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HET ZWARTE GAT VAN NEDERLAND

Bij een van mijn lezingen voor studenten zei een hoogleraar bij wijze van introduktie 
en voorwaardelijke zegening: “ laten weelkaar niets w ijsm aken:eriseenzw artgat inde 
geschiedenis van Nederland. De enige kwestie is, hoe we dit moeten opvullen. En er is 
ook geen historicus meer, die nog ervan overtuigd is dat het oude Dorestadum te Wijk 
bij Duurstede lag. Maar uw opvatting gaat me te ver. We moeten Dorestadum elders in 
Nederland zoeken” . Mijn antwoord was: “Wijst u het dan aan” .

HET OORDEEL VAN EEN HISTORICUS

Een historicus uit het noorden des lands, gevraagd naar wat hij van mijn stellingen 
denkt, gooide er een onsterfelijke zin uit, die voor het nageslacht niet verloren mag 
gaan: “Die man bederft al onze mooie verhaaltjes”. Meneerweet dusdat het maar “ver- 
haaltjes” zijn, en ik weet dat ook andere historici d it weten.

EEN STEM UIT HET VOLK

Algemeen Dagblad. 20 januari 1984 “ Een kapel van rommelsteen” : “ Dat Karel in Nij
megen heeft gewoond, geloven alleen de schoolboekjes en de Nijmegenaren” .

EEN MOEDER UIT DEN HELDER

(in een telefoongesprek met de schrijver:) “ Meneer, u hebt er voor te zorgen dat de 
schoolboeken worden veranderd. Het is al erg genoeg, datzeonsdatallem aal hebben 
wijsgemaakt, maar ik eis dat mijn kinderen die onzin niet meer moeten leren. Ik zal hier 
met een aktie onder de moeders beginnen” . Ik heb haar de zegen van de bisschop van 
Noyon beloofd.

OORDEEL VAN ROGIER, PROFESSOR TE NIJMEGEN

(Katholieke Herleving, 1956, p. 5:) “Het is een ongerijmd - en wat nog meer zegt - im- 
moreel bedrijf de waarheid te verdraaien, verdoezelen of verzwijgen tot meerdere eer 
van God en de Heilige Kerk. Die het beoefenen, zijn valse-munters” .

KLACHT VAN EEN MAVO-SCHOLIERE

(huilend:) “ Ik ben voor geschiedenis gezakt op Karel de Grote, en als het waar is wat u 
zegt, dan was dat onrechtvaardig” .
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IN LEID IN G

De kwestie “N oviom agus” met aanverw ante artikelen heb ik in “ V raagstukken in de histori- 
sche geografie van N ederland” , 1965/66 op  indringende wijze behandeld en voldoende bewe- 
zen, al m oet ik toegeven - wat niem and zal mogen verbazen - dat ik sindsdien veel nieuwe ge- 
gevens ontdekt heb en tal van details nader kan preciseren. D aar dit boek uitverkocht was, en 
het ten tweede voor de doorsnee-lezer te m oeilijk is, on ts tond  het plan  het met de nieuwe ge- 
gevens te bewerken to t een populaire versie voor het grote publiek, m et de bedoeling om een 
gekom pliceerd vraagstuk zo bevattelijk mogelijk uiteen te zetten. D it w erd “ Holle Boomstam- 
men: De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen” , in novem ber 1980 
verschenen. H et heeft zeer verschillende reakties gehad: van de hoogste lo f to t de diepste ver- 
guizing; van “ boek van de eeuw” to t “ k le tsp raa t” , een variatie die mij onder de hand  bekend is 
en w aarvan ik niet m eer w akker lig. Zoals m et zoveel dingen op  deze aarde, zal ook  hier de w aar- 
heid wel ergens in het m idden van de twee u itersten liggen. T ijdrekenkundig  lag zij in elk geval 
in het m idden, w ant mijn belangrijkste boek dateert al uit 1965.

M et “ H olle B oom stam m en” , een titel die een gevleugeld w oord gew orden is en al navolging 
vond in ‘H olle boom stam m en in de geneeskunde” , kw am  de kwestie opnieuw  in de aandacht, 
zozeer zelfs dat velen naar “ V raagstukken...” begonnen te zoeken. D at daar ook  vakhistorici 
en zelfs enige historische fakulteiten bij w aren, m aakte de zaak alleen m aar grappiger, al is het 
volkom en norm aal d a t historici achter de feiten aanlopen. D a t is im m ers de taak  en het voor- 
recht van de historici. V an veel kanten  werd om een nieuwe uitgave van dat boek gevraagd. Een 
simpele herdruk van eenbijna 30jaren  o u d b o e k z o u  ech te ru it den boze zijn geweest, om dat be- 
paalde uitweidingen over de sto f vandaag aan de dag geen enkele zin m eer hebben, ten tweede 
het onderzoek op honderden punten  gedetailleerder is gew orden, en ten derde mijn inzichten 
ook  zijn gegroeid zodat ik nu veel dingen eenvoudiger en d irek ter kan zeggen dan 30 ja a r  ge- 
leden. D aar kwam  nog bij, dat veel am ateur-historici en ge'interesseerde leken het verlangen 
kenbaar m aakten  dat zij de teksten eens wilden zien, w aarop  ik m ijn stellingen en konklusies 
bouw , wat een zeer juiste en verstandige wens is. Hij was niet bedoeld als m otie van w antrouw en 
o f ik die teksten wel goed interpreteer, doch een blijk van nieuwsgierigheid om  te weten - en zelf 
te zien, het begin van elke historische kritiek, tevens een m ensenrecht - o f die teksten aanleiding 
kunnen geven tot een to taa l andere opvatting  dan de gangbare. De prim aire historische bron- 
nen van kronieken, oorkonden en levens van heiligen zijn voor een leek praktisch  onbereikbaar. 
Zij bevinden zich in de standaard  bronnen-uitgaven, die alleen in de grote bibliotheken aan- 
wezig zijn, en staan vrijwel altijd in een vreem de taal geschreven, een tweede obstakel voor 
de meesten om die prim aire bronnen  te lezen.

