 'beemden' genoemd. Dat wil in oorsprong zeggen: gronden aan de beekjes die be
vloeid worden. Ze waren niet bestemd voor begrazing van het vee. Integendeel: een beemd was een laag
gelegen stuk hooiland aan een stroompje dat in het vroege vooijaar stelselmatig onder water werd gezet.
Natuurlijk kende men, vooral op de hogere gronden, ook weilanden. Zo erfden de kinderen van Adriaen
Diepenbroex en Cathalijne Schilders op 3 oktober 1689 het voorste en achterste weiland achter het Hoog
huis. Tussen beide liep een wal ende hoolens! Dat het Hooghuis ook op hogere gronden pal aan de Reusel
gelegen was, blijkt ook uit de Horst. Dit perceel was in 1703 in eigendom van de Diessense notaris Francois van Sibben, de buurman van het Hooghuis. Bovendien hoorde bij het Hooghuis zelf in 1625 het
Horstken.
Vaak denkt men dat de beekjes alleen werden gegraven om het water zo snel mogelijk af te voeren. Bij
'rijten' was dat wel het geval. M aar sinds de middeleeuwen werden de meest geëigende plekken opge
zocht, waar water op(k)welde en redelijk rijk was aan opgeloste mineralen. Het verbinden van die 'welplekken' zorgde ervoor dat de gegraven beekjes vaak merkwaardige kronkels kregen!12 Het ging bij de
bevloeiing van de percelen niet alleen om het vruchtbare slib, maar ook om de relatief hoge temperatuur
van het grondwater. De grasgroei kwam zelfs vroeger in het vooijaar op gang en het groeiseizoen kon
aldus worden verlengd.
De norbertijnen van de Postelse abdij bezaten in Bladel twee watermolens. Gronden stroomafwaarts van
beide molens werden gebruikt als vloeiweiden.13 In Bergeijk en in Bladel heeft men onlangs gigantische
projecten van voormalige bevloeiingsweiden teruggevonden met complete stelsels van slootjes en sluisjes.
W ellicht waren de voormalige beemden van de Esbeekse Tulderhoeve, aangelegd door de norbertijnen
van Averbode, perfecte voorbeelden van middeleeuwse vloeiweiden. Dwars door het midden liep een
stroompje terwijl het geheel duidelijk omwald was. Nu overigens nog! 14
Percelen laten 'be-eemen'
Men liet het perceel: be-eemen. Dat wil zeggen 'bevloeien'. Uit de samentrekking van dat woord 'beeemen' ontstond dan ook: beemd. Alle boeren hadden vroeger zo een of meerdere hooilanden. Toen het
vee (enkele koetjes) nog nagenoeg het hele jaar op stal stond was de productie van hooi essentieel. In
Diessen legde het gemeentebestuur omstreeks 1800 nog grootschalig vloeiweiden aan op de voormalige
gemeynt. De W eterloop zorgde voor het water dat moest worden toegevoerd vanuit de Reusel. De weg ten
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oosten ervan noemde men heel toepasselijk Schutweg. Het water moest via een systeem van sluisjes wor
den 'geschut', tegengehouden. In een schrijven uit 1805 worden we nog goed herinnerd aan het laten be
vloeien van dat gebied.15 Op 23 januari van dat jaar was er groot commentaar op het vernieuwen van de
brag, gelegen in de Dijk van Diessen lopende langs het Pastoriehuis aldaar aan de heide. M en had nage
laten om de brug zo in te richten dat die tevens kon dienen tot sluis ter opschutting van het water en te
doen blijven staan op den grond ter regterhand van gemelde dijck gelegen wanneer men van Diessen komt
zo en in dier voege als zulks bij hunnen voorzaten is gepraktizeerd geworden.

Verklaring naam Diessen: beemden aan de Dieze
Op Dun kent men langs de Reusel nog het toponiem Sluisakker. Dit duidt op de regulering van het voed
selrijke water over de percelen. In de middeleeuwse Cromschutten in Esbeek had elke boer een beemd ter
beschikking om hooi te winnen.
Zeer interessante toponiemen in het Diessens Broek, naast Aabeetndeke, zijn de Elsschotten en de Wegeschotten. Het laatste element heeft dezelfde betekenis als het hierboven genoemde 'schutten'. Het eerste
element 'wège' betekent broekgebied'. Ze liggen schuin tegenover het Hooghuis, aan de andere kant van
de stroom. Misschien is het Spuldersbroek wel een zeer oude naam voor de 'Wegeschotten'. In 1725 bezat
Adriaen van Sibben de Spuldersbeemt. En die lag in de Weygeschotten achter de Oude Pastorie. Het water
werd letterlijk tegengehouden, gereguleerd. Het toponiem Spulderbroek is ook interessant in verband met
de oude betekenis: ' beemden van de parochie'. Ook de oude Latbroeken, extreem smalle beemden even
verderop naar het noorden, passen geheel in deze zienswijze van hooiwinning.
De naam Diessen komt voort uit 'Dieze' en 'eemen': beemden aan de Dieze. In het oudste cijnsboek van
Beke uit 1340 staat de post vermeld: "vicini (naburen) de esbeke baschot en diessem"! Op 5 mei 1740
tekende de deurwaarder W. Cranenburg nog met 'actum Diesem'. In de brief schrijft hij: "aan de Heere
Regenten en Secretaris van Disem ".16 Lambert Schilders, geboren op het Hooghuis, werd in 1495 aan de
universiteit van Leuven ingeschreven onder de naam Lambertus de Dyschem.
Het achtervoegsel 'eem' komt enorm veel voor in onze omgeving. Een mooi voorbeeld is: Vaes-eem. W e
kennen het nu als Vessem. In België wemelt het van die '(e)em-namen'(of '(h)eem-namen). Helaas geeft
men aan die (h)eem-namen nog steeds te vaak de betekenis van 'woning' of 'huis'. De befaamde Belgische
toponymist J. Lindemans zat in 1924 bijna op het goede spoor: "men zou dadelijk de vruchtbaarste gedeel
ten van ons land afgeteekend zien: ze zijn zeer talrijk in Zuid-Vlaanderen en in Brabant tusschen Dender
en Zenne; zeldzaam verder in Brabant; talrijker weer in Zuid-Limburg; zeer zeldzaam in de provincie
Antwerpen: men vindt er enkele in de buurt der waterwegen, waar nu nog de grond vruchtbaarder is dan
elders in de Kempen".17 Een prachtig voorbeeld uit een van de honderden is M erksem gelegen aan het
riviertje de Mark. In 1246 schreef men Marxeem. Het mooiste is natuurlijk Diesegem bij Mortsel gelegen
(in 1150 'Disegheem' genoemd).18 Een ander typisch voorbeeld is Alphen (Alpheem), door sommigen
samen met Diessen helaas nog steeds gekoppeld aan de Willibrordus-mythe!

1 Sprenger, N.P. & de Rover. 'In loco Deosne' in: Brabants Heem 1 1949. p. 144-147
2 Bijsterveld, A.J. M aakbaar erfgoed Tilburg, 2009. p. 36
3 Bijsterveld, A.J. M ededeling per brief d.d. 4 oktober 1993
4 Camps, H.P.H. Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 Den Haag, 1979. Nummer 134, p. 203
5 Adriaenssen, L. M ededeling per brief d.d. 27 augustus 1992
6 Cijnsboek van Echternach Rijksarchief 's-Hertogenbosch. Commissie van Breda nummer 383.
7 Smulders. F.W. De stroom genaamd De Dieze. in: Brabants Jaarboek 1950. p. 128-130
8 Smulders, F.W. 'De Dieze in Den Bosch' in: Brabants Heem XIX 1967 p. 60
9 Smulders, F.W. 'Boudewijn van Vucht. D e Amervoort' in: Brabants Heem XVHI 1966. p. 137
10 Helvoirt, J. van 'Mijntjeshoef: een Diessens monument op Emerle' in: Hers en geens dur Diessen (deel 13)
11 Rechterlijk A rchief Hilvarenbeek 474 f 202; 30 april 1687
12 Mededeling Gert-Jan Baaijens, 1995. Universiteit Groningen.
13 Beex, B. 'Vloeiweiden langs de Grote Beerze' in: De Rosdoek nummer 120
14 Nu heet het oude beemdengebied 'Broekeling'
15 Oud A dm inistratief A rchief Hilvarenbeek nummer 106 f 177; 23 januari 1805
16 Oud A dm inistratief A rchief Hilvarenbeek nummer 423 ongefolieerd; 5 mei 1740
17 Lindemans, J. Kleine Leidraad bij de Studie der Plaatsnamen, Antwerpen 1924. nummer 222, p. 12
18 Lindemans, J. Toponymische Verschijnselen: geografisch bewerkt. De -/jeewnamen en -ingeformaties. D e kouternamen. Brussel, 1940 p. 52
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Gesoriacum Portus Romanus: Domburg - Zee-schakel in de Limes
H ans W ijffels,1 N e e rp e lt (B)

Romeinse kijk op de Noordzee
Hoe zag Nederland er uit in de Romeinse tijd? W aar zaten de Romeinen en wanneer en waar liepen hun
wegen. Gewoonlijk kijkt men dan op de overgeleverde militaire reiskaart, de Tabula Peutingeriana. Ook
de oude keizerlijke reisgids, het Itinerarium Antonini, levert daarbij dan nog extra informatie. M aar om
een goed beeld te verkrijgen van Nederland in de Romeinse tijd mogen de landkaarten van Ptolemaios
toch niet worden vergeten. Ook de Romeinse kijk op de Noordzee door de ogen van Ptolemaios is onthul
lend. Klaudios Ptolemaios was een geromaniseerde Griek, die leefde en werkte in de tweede eeuw in
Alexandrië. Egypte maakte toen deel uit van het Romeinse rijk en de stad, gesticht door Alexander de
Grote, was een centrum van wetenschappelijke activiteit. Ptolemaios was een kundig encyclopedist en zijn
werk is voornamelijk gebaseerd op dat van zijn voorgangers Hipparchus en Marinos van Tyros. In zijn
Megalè Syntaxis2 verzamelde hij van meer dan duizend vaste sterren de posities aan de hemel. In zijn
Handboek van de Geographie introduceerde hij een quasi-sferische projectie van de aardbol en kende hij
coördinaten toe aan 8000 plaatsen en geografische bijzonderheden die hij kende. Kortgeleden zijn de kaar
ten van Ptolemaios weer eens gereconstrueerd3 na een degelijke analyse van de originele Griekse teksten.
Daarbij is de gehele bekende wereld in 26 kaarten weergegeven.4 Door de kaarten van Albion en Germania te combineren met de kaart van Gallia Belgica kan de Romeinse kijk op de Noordzee door de ogen van
Ptolemaios zichtbaar worden gemaakt.(Zie afb.l 5) Natuurlijk waren slechts voor de belangrijkste plaat
sen op deze kaarten de coördinaten werkelijk zo goed als mogelijk bepaald. De lengte van de langste dag
ter plaatse gaf de maat van de breedtegraad. Maar zonder betrouwbare klokken moest de lengtegraad voor
namelijk uit afstand worden bepaald. Tussenliggende gegevens werden dan ingevuld met informatie van
routebeschrijvingen en reisverhalen. E r zijn op de Ptolemaioskaart grote afstanden tussen de verschillende
punten te zien, die wellicht het gevolg zijn van het gebruik van gegevens van de wegenkaarten. Ook helt
de oriëntatie van de Noordzee- kust over, waarschijnlijk omdat de breedtegraden door daglengten zijn
bepaald. Op de kaart zijn de coördinaten van Londinium te zien als 20 graden lengte en 54 graden breedte
(terwijl die nu 0° en 51°30' zijn). De Romeinse kijk op de kust toont de plaats van de monding van een
aantal rivieren: de Tabuda (ook wel Tabula 6 genoemd in zijn boek), de Mosa en de drie mondingen van
de Rhenus. Opmerkelijk is, dat Ptolemaios Lugdunum niet aan de monding van de Rhenus en dat hij Flevum bij de Amisia (Eems) plaatst. Hij geeft aan dat Gesoriacum met coördinaten 22°45' en 53°30' ten
noordoosten van Kaap Itium heeft gelegen nabij de grote "tafel-delta" van de Scaldis, de Tabula op 23°30
lengte en 53°30' breedte.7
Komst van de Romeinen
Vanaf de komst van de Romeinen naar de Lage Landen is de Noordzee voor hen van belang geweest.
Daar leefden Kelten, die in het verleden Rome hadden bedreigd. Op de idus van april 58 v.Chr. begint de
Gallische oorlog8 en Julius Caesar dringt door tot aan de Rijn.9 M aar hij wilde meer, vanuit het gebied van
de Morini vanaf Kaap Itium kon hij Brittannia zien liggen. In augustus 55 stak hij daar over, maar hij was
geen groot zeevaarder en ook geen groot strateeg. Hij landde bij de witte kliffen van Dubris. De Kelten
stonden er bovenop en Caesar moest afdruipen. In mei 54 deed hij een tweede poging meer naar het oos
ten en slaagde er in gijzelaars te nemen. Echter een storm beschadigde zijn schepen en hij keerde hals
overkop weerom. Hij verkocht zijn fracaso goed aan de senaat, men was onder de indruk. M aar het zou
nog bijna honderd jaar duren voordat de Romeinen een nieuwe poging tot oversteek zouden wagen. On
dertussen wekt in de winter van 54 en 53 v.Chr. de aanwezigheid van de troepen in Limburg bij de Eburonen weerstand op. Caesar had aanvankelijk de Eburonen aan zich verplicht door korte metten te maken
met hun leenheren, de Atuatuci. M aar vijftien Romeinse cohorten, die in de burcht Atuatuca in de buurt
van Maastricht overwinteren, worden in het Jekerdal in de pan gehakt.10 Caesar komt terug, maar Ambiorix durft de strijd niet aan en vlucht.11 Dan neemt Caesar wraak door in het gebied van de Eburonen tussen
Rijn en oceaan alle mensen, gebouwen en vee te vernietigen.12 Slechts enkelen weten met Ambiorix aan
de slachting te ontkomen en hebben zich waarschijnlijk in het Benedenrijnse poelengebied in veiligheid
gebracht. Daar in de Rijn zelf ligt met een lengte van 100 mijl het zeer befaamde Eiland van de Bataven13
en ook dat van de Cananefaten.14 Deze eilanden liggen met nog andere verspreid tussen de Helinius 15 en
de Flevus.16 W anneer de Romeinen arriveren, onderwerpt het volk van de eilanden zich. Uit de eigen
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woonoorden verdreven heeft het niet veel keus.17. Drusus heeft er de bovenloop van de Rijn voor het
scheepverkeer toegankelijk gemaakt en de doortocht verzekerd met de aanleg van de Drususgracht in de
Vecht, waar ook M annaritium18 de naam van heeft gekregen. Als Drusus vanaf 12 v.Chr. zijn marskampen
vestigt in zijn campagne tegen de Germanen, worden de Bataven als etnische hulptroepen in verbintenis
met de machtiger Romeinen19 in het leger opgenomen. Zij worden als gevechtstroepen in reserve gehou
den voor gebruik in de oorlog en hoeven daarom verder geen belastingen te betalen.20 De veldtochten te
gen de Germanen hebben maar weinig succes. In 9 n.Chr. lijden de Romeinen onder Varus zelfs een ver
pletterende nederlaag tegen Arminius in het Teutenburgerwoud.21
W anneer Germanicus in 16 n.Chr. zijn strijdmacht uitrust om op de Germanen verhaal te halen, kiest hij
het Eiland van de Bataven als verzamelpunt voor de duizend schepen die hij optuigt en trekt hij vanuit
Traiectum 22 via de W addenzee en de Eems naar Varus om de veldtekens te herwinnen en om aan de do
den een respectvol graf te geven. Deze route over de wadden naar Germanië is door de opstand van de
Friezen in 28 n.Chr. verloren gegaan, de sterkten Flevum en ook Traiectum zijn toen ontruimd en de vero
vering van Germanië is eigenlijk toen al door de Romeinen opgegeven.