In de schriftelijke en m ondelinge diskussies is herhaaldelijk gebleken, d a t het gros van de vak
historici deze teksten nooit heeft gezien, zodat zij vanuit de gangbare lite ra tuu r opw erpingen 
blijven aandragen en zelfs een verongelijkt gezicht opzetten w anneer ik hen vraag of zij de tek
sten wel ooit zelf gelezen hebben. D it blijkt nam elijk nooit het geval te zijn. H et is onvoorstel- 
baar, wat ik op dit pun t heb m eegem aakt, zowel hier als in Belgie en F rankrijk . Bij een debat in



Frankrijk  viel de naam  van O rosius, en toen m oest professor B autier van de “ Ecole des C har- 
tes”  te Parijs aan  de brabantse streekarchivaris vragen, wie die O rosius dan  wel was, w anneer 
hij geleefd en wat hij geschreven had! Diens tekst over de Bataven in Frankrijk had hij derhalve 
nooit gezien. Een feit is bovendien dat de bronnen van onze geschiedenis van voor de lOe eeuw nog 
nooit in een werk zijn bijeengebracht, wat enerzijds te w ijten is aan  het grandioos langs elkaar 
heen w erken van de onderscheiden disciplines, anderzijds aan het doorredeneren op een nim - 
mer on tdekte  fout vanuit een periode n aar de volgende. A1 deze feiten en om standigheden heb- 
ben to t de opzet van dit boek geleid: een volledige en integrale publikatie van alle teksten die bij 
de gekom pliceerde zaak betrokken m oeten worden. Sinds m ijn pensioen in 1980 heb ik mijn tijd 
nuttig  hieraan besteed, en u it principe weiger ik elke diskussie met iedereen die m eent dat ik 
beter had  kunnen gaan vissen. O m dat ik eenm aal A heb gezegd, dw ingt mijn wetenschappelijk 
geweten mij het alphabet af te maken. Z ou ik dat niet doen, dan is te vrezen dat de kwestie weer 
voor ettelijke generaties de ijskast in gaat, d aar de historische fakulteiten rustig blijven door- 
gaan de “ H olle B oom stam m en” voor cederhout te verkopen en het kraantje van de infuus der 
hersenspoeling zelfs nog wat verder open draaien.

V ooraf dienen enige algem ene bem erkingen te w orden gem aakt. H et zou te ver zijn gegaan, 
bovendien te duur zijn geworden om  de originele teksten in hun oorspronkelijke talen grieks, 
latijn o f oud-frans a f  te drukken. E r w ordt derhalve alleen de nederlandse vertaling gegeven. 
Deze vertalingen heb ik met de meeste zorg bew erkt en mij geen grapjes veroorloofd  met om - 
zettingen in mijn voordeel, iets wat van m ijn tegenstanders niet altijd gezegd kan w orden. Zowel 
Leupen w at Nijmegen betreft, als C am ps met betrekking to t B rabant, vertalen slag op slag in 
interpreterende en tendentieuse zin, en hebben dan  p rom p t de lezers bij de neus die de oor
spronkelijke teksten niet kennen. D e teksten w orden zo uitvoerig geciteerd dat het hele verband 
bew aard is gebleven, iets w at voor de hand ligt en w aarin het “ B ronnenboek van N ijm egen” 
ook de vogel van misleiding heeft afgeschoten door halve teksten te citeren en haastig  met punt- 
jes beginnen te w erken w anneer er iets aankom t da t niem and m ag weten. H ier en daar zijn pas
sages overgeslagen, doch dan  zijn het onbelangrijke gedeelten, die niets essentieels bevatten en 
voor het verband gemist kunnen worden. Eenieder kan  straks zien, dat ik slechts spaarzaam  heb 
ingekort. De teksten w orden in de onderscheiden hoofdstukken  chronologisch gerangschikt, 
om dat het aanhouden en duidelijk onderscheiden van de chronologie in deze m aterie natuurlijk  
de eerste eis is. Een tekst bijvoorbeeld met N oviom agus uit de 4e eeuw is heel iets anders dan een 
tekst met N oviom agus uit de 12e eeuw. H et zou eigenlijk to taal overbodig m oeten zijn op de 
chronologie te ham eren, m aar helaas heeft het veronachtzam en hiervan voor een groot deel to t 
de nederlandse m ythen geleid.

Een ingewikkelde sto f als deze, begeleid en ingebakken doo r een eeuwenlange hersenspoeling, 
m oet vanzelfsprekend in een system atische en logische indeling gekapt w orden, daar het on- 
mogelijk is alles ineens te behandelen. O m dat de teksten  u it een lopend verhaal genom en zijn, 
w aarin m eestal m eer dan  een verband en verschillende geografische details staan  u itgedrukt, 
was het niet altijd even gem akkelijk de teksten in te delen n aar de onderw erpen of hoofdstuk
ken, w aar ze m.i. horen te staan  om het best to t hun recht te kom en. M eerdere teksten zouden in 
twee o f  m eer hoofdstukken geplaatst m oeten w orden. Toch heb ik dit niet gedaan, enerzijds 
om dat ik voldoende vertrouw en stel in de intelligentie van de lezer om  het verband te zien, an 
derzijds om dat hij via de index zoniet alles dan toch veel zal kunnen terugvinden uit andere 
hoofdstukken. Deze opzet heeft geleid to t de onderscheiden delen:

I. N oyon, het Land van de Bataven en de substantie van Frisia.
II. Frisones en Saksen in F rans V laanderen.

III. H et bisdom  en de abdij van St. W illibrord.
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Om redenen, die in feite nauwelijks toegelicht behoeven te w orden, is besloten het boek in deze 
drie afzonderlijke delen u it te geven, die echter sam en een w erk vorm en. Om dit te benadruk- 
ken, worden de teksten doorgenum m erd en zullen in de volgende delen ook  de bladzijden ge- 
w oon doorlopen. E r zullen bij het eerste deel vragen rijzen en blijven hangen; dan dient men 
even geduld te hebben, w ant zij kom en op hun beurt aan  de orde. V oor een werk als dit is een 
uitvoerige index op de geografische namen onm isbaar. Hij kom t in het laatste deel te staan , om- 
dat een centrale index ver opweegt tegen drie afzonderlijke indices, al zullen de gebruikers van 
de eerste twee delen zich even m oeten behelpen to tda t zij straks de volledige index ter beschik- 
king krijgen. Er m oet aangeraden w orden deze index intensief te gebruiken, daar het van het 
hoogste belang is de geografische namen in de onderscheiden teksten en in de onderscheiden 
perioden te volgen, te kontroleren en met elkaar te vergelijken. D e O ostergo uit de 7e eeuw is 
heel iets anders dan de O ostergo uit de 12e eeuw.

De affaire van de nederlandse m ythen, die zolang de gem oederen in beweging brach t, is in- 
middels walgelijk gew orden doo r het “ B ronnenboek van N ijm egen” , w aarin de universiteiten 
van A m sterdam  en Nijmegen (U trecht heeft zich dem onstratief afzijdig gehouden!) een grof 
w etenschappelijk schandaal op stapel zetten, bekroond  m et een vervalsing van de meest cruci- 
ale tekst over de residentie N oviom agus. H et was de laatste w anhopige poging om de blunde- 
ringen van de historici buiten het zicht te houden en een 30-jarig afliegen van de absoluut nood- 
zakelijke herbezinning te bedekken. Ik ga er een definitief einde aan m aken, niet m et een paar 
argum enten doch met ongeveer 2000 bewijzen, waarbij de p laatsnam en uit de bronnen de cen
trale rol zullen gaan vervullen. D ie b ronnen  w erden op N ederland toegepast, terwijl de plaatsen 
alle in Frans Vlaanderen liggen. O m dat de streek- en p laatsnam en per definitie de kapstokken 
van de geschiedenis zijn, hangt de historische kledij vanzelfsprekend op de p laats van die kap
stokken.

De affaire is om een tweede reden walgelijk. In ons lieve vaderland, dat elke dag en in alle media 
de m ond vol heeft over verdraagzaam heid en vrijheid van mening, vrijheid van spreken en 
schrijven, worden mijn boeken gecensureerd en geboycot, en w ordt alles gedaan om te verhin- 
deren dat anderen er kennis van nemen. D at doet zich voor van de hoogste to t de laagste ni- 
veaus. De meeste universiteits-bibliotheken vertikken het om  ze in hun fondsen op te nemen. 
Verbeeld je! Er zou eens een student naar kunnen vragen. D at leidde wel to t de grandioze 
klucht, dat een professor van A m sterdam  mijn boek “ V raagstukken ...” van een archief moest 
lenen, om dat het op bevel van H ugenholz in A m sterdam  niet aanwezig was. Sommige nijmeeg- 
se boekhandelaren  weigeren, zelfs na aanvrage van een k lant, mijn boeken te bestellen. In som 
mige openbare bibliotheken, die op het punt van openheid toch voorop zouden m oeten lopen, 
werd “ H olle B oom stam m en” , nada t het door een eerlijke ziel was aangeschaft, uit de roulatie 
genom en en in het Index-kastje gestopt. H oud t op, N ederland, m et uw kritiek op elk plekje van 
deze aarde w aar de rechten van de mens w orden verkracht, zolang hier nog fanatiekelingen 
rondlopen die beslissen willen wat anderen wel en niet mogen lezen.

De polem iek, die mij doo r een m erkw aardige hersenkronkel van som migen kwalijk w ordt ge
nom en, ofschoon zij mij opgedrongen was en ik m eerm alen werd uitgedaagd om “ een ant- 
w oord” te geven, kan nu volledig achterwege blijven. Om te voorkom en dat ik a f  en toe uit mijn 
slof zou schieten, heb ik een “ m oraal-korrek to r” in de arm  genom en m et de opdrach t om uit het 
handschrift alles te verwijderen wat hij te persoonlijk  o f niet ter zake dienend vindt, wat niet 
wegneemt dat enkele keiharde konklusies overeind blijven staan en onverbloem d gezegd zullen 
worden.

Zundert, 18 ok to b er 1983
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1. “GERMANIA” VAN TACITUS OPNIEUW GELEZEN

N a de nieuwe inzichten over de Peutinger-kaart, is een grondige korrektie noodzakelijk met 
betrekking to t de R om einen.in het westen van E uropa. D an  volgt de nog ingrijpender vraag 
over w at de klassieke schrijvers met “ R enus” bedoelden en is het zonneklaar dat men de oude 
auteurs opniemv moet gaan lezen, ditm aal met de juiste uitgangspunten. De nederlandse mythen 
zijn niet beperkt gebleven to t de karolingische periode, en nog m inder tot N ederland alleen. 
Vanwege de onverbrekelijkheid van het romeinse en karolingische Noviontagus hebben zij ook 
een vals beeld opgeroepen van de rom einse okkupatie voor een groot deel van W est-Europa. Bij 
wijze van inleiding - we gaan straks meer klassieke lite ra tuur herlezen - doe ik het hier met “ G er
m ania” van Tacitus, een klein en overzichtelijk werk, da t zich u itstekend voor een nieuwe lezing 
leent. H et geeft immers, wat de bedoeling van Tacitus was, een beeld van G erm ania en vooral 
van de scheiding, de grens tussen G erm ania en G allia. Zijn werk is totaal misverstaan. De juiste 
lezing van zijn boek voert dan ook to t de kern van alle m ythen.

Tacitus (55 - 120 na Chr.) begon ca. 96 te schrijven, toen het rom einse rijk in het westen van Eu
ropa  zijn grootste uitgestrektheid had  bereikt en alle germ aanse stam m en, ooit onder rom eins 
gezag geweest, bedw ongen w aren. H et is derhalve van het hoogste belang om  na te gaan wat hij 
onder G erm ania verstaat, en welke streken in het noorden en het zuiden o f westen hij daaronder 
laat vallen. Vanzelfsprekend m oet men bij de nieuwe lezing voortdurend  erop a tten t blijven, dat 
Tacitus ook de west-orientatie hanteert. W at hij noord noem t, is voor ons west. D it nooit opge- 
m erkt verschijnsel, dat overigens bij vrijwel alle klassieken voorkom t, is een der kapitale aan- 
leidingen tot de m isvattingen geworden. O ok bij Tacitus m oet de naam  “ R enus” opgevat wor- 
den overeenkom stig het nieuwe inzicht in het Renus-complex, dat in “V raagstukken ...” en 
“ Holle B oom stam m en” met een overvloed van teksten is toegelicht, w aardoor is aangetoond 
dat een klakkeloze vertaling van Renus met duitse o f nederlandse Rijn volkom en onjuist is. Een 
derde aanleiding to t de m isverstanden w ordt gevorm d door het feit, dat men Germania al te ex- 
clusief heeft opgevat als Duitsland, terwijl het toch zonneklaar had m oeten zijn dat die naam  
zowel het ethnografisch begrip van G erm anen als het germ aanse taalgebied moet hebben om vat. 
De gangbare historische opvattingen hebben G erm ania noo it in verband gebracht met het 
noord-w esten van F rankrijk , w aar het germ aanse taalgebied zelfs ver naar het zuiden reikte. 
Die fout w ordt doo r Tacitus op waarlijk spektakulaire m anier afgestraft.