Verovering van Brittanië.
Er moest een einde worden gemaakt aan de vijandige invallen van de Kelten in Gallië vanuit Brittannië en
Claudius kon zelf ook wel een wapenfeit gebruiken om zijn aanzien te verhogen. Hij liet toen in 43 n.Chr.
een grote invasievloot vanaf de Rijn onopgemerkt bijeenbrengen ter voorbereiding van een verrassings* * verplaatst naar Gesoriacum,
•
25 van waaruit
• dan bij••
aanval. 23 Daarna zal de vloot dan door de Tabula24 zijn
gunstige wind de eigenlijke invasie werd uitgevoerd in Kent en met een goed geëquipeerd leger26 van
40.000 man werd Londinium ingenomen. Claudius zelf is er geweest en heeft nadat de Kelten uit hun
hoofdplaats waren verdreven er de Colonia Camelodunum (Colchester) gesticht. Generaal Corbulo had in
die tijd de Friezen weer onderworpen en de Chauken verjaagd. Hij werd, terwijl hij bezig was Traiectum
weer als zeehaven te versterken, in het jaar 47 onaangenaam verrast27 doordat Claudius elke verdere expe
ditie tegen de Germanen verbood en bevel gaf de Limes terug te trekken tot de oever van de middenloop
van de Rijn.28 Hij liet hem toen het "Corbulo"-kanaal graven, de verbinding van de Rijn met het Helinium.
Worden de Bataafse etnische troepen aanvankelijk, mede door hun inzet voor de verovering van Britannia,
hoog gewaardeerd, dat verandert in de chaos na de dood van Nero. Als zij onder Vitellius als slaven wor
den behandeld,29 breekt er in 69 de Bataafse opstand uit.30 Julius Civilis verklaart aanvankelijk Vespasianus te steunen, maar al gauw is duidelijk dat hij in de onzekere toestand in dat vierkeizetjaar de Bataafse
onafhankelijkheid voor ogen krijgt.31 De strijdmethoden daarbij blijken onvervalst Germaans. Dat is eer
loos gedrag in de ogen van de Romeinen en Cerialis wordt door Vespasianus gestuurd om de ontrouw te
straffen en orde op zaken te stellen. Civilis33 moet zich in 70 n.Chr. overgeven32 en in de onderhandeling
op de brug over de Nabalia doet hij een beroep op zijn vriendschap met Vespasianus. Cerialis nodigt hem
uit mee te gaan naar Rome om Vespasianus te ontmoeten.34 Het land wordt dan bezet door het tiende legi
oen, alle weerbare mannen worden geronseld en in verre krijgsdienst afgevoerd. Vrouwen, kinderen en
senioren worden gegijzeld in het interneringskamp Batavodurum, beneden aan de Waalkade. De daarop
volgende Romeinse bezetting heeft 30 jaar geduurd en is pas in 100 n.Chr. door Trajanus opgeheven. De
Caninefaten worden aan het Corbulokanaal geïnterneerd.35 Het gebied wordt sterk afgesloten en bewaakt,
in het noorden door Nigrum Pullum en Albaniana, in het westen door Matilo, Praetorium Agrippinae en
Lugdunum36 en in het zuiden door de vloothaven bij Naaldwijk. De bezetting van het kustgebied van de
Caninefaten is pas later opgeheven, nadat Hadrianus een snelweg had aangelegd van Fectio naar de kust.37
Hadrianus gaf daarbij in 120 het marktrecht aan het Forum Hadriani. Daarna bleven Nijmegen en Voor
burg het thuisfront van de etnische hulptroepen.38 Zo wordt met ijzeren Romeinse discipline de zeeschakel
met Brittannië hersteld. Gesoriacum is en blijft het scharnier van de ijzeren limes.
Zeeschakel met Brittanië
De eerste j aren na de opstand is de betekenis van het Tabula havengebied en Gesoriacum nog voorname
lijk militair en speelt de vloot, de Classis Germanica Pia Fidelis, een grote rol. Er worden onder Hadrianus
en Antoninus Pius nog grote militaire operaties uitgevoerd in Brittannië. M aar de economische activiteit in
deze Europort neemt al snel toe. Blijkens de honderden votiefstenen, die door de handelaren als dank aan
de godin Nehalennia worden opgericht, wordt er een groot aantal goederen verhandeld, zoals graan, aar
dewerk, wijn, vis en zout. (zie a fb .)39
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Vele handelaren waren Agrippinensers of kwamen uit de buurt van Keulen, Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Het Praetorium Agrippinae is hoog op Ockenburgh een M ansio40 geweest van Colonia Agrippinae, de hoofdstad van Germania Inferior. De Mansio lag prachtig in de duinen aan de bronnen van een
vers water stroom, de "Haagse Beek", en moet ook een aangename verblijfplaats zijn geweest voor hen,
die reisden tussen Colonia en Brittanië. Na de opstand is het Praetorium de lokale zetel van het gezag ge
weest van waaruit ook recht werd gesproken. De Romeinse overheid heeft daar vanuit het "Huis van de
Agrippinensers" de Lage Landen onder controle gehouden. W anneer wij nu de samengestelde Noordzeekaart van Ptolemaios bekijken, dan kan een poging worden gedaan om het kustgebied uit die tijd te recon
strueren. (zie a fb .)41 Hierbij kunnen we dan ook de verbinding met het wegennet leggen aan de hand van
de data van de Tabula Peutingeriana.42 Ook dienen we erbij te bedenken dat ten minste één van de uitlopen
van de Scaldis contact maakt met de M osa.43 Opmerkelijk is natuurlijk, dat op de hoogte van Ooltgensplaat ook de vesting Tabula heeft gelegen, die dezelfde naam draagt als de Sledemonding. Dat samenvloeiingpunt van Schelde en Maas is lang van strategisch belang geweest.44
Martiale catastrofe
En dan komt het jaar 228. Zoals gebruiken en de riten vereisen bereidt men zich allerwege voor op het
Tubilustrium, het hoofdfeest van de God Mars, dat telkenjare op 23 maart gevierd wordt. M aar maart roert
zijn staart, er staat een venijnige noordwesterstormwind dat de zee hevig opstuwt. En dan bij de aanvang
van de ceremonie verduistert de hemel, de zon wordt opgegeten, een dreigend omen van de góden. De
verduistering is totaal door de nabije nieuwe maan.

H et pa d van de eclips van de
totale zonsverduistering over
de Noord zee en Zeeland
van zondag 23 maart 228.45

0228 Mar 23

Ook zichtbaar andere eclipspaden
uit de periode 221 - 240

De vloed komt op met het hoogste springtij sinds jaren met een verschrikkelijke watersnood over de kust
tot gevolg. Lugdunum, Flenium en Gesoriacum moeten in grote delen zijn weggespoeld. Erger nog is het
lot van Ganuenta. Doordat het water van de springvloed in de trechter van de Scaldis wel tot zes meter
boven het doodtijniveau is gestegen verzinkt het gehele tempelcomplex als een blok naar de bodem van
het water.46 Ook de gehele infrastructuur langs het Helinium, de Tabula en de Grava Lingua moet dan zijn
weggespoeld en de honderden, die in die regio woonden en werkten, moeten zijn verdronken. Dit is een
definitieve catastrofe, de zeeschakel van de Limes is verwoest, de ijzeren verbinding is verbroken en de
Limes langs de Neder-Rijn is nu niets meer dan een doodlopende straat. Aan herstel is niet meer te den
ken. Een compleet deltaplan is het gebied niet waard, er zijn andere opties. Bovendien kreeg men een M e
ga Omen van de God Mars, de plaats is verdoemd. De Romeinen, die de ramp overleefden, trekken nu
weg en verlaten het land. Dit stuk Limes heeft geen strategisch belang meer. De Tabulahaven wordt opge
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geven en verlaten en de rol van verbindingshaven met Brittannië wordt dan in arren moede definitief
overgenomen door Boulogne-sur-Mer: "Gesoriacum quod nunc Bononia"!47 Het achterblijvend lokale
volk moet nu zijn eigen boontjes maar doppen. De votiefpalen aan de keizers Gordianus en Decius die de
Cananefaten48 in 242 en 250 oprichten zijn er een aandoénlijk bewijs van. Zij plaatsten ze op de plaats
waar de oudere Romeinse palen nabij het Forum Hadriani stonden,49 Gordianus werd in 244 vermoord en
Decius sneuvelde al in 251 in gevecht met Goten. Het is onwaarschijnlijk dat deze keizers er al van gewe
ten hebben en votiefpaaltjes alleen bieden geen bescherming. De Civitas was helaas op zichzelf aangewe
zen. Het plaatsje werd al spoedig daarna overlopen door de nabuurstammen.. Tragisch einde verhaal van

de Romeinse aanwezigheid in Nederland.

1Amateurarcheoloog en niet-gravend lid van de A.W.N., geboren te Nijmegen, bracht een groot deel van zijn werk
zaam leven door op het Oostduin in Den Haag, speelde als jongen in de duinen van Ockenburgh en ving dikkopjes in
de Haagse Beek, toen de verlaten "tankwal" in de Vogelwijk.
2 De Arabieren bewaarden deze astronomische verhandeling als de "Almagest".
3 Klaudios Ptolemaios, Handbuch der Geographie, Stückelberger, A. und Grasshoff, B., 2006, Basel
4 M et de kaarten v a n Ptolemaios worden de kaarten bedoeld, die volgens zijn voorschriften in zijn Handboek van de
Geographie zijn gereconstrueerd (Boek 8, Hoofdstuk 1 en 2).
5 A fb.l zie: voorzijde van de bijlage bij dit nummer van SEMafoor. Romeinse kijk op de Noordzee volgens Ptolemaios
6 De uitdrukking Tabula (plurale tantum?) stond waarschijnlijk voor schorren, slikken en zandplaten.
7 Hier is dus sprake van een vertekening, immers Londinium en Gesoriacum liggen feitelijk op nagenoeg dezelfde
breedte: 51°30'. Hier waren de zeekapiteins natuurlijk van op de hoogte, het maakte de navigatie uiterst eenvoudig.
8 Op die dag versloeg Caesar de Helvetii bij Bibracte. Caesar, 51 v.Chr. De balans van de Gallische oorlog was
verschrikkelijk. Er vielen minstens 1 miljoen doden en evenveel gevangenen werden in slavernij afgevoerd. Acht
honderd steden werden vernield en ongeveer driehonderd stammen overwonnen. Brone, L. en J. Gilissen, 2007,
Tongeren, Tongerse Koninklijke Kunstkring VZW
9De veldheer Gajus Julius Caesar heeft zijn oorlog in Gallië beschreven als ware het een "objectief' verslag. Het boek
is echter pure propaganda en een onverbloemde oratio pro domo. Hij laat zich daarbij kennen in alle genadeloosheid.
Caesar, 51 v.Chr. Hij was gewoon een moordenaar "pur sang", op z'n Tongers: "een crapuul de luxe". Brone 2007.
10 A nderhalf legioen werd afgemaakt, ten minste 6000 Romeinen sneuvelden. Caesar, D e Bello Gallico, V, 37
11 Hij heeft de Eburoonse muntschatten van Hees en Ambi waarschijnlijk op de vlucht verborgen.
12 Ambiorix is in Caesars ogen een lafaard. H et is zijn bedoeling de Eburonen met wortel en tak uit te roeien: een
etnische zuivering avant la lettre. Caesar, De Bello Gallico, VI, 33 en VUI, 26
13 Plinius (23-79 na Chr.), Naturalis Historia IV, 101, Gelder, J. van, M. Nieuwenhuis en T. Peters, 2004, Amsterdam
14 Canes nefates: vuile honden. De geuzennaam van de Bataven aan de kust met Eburoonse genen. Bekende namen van
Caninefaten waren de verrader Gannascus, het canis nefas dat door Corbulo met list mocht worden gedood, en Brinno, wiens vader ongestraft de spot dreef met de expedities van Caligula.
15 De immense uitmonding van de samenvloeiing van W aal en M aas in zee wordt het Helinium genoemd: "eiusque
inmenso ore effunditur". Tacitus, Annales II, 6. M eyer 1990. M ogelijk wordt hiermee ook de gehele delta bedoeld.
10 Flevus: de noordelijke uitvloeiing van de Rijn, die via deVecht en het Oer-IJ bij Traiectum (Velsen) uitmondde in de
Noordzee en Waddenzee. De sterkte Flevum heeft waarschijnlijk aan de monding van de Amisia (Eems) gelegen.
17 Het volk, dat de Romeinen er aantroffen, bestond waarschijnlijk uit inwijkelingen van verschillende oorsprong.
Onder anderen wellicht de aan Caesars moorddadige etnische zuivering ontkomen Eburonen. M aar zeer waarschijn
lijk waren het ook verjaagde leden uit de stam der Chatten, die door interne twisten uit hun woonplaats waren ver
dreven, Tacitus, Historiae IV ,12, M eijer 1991. D e geschiedenis van deze groep is tijdens de Tachtigjarige Oorlog om
politieke redenen door P.C. Hooft verheerlijkt in zijn treurspel Baeto. Hij verhaalt daarin de oorsprong van het volk
van de "Baetauwers" als een nationaal drama in de zin van Vergilius'Aeneïs en voert Battus als de nieuwe Aeneas op
als stichter van de Bataafse natie. Hooft, P.C., 1617, "Baeto o f oorsprong der Hollanderen", Ed. Uitgeverij Bert
Bakker 2005
18 Utrecht: Mannaritium = doorstroom- of verbindingskanaal.
19 "rarum in societate ualidiorum", Tacitus, Historiae IV 12, Borzsak, S. & K. W ellesley, 1989, Com elii Taciti Libri
qui supersunt, Teubneriana
20 De leverantie van troepen was in de eerste eeuw vastgelegd in een verdrag. Van elk gezin dienden een tot twee
kinderen bij de hulptroepen van het leger. Roymans, N., T. Derks & S. Heeren, 2007, Een Bataafse gemeenschap in
de wereld van het Romeinse rijk, opgravingen te Tiel=Passewaay: “Romeins worden op het Bataafse platteland ".
Idem Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk, opgravingen te Tiel=Passewaay: “Romeins
worden op het Bataafse platteland”2007
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21 Drie legioenen werden afgeslacht bij Kalkriese nabij Osnabrück: de "clades Variana". Tacitus, Annales I, 10 en UI,
48; Meyer 1990
22 Velsen
23 Het leidt geen twijfel, dat Claudius het bevel heeft gegeven tot de invasie in Brittannië. Hij was van huis uit zeer
goed op de hoogte van de strategische omstandigheden in Germanië en Gallië. Hij stelde de verrassingsaanval onder
bevel van Aulus Plautius. Toen de legerleiding na de landing niet de moed had verder op te trekken, kwam Claudius
zelf naar het front om de operatie te leiden. De reis ging via M arseille en Lyon naar Keulen en langs de Rijn naar de
kust van de Oceaan. Cassius Dio LX 21
24 Schelde
25 Domburg
26 De latere keizer Vespasianus had onder Aulus Plautius toen de leiding van het Romeinse invasieleger. Mogelijk
heeft Julius Civilis, als jonge "Claudius" en als hoofdman van de Bataafse cohorten er aan deelgenomen. Deze etni
sche hulptroepen stonden onder bevel van hun "stirps regia", de eigen stamadel. W aarschijnlijk verloor Civilis er een
oog, maar won er de "vriendschap", waarop hij zich later zou beroepen. Tacitus, Historiae V, 26
27 Getuige zijn ironische uitroep: "Beatos quondam duces Romanos", zalig de vroegere Romeinse veldheren! De
ambitie Germanië te veroveren werd nu definitief opgegeven. De vele offers waren dus tevergeefs gebracht.
28 Tacitus, Annales XI 19
29 Op bevel van Vitellius werden Bataafse jongeren gerekruteerd en daarbij als slaven behandeld. D at wekte verzet.
Tacitus, Hist IV 14. "W at pas echt kwaad bloed zette was dat mooie jongens geselecteerd werden om als schandkna
pen leden van de Romeinse elite te vermaken". Meijer, F. M acht zonder grenzen, Rome en zijn imperium Amsterdam
2006
30 Het zijn de Caninefaten die als eersten in opstand komen en onder leiding van Brinno tezamen met de Friezen
Albaniana, Valkenburg, en Traiectum, Velsen, innemen en platbranden. Civilis verklaart met zijn troepen de opstand
van de Caninefaten te zullen onderdrukken. Tacitus Hist., IV 16. Civilis was dus aanvankelijk getrouw aan Vespasi
anus, maar de zaak tegen Vitellius is hem daarbij uit de hand gelopen. Om hem in zijn Romeinse soap als aanstichter
van de opstand vast te kunnen nagelen, beschuldigt Tacitus Civilis er waarschijnlijk ten onrechte van heimelijk tot
ontrouw besloten te zijn geweest: Civilis desciscendi certus, occultato interim altiore consilio. Hist IV 14
31 "De Bataafse opstand zou in het vaderlands bewustzijn haast mythische proporties aannemen en inspireren tot
vrijheidsstrijd en politiek verzet, tot in de Tweede W ereldoorlog". Hunink, V.Tacitus De opstand van de Bataven
Amsterdam 2005.
32 Civilis kon geen kant op. Zou hij vluchten,dan werd zijn volk uitgemoord, zoals dat de Eburonen was overkomen.
Bovendien zouden de verwante Chatten hem niet beschermen, maar hem dat dan aanrekenen en vergelden.
33 Civilis accepteerde de vernedering "super taedium malorum etiam spe vitae" uit hoop zijn leven te redden, een hoop
die vaak een heldenhart breekt. Tacitus, Historiae V 26. In Romeinse ogen strekt dit een man tot oneer.
34 Civilis blijft in detentie, totdat hij geboeid achter de praalwagen van Vespasianus in triomf door de straten van Rome
wordt meegevoerd naar het Forum en daar in publiek met het zwaard wordt terechtgesteld (hij had immers het Ro
meinse burgerrecht). Zo rekenen Romeinen af met trouweloze bondgenoten, zoals ook Caesar beschikte over Vercingetorix na de val van Alesia.
35 Caninefatodurum(?) op de plaats van het latere Forum Hadriani.
36 Nigrum Pullum: Leiden-Roomburg; Matilo: Scheveningen; Lugdunum: Ter Heijde.
37 De zogenaamde Hadrian Highway, die speciaal is aangelegd rechtstreeks van Fectio naar de kust, zonder castella aan
te doen, met de bedoeling snelle troepenverplaatsing en indien nodig snelle retaliatie (weerwraak) m ogelijk te ma
ken.
38 Later in 212 verleende Caracalla door de Constitutio Antoniniana aan alle vrije inwoners van het rijk het Romeinse
burgerrecht en konden de Civitates van de Bataven en Caninefaten zich stad noemen.
39 Afb. op de achterzijde van de kleurenbijlage bij dit nummer van SEM afoor bijlage:
a. Votiefaltaar voor de godin Nehalennia in 1647 in Domburg gevonden en
b. Votiefsteen m et de naam Ganuenta, in 1970 bij Colijnsplaat gevonden.
40 "Mansio Augusti in Praetorio est", Chevallier, R., 1998, Les voies Romaines. Paris.
41 Afb. op de voorzijde van de kleurenbijlage bij dit nummer van SEMafoor
42 Romeinse wegen in Nederland, W ijffels J-B., in: De Peutinger-kaart en de Lage Landen, SEM, 2007, Breda.
43 De bello Gallico, VI, 33, Caesar, J., 51 B.C., Roma.
44 In het verleden lag er op deze "old gents plate" ook het fort Prins Frederik. De overblijfselen van deze oude donjon
liggen op zeer oude fundamenten.
45 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
46 De vondsten van Colijnsplaat zijn niet verspreid maar op één plaats bij elkaar gevonden.
47 Inscriptie op de Tabula Peutingeriana. Editio Princeps, M useum Kam, Stuart P., 1991, Nijmegen.
48 D e Cananefaten hebben inmiddels stadsrechten en noemen zich nu salonfähig "kanalenbouwers = Canafaten".
49 Overigens waren de oudere palen bij de ramp wellicht al omgevallen.
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Friezen zijn van origine Belgen
R inus B oidin, B reda
In 1999 schreef ik voor SEMafoor een vrijwel gelijknamige stuk.1 Vier pagina's met argumenten. Het is
jam m er dat dit stuk niet als referentie is gebruikt door Take Zuidema,2 maar ik ben ondertussen wel wat
gewend. Toen ik recentelijk een verbeterde versie van dat oude stuk aanbood aan het Fries historisch ge
nootschap werd er gezegd dat het niet paste binnen het beleid van "it Baeken", hun orgaan. Natuurlijk past
mijn stelling niet in de kraam van de huidige historici die Friesland als thema koesteren. Zij houden duide
lijk de boot af, ze willen de discussie niet.
Daarom nog een keer. De laatste slag der Friezen in het oude land vond plaats te W ams. Dat W amestum
kan men vinden op het drielandenpunt van de partijen die tegen de Friezen vochten. Vlaanderen, Hene
gouwen en Artois waren de tegenstanders. Op dat punt langs de oevers van de Fli, Flu ofwel de Leie heeft
volgens Van der Molen in zijn boek over de Friezen 3 de laatste slag in het oude land plaatsgevonden. Op
dat drielandenpunt vindt men ook het eiland in de rivier waar het kasteel van de Friezen waarschijnlijk
heeft gestaan, daar vindt men glooiingen in het landschap waarvan de vijand omlaag reed in de richting
van de rivier. Daar speelde zich de strijd af van de Friese ridders, allen overigens met Franse namen, wel
ke beschreven wordt in de Chronique Anonyme de Valenciennes. De plaats van W aem estum is overigens
helemaal duidelijk want het staat 'gewoon' op de oude kaarten in de atlas van Joseph Bossue.4 Na hun
smadelijke nederlaag vluchtten de Fresones op hun platbodemschuiten over de Fli om nooit meer terug te
keren in hun 'oude land'.
De Friezen zochten een goed heenkomen over de Leie. M et de stroom mee zochten zij hun weg naar het
noorden. Een aantal van hen is waarschijnlijk terechtgekomen in het huidige Friesland. Daar vochten zij
ongeveer honderd vijftig jaar lang tegen de 'Bisschop van Bremen' vooraleer zij hun 'Landrecht' kregen
binnen de 'Bourgondische Kreitz' van Charles 'Quint'. Daarna begon volgens het boek 'De algemene ge
schiedenis van Friesland', van de oude schoolmeester Scheepstra uit Dongjum, de folkloristische ontwik
keling van het huidige Friesland. De boten, de klederdracht, hun vlag, de sporten en molenbouw vinden
allemaal pas ingang vanaf de zestiende eeuw. Er lijkt geen verband te bestaan tussen de cultuur van de
huidige Friezen en de gegevens uit de vroege periode van de Fresonen. Er is werkelijk geen enkel tastbaar
gegeven in de Friese historie wat daarop duidt. W eliswaar zijn er aanduidingen van vroege bewoning,
zoals terpen. Er zijn zeker ook uit de Romeinse tijd, toen het water nog een meter lager stond dan vandaag
de dag, archeologische bevindingen. Terecht dat men dat aangeeft. Maar de overeenkomst tussen voor
werpen uit die terpen en de Fresonen berust op louter toeval en vooringenomenheid. Er is werkelijk geen
enkel wetenschappelijk argument om de huidige Friesland te koppelen aan het 'oude land' van de Fresonen
vóór 1345. De Friese geschiedenis speelt zich overduidelijk af in twee verschillende landstreken. Eerst
woonden zij in Noord-Frankrijk en in België langs de kust. Pas na W ams kwamen de Friezen in het huidi
ge Friesland te wonen. De Friezen mogen terecht trots zijn op hun afkomst. Hun verbinding met het Ro
meinse rijk maakt de geschiedenis veel interessanter. Hun relatie met de kerk van Bonifatius wordt veel
geloofwaardiger. Door hun inbreng in de Merovingische- en Karolingische cultuur wint hun geschied
schrijving aan inhoud. Het volk wordt daardoor veel stoerder en de interpretatie van de geschiedenis op
deze manier zet Friesland pas echt op de kaart.
Hetzelfde geldt overigens ook voor Holland. Hans Kreijns schrijft in zijn artikel dat Charles 'Martel' in
723 een klooster, dat gebouwd was onder de muren van Trajectum en waarvan W illibrord de beschermer
was, de baten schonk van de fiscus van dat Castrum. Dan kan hij gewoon niet Maastricht bedoelen, want
dat hoorde helemaal niet bij het rijk van 'le Martel'. Hij bedoelde natuurlijk ook niet Utrecht want daar
werd in die tijd zand (met schelpjes) afgezet. De streek van Utrecht was echt niet bewoonbaar in 723. Tra
jectum hoorde duidelijk bij het bisdom van Willibrord. Die werd in 738 door de Heilige Stoel van Rome
tot officieel bisschop benoemd in zijn eigen diocees. Volgens Emile Lesne in zijn boek over de bisschop
pelijke hiërarchie in Gallia en Germania sinds de hervorming van Sint Bonifatius tot de dood van Hincmar
(742-882),5 werd de wijding gedaan door Bonifatius zelf toen hij terugkeerde van zijn reis naar Rome.
Bonifatius was in datzelfde jaar aartsbisschop en metropoliet geworden van Austrasië en kon dat dus doen
voor zijn oude leermeester. W illibrord werd onomstotelijk bevestigd in zijn eigen bisdom NoyonTerwaan. Trajectum is daarmee veroordeeld tot een plaats in de zuidwesthoek van België, het oude land
van de Fresones. Dus wat mij betreft slaat Trajectum dus noch op Maastricht noch op Utrecht. Het slaat bij
nader inzien op dezelfde streek als waar de Fresones voor 1345 woonden. Het gaat hierbij om de streek
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waar de leider der Fresonen koning Aldgisl woonde. Het was deze leider die de Angelsaksische priester
W illibrord of Clemens opving toen hij gestrand was in de buurt van Gravelines. Aldgisl gaf volgens
Steenstra aan W illibrord uitdrukkelijk toestemming om te evangeliseren onder de Fresonen. De streek
rond Gravelines bij Duinkerke viel inderdaad onder het bisdom Noyon-Terwaan, de voorloper van het
diocees Noyon-Doomik. Dit is ook de streek van de pagus Hostraga waar de Burdina stroomt. In de pagus
Hostraga begon ook Bonifatius met zijn missie en lag het kamp waar de Fresones de heilige vermoord
hebben. Het verhaal van de Fresonen, Trajectum en de heiligen is hierdoor buitengewoon consistent en
consequent geworden. Als men zich deze kennis eenmaal eigen heeft gemaakt, dan vallen de andere delen
van de puzzel vanzelf op hun plek. Dan kan men ook begrijpen wat Delahaye bedoelde met zijn opvattin
gen van historische geografie. Men kan het natuurlijk op onderdelen met hem oneens zijn, maar als men
hem wil begrijpen dan zijn er ineens geen kunstgrepen meer nodig om te verklaren hoe Charles 'le Chauve'
uit zijn 'W est-Frankische Rijk' een deel van Friesland, wat toen Holland heette, te schenken aan Dirk in
het jaar 863. Dat klopt precies, maar 'Le Chauve' was een Franse koning die helemaal geen bezit had in het
huidige Nederland. Holland, als onderdeel van Fresonia, ligt daarom in die tijd tussen de rivier de Fli, de
Flu ofwel de Leie en de M are Germanicum' in het land van Baudouin 'au Bras de Fer', Baudouin 'le Freson', de eerste graaf van Vlaanderen. Hij was het die ludith 'die Scoone', de dochter van de Franse koning
Charles 'le Chauve', schaakte en later de eerste vazal van die koning werd zodat het land van de Fresonen
gekoppeld werd aan Frankrijk.
Daarom duif ik met een gerust hart te zeggen: 'Friezen zijn van origine Belgen'.
Stelling 15, van mijn overigens medische proefschrift over 'Critical Care Medicine', houdt het nog steeds.
In mijn boek "De Mythe" heb ik de lijn van de geschiedenis op mijn manier proberen vast te leggen. Het
levert aan de ene kant prima discussies op, aan de andere kant ze wordt deze aanpak een- en andermaal
bevestigd en ondersteund door steeds meer literatuur.

1 Boidin, R. 'Zijn Friezen van oorsprong Belgen?' in: SEM afoor 1-1 2000 p. 20-24
2 Zuidema, T. 'De schatkamers van de Friezen - Archeologisch onderzoek terpen' in: SEM afoor 11-4 2010 p. 2-4
3 Molen, S J . van der Oorsprong en geschiedenis van de Friezen 1981 Elzevier Amsterdam
die verwijst naar Chronique Anonym e de Valenciennes 307 -324
4 Bossu, J. Vlaanderen in oude kaarten: drie eeuwen cartografie Lannoo Tielt Bussum 1982
5 Lesne, E. La hiérarchie épiscopale; provinces, métropolitains, prim ats en Gaule et Germaine, depuis la réforme de
Saint Boniface jusqu'à la mort d'Hincmar, 742-882 Facultés catholiques 1905

V E R Z O N K E N STED EN
Tal van dorpen in Zeeland verdwenen onder water, dat weten we zeker. Aan de noordkust van Bretagne schijnt de
stad Ys gelegen te hebben, volgens Robert Silberberg in zijn boekje 'Archeologie onder water' (1966). Over Ezonstad
dat in 805 ten onder zou zijn gegaan, bestaat veel scepsis. Dat verhaal gaat kennelijk terug op Okko van Scharl (zes
tiende eeuw) die volgens Buisman als onbetrouwbaar geldt.
In augustus 2009 vermeldden diverse media dat het Odulfusklooster in zee is verdwenen. Bij Stavoren werd in 1999
een sarcofaag in zee gevonden, maar er zat helaas geen klooster aan vast.
Ook dit verhaal kom t in een geloofwaardiger perspectief te staan als we het boek 'Rungholt. Die Suche nach einer
versunkenen Stadt (2005) van Hans Peter Duerr lezen. Geen gemakkelijk heerschap, deze pientere en volhardende
onderzoeker. Het is een boek van 418 bladzijden tekst met daarachter 190 bladzijden noten en een bibliografie van
140 bladzijden. Een boek dat vol staat m et interessante aandachtspunten. Een verbijsterend verhaal in tweeërlei op
zicht. Een haast ongelofelijke naijver en tegenwerking tussen regionale archeologen en een medewerker m et zijn
studenten van de universiteit Bremen. M aar ook verbijsterend vanwege de enorme natuurramp van 1362: onvoorstel
bare regenval, misoogsten, de pest et cetera. Die ramp zou ook wel eens uiterst merkwaardige archeologische vond
sten in dalen in berggebieden kunnen verklaren. En dan zijn we er nog niet, want er staan ook hoofdstukken in dit
fascinerende boek als Die Romer in Rungholt en Pytheas und die Bernsteininsel. W ie stort zich in dit avontuur? Zie
ook: recent boek van Bert Stulp, Verdwenen dorpen in Nederland.

25

SEM afoor jaargang 12 nr. 1, februari 2011

De Romeinse helm van de Peel
Een discussie met te veel vooroordelen
A d M aas, L eende
In 1910 werd in de Peel onder meer de nu beroemde 'gouden' Romeinse helm gevonden en een paar j aar
eerder verscheen de roman H et goud van de Peel van Herman Maas. De Romeinse helm was van verguld
zilverblik, het goud van Herman Maas was turf. Twee soorten goud dus, die niets met elkaar te maken
hadden. O f toch wel?
Bijna honderd jaar later, in 2008, kon men op tal van plaatsen in Duitsland de helm afgebeeld zien ter
gelegenheid van een dubbeltentoonstelling van grote kwaliteit, die een sterke inspiratie bood voor onder
zoek en studie van het eerste millennium n.Chr. in Europa. Het ging om de gelijktijdige en samenhangen
de exposities Rom und die Barbaren. Europa zur zeit der Völkerwanderung en Die Longobarden. Das
Ende der Völkerwanderung. De helm uit de Peel was een van de stralende onderdelen van de tentoonstel
ling (over de barbaren); hij komt uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, maar klaarblijkelijk is het
origineel nogal eens elders te bewonderen, in 2010 bijvoorbeeld ook in Helenaveen en in Neuenahr. Op dit
moment kunt u in Leiden terecht, want er daar is nu een speciale expositie aan de helm gewijd.
In dit artikel schets ik eerst de persoonlijke aanleiding tot dit artikel, daarna ga ik in chronologische volg
orde de (regionale) publicaties over de helm na (daarin komt de onderzoeksliteratuur vanzelf aan bod), en
ten slotte volgen conclusies en overwegingen waarbij ik zoek naai' de hypothese die de meeste gezichts
punten en feiten kan verklaren. De professionals en de amateurs hebben zo hun eigen ideeën. Daarbij zal
blijken dat onnodig in tegenstellingen werd en wordt gedacht.