Bijzondere aandacht, al zal die volkom en negatief uitvallen, m oet besteed w orden aan N eder
land en het noorden van D uitsland, w ant over het gebied, ruwweg aangeduid ten noorden van 
de lijn K eulen naar de Belgische kust, heeft Tacitus met geen woord gerept. V oor de juiste lokali- 
satie van sommige stam m en, die hij noem t m aar w aarover hij geen geografische bijzonderheden 
geeft, m oeten wij een beroep doen op C aesar en andere schrijvers, die de verlangde details wel 
meedelen. Tussen haakjes worden de hoofdstukken van T acitus’ “ G erm an ia” vermeld.
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Teksten 1 - 1 8

Tekst 1.
H ij begint zijn boek met een algem ene beschrijving (1):
“ Germania in zijn geheel w ordt van de Galliers, de Raeti en de Pannoni gescheiden door de ri- 
vieren Renus en Danuvius, van de Sarmati en de Daci doo r wederzijdse vrees o f  bergen. D e rest 
is om ringd door de Oceaan, die uitgestrekte zeebaaien en immense eilanden bevat, w aar zich 
pas onlangs bekend geworden volken en koningen bevinden, die doo r de oorlog zijn ontdekt. 
D e Renus, die in de Raetische Alpen op een ontoegankelijk  gebied ontspringt in een snelle loop, 
buigt een weinig naar het westen en stort zich in de noordelijke (lees: westelijke) Oceaan. D e Da
nuvius stroom t zachter en langzam er vanaf de berg Argoba langs verschillende volken to tda t hij 
m et zes strom en in de Pontische Zee vloeit, en een zevende uitm onding zich in m oerassen uit- 
s to rt” .

Nota: M et “ noordelijke” O ceaan bedoelen de klassieken uit hoofde van hun w est-orientatie al- 
tijd  de Atlantische Oceaan, zodat de gangbare lezing van N oordzee fout is, w at al hieruit blijkt 
d a t Tacitus enkele regels verder nogm aals spreekt over de G erm anen “ bij de immense Oceaan 
van daarginder, zo te zeggen aan  de andere kan t van de aa rd e” . Vanwege diezelfde m isvatting 
heeft onze N oordzee haar foutieve naam  gekregen. Zij had Westzee m oeten heten, en draag t al 
eeuwen lang het bewijs van de w est-orientatie bij de klassieken en de vroeg-middeleeuwse 
schrijvers. T ot overm aat van m isvatting en verw arring heeft zij zich de naam  van de A tlantische 
O ceaan toegeeigend, zodat alles wat over die oceaan geschreven is, naar N ederland werd toe- 
getrokken. O fschoon deze w est-orientatie duidelijk is, w erd zij door de historici en de geografen 
niet opgem erkt, die evenmin de reden begrepen w aarom  de O oster- en de W esterschelde hun 
feitelijk onjuiste nam en dragen, o f de schuld daarvan  aan de eerste cartografen  wilden geven. 
H et verschijnsel van de w est-orientatie w ordt ook aangetoond  bij plaatsnam en, die noord - o f 
zuid- als voorvoegsel hebben. Een der frappantste  voorbeelden is N ortkerque en Z utkerque ten 
zuiden van A udruicq, die feitelijk O uestkerque en E stkerque hadden m oeten heten. Vanwege 
het feit dat de w est-orientatie bij Ptolem eus als het ware op z’n toppun t kom t, behandel ik ze 
d aa r uitvoeriger.

M et Renus bedoelt Tacitus niet de duitse Rijn doch de Schelde. In “V raagstukken ...” en “ H olle 
B oom stam m en” heb ik ca. 50 teksten gegeven m et bewijzen dat Renus bij de klassieke en vroeg- 
middeleeuwse schrijvers een veel breder begrip was. D aa r uit het vervolg van T acitus’ “ G erm a
n ia” blijkt, dat hij in zijn gedachten nooit boven Keulen is geweest, en dat hij niets, m aar dan ook 
niets over het centrum  o f het zuiden van D uitsland bericht, is het al zo helder als glas dat hij G er
m ania niet to t aan  de Donau laat doorlopen.

Danuvius betekent hier, evenmin als in tal van andere teksten de Donau. Volgens Tacitus on t
springt deze rivier op de berg Argoba, w aarm ee zonder de m inste twijfel de bergketen van de 
Argonne is bedoeld tussen Reims en M etz. Mela schrijft om streeks 40 na Chr. (De chorographia, 
III, 30) d a t de rivieren van G erm ania zijn: de Danuvius, de Rhone, de Renus, de M oenus (M aas) 
en L ippa, Amisis, Visurgis en Albis (m et de vier laatste m oeten we even geduld hebben, daar 
deze afzonderlijk aan de orde kom en). Seneca (N aturales questiones, III, 27) doet hetzelfde. 
A urelius V ictor (De Caesaribus, 4 ,2) is nog duidelijker w aar hij schrijft, d a t deDanuviusende Re
nus de noordelijke grens van G allia vo rm en . A usonius (G ratiarum  ac tio , II, 7)en C laudianus spre- 
ken in gelijke zin. O rosius uit het begin van de 5e eeuw (H istoriae, VI 21) noem t eveneens de 
Danuvius in zijn beschrijving van het noorden van G allia. C assiodorus (Variae, X II,4 )ro em t in 
zijn beschrijving van G allia de karpers van de Danuvius en de zalm en van de Renus. Fredegarius
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uit de 7e eeuw (Chronicae, II, 4 - 6) verm eldt dat de F ranken  zich in het vvesten vestigden tussen 
de Danuvius en de Renus. Elders (III, 2) zegt hij dat dit tussen de Danuvius en de zee was. De 
“ D im ensuratio  provinciarum ” (1 9 ,2 0 )u ith e t begin van de 5e eeuw zegt het evenduidelijk . Blij- 
kens “ D icuil” van ca. 825 was de naam  Danuvius nog couran t voor de Aisne, die zonder de min- 
te twijfel met de D anuvius van de bovenstaande teksten is bedoeld. D an- o f don- (denk aan de 
Russische D on!) is een algemene term  voor rivier. Zoals in verschillende andere gevallen aange- 
toond  kan  w orden, is dit voorvoegsel van de naam  gevallen. Overigens behoeft niet aangeno- 
m en te w orden, dat Uvius zich zonder m eer to t Aisne zou hebben ontw ikkeld. D e meeste franse 
rivieren hebben twee, soms zelfs drie nam en gedragen, een keltische, een gallo-rom aanse, een 
latijnse, soms zelfs een gegerm aniseerde, zodat het zeer moeilijk, m eestal zelfs onm ogelijk is om 
u it te m aken welke etym ologische ontw ikkeling de huidige naam  heeft gehad. De italiaanse ko- 
pi'ist van Tacitus had er geen notie van, dat D anuvius een franse rivier was, en liet haar uitstro- 
m en in de Pontische Zee (Zw arte Zee), w aarm ee hij de foutieve in terpretatie  van Donau eens en 
voorgoed opdrong. Hij had niet in de gaten, dat hij Tacitus een gedachtensprong van ca. 2000 
km  liet m aken naar een stfeek, w aarover deze met geen w oord rept, en legde daarm ee de grond- 
slag voor een grandioze m isvatting over G erm ania en een to taa l m isverstaan van Tacitus. Bij of 
aan  de D onau  w erden vanzelfsprekend ook enige stam m en uit het noorden van F rankrijk  neer- 
gelegd. W aarschijnlijk is bovendien dat Tacitus Ponticum bedoeld heeft in de zin van Ponthieu, 
de streek nabij de Aisne; dan  ligt de vergissing van de kopiist nog m eer voor de hand , al w ordt zij 
dan  nog grappiger. Overigens is er m eer m et deze tekst geknutseld. De u itstrom ing van de rivier 
in zeven monden w ordt doo r andere schrijvers aan  de Renus toebedacht. D enkt m en in die ge
vallen ook  aan de Schelde, dan zit men goed, d aa rd e  klassieke schrijvers bij herhalingm eedelen 
da t de “ M onden van de R enus” (lees: Schelde) zich recht tegenover het engelse K ent bevonden.

M et R aetia, Pannonia, de Sarm ati en de Daci vertoeft T acitus evenmin in het zuid-oosten van 
D uitsland  o f nog verder, wat men algemeen van deze tekst heeft gem aakt. M et Pannonia bedoelt 
hij inderdaad een streek in D uitsland, doch vlak aan de grens m et F rankrijk . Pannonia is overi
gens bij de klassieken een vol synoniem  voor G erm ania. Zij spreken zelfs van Pannonia Supe
rio r en Pannonia  Inferior en bedoelen dan  niet hetzelfde als G erm ania Superior en G erm ania 
Inferior. Raetia is een streek in het noorden van F rankrijk . Zij kan niet nauw keurig worden 
aangewezen, mede om dat zij waarschijnlijk geen naam kundig  relikt heeft achtergelaten, m aar 
u it Plinius (N aturalis H istoria, IV, 98) blijkt dat zij op de grens tussen G allia en G erm ania lag. 
D e naam  R aetia kom t vele m alen in de klassieke teksten voor to t aan  het einde van het rom einse 
im perium , telkens in verband met franse streken. Flet is derhalve een vierkante zotheid deze 
streek in H ongarije te leggen w aar de naam  gedoubleerd is. N iet onw aarschijnlijk is dat de 
p laatsnam en Rieux, Reez en Ressons m et R aetia in verband  m ogen w orden gebracht. D uide- 
lijker is D acia te plaatsen, een streek bij de A isne, w aar nog de p laatsnam en D agneux, D aigny, 
D agny en D agny-Lam berey bestaan. N og duidelijker is dit voor Sarm atia  bij de Aisne, Oise en 
M arne, w aar de p laatsnam en Sermaise, Sermoises, Serm oize, Serm iers en Serm oise de juiste 
lokalisatie bewijzen. In  zijn verhaal over de troebelen, die in 68 en 69 aan de O pstand  van de 
Bataven voorafgingen, som t Tacitus (H istoriae IV, 54) in een adem  Sarm atica, D acia, M oesica 
(M aas) en Pannonia  op, een bewijs tem eer dat deze vier streken bij elkander lagen. W anneer 
m en dan de grote franse historici, die hun  eigen land toch zouden m oeten kennen, Sarm atia en 
D acia in H ongarije en Roemenie ziet neerleggen, grijpt men in verbijstering n aar zijn hoofd.

N u blijkt ook hoe men Renus uit de bovenstaande tekst d ient te verstaan. Tacitus laat deze ri
vier ontspringen in de Raetische Alpen, derhalve in F rank rijk  en niet in Zw itserland. Hij heeft 
dus de Schelde op het oog gehad, en aangezien hij deze als een der grenzen van G erm ania noem t,
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Kaart 1

D e juiste rekonstruktie van “G erm ania” van Tacitus, die aantoont dat de ger- 
maanse stammen vandaag nog worden aangewezen door de plaatsnam en, recht 
van de stamnamen afgeleid.

I. het noord-westen.
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is ook duidelijk dat hij het land  ten westen van de Schelde beschrijft, wat straks volledig bewezen 
w ordt bij het nagaan en lokaliseren van de stam m en die hij noem t. En w anneer hij spreekt over 
deze o f gene kan t van de Renus, bedoelt hij telkens de Schelde en blijft hij m et zijn gedachten in 
het noorden  van F rankrijk .

Tekst 2.
T acitus vervolgt met een uitweiding over de aard  en gew oonten van de G erm anen (2). D ie aan 
de O ceaan wonen, noem en zich Ingaevones (St. Inglevert), die in het m idden Hermiones (H er- 
mies) en de andere Istaevones (Estevelles), term en en benam ingen die men in de latere literatuur 
nauw elijks m eer tegenkom t. In G erm ania zijn m eer stam m en o f volken te onderscheiden, zoals 
de M arsi (M arcq bij Calais), de Gambrivi (C am brin), de Suevi (bij K ortrijk) en de Vandili (W au- 
dignies). H et w oord G erm ania schijnt van jonge oorsprong  te zijn en nog niet lang in gebruik, 
pas nada t de eerste G erm anen de Renus (Schelde) overgestoken waren en de G alliers verdron- 
gen hadden. Zij noem den zich eerst Tungri (D oornik), daa rn a  G erm anen. (O pm erking: w an
neer gaat men eindelijk Tungri met Doornik vertalen, en niet m et het foutieve Tongeren, om  van 
Thiiringen m aar helem aal te zwijgen?) De G erm anen, vervolgt Tacitus (3), zijn geweldig in de 
strijd. Zij zingen in hun  schild, dat zij als k lankbord  gebruiken. Asciburgium, een nog altijd be- 
staande stad op de oever van de Renus - Schelde, zegt hij, is m et Agrippina - K eulen de enige ste- 
den die Tacitus noem t. De gangbare in terpretatie  van A sberg voor A sciburgium  kan derhalve 
definitief naar het rijk van de fabelen verwezen w orden. E r w aren twee Asciburgium : A ken en 
A uchy-au-Bois. Tacitus bedoelt de laatste, d aa r A ken noch aan  de Renus noch aan de Schelde 
ligt. Nijm egen en X anten kent hij niet! G een w onder, w ant d aar woonde geen germ aanse stam, 
aangezien er in zijn tijd alleen m ilitairen aan het pionieren w aren. D e G erm anen ontlenen hun 
k racht voor een groot deel aan het feit (4), d a t zij zich nooit met andere volkeren verm engd heb
ben. D orst en w arm te verdragen zij slecht; beter echter koude en honger, om dat zij h ieraan ge- 
wend zijn do o r hun  klim aat en hun grond.