Aanleiding
In de jaren rond 1965 schreef ik een boek over H.H.J. Maas (1877-1956) die romans geschreven had die
zich afspeelden in de Peel.1 Delen van mijn boek zijn indertijd onder meer in De Nieuwe Taalgids (brieven
van W illem Kloos aan Maas), M aasland en Elsevier gepubliceerd. Ik kwam niet op het idee om het als
boek uit te geven, waarschijnlijk omdat ik het geheel niet goed genoeg vond. Ik was jong maar had toch
klaarblijkelijk wel wat zelfkritiek. 'Grootmoedig' schonk ik het manuscript aan het Letterkundig Museum.
Op hoop van zegen en het werd zegen. Tot mijn verrassing speelde mijn werk een rol in een grondig histo
risch onderzoek van J. van den Dam en J. Lucassen: H.H.J. Maas, 1877-1956. Onderwijsman, literator en
journalist.2 M ijn artikelen werden daarin keurig vermeld. Van den Dam had in 1975 in Brabantia al een
artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel H.H.J. Maas, Extraversie in frustratie,3 waarin hij al mijn
manuscript vermeldde.
In een boek over de Peel onder redactie van Matthias Kemp (Het land van de Peel, 1955) publiceerde
Herman Maas een artikel Peelsprokkelingen.3 Het begint met de voor hem wel typerende zin: "Voor alles,
wat ik hier ga schrijven, aanvaard ik de volle verantwoordelijkheid". Dat komt erg goed uit, want in zijn
artikel schrijft Maas uitvoerig over de helm van 'een romeinsen honderdman, die in de Peel om het leven
is gekomen'. Dit alles had ik al in mijn gedachten toen in 2010 in de regionale pers veel publiciteit ont
stond over de verklaring van het verhaal achter de honderd jaar geleden gevonden helm.

Herman Maas (1955)
Over de gebeurtenissen in verband met het vinden van de Peelhelm schreven, volgens Maas, reeds eerder
A.F. van Beurden en H.N. Ouwerling,4 maar het beste stuk is dat van W.A.M. van Heugten, zegt Maas.
Via Ton Spamer ontdekte ik dat Van Heugten in 1943 een tekst over de helm gepubliceerd had, namelijk
in het Nieuwsblad van D eum e.5
In het boek D eum e en de Peel. Over mensen en dingen die voorbijgingen van 1979 6 bundelde Van Heug
ten een aantal artikelen over de geschiedenis van Deum e en het eerste artikel is een vrijwel ongewijzigde
herdmk van het artikel uit 1943. Het is ontdaan van wat minder relevante passages, zinnen en woorden,
maar het is werkelijk een herdmk, waarin niets onvertogens te lezen is. Integendeel, Van Heugten schrijft
in een zeer aangename betoogtrant. Onder de helm ziet hij een honderdman of een officier zitten, en daar
van zegt hij: "Dat de gevonden voorwerpen in het zwarte veen, dus het moeras van dien verren tijd, lagen,
pleit overigens voor de veronderstelling, dat de drager van de helm verdronken of gestikt moet zijn."
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De toen 78-jarige Herman liet zich in zijn stuk Sprokkelingen van zijn beste kant zien: veel informatie
over de Peel, vanuit eigen ervaring en waarneming en ook vanuit een brede documentatie en belezenheid,
in een bondig bestek en toch prettig leesbaar. Hij vat het verhaal van de helm duidelijk samen. De voor
werpen (helm, 41 munten, een deel van pijlkoker, twee mantelspelden, een gouden spoor en een paar
stukken schoeisel en een partij leder, en verder een leren dolkschede, maar geen dolk, zwaard of speer)
werden gevonden tussen het grauwe en zwarte veen, maar van mens noch paard werd er iets teruggevon
den, en dat is toch wel opmerkelijk. En kan het zijn dat een Romeins officier ongewapend door de Peel is
getrokken? Er is volgens Maas wel een verhaal rond de Peel over een boer die omstreeks 1850 een 'gou
den zwaard' gevonden zou hebben. De verkoop van de helm 'voor een spotprijs' aan het Rijksmuseum van
Oudheden noemt hij een 'kwanselpartijtje' ,7 Hij noemt zeven in Europa gevonden helmen die onderling
grote overeenkomst vertonen in bouw en bewerking en gemaakt zijn in rijkswerkplaatsen in Constantinopel. Van de stukken leer neemt hij aan dat ze van een schabrak of 'sierlijk paardendek' zouden stammen.
Interessant in verband met de sage van de dolende ridder(s) is de volgende verwijzing van Herman Maas:
"De bekende romanschrijver J.F. Oltmans (hist. romans) laat op een krijgstocht tussen de Maas bij Lottum
en Venlo enerzijds en Den Bosch anderzijds in 'Het slot Loevestein in 1570' enige zwaar geharnaste en
bewapende ruiters in de modder smoren, terwijl andere toch behouden in Den Bosch aankomen". Hij kan
alleen de Peel bedoeld hebben, constateert Maas, maar voegt eraan toe dat er geen enkele archeologische
ondersteuning is voor dit verhaal. "Lustige romantische fantasie", is zijn conclusie.

Leo Kluijtmans (1974)
In 1974 publiceerde Leo Kluijtmans, bijgenaamd de ziener van de Peel, zijn boek Witte magie. De gouden
helm uit de Peel. De hoofdzaken uit dit geschrift, maar ook uit andere teksten, zijn in het tweede deel van
het recente boek van zijn zoon opgenomen: E Palude Emergo. Uit het veen kwam ik boven. Nieuwe feiten
en inzichten Peelvondsten (2010).8 De tekst van Leo is getiteld M ystiek van de oude Peel. Hij volgde de
sage van de dolende Romein en was er van overtuigd dat de Romeinse officier met geweld om het leven
was gebracht. Onder meer wees hij op de vondst van stenen ('slingerstenen') en stenen pijlpunten die door
de bevolking in die tijd nog wel degelijk gebruikt waren of konden zijn. Zijn verhaal wordt zeer bijzonder
als hij gloedvol verhaalt dat de omgekomen Romein hem op 1 mei in 1960 is verschenen, niet lang na de
grote Peelbrand in 1959 die tot in Keulen overlast veroorzaakte. Leo raakte toen in de eeuwigheid, zoals
hijzelf zegt. Hij komt zelfs de naam van de Romein te weten, namelijk Basilius. Op de gevonden helm
staat dat deze Romein behoorde tot het zesde legioen van de Stablesiani, een legioen, dat diende onder
keizer Constantijn de Grote, aan wie enkele jaren geleden een nogal tegenvallende expositie in Trier werd
gewijd. Basilius d u s... Leo Kluijtmans smacht 13 jaar lang naar een volgende ontmoeting. In de nacht van
26 op 27 augustus 1973 is het zo ver; hij ontmoet de Romein weer en maakt kennis met een andere R o
mein uit de tweede eeuw, Romuld genaamd. Een uittreding, zegt Kluijtmans. Met zijn tweede lichaam (het
astrale) kwam hij in vroegere tijden terecht. In dertien jaar is hij naar deze topervaring gegroeid. Hij ty
peert deze als volgt: "Omdat ik begrepen heb dat Jezus Christus er een rol, een hoofdrol, in speelt, is het
voor mij exact bewezen dat ik de eer heb Zijn Boodschapper te worden".
Er is ongetwijfeld een neiging om dit soort openbaringen terzijde te schuiven. Wie het hoofdstuk Spiritue
le diepgang en sociale bewogenheid in Cappadocië in het boek Bevrijd en gebonden. De kerk van Con
stantijn9 (2006) doorleest, het gaat voornamelijk over Basilius de Grote (330-379 n.Chr), komt toch erg
opvallende overeenkomsten tegen tussen deze tekst en passages in het boek van Leo Kluijtmans. Deze
overeenkomsten bewijzen natuurlijk op zichzelf niets. Het is alleen opmerkelijk. Een verklaring zou kun
nen zijn dat hij op een of andere manier gehoord heeft van of gelezen over leven en werk van Basilius.
Een te veronderstellen relatie tussen Cappadocië roept ongetwijfeld ook scepsis op. M aar hier staat weer
tegenover dat Brugge een Basiliusplaats is: in de Sint Salvatorkathedraal worden relieken van hem be
waard en op de Burg is er een Sint Basiliuskapel in de Heilig Bloed-Basiliek, de enige tamelijk volledig
bewaard gebleven romaanse kerk in West-Vlaanderen. Zo ver verwijderd is het thema dus ook weer niet.
Het staat voor mij vast dat Leo Kluijtmans goudeerlijk zijn ervaringen en herinneringen vertelt. Geen twij
fel aan integriteit en authenticiteit. Zijn stijl is hier en daar de wat opgeschroefde taal van een intelligente
amateur die veel informatie als een spons opgezogen heeft, met veel voorstellingsvermogen, een man die
denkt en schrijft in kringen of wolken van gedachten, die daardoor een zekere immuniteit krijgen en zich
moeilijk lenen voor een zorgvuldige discussie. Dit meer artistieke en religieuze denken botst bij voorbaat
met de meer lineaire argumentatie van historici en archeologen. Merkwaardig is wel dat je in diverse pas
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sages, ook in de aangehaalde teksten in het verhaal van zijn zoon, denkt dat Kluijtmans inderdaad een
vooruitziende feeling had. Hij schrijft bijvoorbeeld over landbouw en grondpolitiek, over sociale verhou
dingen en economische situaties op een manier die anno 2011 actueel is. In andere passages gaat hij wel
erg ver met het zichzelf toedichten van unieke eigenschappen, "...m ijn geestelijke kracht is niet te verge
lijken met een gewone m ens...", zegt Leo met de nodige zelfkennis, en hij is "ver doorgedrongen in de
vierdimensionale levensbeelden". Naast de dimensies van lengte, breedte, hoogte/diepte is er inderdaad
het verschijnsel 'tijd' en bij Leo Kluijtmans is dat het contact met de wereld van de doden.

Nico Arts (1998)
Dat er een Romeins officier in de Peel verdwaald (een dolende ridder) en daar jam merlijk om het leven
gekomen was, zoals de overlevering vertelde, geloofde een aantal wetenschappers al langere tijd niet
meer. W.C. Braat ging nog wel uit van een verdronken hoofdman volgens een artikel in een Duitse publi
catie uit 1973 over Romeinse helmen. Nico Arts bracht de interpretatie van een depositie in 1998 naar
voren in een artikel Romeins drama in Helenaveen. Nieuwe mythe rond Gouden Peelhelm in 1998.10
Op basis van de ouderdom van de jongste munten kan de depositie van de helm in of kort na het jaar 319
worden gedateerd, aldus Arts. Verder beweerde hij dat de sage van de dolende ridder pas na 1910 ontstaan
zou zijn. Hij dreef ook wel de spot met de magie en mystiek rondom de helm die vooral door toedoen van
Leo Kluijtmans11 ontstaan was. Kluijtmans was er zwaar van overtuigd dat er een Romein met geweld om
het leven was gebracht, en dat staat ook op het monument (1998) in Helenaveen, een dorp dat overigens in
2010 (100 jaar na de vondst van de helm) door een soort tornado getroffen werd. Leo Kluijtmans zou dit
ongetwijfeld als een bijzonder teken opgevat hebben. Het monument werd in 1998 onthuld en dat was de
aanleiding voor het artikel van Nico Arts. Op het monument zijn de volgende teksten aangebracht: E Palude Emergo en Hier werd in 1910 de helm teruggevonden van een Romeins officier die rond 320 om
kwam. Arts vermeldde in het artikel van 1998 ook dat volgens de archeoloog-lederdeskundige Carol van
Driel het gevonden leer van een zak was waarin de helm paste en dat volgens het pollenanalytisch onder
zoek van de expert Hans Joosten het toenmalige veen op de vondstlocatie zeer ondiep was en dat verdrin
king en verstikking van een ruiter met paard onmogelijk was. Er waren geen menselijke of dierlijke resten
gevonden. De conclusie van Arts was duidelijk: een doelbewuste depositie, dus een votiefdepot. Het mo
nument in Helenaveen was volgens hem misplaatst en de titel van zijn artikel (Romeins drama) moet daar
wel op slaan. Het feit dat op de vondstplaats stenen pijlpunten gevonden waren en dat die in verband ge
bracht werden met een moord was in de ogen van Arts een anachronisme; de steentijd was immers in de
Romeinse tijd voorbij. Het tijdschrift In Brabant weigerde in 2010 een artikel van Huub Kluijtmans, om 
dat de redactie voorkeur had voor een objectief deskundige, namelijk Nico Arts. De stellingname van Arts
komt verderop in dit artikel aan de orde.
Het congresboek van 2006
In 2006 werd in Meyel over de helm een voortreffelijk congres gehouden en ter gelegenheid daarvan ver
scheen onder redactie van J. Pouls en H. Cromvoets het boek De gouden Helm uit de Peel. Feiten en vi
sies, een schittererend boek.12 Het congresboek van 2006 lag in het verlengde van het artikel van Nico
Arts. Er was duidelijk een archeologische behoefte aan een nieuwe zienswijze. Zorgvuldige lezing van de
teksten (van Jos Pouls, Carol van Driel-Murray, Hans Joosten - Pim de Klerk - Klemens Karkow en Anja
Prager, Nico Arts, Aitor Iriarte, Maarten Dolmans en Herman Crompvoets) levert echter nogal wat voor
behoud op. Daar zal ik in deze passage het accent op leggen. De interpretatie is nu dat een Romeinse bar
baar (een Germaan) die in het Romeinse leger ongetwijfeld een hoge functie had in de Peel zijn militaire
leven ritueel afsloot met een offer aan de góden om vervolgens met hopelijk veel succes aan een volgende
fase te beginnen in zijn leven, waarschijnlijk als villa-eigenaar en grootgrondbezitter. Zo langzamerhand
weten we nu wel dat Romeinen en 'Barbaren' soms vijanden waren maar vaak ook niet.
Het boek start met een mooi overzicht van Jos Pouls van de activiteiten in verband met het vinden van en
het onderzoek van onder meer de helm. Hij probeert een balans op te maken uit het grote geheel van in
formatie. Voor de traditionele theorie ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs, stelt Pouls, en hij merkt wel
op dat de legende van de verdronken Romein kennelijk al bestond vóór de datum van de vondst. Waarom
Pouls het dan vreemd vindt dat archeologen als Holwerda, Evelein en Braat aan dat verhaal toch een be
paalde waarde toekenden is niet duidelijk. Dat er een crematie plaats gevonden zou hebben (vanwege de
asresten) met vervolgens een bijzetting acht hij mogelijk maar "de bewijsvoering voor deze visie is (nog)
ondermaats". Pouls brengt zijn mening terecht voorzichtig.
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Nico Arts zelf herhaalt niet zijn artikel van 1998 maar publiceert een verhaal over de archeologische bete
kenis van natte plaatsen op de Zuid-Nederlandse zandgronden: archeologische vondsten op die plaatsen
"worden tegenwoordig over het algemeen meestal geïnterpreteerd als een neerslag van ritueel handelen".
In de periode van 800 v.Chr. tot het begin van onze jaartelling lijkt echter het offergedrag volledig onder
broken, maar in de Romeinse tijd keert het deponeren van offers op natte plaatsen terug. De vondsten van
de sierschijf van Helden (eerste eeuw n.Chr.) en de helm van Deume (vierde eeuw) lagen niet in beekdalen maar in veen, en dat is (in deze regio) uitzonderlijk. Op het einde van zijn artikel maakt Arts een be
langrijke relativerende opmerking, namelijk deze: "De grens tussen votiefgaven en verloren gegane voor
werpen is immers moeilijk te trekken".
Door het artikel van Carol van Driel zien we dat er heel wat meer leder was dan enkel een zak om een
helm in te doen; zij reconstrueert hier (uiterst knap) uit de gevonden fragmenten een kleine tent. Zij be
sprak de Deumese vondsten al eerder in een artikel in de Bonner Jahrbücher: A late Roman assemblage
frotn D eum e (2000). Zij is de felste verdediger, waarschijnlijk de initiator, van de depositie-hypothese.
Haar eerste bewering in dat opzicht is deze: "Het geheel is opzettelijk weggestopt in een ondiep vennetje,
zoals het pollenonderzoek van Hans Joosten bevestigt. Dit is een zorgvuldig geconstrueerde depositie, niet
de neerslag van een tragisch ongeval". Het pollenonderzoek zegt normaliter echter alleen maar dat de
voorwerpen er in een bepaalde geologische en ecologische situatie lagen, en wat Carol van Driel daar aan
psychologische componenten toevoegt ('opzettelijk' en 'zorgvuldig geconstrueerd') is niet meer dan een
mogelijke interpretatie. Dat geldt ook voor haar bevinding dat de gevonden munten (39, 41 of 42 en waar
schijnlijk nog wel meer) een bepaalde selectie laten zien van Constantijn-munten en dat dat gegeven weer
de depositie bevestigt. Ook nogal kort door de bocht: iemand kan immers om andere redenen een verza
meling Constantijn-geldstukken bijeengegaard hebben.
Het artikel over de natuurlijke context en vindplaats (van Hans Joosten c.s.) laat mogelijkerwijs zien dat
van verdrinking geen sprake kan zijn, en dat is van belang om enkele veronderstellingen uit te sluiten. De
amateurs in deze discussie denken inzake het pollenonderzoek misschien beperkt. Ze gaan er namelijk
vanuit dat de (gevaarlijke) situatie van het zwartveen in de twintigste eeuw aantoont dat Joosten ongelijk
heeft. Saillant is hier natuurlijk het verhaal van de machinist die in 1968 aan het af graven was en ternau
wernood aan de verstikkingsdood ontsnapte. Joosten heeft zijn onderzoek kunnen baseren op pollen die op
het gevonden leder aangetroffen werden en dus wel van de vindplaats afkomstig kunnen zijn, op uitslagen
van veenboringen in 1919 en op eigen onderzoek in een totaal verstoorde situatie. Hij concludeert dat er
sprake geweest moet zijn van ondiep veen op de vindplaats en "dat het vondstmateriaal hooguit enkele
decimeters diep in het al bestaande veen is ingebracht/geraakt en er deels bovenuit heeft gestoken op een
plek die nog een tijdje open water is gebleven". Rare depositie. Let op het de uitdrukking 'ingebradntlgeraakt'. Joosten gelooft niet zo in een depositie. Dat is al helemaal duidelijk als hij stelt dat het
terrein bij de vindplaats indertijd goed begaanbaar was en zelfs een weg geweest kan zijn.
Een indrukwekkend verhaal wijdt Aitor Iriarte aan de reconstructie van de militaire uitrusting, prachtige
vormen van experimentele archeologie. In de bespreking van de omstandigheden van depositie zegt hij:
"Zelfs als er geen slachtoffers zijn geweest kan de depositie zijn veroorzaakt door een ongeluk". Een de
positie per ongeluk dus. Plausibel, meent Iriarte, maar toch onwaarschijnlijk, want het was er zo ondiep
dat "een gevallen bundel gemakkelijk geborgen had kunnen worden" en "niet alle gedeponeerde stukken
zaten in één pakket". Iriarte bewijst hier de tegenstanders van de depositietheorie wel een erg grote dienst.
Hij is het ook niet eens met de veronderstelling van Carol van Driel dat het offer werd gebracht door een
teleurgestelde zich uit dienst terugtrekkende Romeinse officier van Germaanse afkomst. Vooral het ont
breken van een militaire riem wijst daar volgens hem op. Hij oppert ook dat de helm reeds incompleet kon
zijn "toen hij in het moeras kwam" en hij is overtuigd van het feit dat er sprake is van de militaire uitrus
ting van 'minstens twee soldaten van verschillende rangen'. In zijn epiloog doet hij de deur helemaal dicht.
De boodschap lijkt te zijn: hou op met dat opgeklopte depositie-denken.
Een artikel van bijzondere kwaliteit is van Maarten Dolmans die op basis van kennis over de Romeinse
legers op zoek gaat naar de 'Equites Stablesiani' (eenheden waarvan je mag veronderstellen dat ze verstand
hadden van paarden) en probeert de man van Deume in beeld te brengen. Hij beschrijft ook helder de her
vormingen die keizers rond 300 n.Chr. doorvoerden (vooral Diocletianus en Constantijn). Onder Constan-
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tijn leeft de Romeinse militaire macht in ons deel van W est-Europa duidelijk op: nieuwe forten en ver
nieuwing van oude forten langs de grote rivieren, de inrichting van het verdedigingssysteem van de Litus
Saxonicum, herstel van belangrijke wegen (zoals Keulen - Bavay) en de bewaking ervan. Ook rond de
Peel-regio is er veel activiteit. "Het is dan ook mogelijk dat enige tijd voor de depositie van de helm te
Deume, op enkele kilometers afstand een Romeins leger onderdeel actief is geweest", meent Dolmans.
Bedoeld is een locatie rondom Blerick. Dolmans oppert dat de man met zijn bedienden vanuit het M aas
gebied via de Peel op weg was naar een andere locatie en hij concludeert het volgende: "Mogelijk is daar
bij zijn in een tent ingepakte bagage van een muilezel gevallen en onder water geraakt, om pas 1600 jaar
later te worden teruggevonden. Zeker is wel dat er geen sprake is van een ongeluk met dodelijk afloop,
daarvoor was het veen te ondiep". Niks ongeluk maar ook geen depositie dus, volgens Dolmans.
In het meer heemkundige artikel van Herman Crompvoets komt de kwestie van de legende het duidelijkst
naar voren. "Een feit is dat er van een duidelijke bron van vóór 1910 niets is gebleken, zegt hij. M aar wel
meldt hij dat tweeënhalve maand voor de vondst een legende is gepubliceerd door A.F. van Beurden, maar
deze legende over een omgekomen Romeinse officier slaat op het toponiem Schatberg dat ongeveer 5
kilometer van de vindplaats van de helm afligt. Dat dit of een dergelijk verhaal al langer bestond acht hij
aannemelijk. Hij bespreekt ook de visie van Leo Kluijtmans die de moord opvatte als een strijd tussen
kwaad en goed. Crompvoets schrijft hier respectvol over, maar de slotzin van zijn betoog zet dat respect
enigszins op losse schroeven.
Het congresboek overtuigt absoluut niet in de poging om een nieuwe interpretatie te onderbouwen. W ie de
moeite doet om goed te lezen ziet de tegenspraken en de twijfel bij de archeologen. M aar het is wel een
belangrijke stap in het verdere onderzoek. Je kunt je wel afvragen of je een boek het beste voor of na een
congres kunt uitgeven. Nu blijven uiteenlopende standpunten zweven.