Tekst 3.
In  de hoofdstukken 5 - 2 7  geeft Tacitus lange uitweidingen over de leefwijze en zeden van de 
G erm anen, w aarin geen geografische details voorkom en m aar enige bijzonderheden toch het 
citeren w aard  zijn. Overigens is het bekend (16), da t de volken van G erm ania niet in steden 
wonen. Zij houden zelfs niet van aaneengesloten huizen; zij leven gescheiden en afzonderlijk 
al naar gelang een bron , een akker o f een bos hen bevalt. H un  dorpen  bouw en zij niet op, zoals 
bij ons, met naast en tegen elkaar geplaatste huizen, m aar iedereen zet zijn huis neer op een vrije 
ruim te, ofwel om  het b randgevaar te verm ijden, ofwel om dat zij geen andere bouw m ethode 
kennen. Zij hebben ook  geen bakstenen o f pannen; voor al hun  gebouwen gebruiken zij ruwe 
boom stam m en zonder zich te bekom m eren om  schoonheid o f streling van het oog. Sommige 
delen van de huizen w orden zorgvuldiger afgepleisterd met zuivere en blinkende aarde, die op 
schilderw erk lijkt en kleuren vertoont. Zij hebben ook de gew oonte om gaten in de grond te g ra
ven, die zij van boven afdekken met een grote stapel b randhou t, w aardoor zij een schuilplaats 
voor de w inter krijgen en een opslagplaats voor het graan. D o o r deze kelders immers verzach- 
ten zij de hevigheid van de kou. O ok gebeurt het dat een vijand die hen overvalt, wel rooft wat 
hij ziet, m aar dat hem on tsnap t wat verborgen en ingegraven is, om dat hij niet weet w aar hij het 
zou m oeten zoeken.

(17). Om zich te kleden, gebruiken zij een m antel, die vastgehouden w ordt door een broche o f 
speld, o f  bij gebrek daarvan  met een doom . Zij brengen hele dagen door bij hun haard  en haard- 
vuur zonder iets anders aan  te hebben. De rijksten onder hen onderscheiden zich doo r hun kle- 
ding, die niet zw aaiend is zoals die van de Sarm atae en van de Parthi, m aar eng om de ledem aten 
gesloten. Zij dragen ook  dierenhuiden. Die dichter aan  de kust w onen doen dit nogal noncha
lant; zij die m eer in hel binnenland w onen m et m eer zorg als lieden wie de handel niet veel kans
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tot opschik biedt. D aartoe  kiezen zij die delen van de huiden uit m et de meeste vlekken van hun 
m onsters (oerossen), die de uiterste O eeaan (A tlantische O ceaan) voortbrengt. De vrouw en 
kleden zich niet anders dan de m annen, m aar dragen ook  dikwijls linnen klederen die zij met 
purper versieren. H et bovenstuk van hun kleding loopt niet uit in mouwen. H un  arm en en 
borsten blijven bloot; ook boven de borst blijven de arm en en de schouder onbedekt.

Nota: W anneer Tacitus de Sarm atae en de Parth i aanhaalt om hun kleding te vergelijken met 
die van de germ aanse stam m en in het noorden van F rankrijk , is het zonneklaar dat hij niet aan 
M oravie o f  H ongarije denkt, d aar dan de vergelijking een regelrechte zotternij zou zijn.

Tekst 4.
(26.) W at de landbouw  betreft: de dorpen  nem en bezit van een zekere oppervlakte grond in 

overeenstem m ing m et het aantal van de werkers. D it w ordt verdeeld overeenkom stig de rang 
van de families. De grote om vang van de velden vergem akkelijkt de verdeling. Zij nem en elk 
ja a r  nieuwe velden in gebruik en nooit hebben zij gebrek aan land. D aarom  ook bekom m eren 
zij zich niet erom  door hurl arbeid te wedijveren met de v ruchtbaarheid  en de grote om vang van 
hun gronden, om w ijngaarden te p lanten, weiden aan te leggen of tuinen te bevloeien. V an de 
aarde verw achten zij enkel de oogst. Zo kom t het ook, dat zij in het ja a r slechts enkele seizoenen 
kennen: de winter, de lente en de zom er, w aarvoor zij ook  eigen nam en hebben. W at de herfst 
betreft, hiervan kennen zij noch de naam  noch de vruchten.

Tekst 5.
N a deze uitweidingen begint Tacitus (28) de onderscheiden stam m en o f volken te beschrij- 

ven. Eerst m erkt hij op, dat niet altijd met zekerheid te zeggen is, w aar een bepaald volk van- 
daan  is gekom en. D aar moet van onze kan t de opm erking aan w orden toegevoegd dat, wanneer 
T acitus over een “ volk” spreekt, men zich niet te vlug een beeld m oet vorm en van een volk met 
een groot w oongebied. Uit zijn verdere relaas blijkt integendeel, dat hij betrekkelijk kleine be- 
volkingsgroepen opsom t, m eestal vastgeknoopt aan een bepaalde stad  o f plaats. D erhalve, gaat 
Tacitus verder, tussen het Hercynisch Woud (bij de K atsberg), de Renus (Schelde) en de Moenus 
(M aas) w onen de Helveten (H elfaut), even verder de Boii (Boeseghem), twee gallische stam m en 
die dit land ingenom en hebben. D e naam  van Bohemia bestaat er nog en getuigt van oudheid, al 
zijn de bewoners veranderd. Hij weet niet, o f de Aravisci (A ire-sur-la-Lys) uit Pannonia (D uits- 
land) afkom stig zijn o f een deel van de Osi (Ochtezeele) vorm en, o f om gekeerd, w ant zij hebben 
nog dezelfde taal, wetten en zeden. Zie voor- M osa - Canche - tekst 51.

Tekst 6.
D an  begint Tacitus in het oosten. D e Treveri (Trier) en de Nervii (Bavay) beroepen zich altijd  op 
hun germ aanse afkom st en distancieren zich zelfs m et enige nadruk  van de G alliers. Langs de 
Renus (Schelde) wonen de Vangiones (W annehain), de Triboei (Troisvaux) en de Nemeti (A- 
trecht). D e Ubii (A ubigny-en-Artois), gaat T acitus verder, zijn een rom einse kolonie geworden 
en noem en zich nu bij voorkeur Agrippinenses - K eulen (29). Zij zijn de rivier overgestoken en 
hebben zich d aar gevestigd, in het geheel niet beschaam d over hun afkom st, om het rijk te be- 
scherm en. Tacitus zegt nadrukkelijk  dat de U bii van Keulen uit het noorden van F rankrijk  
kw am en, w aar Caesar overigens (ca. 50 voor C hr.) herhaaldelijk  met hen in kon tak t is geweest. 
C aesar heeft de streek van Keulen nooit bereikt.

Tekst 7.
O nder deze naties (wij zitten met Tacitus onm iskenbaar in het noorden van F rankrijk!) vallen 
de Batavi (Bethune) op doo r hun moed. Zij bew onen een niet zo groot gebied aan de zeekust, 
m aar ook een eiland in de Renus (Schelde) Zij zijn afkom stig van de stam  der C hatti (K atsberg),
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FRISONES
CHATTI e

K atsberg

•
SUEVI K o r tr i jk

e Haduin  
HALISII

Warneton
HERCYNISCH WOUD *VARINI

LANGOBARDI

USIPI Lompret 
Weppes (streek)

A N G L I I  mjssel 
Engtos •  i e^uedw •

SUARDONES T U N G R l  
Camphin DoornJk 

CHAM AVI ®

BATAV1

Cys o m g  Wannehain 
S IT O N E S  VANGIONES

CHAUCI
* ,  Bethune  ASCI BURGIUM

Chocques
C am brin  *  A uchy-au-Bois  

CAMBRIVI
N U I T O N E S . ^

de ju is t e  p la a ts e n  van de g e rm a a n se  

stammen, d ie  Tacitus in z ijn  
„GERMAN!A" b e s c h ijft: 

deel I I : omg. Rijssel.

Kaart 2

D e juiste rekonstruktie van “G erm ania” van Tacitus.

II. de om geving van Rijssel.

N .B . Merk op dat geen plaatsen en stamm en worden genoem d op de blanko band 
tussen Bethune en Rijssel, waar een brede tak van de Renus - Schelde zijn weg had 
naar het Flevum  en de zee.
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Kaart 3

D e juiste rekonstruktie van “ G erm ania” van Tacitus.

III. de om geving van Atrecht.
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weken om interne m oeilijkheden u it en w erden een deel van het rom einse rijk. Zij hebben de eer 
en het voorrecht van een oude alliantie met de Romeinen, no ta  bene: reeds onder Julius Caesar! 
Zij ondergaan niet de schande van de andere stam m en, die overw onnen en verdrukt werden. 
Vrij van lasten en belastingen stellen zij zich voor de krijgsdienst bij de Rom einen beschikbaar. 
In dezelfde verhouding staat het volk van de Mattiaci (lees: W attiaci, W atten); hun  w oonplaats 
vindt men op de kust (nl. van het Flevum  o f A lmere). V oor het overige zijn zij gelijk aan  de Ba- 
tavi, al kregen zij van hun land en k lim aat nog m eer m oed aangeboren. H et valt bijzonder op, 
dat Tacitus hier en overigens elders in “ G erm an ia” de Morini (Terw aan) en de Menapii (Cassel) 
niet noem t, zodat aan  de hand van de stam m en en p laatsen , die hij wel en die hij niet noem t, vrij 
nauw keurig kan w orden vastgesteld w at in zijn tijd in het noorden van F rankrijk  onder Gallie 
of onder G erm ania gerekend werd. In  het algem een valt dit precies sam en m et wat C aesar ca. 
50 voo r C hr. al dan niet veroverd had.

Tekst 8.
Naast deze, zegt hij m et nadruk , w aarbij hij de Batavi en de W attiaci op het oog heeft (30), wo- 
nen de Chatti (K atsberg) in het Hercynisch Woud, een m inder uitgestrekt en m inder moerassig 
land dan  de andere d istrik ten  van G erm ania. De heuvels zetten zich voort en het H ercynisch 
W oud strekt zich nog verder dan hun  gebied uit. D it volk kenm erkt zich door een nog steviger 
lichaam sbouw , beweeglijker ledem aten, dreigender gezicht en g ro ter geestkracht. H et lijkt erop 
dat Tacitus eeuwen “avant la lettre” de V laam se Leeuw beschrijft! W aar andere volken naar de 
strijd gaan, trekken de C hatti “ ten oorlog” . Zij onderscheiden zich in verschillende opzichten 
van de andere stam m en (31). Tacitus beschrijft hier het huidige V laanderen en niet de streek van 
W iesbaden, w aar men ten onrechte de C hatti en de W attiaci gelokaliseerd heeft. Overigens zegt 
hij nadrukkelijk , dat de Batavi en de C hatti naast elkander w oonden, zodat de Betuwe en W ies
baden beide fout zijn.

Tekst 9.
O nm iddellijk naast de Chatti (K atsberg) bew onen de Usipeti (W eppes) en de Tencteri (Tangry) 
het land  van de Renus (Schelde) (32). D e Tencteri zijn beroem d door hun cavalerie; de C hatti 
hebben met hun infanterie niet m eer glorie behaald  dan  de T encteri met hun cavalerie. Van 
kindsbeen a f to t op hoge ouderdom  gaan zij om m et paarden . C aesar verhaalt (D e bello Galli- 
co, IV , 4) d a t de T encteri zich in het gebied van de Menapii (Cassel) vestigden. D e bijzonder- 
heden over de paarden en de cavalerie van de T encteri doet ons onw eerstaanbaar denken aan 
Picardie, d a t to t in de m oderne tijden de meest gevreesde huurlingen in de Europese legers le- 
verde. N aast de Tencteri (Tangry) w oonden voorheen de Bructeri (Broxeele) (33). H un gebied 
is nu ingenom en doo r de Chamavi (C am phin) en de Angrivarii (Angres). D e Bructeri (Broxeele) 
zijn d o o r de naburige stam m en vervolgd en verdreven; men zegt dat zij m eer dan  60.000 m an 
verloren hebben in die onderlinge strijd  tussen de stam m en. M o g e ’t zo blijven, zegt Tacitus 
kw aadaardig; de onderlinge haat tussen de stam m en kan onze zaak alleen m aar te stade komen!

Tekst 10.
In de rug (34) van de Angrivarii (Angres) en de Chamavi (C am phin) vorm en de Dulgubini (D ou- 
Iens) en de Chasuarii (Cattenieres) de grens, m et nog enige andere m inder bekende stam m en. 
Recht daartegenover w onen de Frisones (W est-V laanderen). M en onderscheidt n aa r gelang hun 
krachten de Grote en de Kleine Frisones. Deze twee stam m en w orden om sloten door de Renus 
(Schelde) tot aan de Oceaan en bew onen enorm e m eren, die de rom einse vloten bevaren hebben. 
Wij hebben geprobeerd in deze streek de O ceaan u it te dagen. M en zegt d a t de “Kolommen van 
Hercules” er nog bestaan (Cap-G ris-N ez en Cap-Blanc-Nez). D rusus G erm anicus (die de haven 
van B oulogne aanlegde) heeft het evenm in aan m oed ontbroken .
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Tekst 11.
Tot hier toe (35) hebben wij G erm ania beschouw d in het westen (lees: zuiden). In  het noorden 
(lees: westen) on tp looit het zich in een breed kustgebied. Eerst kom t het volk van de Chauci 
(Chocques), dat bij de Frisones begint en een deel van de kust bezet, m aar zich u itstrek t langs 
alle stam m en, die ik heb genoem d, om  te reiken to t bij de C hatti (Katsberg). D it grote gebied 
w ordt overigens niet door de Chauci alleen ingenomen. (H ier geeft Tacitus een duidelijke vinger- 
wijzing, dat men de gebieden van de onderscheiden stam m en niet te stringent o f te absoluut 
moet trach ten  a f te bakenen m et territoriale grenzen. Eerder m oet gedacht w orden aan de situa- 
tie in A frika, w aar de inheemse stam m en wel een eigen grondgebied, een m oederland hebben, 
m aar overigens zeer verm engd doo r e lkaar heen w onen.) D e C hauci zijn wellicht het nobelste 
van de germ aanse volken: rechtvaardig, zonder am bities, zonder geweldpleging, niet oorlogs- 
zuchtig, geen dieven o f rovers, m aar als het nodig is, staan  zij m et veel m anschappen en paarden  
gereed. H un  rust doet geen afbreuk aan hun faam  (36). In de flank van de Chauci (C hocques) en 
de C hatti (K atsberg) leven de Cherusci (Cherisy), die lang in vrede hebben geleefd, te lang, w ant 
zij hebben zich door de naburige en sterke stam m en laten verdrukken, voornam elijk  door de 
C hatti (Katsberg). De naburige stam  van de Fosi (Fosseux) heeft datzelfde lot ondergaan.