Huub Kluijtmans (2010)
Het boek van Huub Kluijtmans is ook een eerbetoon aan zijn vader die door Huub ook als 'ziener' wordt
beschouwd. De oprichting van een wij-altaartje in Helenaveen voor de Romeinse ridder in 1998 (door
Nico Arts een historische ramp genoemd) was ook een wens van zijn vader. Huub Kluijtmans schenkt veel
aandacht aan de bijzondere geologische omstandigheden van de vindplaats, de ruimtelijke ordening en
vooral de afgraving van het betreffende veengebied, en daarbij speelt het verhaal van een bijna veronge
lukte machinist in 1968 een belangrijke rol: het is voor hem een aanwijzing voor het bijzonder verraderlij
ke terrein: 'een ingegraven badkuip'. Inderdaad een feit dat niet weggepoetst moet worden. Ook hij is een
overtuigd voorstander van de theorie van een gewapend treffen. De 'getuigenverklaringen van het eerste
uur' (de bij de eerste vondst direct betrokkenen) acht hij belangrijker dan de mening van hedendaagse des
kundigen. Zijn opvatting dat ook in de Romeinse tijd stenen pijlpunten door de autochtone bevolking wer
den gebruikt is naar mijn mening realistisch.
De omstandigheden van en de betrokkenen bij de vondst op 17 juni 1910 bespreekt hij nauwgezet. En dan
duikt in zijn verhaal het punt op van een lans (volgens een getuige een smerig stuk taai hout dat niet kapot
te krijgen was) of de brokstukken ervan, of was het een bisschopsstaf? Er zijn ook getuigen met verhalen
over een wijnvaatje en andere voorwerpen die in de loop van de tijd zijn verdwenen. Het gebied ligt ook
dichtbij de Romeinse weg van Nijmegen naar Maastricht en op die weg kwamen uiteraard andere wegen
uit, met hier en daar wachttorens. Belangrijk is uiteraard het verhaal van de sage van de dolende ridder, of
kennelijk officieel: De legende van Leliëndaal. Huub Kluijtmans legt een (onduidelijk) verband tussen
deze legende en een tekst van Joannes Ludophus van Cray winkel van het klooster Leliëndaal in Mechelen
uit de zeventiende eeuw. Er blijkt bij nader onderzoek echter geen enkele verband met de Peel. M ogelij
kerwijs stamt het leggen van zo'n relatie van de sagen-verzamelaar Jacques Sinninghe (Breda) die niet
terugschrok voor creatieve sprongen. De betreffende Peel-sage beeldt inderdaad een strijd uit tussen een
kleine Romeinse legereenheid en de regionale bevolking, met als resultaat de hoofdman die in het moeras
omkomt. Allerlei andere archeologische vondsten, zoals de sierschijf van Helden (in 1807 gevonden), en
een Romeins zwaard en vondsten op de Houwenberg, worden met deze strijd in verband gezien, waarbij
niet duidelijk de datering van de vondsten in acht wordt genomen.
Huub Kluijtmans beschrijft ook dat het christendom in de periode van Constantijn in de Limburgse regio
(ook Nijmegen, Xanten) bekend werd, al of niet in een ariaanse versie. In het spoor van zijn vader vraagt
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Huub Kluijtmans zich af of de Romein (Basilius dus) wel een militair was of een missionaris (een bisschop) of beide. Hij noteert: "Daarom is het mijns inziens niet uitgesloten dat onder directe regie van de
keizer missies met christelijke taken geleid en begeleid werden door het ruitercorps van de Equites Stablesiani". De gevonden fibula ziet hij als een kruisfibula en de in mootjes gehakte lans als een bisschopsstaf.
De aanvallers waren arianen die dus nog bekeerd moesten worden tot het 'ware' christendom. Een devotieoffer past volgens hem niet in deze tijd van opkomend christendom. De veronderstelde Romein zou de
eerste christelijke martelaar in ons land zijn.

Constantijn de Grote en de Barbaren
In de omvangrijke catalogus bij een tentoonstelling in 2008 in Bonn wordt Der Helm von D eum e beschre
ven door Ruurd Halbertsma van het RMO in L eiden.13 In de publiciteit in verband met deze expositie was
deze helm dominant aanwezig, maar in de Nederlandse media kwam ik geen enkele bericht tegen waarin
dat vermeld werd. Halbertsma omschrijft de vondst in de Peel als volgt: de helm, 39 munten, een spoor,
twee klokjes, de zilveren spits van een zwaardschede, een mantelspeld, vier schoenen (de resten van drie
paar van verschillende grootte) en verschillende leer- en textielfragmenten. De leerfragmenten betreffen
ook een eenpersoonstent. De helm is naar zijn mening "nicht römisch und zeigt den Einfluss exotischer
sasanidischer Beispiele aus Persien, die von Kaiser Konstantin in die Römische Armee eingeführt wur
den". Halbertsma mengt zich niet in de archeologische discussie. Hij zegt dat gebleken is dat de helm niet
gedragen werd, "als er in Sumpf versank". Hij vermeldt ook het volgende: "Es scheint, dass das in Deume
gefundene Ensemble zusammengepackt worden war und entweder im Sumpf verloren oder absichtlich im
W asser deponiert wurde" En in de laatste situatie zal het gaan om een officier van Germaanse afkomst in
het Romeinse leger. Halbertsma baseert zijn tekst enkel op die van archeologische experts en vermeldt
niets van en over regionale auteurs.
Zijn passage over de helm stemt overeen met het hoofdstuk Konstantin und das H eer uit de al even zware
Ausstellungskatalog bij de tentoonstelling Konstanten de Grote die in 2007 in Trier plaatsvond 14 Velerlei
literatuur over het Romeinse leger is hier samengevat. In de tijd van Constantijn bereikte het leger zijn
grootste omvang. Dat betekent dat niet meer dan 500.000 Romeinen in militaire dienst waren, verdeeld
over 67 waarschijnlijk kleinere legioenen dan voorheen, namelijk: 28 in de Orient, 17 langs de Donau, 10
langs de Rijn, 3 in Brittanië, 1 in Spanje en 8 in Afrika. Daarbij en daarnaast waren er de hulptroepen die
grotendeels gevormd werden door niet-Romeinen. Zo wordt bijvoorbeeld wat betreft de Varusslag in
Noord-Duitsland duidelijker dat daar vrije Germanen vooral tegen door Rome ingehuurde Germanen
vochten. W at de kwestie van rangen in het Romeinse leger betreft lijkt de Peelhelm-officier tot de groep
van de protectores te behoren: zonen van hoge officieren of van Germaanse vorsten of mensen met een
lange bewonderenswaardige staat van dienst in het leger.
Alexander Demandt meldt het volgende: "Etwa ein Drittel der Heermeister des 4. Jahrhunderts war Ger
manischer Herkunft, im 5. Jahrhundert hatten sie die Übermacht". Daar komt nog bij dat Germanen hun
trouw aan de keizer een gedane zaak vonden als de keizer stierf. W at de helm betreft komen we te weten
dat Constantijn een nieuw soort helm invoerde en dat de helm uit de Peel daar een exemplaar van is. Ze
werden (trouwens al sinds Diocletianus) in fabrieken vervaardigd, onder meer in Byzantium of Constantinopel. Ook het christogram was onder Constantijn algemeen. Er staat een prachtige helm afgebeeld die
gevonden is in Berkasovo en die meteen doet denken aan de helm van Helenaveen. In deze catalogus staat
de volgende passage over de helm van Kessel: "1997 jedoch wurden in der Niederländischen Provinz
Nord-Limburg 15 Fragmente eins Helmes gefunden, an dessen Stirnseite des Helmkamms ein auf den
Kopf stehendes schlüssellochförmiges Zierfeld angebracht ist, das im runden Feld mit einem Christogramm verziert ist. Lange Zeit wurden entsprechende Zierstücke, die vor allem in den nördlichen Grenz
provinzen des Römischen Reiches belegt sind als Klerikerschnallen angesprochen". Deze helm wordt
zowel in het congresboek als in het boek van Huub Kluijtmans min of meer terloops genoemd. Mogelijk
een aangrijpingspunt voor verder onderzoek

Conclusies en overwegingen
Een archeologische kem zaak is dat de vondst totaal ongecontroleerd heeft plaatsgevonden. Er is dus van
een tijdig archeologisch onderzoek geen sprake, alleen van achteraf-onderzoeken van overgebleven vond
sten. Er is geen nauwkeurige situatietekening uit de eerste hand van de precieze vindplaatsen van de diver
se objecten: de helm, de munten, de pijlpunten e.d. Ingepakte en bij elkaar liggende vondsten wijzen de
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ene richting uit en meer verspreid liggen vondsten een andere. Nog scherper: wat troffen de turfstekers
aan? Mijn indruk uit de verhalen is dat de directe vondst bij elkaar lag, maar dat er ook verspreide vond
sten zijn. Verspreiding van een aantal stukken kan echter een gevolg zijn van de 'opgraverij'. Voor nietdirecte vondsten van een steen (stenen) en stenen pijlpunten ligt de zaak anders. Als dit wapens van vijan
den geweest zijn in deze omstandigheden dan is gespreide ligging aannemelijk. Verder is er in de verdere
Peel-omgeving allerlei Romeins gevonden, maar die vondsten zeggen pas iets als de datering ervan tame
lijk zeker is.
Uit de documentatie in verband met deze archeologische zaak kunnen we een aantal hypothesen afleiden.
Hier volgen de meest evidente:
1.
Een dolende romein die omkomt op een verraderlijke plek in de Peel. Daar op weg zijn zonder
paard lijkt absurd, dus we moeten een paard veronderstellen. Dat deze situatie geologisch onmogelijk is,
lijkt geen sterk argument: wellicht hoef je niet al te diep weg te zakken om ergens niet meer weg te kun
nen. En als het zo'n ondiep vennetje was, was het dan wel een geschikte depositieplaats? M aar van mens
noch paard zijn sporen gevonden. Alle organisch materiaal kan inderdaad vergaan zijn, maar dan lijkt er
wel weinig ander materiaal teruggevonden te zijn dat direct bij een man en een paard hoort.
2.
Een depositie, dus een votiefdepot, mogelijk van een Germaan die het tot officier in het Romeinse
leger bracht en het einde van zijn militaire loopbaan passend vierde. Het is een meer antropologische vi
sie, die in een materialistische cultuur vaak niet geloofwaardig overkomt, maar internationaal aanvaard
is. De vondsten wijzen wel naar een aanzienlijk persoon. In het vondstmateriaal zijn resten van zeer dure
kleding gevonden. M aar waar is die zo belangrijke militaire gordel? En er zijn kennelijk ook geen wa
pens meegegeven in ven of veen, of het zou een lans moeten zijn. En wie schenkt aan de Goden ander
mans schoenen terug, want het lijkt erop dat de maten van het gevonden schoeisel niet van één persoon
waren. (Of kan dat met binnen- en buitenschoen toch wel?)
3.
Een crematie met depositie: deze hypothese is alleen gebaseerd op de aanwezigheid van donkere
plekken, mogelijkerwijs as, en in die as is niets aangetroffen dat herinnert aan een mens.
4.
Een gevecht', er heeft inderdaad strijd plaats gevonden tussen de Romeinse officier al of niet met
assistenten, vrijwel zeker te paard, en omdat er geen gevaar verwacht werd, had de officier zijn belang
rijke spullen netjes ingepakt, zoals een militair dat behoort te doen. Tijdens een achtervolging en/of
schermutseling (gevecht) is hij dat 'ensemble' (zoals Ruurd Halbertsma zegt) verloren in een gebied
waar het moeilijk terug te halen was. De personen en paarden zijn (waarschijnlijk gehavend) ontkomen.
Niet omgekomen maar ontkomen.
5.
Een ongeluk: er was helemaal geen strijd, maar door ongelukkige omstandigheden (noodweer,
bijvoorbeeld een tornado) werd van alles verloren, een groot deel ervan ingepakt in een tent. Paarden en
personen liepen wel schade op maar niet ten gevolge van geweld. Niemand kwam om, wel werd van al
les verloren.
De beste hypothese is wetenschappelijk gezien de veronderstelling die het meest verklaart en dat is naar
mijn mening op dit moment de vierde of - maar wel in mindere mate- de vijfde. De vierde hypothese geeft
een realistisch antwoord op tal van vragen en overbrugt eigenlijk de ontstane controverses. Het ontbreken
van dierlijke en menselijke resten is logisch, want er kwam daar geen paard of mens om. De helm in een
foudraal is ook aannemelijk. Verschillende schoenen: deze zaten mogelijkerwijs niet in het ingepakte en
semble (al is het niet onmogelijk), kunnen van verschillende personen zijn, en dat is ook goed te verklaren.
Dat de helm beschadigd raakte is overigens zeer aannemelijk vanwege de wijze van opgraven (= uit de
grond steken). Stenen en pijlpunten krijgen een begrijpelijk plaats als er sprake was van strijd en geweld.
Het kwijtraken van het samengebundelde geheel past erg goed bij de situatieschets zoals Hans loosten die
opgesteld heeft. De aanvallers hebben niet gemerkt dat er materieel verloren ging.
Hoe komt het toch dat het zoeken naar de meest waarschijnlijke gang van zaken zo bemoeilijkt wordt door
wederzijds dogmatisme? Belangrijke spelregel blijft dat we uitgaan van wat werkelijk gevonden is (en
waar precies) en niet van wat er gevonden had kunnen worden. Professionele archeologen en amateurs
maken graag deze laatste fout. Om hun interpretatie kracht bij te zetten wordt verondersteld wat er nog
gevonden behoort te worden. Een volgende spelregel is om (voorlopige) hypotheses op te stellen en deze
zorgvuldig te koppelen aan de werkelijke vondsten. Ook de gedachten van 'tegenstanders' en regionale en
lokale amateurs in de afweging betrekken: alleen hierdoor komt de beste mogelijke discussie tot stand.
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Expositie in het Rijksmuseum van Oudheden
Honderd jaar geleden deed turfsteker Gebbel Smolenaars een spectaculaire vondst in het moeras van
de Brabantse Peel. Op 15 juni 1910 haalde hij geen turf uit de grond, maar een vergulde zilveren ruiterhelm uit de Romeinse tijd. En hij vond nog meer: een mantelspeld, een ruiterspoor, belletjes van
een paardentuig en Romeinse munten. De gouden helm werd schoongepoetst en tentoongesteld in het
huisje van Smolenaars. Voor tien cent kon men de schat komen bewonderen. Later werd de helm
door het Rijksmuseum van Oudheden gekocht.
Deze kleine tentoonstelling gaat niet alleen over de Romeinse helm, maar ook over de verhalen die er
honderd jaar lang de ronde over deden. Hoe is de gouden soldatenhelm in het moeras terechtgeko
men? Wie was de mysterieuze 'ridder van de Peel'? Is de schatvondst compleet teruggevonden? Op al
deze vragen zijn de afgelopen honderd jaar verschillende antwoorden gekomen, al dan niet op feiten
of op fictie gebaseerd. De 'Peelhelm' sprak velen tot de verbeelding. Het was dan ook een vondst van
formaat; een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw in Nederland.
Een gedeelte van de nieuwe vaste afdeling 'Archeologie van Nederland' wordt voortaan gebruikt voor
tijdelijke tentoonstellingen over onderwerpen uit de Nederlandse archeologie. Deze tentoonstelling
over de gouden Peelhelm is de eerste in de rij.
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Spijkers op laag water
R u u d van Veen, G roningen
Op het feest van 5 december kreeg ik van de populaire heilige uit Spanje een heel aardig boekje met de
titel Spijkers op laag water, vijftig misverstanden over de oudheid, geschreven door Jona Lendering.1
Sinds ik diens boek over Alexander de Grote heb gelezen is de naam 'Jona Lendering' voor mij een kwali
teitskeurmerk, en ook nu viel het weer niet tegen. Het schrijven over misverstanden is niet nieuw - Hans
van M aanen is een bekend voorbeeld - maar het gaat er bij mij altijd in als koek, want ik mag zelf ook
graag een potje zeuren. Vooral over de schijnverworvenheden van de wetenschap. Het aardige van Spij
kers op laag water is dat de auteur er ook iets van zichzelf in laat zien. Een paar maal kan hij zijn afkeer
van wat hij 'pseudowetenschappers' noemt niet meer inhouden, en laat de druk dan ontsnappen in een zin
netje als "Ik zou niet graag liggen in de stoel van een amateurtandarts." Daarmee aangevend dat hij de
persoon met de officiële opleiding altijd ver te verkiezen vindt boven de liefhebber. Nu heb ik zelf wel wat
ervaring met tandartsen en als iemand mij een amateur met een goede naam zou kunnen aanbevelen, dan
zou ik het daar in ieder geval een keer proberen.
Toegegeven, de kans dat de amateur hier en daar vakkennis mist is groter dan bij een professional, maar
ook van de kennis van de laatstgenoemde moet men zich geen overdreven voorstelling maken. Ik was
werkelijk geschokt toen ik in de inleiding van een door Fik M eijer vertaald werk las dat het boek volgens
hem in het jaar 450 in Constantinopel was uitgegeven.2 Dat een gevierde historicus geen idee blijkt te
hebben van het ontstaan van onze jaartelling en van de valkuilen en problemen die daaraan vastzitten, kan
niet aan de man zelf liggen. Er moet met zijn opleiding iets grondig mis zijn. Blijkbaar wordt er aan de
Nederlandse universiteiten geen enkele aandacht besteed aan de tijdrekening en het valt zelfs te vrezen dat
menig historicus van het bestaan van chronologieproblemen niet eens een vermoeden heeft. Vandaar mis
schien dat Jona Lendering een beroemde chronologiecriticus over één kam scheert met andere personen en
bevolkingsgroepen: "[...] de waarheid gebiedt te zeggen dat het naïefste geloof in de letterlijke waarheid
van de Bijbel niet alleen wordt aangetroffen bij joden of christenen, maar óók bij pseudowetenschappers
als Immanuël Velikovski, Erich von Daniken en Graham Hancock."
In hoeverre joden de Bijbel letterlijk nemen is mij niet bekend en slechts een paar keer in mijn leven ben
ik een christen tegengekomen die werkelijk geloofde dat de wereld in zes dagen geschapen was. Toch is
die gedachte niet zo gek. W ie om zich heen kijkt moet toch wel de indruk krijgen van een haastklus. En de
moderne wetenschappelijke versie, namelijk dat alles met een grote klap uit niets ontstond, heeft voor mij
een wat te hoog Harry Potter-gehalte. In hoeverre Erich von Daniken en Graham Hancock zich op de Bij
bel baseren weet ik niet. Het is trouwens verbazingwekkend dat wetenschappers het nog steeds over Von
Daniken hebben,3 want in de alledaagse werkelijkheid is er slechts nog hier en daar een bejaarde die hem
zich herinnert. Van Graham Hancock had ik nog nooit gehoord. Na enig googelen kreeg ik iets in de stijl
van The Young Indiana Jones. Misschien leuk om eens iets van te lezen in een vakantiehuisje of hotelka
mer. Immanuël Velikovski zag delen van het Oude Testament als belangrijke geschiedkundige getuigenis
sen en hij liet zien dat die met andere geschiedkundige bronnen en met de archeologie in overeenstem
ming zijn, mits men zich niet vastlegt op de gegevens van Africanus en Eusebius, waar de wetenschappers
hun chronologie op baseren. W ant Africanus en Eusebius zijn onbetrouwbaar. Net zoals Herodotus, zoals
Jona Lendering in zijn boekje duidelijk maakt. Er komen in dat boekje o.a. ook onderwerpen aan de orde
die de SEMafoor-lezer heel bekend zullen voorkomen: Caesar aan de Samber, Ambiorix bij Tongeren, de
Drususgracht, het Teutoburgerwoud en de Elbe als rijksgrens (door nóg een ernstige leemte in de oplei
ding van de vakman denkt Lendering dat de Romeinen een onjuiste voorstelling hadden van de geografie
van Noordwest-Europa). Spijkers op laag water is, zoals alles van Lendering, heel goed geschreven en
bestaat uit vijftig geschiedkundige bonbons die als heerlijke tussendoortjes genoten kunnen worden. Van
harte aanbevolen.

1 Lendering, J. Spijkers op laag water, vijftig misverstanden over de oudheid Athenaeum-Polak & Van Gennep Am
sterdam 2009
2 Vegetius Het Romeinse leger. Handboek voor de generaal. Vertaald door Fik Meijer, Athenaeum-Polak & Van
Gennep Amsterdam 2002, p.13
3 Zie ook: Veen, R. van 'De wetenschap van de Peutinger-kaart' in: SEM afoor 10-2 2009, p. 24-29
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Grote geschiedenisboeken van Nijmegen en Antwerpen
P a u l van O verbeek, Z o eterm eer
In oktober 2010 verschenen bij Waanders "Grote geschiedenisboeken" van steden waarvan de geschiede
nis van het eerste millennium een warme belangstelling van onze lezers heeft. Daarom zal deze bespreking
dan ook vooral op die periode gericht zijn. In de boeken wordt de stadsgeschiedenis chronologisch aan de
hand van belangrijke gebeurtenissen behandeld. Beide uitgaven zijn niet echt nieuw. In de kleine lettertjes
van het colofon staat vermeld dat het een aangepaste versie is van het eerder bij uitgeverij W aanders ver
schenen verzamelwerk De 20 dagen van Nijmegen (2005-2007) c.q. dat de geactualiseerde bijdragen eer
der zijn verschenen in de serie De 25 dagen van Antwerpen (2005-2007) met oorspronkelijk 488 respec
tievelijk 608 pagina's. De boeken bevatten beide een register dat voor Antwerpen veel uitgebreider is dan
dat voor Nijmegen.

Het boek over Nijmegen 1van 320 pagina's bevat twee hoofdstukken van samen 30 pagina's over de ge
schiedenis tot 1155 en behandelt op p. 43 de Valkhofburcht in vergelijking met de ruim 50 pagina's die de
oorspronkelijke uitgave aan deze periode wijdde. De afbeeldingen daarbij geven vrijwel steeds goed geko
zen archeologische vondsten, locaties en reconstructies weer. Een overzichtskaartje van de genoemde
locaties van Romeins Nijmegen had hierbij veel kunnen verduidelijken.
In dit boek, dat tot stand is gekomen in samenwerking met het Regionaal Archief Nijmegen en Museum
Het Valkhof, lezen we in het voorwoord dat de moderne geschiedschrijving de vele mythen uit de negen
tiende eeuw kritisch tegen het licht wil houden en terugbrengen tot controleerbare kennis van historische
feiten en verbanden. De "gebeurtenissen" op de dag van de plaatsing van de Godenpijler, waarover geen
historische teksten overgeleverd bekend zijn, en die van het de dag van het bezoek van Karei de Grote in
777 aan "Nijmegen", hebben de vorm van een ooggetuigenverslag, gekregen. In combinatie met de af
beeldingen levert dit een aardige reconstructie op. Dat in grote letters aandacht besteed wordt aan Caesar
en zijn "veroveringstocht richting het huidige Frankrijk, een gebied dat tussen 58 en 51 v.Chr. werd inge
nomen", lijkt een relatie tussen Caesar en Nijmegen, de oudste stad van Nederland, te leggen die in het rijk
der mythen thuishoort. Deze indruk wordt nog versterkt in het verslag over het bezoek in 777. Daarin her
innert Karei de Grote zich dat een van zijn bisschoppen hem had verteld dat Julius Caesar zelf de bouwer
van het Romeinse castellum was geweest. Want hoewel er historische teksten zijn die beide uitspraken
voor Nijmegen, of beter gezegd Noviomagus, ondersteunen gaat het hier toch om middeleeuwse mythen
die ook na de negentiende eeuw zijn blijven voortleven.
Ook valt op dat het gebrek aan archeologische bewijzen voor een Nijmeegse palts uit de tijd van Karei de
Grote op het Valkhof, "een van de meest indrukwekkende gebouwen van die tijd", niet vermeld wordt. Dit
wordt dan gecompenseerd door uitgebreide aandacht aan de Karolingen buiten Nijmegen en de Noorman
nen in Dorestad, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op Karei de Grote en zijn opvolgers elders.
Al met al een interessant boek voor geïnteresseerden in Nijmeegs geschiedenis, ook al blijft Nijmegen
Geschiedenis van de oudste stad van Nederland uit 2005 voor mij het geschiedenisboek over Nijmegen,
mijn geboortestad.

Het boek over Antwerpen 2 is tot stand gekomen in samenwerking met het Stadsarchief Antwerpen en
begint (evenals de eerdere uitgave) met de mededeling van de burgemeester dat de naam Antwerpen ont
staan is uit 'aanwerp' of 'Anoverpis', een kaap in de Schelde, waarop de stad ontstond.
Omdat “Anoverpis” in de historische bronnen niet voorkomt lijkt dit in eerste instantie een voorbeeld van
het overschrijven van foute citaten door Belgische scholieren, waar de burgemeester (of een van zijn kin
deren?) zich mogelijk ook aan schuldig gemaakt heeft. Dat was tenminste mijn eerste indruk van de 37
resultaten op Google van “Anoverpis”. En dat is het óók, maar er is meer.
De achterliggende oorzaak ligt vrijwel zeker aan het verkeerd citeren van “Anrfoverpis” in de op het inter
net gepubliceerde doctoraalscriptie van een student (nu dr.) aan de Universiteit van T ilburg.3 Helaas heeft
de redactie dit ook, twee maal, over het hoofd gezien. Zo zie je maar hoe gevaarlijk het kan zijn om even
snel iets van internet te halen.
Dit boek bevat 336 pagina's. Het volstaat met slechts één hoofdstuk 'Een start in etappes (tot 1200)' van 12
pagina's van de hand van stadsarchivaris Inge Schoups over de geschiedenis van Antwerpen tot 1200.
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Van de 22 illustraties daarbij zijn er maar 4 uit die periode. Dit betreft de Anderpusmunt uit de laatRomeinse tijd, een missaal dat zeker dateert van 1124, een foto van een opgraving binnen de burcht uit de
tijd voor 1200 en een van de drie oorkonden die handelen over de stichting van het Sint Michielsklooster
uit 1124. De overige afbeeldingen betreffen interpretaties uit periodes (veel) later dan 1200. Al met al een
magere oogst voor een in 726 voor het eerst vermelde oudste stad aan de Schelde. W e lezen ook dat de
Romeinen nooit in Antwerpen geweest zijn.
De geschiedenis begint hier pas in 645 met Elooi (Eligius), maar zijn levensverhaal, dat dateert van 726,
werd vele jaren na zijn dood opgesteld en is niet helemaal betrouwbaar. Hierin staat wel de oudste ver
melding van de stad vermeld: "Andouerpenses" en "Andouerpis". Hoe dit te rijmen is met 'Anoverpis' van
de burgemeester wordt niet toegelicht. W aar deze plaats lag is onbekend. Ook blijkt het niet zeker of
Amandus en W illibrordus ooit in Antwerpen geweest zijn. Zegge en schrijve twee gouden munten, één
gevonden op de plaats waar nu de Antwerpse Sint-Joriskerk staat en één met het opschift: "ANDERPUS",
gevonden op het fort van Bath (NL) "uit de periode 650-700", leiden tot "het vermoeden" dat er in Antwer
pen een muntmeester actief was.
Uit de annalen van Fulda blijkt dan dat de Noormannen een civitas Antwerpen in 836 in brand gestoken
hebben. Waar deze stad lag is echter niet bekend. Pas in 880 is er sprake van een vicus (dorp) met de naam
Antwerpen in de buurt van het latere Steen op de plaats waar tot rond 150 een vrij eenvoudige GalloRomeinse gemeenschap leefde. En pas in 1000 is er sprake van een omwalde burcht.
Uit de gepresenteerde gegevens lijkt het dat in het eerste millennium de middeleeuwen, wat Antwerpen
betreft, erg duister zijn. Dit ondanks publicaties van, ook in Nederland bekende, archeologen en historici,
zoals als A. M ichiels, T. Oost, H. Rombaut, D. Tys en A. Verhuist, die hier toch inmiddels al wel wat
meer licht in deze duisternis hebben kunnen werpen.

Samenvattend: het zijn prachtig uitgevoerde en ook grote (32 cm hoge) boeken over de geschiedenis van
deze steden voor een breed publiek. Ze leveren meer dan 500 fraaie afbeeldingen die in wetenschappelijke
uitgaven vaak ontbreken. Vergeleken met de oorspronkelijke verzameluitgaven ontbreken vooral de korte
bijdragen over historische locaties. Voor wie de oorspronkelijke uitgave(n) heeft is er echter weinig aan
leiding om tot aanschaf over te gaan. Duidelijke plattegronden uit verschillende perioden om te zien hoe
de stad zich ontwikkelde en waar een en ander zich afspeelde zijn maar beperkt aanwezig, wat vooral voor
niet-inwoners een gemis kan zijn. Dat er geen verwijzing naar gebruikte en verdere literatuur over dit on
derwerp wordt gegeven komt helaas vaker voor bij dit soort uitgaven die meer bedoeld zijn voor de bewo
ners en historisch geïnteresseerde bezoekers van deze steden dan voor historisch wat serieuzer geïnteres
seerden in de geschiedenis van het eerste millennium van deze steden.
1 Camps, R. e.a. red. H et grote geschiedenisboek van Nijmegen - Uitgeverij Waanders Zwolle 2010
2 Asaert, G. e.a. red. H et grote geschiedenisboek van Antwerpen - Uitgeverij Waanders Zwolle 2010
3 Ostaaijen, JJ.C . van Wijkoverleg aan de Schelde Kroniek van de Antwerpse wijkaanpak Universiteit van
Tilburg 2003 p.8 http://rechten.uvt.nl/ostaaiien/publications/wiikoverlegaandeschelde.pdf

Geschiedenis van Vlaanderen - Gerben Graddesz Hellinga
Liefhebbers van publieksboeken over geschiedenis kennen misschien Gerben Graddesz Hellinga, Amster
dammer, auteur in de reeks "Kopstukken van de Gouden Eeuw" en schrijver van het succesvolle 'Geschie
denis van Nederland (de CANON van ons vaderlands verleden)'. Van zijn hand verscheen recentelijk ook
Geschiedenis van Vlaanderen -De canon van het Vlaamse Verleden. Hellinga herbruikt zijn eerdere suc
cesformule en brengt dit keer de geschiedenis van Vlaanderen tot leven aan de hand van 50 momentopna
men, fenomenen, hoogtepunten en dieptepunten. De eerste vier hoofdstukjes over de vroegste geschiede
nis ( 'Belgica', 'Karei De G ro te ', 'De erfenis van Karei de Grote' en 'De eerste Vlaamse graven' (overigens
uit Noordwest-Frankrijk) bevatten geen verrassende standpunten. Verder eveneens allemaal vlot leesbare
hoofdstukjes over de opkomst van de steden, over Brugse Metten en Gentse Stroppen, over de Bourgondi
sche, de Spaanse, de Oostenrijkse, de Franse en de Nederlandse heersers tot de geboorte van België in
1830. Pikant wordt het met de school- en taalstrijd, de taalgrens en de federalisering. 'Hoe nu verder?'
vraagt Hellinga zich af in het laatste hoofdstukje en, 100 dagen na de verkiezingen, plaatst hij Bart De
W ever en Elio Di Rupo mee op de ‘cover’ van zijn boek: ‘Vlaanderen en W allonië tot elkaar veroor
deeld’... 208 prachtige kleurenpagina’s, uitgegeven bij W alburg Pers.
SEM afoor jaargang 12 nr. 1, februari 2011

36

Absoluut dateren volgens historica Balbina Babler
A d M aas, L eende
In SEMafoor wordt aan de chronologie van het eerste millennium na Christus regelmatig aandacht be
steed. Henk Feikema publiceert artikelen die de visie en de bevindingen van de Anatoly Fomenko presen
teren. Regelmatig worden berichten over, rondom en vanuit het netwerk van Heribert Uiig en Zeitensprünge gepubliceerd. Ik ben ook actief wat betreft het zoeken naar een eventueel chronologieprobleem in de
geschiedenis van het eerste millennium. In SEMafoor 11.1 begon ik deze zoektocht met een antwoord op
de vraag of een chronologieprobleem in die periode (nog) voorstelbaar was. Mijn uitgangspunt is gedu
rende een aantal jaren van studie geworden dat daar inderdaad een kans op is. Dat uitgangspunt houdt niet
in dat aangenomen wordt dat de huidige critici van deze chronologie (zoals Fomenko, Topper en Uiig) met
aannemelijke laat staan aantoonbare en aangetoonde verklaringen en oplossingen kwamen en komen. Ik
ben wel van mening dat Heribert Illig het beste (controleerbare) werk levert. Toch bestaat er een kans dat
zijn werk in een ander perspectief gezien moet worden.
Kemzaak is uiteraard dat aan de kwaliteit van dateren veel meer aandacht besteed moet worden. Men kan
onderscheiden: dateringsmethoden van historische, archeologische en natuurwetenschappelijke huize. De
archeologie speelde en speelt op het gebied van datering geen eigenstandige rol. Voorheen stelde ze zich
ondergeschikt op aan de historische bronnen of beter gezegd aan de wijze waarop die bronnen door histo
rici uitgelegd werden. De laatste decennia heeft de archeologie zich weten te versterken met natuurweten
schappelijke methoden van dateringsonderzoek, maar ook hier kunnen we stellen dat ze zich in sterke
mate afhankelijk opstelt en dat er vanuit de eigen vakdiscipline amper een kritische vraag gesteld wordt.
In het kader van de zoektocht lijkt het dus zinvol om allereerst zorgvuldig na te gaan hoe historici (onder
zoekers van schriftuur) en hoe natuurwetenschappers (onderzoekers van materiaal) te werk gaan als ze
dateren. In de komende periode zal ik op beide terreinen gerenommeerde werken onder de loep nemen.
Hoewel de uitdrukking 'natuurwetenschappelijk onderzoek' onmiddellijk doet denken aan kwaliteiten als
'objectief, 'bewezen', 'absoluut', zal blijken dat er toch behoorlijke blunders mogelijk waren en waarschijn
lijk zijn. Zo worden bouwstenen aangedragen voor een beter gefundeerd antwoord. Deze keer de kwestie
van absoluut dateren in de ogen van een gerespecteerd historica. Een interessante start, want Babler heeft
zich uitstekend verdiept in de natuurwetenschappelijke kant van de zaak.
Na veel zoekwerk ontdekte ik in 2008 haar boek dat de relatie tussen archeologische vondsten en bevin
dingen relateert aan interpretaties van de chronologie.1 Balbina Bablers boek bestaat uit drie delen: Relative Chronologie (p. 11-47), Absolute Chronologie und 'Chronologisches Netz' (p. 47-191) en Schluss:
Vom Sinn und Zweck der Chronologie (p. 191-195), en daarnaast een uitvoerige bibliografie van 6 blad
zijden. De relatieve chronologie is volgens haar gebaseerd op bevindingen op het vlak van de stratigrafie
en op dat van de stijl. Opvallend is de omvang van het stuk over absoluut dateren; ze vat de mogelijkheden
om absoluut te dateren zeer breed op en die mogelijkheden schuilen in de woorden 'chronologisches Netz'.
Na een passage over Scaliger worden de natuurwetenschappelijke dateringsmethoden beknopt besproken.
Ten aanzien van de dendrochronologie (die sinds 1919 in ontwikkeling is, met als initiator de astronoom
A.E. Douglass) acht ze de vraag 'berechtigt' of de datum van het hout ook de datum van de bouw is, maar
verder plaatst ze geen kritische opmerkingen bij deze methode. De radiocarbonmethode of Cl4-methode
(in ontwikkeling sinds 1948, met als uitvinder W.F. Libby die er in 1960 de Nobelprijs voor kreeg) leidde
aanvankelijk tot revolutionaire en 'onaanvaardbare' dateringen. In Europa werden heel veel zaken enkele
eeuwen vroeger gedateerd dan gebruikelijk (conventioneel), in de millennia vóór Christus zelfs wel 1000
jaar. De Europese barbaren leken dus enorm onderschat te zijn. De methode op zichzelf is echter onbe
trouwbaar omdat het C-14-gehalte vanwege kosmische processen in de atmosfeer niet constant is en
zwenkingen kent en omdat de gevolgen van de industrialisatie en van kernproeven verstorend werkten en
werken. Het C-14-gehalte wordt bij dieren en mensen ook sterk beïnvloed door het voedingspatroon (bij
voorbeeld het veel eten van vis). Daardoor zijn C-14 metingen alleen maar bruikbaar als ze gecorrigeerd
worden door een chronologie op basis van jaarringen van bomen (dendrochronologie), de zogenaamde
kalibratie. Alle radiocarbonmetingen tot en met de middeleeuwen moeten aldus gecorrigeerd worden. De
volgorde van jaarringen is en wordt steeds statistisch vastgesteld maar de positionering ervan berust op
historische voorkennis. De dendrochronologie geeft daardoor uitslagen die conventioneel-historisch be
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paald zijn, en dat geldt dus ook voor de gecorrigeerde C-14-dateringen. De thermoluminescentiemethode
dateert ook min of meer absoluut. Door verhitting kan men de periode tot de voorgaande verhitting meten
als deze verhitting toen minstens 500 graden bedroeg. De methode is nu kennelijk ook bruikbaar om te
meten wanneer een object voor het laatst aan daglicht blootgesteld was. Over de ijking van de methode is
publiekelijk nog weinig bekend, dus ze kan op historische voorkennis zijn gebaseerd.
De natuurwetenschappelijke methoden kunnen onder gunstige condities de ouderdom van een object me
ten en op grond van historische voorkennis aangeven in welke historische tijd het object thuishoort. Niet
de metingen op zichzelf leveren historische informatie op. Een object van 1200 jaar oud valt binnen een
conventioneel historisch referentiekader in de Karolingische tijd, maar in een afwijkende chronologie in
een andere tijd. W el is het mogelijk om een gemeten ouderdom (bijvoorbeeld van een balk uit een castellum) te controleren binnen het referentiekader van het gebruikte historische model. Als het conventionele
model voorgeprogrammeerd is en ingeprogrammeerd, dan is de kans op een positieve uitslag uiteraard
voor de hand liggend. Uiteindelijk gaat het dus om de vraag of de jaarringen volgorde van laten we zeggen
een paar duizend jaar onverbiddelijk de historische volgorde representeert, daarbij in acht genomen een
wereldwijde ruimte. Vertonen jaarringen in eenzelfde tijdsbestek wereldwijd inderdaad een universeel
patroon? Het antwoord lijkt te zijn dat dit onmogelijk is door gelijktijdige klimaatverschillen die niet uni
verseel zijn. Vandaar dan ook de pogingen om dendrochronologie-volgordes te maken voor kleinere ge
bieden. Bij deze vraag past ook de vraag naar het aantal werkelijke metingen op concreet hout en de statis
tische invoegingen en overbruggingen. Het is echter tot nu toe onmogelijk om hier inzicht in te verwerven,
omdat de informatie hierover niet toegankelijk is. Er zijn nog wel andere natuurwetenschappelijke dateringsmogelijkheden (zoals het meten van het watergehalte in glas en metingen van 'warven' in gletsjerijs)
maar de bruikbaarheid ervan lijkt erg klein.
Bäbler rekent tot de absolute dateringsmethoden ook alle historische informatie die een volgorde in de tijd
aangeeft (die men uiteraard ook met elkaar in verband kan brengen). W at de chronologie van de Grieken
betreft noemt ze de olympiaden, de archontenlijsten (ambtenarenlijsten) en restanten van een kroniek on
der de naam Marmor Parium; de Romeinse geschiedenis kan men absoluut dateren volgens Bäbler via
lijsten van consuls en tijdperken van dynastieën. Diocletianus wist te regelen dat men vanaf zijn regeringsbegin door ging tellen. (Dyonisius maakt enkele eeuwen later van 247 na Diocletianus jaren 532 na
Christus). Daarnaast brengt Bäbler onder meer in het geding de aangegeven datering van oorlogshandelin
gen, verwoestingen, de stichting van koloniën, die allemaal wel bepaalde informatie bevatten over de tijd
dat ze plaats vonden. M aar ook kenmerken van keramiek en architectonische kenmerken brengt ze uitvoe
rig (met veel interessante informatie) in dit kader naar voren. Dat alles loopt uit op een verhaal over de
zogenaamde Francis-Vickers-Chronologie die neerkomt op een tamelijk geringe correctie van de conven
tionele datering van de Oudgriekse kunst. Ook oorkondereliëfs, amforen, munten, loodkogels (soms gea
dresseerd aan de vijand met de in het Duits vertaalde woorden 'Nimm dass' of 'Iss das'), 'gedateerde' mo
numenten, gebouwen, kunstuitingen komen aan de orde.
Honderden zaken worden dus absoluut (?) voorzien van informatie over jaren vóór Christus. Zulke dateringsinformatie op zichzelf genomen kan echter niet aangetroffen zijn, want er zit altijd omrekening en
reconstructie achter. Het begrip 'absoluut dateren' krijgt hier een breedte die de discussie vertroebelt. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen het natuurwetenschappelijk meten van jaren enerzijds en jarenberekeningen op basis van historische data anderzijds. Eigenlijk moeten we constateren dat Bäbler het pro
bleem van 'fantoomtijden' (tijd die gedacht en bedacht is) niet voor mogelijk houdt. Haar uitermate boei
ende en leerzame boek onderkent die kwestie niet. Op basis van een bepaald historische chronologie (in
dit geval het referentiekader van de conventionele klassieke chronologie) komt ze wel tot logische en ge
documenteerde opvolgingen, maar eigenlijk blijven we naast het probleem werken. Een zin als "Mit stilis
tischen Einordnungen und Datierungen ist also im Hellenismus mehr Vorsicht denn je geboten" betreft
inderdaad twijfel maar wel twijfel binnen het conventionele raamwerk.
In haar Schluss: "Vom Sinn und Zweck der Chronologie" maakt deze auteur enkele behartenswaardige
opmerkingen. Ze citeert instemmend C. Renfrew die in 1973 schreef: "A good objective chronology does
not say what happened in the ....past, only when it happened". Het probleem is natuurlijk welk 'it' dit 'it' is.
Ik kan Bäblers volgende conclusie zonder meer onderschrijven: "Auf die Gefahr von Zirkelschlüssen ist in
die voraushehenden Kapiteln immer wieder hingewiesen worden. Die Versuchung ist groß, bei einem
archäologischen Befund nach dem nächsten ungefähr 'passenden' historischen Ereignis zu suchen, damit
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den Befund zu interpretieren und diesen dann für einen Beleg für das Entsprechende Ereignis zu halten."
De materiële overlevering moet niet gezien worden als illustratie van de schriftelijke overlevering en de
schriftelijke niet als toelichting op de materiële. Het gaat om twee soorten overlevering, volgens Bäbler.
1 Bäbler, B. Archäologie und Chronologie. Eine Einführung W issenschaftliche Buchgeselleschaft Darmstadt 2004

DORESTAD
In de Bijdragen en M ededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (deel 125, nummer 1,
december 2010) is het boek Dorestad. Een wereldstad in de Middeleeuwen uiterst kritisch besproken. Dat
is opmerkelijk, gezien de vele oppervlakkige en positieve 'recensies'. Alleen SEMafoor wees in het enkele
artikelen op de vele tekortkomingen en onzinnigheden in het boek. In SEMafoor 10.3 (augustus 2009)
plaatste Ad Maas zware kanttekeningen bij dit boek onder de titel: Dorestad een wereldstad? Wishful
thinking van het RMO in Leiden? En in SEMafoor 11.2 (mei 2010) nam Guido Delahaye de broche van
Dorestad degelijk en prima geïllustreerd onder de loep. De constatering van Maas dat het hier niet meer
om wetenschappelijk werk maar om public relations gaat, blijkt ook uit de recensie in BMGN, het meest
vooraanstaande historische tijdschrift in Nederland. Hier volgt het betreffende citaat uit de recensie.
Hoe mooi de vondsten ook gepresenteerd worden, met de manier waarop die in de context van de vroeg
middeleeuwse geschiedenis worden geplaatst gaat helaas wel het nodige mis. Dat is ten dele te wijten aan
de beknoptheid van de tekst, waarin allerlei zaken nu eenmaal niet uitvoerig kunnen worden uitgelegd.
Daarnaast lijkt W illemsen niet altijd goed op de hoogte van het werk dat historici in de laatste decennia
hebben verricht op allerlei terreinen die ze in haar boek aansnijdt. Dat Karei de Grote als ‘vader van het
middeleeuwse onderwijs’ wordt beschreven, bijvoorbeeld, is iets dat geen historicus meer zal durven be
weren, dat deze keizer in elke parochie een school zou hebben laten stichten is ronduit onzin. De gepre
senteerde interpretatie van de zogenaamde ‘Karolingische Renaissance’ is op een vergelijkbare manier
enige decennia achterhaald en deels zelfs incorrect. Dit soort missers maakt de voorwerpen er natuurlijk
niet minder mooi op, maar zonde is het wel. Het brede publiek kan zich nu weliswaar vergapen aan prach
tige foto’s maar krijgt een zwaar verouderde versie van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis voorgescho
teld.
Een ander probleem is dat Willemsens bespreking van de mogelijke kerken in Dorestad. Op dit gebied
bestaan allerlei vraagtekens, en W illemsen is zeker niet de enige die daarmee worstelt. Aan de ene kant
zouden er één of meer kerken in Dorestad kunnen zijn geweest, maar daar staat tegenover dat daar geen
enkel archeologisch bewijs voor is gevonden behalve de resten van -mogelijk- een kapelletje op één van
de begraafplaatsen. Historische bronnen lossen het probleem niet op. Er is, bijvoorbeeld, een moeilijk te
interpreteren vermelding van kerken in Dorestad in het (overigens niet-Scandinavische) heiligenleven van
de Frankische missionaris Anskar, dus van na de bloeitijd van Dorestad. In deze tekst is ook sprake van in
Dorestad gedoopte Scandinaviërs, maar dat maakt de stad in deze tijd van rondreizende missionarissen
niet meteen tot een missiecentrum, net zo min als dit de aanwezigheid van een kerk zou impliceren.
Bij gebrek aan overtuigend archeologisch of historisch bewijs voor structurele kerkelijke activiteit in D o
restad zouden we eigenlijk moeten concluderen dat we het gewoon niet weten. Willemsen wringt zich
jammer genoeg in allerlei bochten om Dorestad toch aan in ieder geval enige kerkelijke activiteit te hel
pen, zoals via de nogal dubieuze interpretatie van stenen sarcofagen als ‘gidsartefacten’ voor voortschrij
dende missie. Een vergelijking met anderen contemporaine emporia - zoals het al even kerken-arme
Quentovic -w as hier verhelderend geweest. Dorestad is juist ook heel interessant zonder bloeiend kerke
lijk leven, en juist de dominante aanwezigheid van wereldlijke elite lijkt van groot belang voor het goed
begrijpen van deze plaats.
A l m et al hebben w e h ier een prachtig o p gem aakt boek, dat zeer terecht de aandacht vestigt op
het rijke m ateriële v erled en van D orestad en dat op een aantrekkelijke m anier doet. D e in terp reta
tie van de geschiedenis van D orestad heeft daarbij helaas het ondersp it gedolven - daarover is het
laatste w oord nog lang niet gezegd.
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TENTOONSTELLINGEN
Cuijk: M useum Ceuclum De onderkant van Cuiik tot
1-5-2011
Leiden: Rijksmuseum van Oudheden nieuwe presenta
tie Archeologie van Nederland. Zie ook p. 33
A tten d erin g p e rm a n e n te exposities:
Ath: Gallo-Romeinse tijd
Bavay: Musée site archéologique départemental

SEMAFOORTJES
PA L T S T R A IE C T U M
Deze palts is volgens het Tijdschrift Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (herfst 2010) Utrecht alwaar het
Domplein aangewezen is als archeologisch rijksmonu
ment. Er wordt van alles ondernomen om het Romeinse
castellum aan het publiek duidelijk te maken. Citaat
(van José Schreurs en Herre. Wynia): In de vijfde eeuw
was het definitief gedaan m et de Romeinse verdedi
gingslinie. W at er daarna met het fort gebeurde is on
duidelijk. M ogelijk bleef het als ruïne in het landschap
liggen. De vondst van twee kindergaven uit de vijfde
eeuw ten oosten van het fort en een groot aantal vond
sten in Leidsche Rijn uit deze periode, laten zien dat er
in de vijfde eeuw wel degelijk in Utrecht en waar
schijnlijk in het fort is gewoond”. Over vroegmiddel
eeuws 'Utrecht' verder niets. Ten aanzien van die tijd
lijkt de archeoloog Cees van Rooijen water in de wijn
te (moeten) doen inzake zijn vroegere standpunt van de
discontinuïteit in de geschiedenis van Utrecht in het
eerste millennium. In het peperdure nieuwe tijdschrift
M edieval and M odem M atters (Brepols 2010) publi
ceerde hij: Utrecht in the early medieval period. An
archaeological analysis of its topography and a discussion of the location of de Stathe vicus. Er zijn te weinig
vondsten om te kunnen uitgaan dat er continuïteit in de
bewoning was, herhaalt hij, maar mogelijk geldt dat
niet voor de plaats van het castellum zelf, die volgens
hem herhaaldelijk gebruikt werd door de seculiere en
kerkelijke elite. Het omvangrijke artikel (45 bladzij
den) verdient nadere nauwkeurige studie.
DE O P K O M S T VAN D E FR A N K EN .
Tijdens de periode in de oudheid voor Christus, evenzo
tijdens het eerste millennium tot ongeveer 800, toen
Karei de Grote de slavernij afsloot, werd de gehele
economie gedragen door slavenarbeid.
Stel nu, dat tijdens de eerste eeuw ergens in Europa een
sibbe van slaven, samengesteld uit een stelletje keikop
pen besloot dat het nu wel genoeg geweest was en de
“vrijen” uit de buurt elimineerden en op eigen houtje
zich in leven hielden als vrijbuiters. Door hun doortas
tendheid verwierven ze zich bij de tijdgenoten een
naam: “Franken” , in de zin van “V rijen” in het kw a
draat. - Deze stelling is niet zo vreemd, zie wat er bij
ons in Vlaanderen kortgeleden nog is gebeurd met
mensen die voor een bepaalde partij dierven = durfden
- te stemmen, die werden van op de kansel als “Bozen”

Den Haag: Museon De eerste kustbewoners
Haltern am See: Romeinse tijd
Künzig M useum Quintana: D er Künziger Römerschatz
Liberchies: over Kelten en Romeinen
Rindern: Museum Forum
Utrecht (Centraal Museum): Romeinse tijd in Utrecht
Xanten: LVR-Römer Museum
Xanten: M useum Nibelungen(h)ort

bestempeld en vanuit de Tweede Kamer als “M estke
vers” gemerkt. Veel vroeger was er nog een voorbeeld:
onze Geuzen.Langsom groeide de faam van deze Fran
ken en door een strakke organisatie en tucht, kon deze
minderheid steeds meer en meer geslaagde raids uit
voeren en groeide hun aanhang generatie na generatie,
al over de toen beschreven wereld.
Als deze stelling kan gestaafd worden, is het probleem
van de “inval van de Franken” opgelost, het zijn onze
eigen mensen die hun eigen lot in handen namen. Met
de gekende gevolgen van dien. (Hugo Hecke)
R O M UND D IE BA TA V ER
Archäologie in Deutschland van juli-augustus 2010
heeft een special over de Bataven. M artin M üller be
spreekt vooral op basis van Tacitus 'Annalen de ver
houding tussen de keizer en de Bataven. De opkomst
en neergang van Oppidum Batavorum wordt verteld
door Harry van Enckevort en Elly Heirbaut: op een
gebied van 450 hectaren ten zuiden van de W aal ont
stonden minstens 10 grote en kleine kampen, twee
stedelijke kernen en daartussen diverse grafvelden.
Dirk Schmitz vraagt zich af of de Bataafse opstand een
existentiële bedreiging voor Rome was. D at viel nogal
mee (Tacitus overdrijft wel wat): de inderdaad om
vangrijke opstand werd neergeslagen, de militaire
verdediging werd vernieuwd en versterkt, maar het
bondgenootschap werd voortgezet en de Bataven le
verden hulptroepen aan de Romeinen, waarschijnlijk
toch wel tot wederzijds voordeel. De positie in het rijk
der góden van Hercules Magusanus en Vagdavercustis
wordt belicht door Marcus Reuter. Hercules zien we
onder meer op munten van Postumus. De eigenschap
pen van beide góden stemden prima overeen met de
reputatie van de Bataven als excellente strijders. De
cultus in verband met Vagdacultus (Kalkar/ Burginatium) wijst ook op militaire sympathie. Hadden de Bata
ven speciale ruiterhelmen? De bewondering voor de
Bataafse ruiters is in de schriftelijke bronnen duidelijk.
Helm van ruiters waren anders dan die van de infante
rie. H et gaat vooral over de reconstructie van een in
Xanten gevonden helm die ook de trots van de Bataven
zou laten zien. Alles bijeen een boeiende en fraai geïl
lustreerde special.
In Archeobrief van december 2010 stelt Jan Vredenberg dat de muntschat van Amby een nieuw licht laat
schijnen op de relaties tussen Eburonen en Bataven.
Een lezer attendeerde SEM op de mogelijkheid om
aandacht te schenken aan het artikel Bataven in Watten.
Een nieuwe kijk op de elfde-eeuwse uuatanam-glosse
van A. Wouters in Naamkunde 28ejg. 1996, afl. 1-2.
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R E IS E W E G E IM M IT T E L A L T E R
Historisch-geografische kwesties zijn erg geliefd in
SEMafoor. In het Duitse tijdschrift Der Berner van
augustus 2010 publiceerde Benno Kaiser een artikel
over twee (lange) trajecten van Denemarken naar Ro
me. De oostelijke weg liep onder meer via: Lübeck,
Braunschweig, W ürzburg, Augsburg, Trente. De wes
telijke weg deed plaatsen aan als Paderborn, Mainz,
Worms, Basel en Pavia, en was bereikbaar vanuit laag
landse gebieden.
Daarnaast was er de beroemde weg vanuit Londen,
Dover, Parijs, Troyes die nabij Genève uitkwam op de
westelijke weg. Langs deze wegen kon waarschijnlijk
een behoorlijk reistempo aangehouden worden.
Wat betreft de mobiliteit is navolgend schema uit een
boek van Norbert Ohler (Krieg und Frieden im Mittelalter, 1997) interessant:
km/uur
Ossenkar
Voetreiziger
Leger
Ruiters
Hardlopers (afwisselend)
Paard in galop
Ijlboden (paarden afwisse
lend)
Rivierschip (stroomafwaarts)
Zeewaardig zeilschip
Scandinavisch langschip 800)
Hanzekogge (circa 1400)

3-6

10-12
20-25

km/dag
10-15
20-40
10-60
50-60
50-65
130-135
100-150
120-200
260
220

B E L A N G R IJK EN O N N O D IG DUUR
M edio vorig j a a r 2010 verscheen het eerste volume
van Medieval and Modern Matters. Archaeology and
Material Culture in the Low Countries (MMM). Dit
tijdschrift zal één maal per jaar verschijnen bij
uitgeverij Brepols, zowel in gedrukte vorm als online.
Het tijdschrift focust op archeologie in België en Ne
derland, vanaf de M iddeleeuwen tot de M oderne Peri
ode. Het staat echter ook open voor bijdragen van his
torici, historische geografen, numismaten, plaatsnaamdeskundigen... Het tijdschrift is ontstaan uit een sa
menwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en de
Universiteit van Amsterdam.
De inhoud bevat onder meer:
■ Huijbers, A. Central Places in the River Confluence
Area of the Dieze, Dommel en Aa during the Ro
man en edieval Period. A Long-Term Perspective
■ Theuws, F. Frankish Transformations: Aristocrats
and Dwellers in the pagus Texandrië in the Early
Middle Ages. A Publication Programme
■ Van Rooijen, C. Utrecht in the Early Middle Ages.
An Archaeological Analysis o f her Topography
and a Discussion on the Location of the vicus
Stathe
■ Zuyderwijk, J. The Carolingian Silver Hoard of
Roermond.
Onmisbaar voor SEM.
Het tijdschrift is een tamelijk dik boek, maar moet dat
nu echt voor een prijs van 79 euro?
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N IE U W E C A R T O G R A FIE EN D E M ENS
Elke geografische kaart is niet alleen een wetenschappelijk-technische onderneming, maar ook een ordeningssysteem en een machtssysteem. Bepaalde zaken
worden benadrukt (bijvoorbeeld: wegen) en andere
zaken worden weggelaten. De cartografie brengt ook
waarheid, omdat leugens niet vol te houden zijn.
De Franse cartografen moesten in de zeventiende eeuw
duidelijk maken dat Frankrijk 20 % kleiner was dan
men tot dan toe verkondigde. Lodewijk XIV vond dan
ook dat hij meer land verloor aan de landmeters dan
aan zijn vijanden. Kaarten zijn eigenlijk ook wereld
beelden. De Mappae Mundi uit de Middeleeuwen
weerspiegelden het religieuze en mythische denken van
die tijd. Jeruzalem was uiteraard het middelpunt van de
wereld. De kaarten waren ook voorzien van draken,
leeuwen en andere figuren. De windrichtingen werden
ook gepersonifieerd. De Romeinse Peutinger-kaart uit
de vierde eeuw drukte de macht van Rome uit via de
wegen naar alle windstreken. Hoogstaande wegen
bouwtechniek maar ook uitstraling van politieke macht.
Je kon wel een opstand beginnen maar lang zou het
niet duren voordat er een leger orde op zaken kwam
stellen. De digitalisering van de cartografie, zoals via
Google Maps, Google Earth, Tom Tom, GIS en Street
View is ook filosofisch interessant. Het gaat om nieu
we mogelijkheden om van tijd en ruimte gebruik te
maken. Gigantisch veel werk voor de ontwikkelaars
(gamma en bèta). Er komen uiteraard toepassingen
binnen onderzoeksgebieden als geschiedenis, archeolo
gie, kunstgeschiedenis, taal- en letterkunde, pedago
giek en onderwijskunde, vooral ook alfa. De gebruiks
mogelijkheden voor de burger (vaak ook aangeduid als:
de consument) zullen steeds toenemen. De ontwikke
ling leidt haast onontkoombaar een mensvisie waarin
eigen inhoudelijke kennis van de wereld ontbreekt, de
afhankelijkheid van instrumentarium vanzelfsprekend
wordt, en gebruikskennis van steeds nieuwe instrumen
ten overheersend wordt. Misschien: steeds een minder
voorstelbaar en denkbaar wereldbeeld (wereldbe
schouwing), en dus steeds meer behoefte om de eigen
persoon en de dagelijkse omgeving te doorgronden.
O O R K O N D EN B O EK EN N O O RD -BRA BA N T
Algemeen bekend is het in 1979 verschenen Oorkondenboek van Noord-Brabant. De Meierij van 'sHertogenbosch, in de bewerking van H. Camps met
wie Albert Delahaye gaarne wat appeltjes schilde.
De heerlijkheid Gemert werd in dit boek ook meege
nomen. Later verscheen het deel over De heerlijkheden
Breda en Bergen op Zoom. Twee kloeke delen dus tot
nu toe. Onlangs is er vanuit de Stichting Brabantse
bronnen een nieuw initiatief, namelijk een digitale
doorstart van dit omvangrijke project.
Via de website www.donb.nl zullen alle oudste docu
menten tot 1312 over zaken in de provincie NoordBrabant volledig ter beschikking komen. De bewerker
van dit omvangrijke project is Geertrui van Synghel.
SEM heeft zich als zeer geïnteresseerde gemeld. Hoe
dan ook: een schitterend initiatief.
W elke provincies in België en Nederland volgen?
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