Tekst 12.
In deze punt van G erm ania (37), dicht bij de O ceaan (lees: A tlantische O ceaan), w onen de Cim- 
bri (Sim encourt), tegenw oordig een klein volk m aar groo t in roem . E r bestaan nog machtige 
overblijfselen van deze stam , zoals kam pem enten en steden, wier uitgestrektheid vandaag de 
dag nog getuigt van de vroegere grootheid. Onze stad  (Rom e) was in het 640e ja a r  van haar be
staan, toen voor het eerst de naam  en de wapens van de C im bri to t ons doordrongen. Tacitus 
berekent d a t dit ongeveer 210 jaren  gelden was. Hij som t eveneens de m islukte veldtochten op 
van C aesar, D rusus, T iberius, N ero, V arus en G erm anicus tegen de G erm anen, welke tegen- 
slagen voor de Rom einen hij voor een groot deel aan  de C im bri toewijst. In  C aesar’s “ D e bello 
G allico” spelen de C im bri een grote rol, zodat hun lokalisatie in het noorden van D uitsland, 
volgens som migen in D enem arken, de zoveelste historische farce is, daar C aesar zo hoog niet is 
geweest, noch enig Rom ein na hem. Caesar zegt wel dat zij van oorsprong  G erm anen w aren, in 
Gallie binnengevallen, doch hij brengt hen herhaaldelijk  in verband m et zijn strijd tegen de 
Teutonen (T hiem bronne) en de Nervii (Bavay), zodat hun  aanw ezigheid in F rankrijk  lang voor 
Chr. vast staat. Veel naam kundige relikten hebben de C im bri en T eutonen niet achtergelaten, 
w at verk laarbaar is d aar Tacitus zegt dat deze stam m en in zijn tijd  feitelijk al verdw enen waren 
of opgelost in nieuwe stam nam en w aar de plaatsnam en m eer gingen overheersen. V erband met 
de Cimbri kan w orden gezien in: Sim encourt; Sim encordel, gehucht van de gemeente Beaumetz- 
les-Loges; Siracourt bij St. Pol; en Sim berg, gehucht onder W ierre-Effroy. Afleidingen van de 
Teutonen zijn verm oedelijk de plaatsnam en: Thiem bronne; D oudeauville, in oude vorm  bekend 
als Tutioville; T odincthun, gehucht van A udincthun; T outendal o f T otendal, gehucht van de 
gemeente A lette; Tatinghem  bij St. O m aars. Een nog duidelijker voorbeeld is M ont des Teutins 
onder de gemeente R inxent bij M arquise.

Tekst 13.
Nu, zegt Tacitus (38), moet ik spreken van deSuevi(bij K ortrijk), die niet zoals de C hatti (K ats
berg) en de Tencteri (Tangry) een volk vorm en. Zij bezetten het grootste deel van G erm ania, en 
zijn verdeeld over verschillende stam m en m et afwijkende nam en, ofschoon zij de algemene 
naam  van Suevi dragen. In zeden en gew oonten onderscheiden zij zich van de andere stam m en. 
Talloze m alen verm eldt C aesar de Suevi, met wie hij in Frankrijk to t m ilitair treffen kwam. De 
plaatsnam en Swevegem en Swevezeele in de omgeving van K ortrijk  en Brugge zijn zonder veel 
twijfel relikten van de naam  Suevi. H et oudste en nobelste volk van de Suevi (39) zou da t van de 
Semnoni (Sempy) zijn, een vreem d volk met wrede riten. C aesar noem t hen de Senonen en vol-
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gens zijn gegevens bevond deze stam  zich vlakbij het doo r hem  in het noorden  van F rankrijk  
veroverde gebied. Tacitus zegt dat de Semnoni (Sempy) wel 100 “pag i” (hij bedoelt natuurlijk: 
dorpen) bew onen, en dat zij door hun aan ta l de m achtigsten onder de Suevi zijn.

Tekst 14.
De Langobardi (Lom pret) integendeel (40) danken hun  roem  aan hun klein aantal. Omringd 
doo r veel machtige stam m en hebben zij in de strijd  hun zelfstandigheid behouden. D an  kom en 
de Reudignes (Ruitz), de Aviones (A vion), de Anglii (Englos), de Varinni (W arneton), de Eudoses 
(H oudain , 2x), de Suardones (Sequedin), en de Nuithones (N oeux, 2x), die doo r rivieren en bos- 
sen bescherm d w orden. Deze stam m en onderscheiden zich nergens door, behalve door hun ver- 
ering van N erthus, d.w.z. M oeder-A arde, w aarvan zij denken d a t deze tussen de stam m en ver- 
blijft en zich met de mensen bemoeit. O p een eiland van de O ceaan is een heilig w oud, w aarvan 
gezegd w ordt dat de godin er w oont in een overhuifde wagen. H aar verering is omgeven met 
grote feesten en mysterieuze riten, onder andere een bad van de wagen in een meer. D it deel van 
de Suevi (41) strekt zich uit to t aan  de verste streken van G erm ania.

Tekst 15.
D ichter bij ons, “om nu de Danuvius te volgen zoals voorheen de Renus”, vindt men de stad van de 
Hermunduri (H erm elinghen), die niet alleen handel drijft op de kust, m aar ook een van de bril- 
jan tste  kolonies is van de provincie Raetia. Bij de H erm unduri is de bron van de rivier de Albis 
(Aa), eertijds een beroem de en welbekende rivier, w aarover m en nu nauw elijks hoort praten  
(nam elijk, om dat de Albis (Aa) van tevoren herhaaldelijk  werd genoem d in de oorlogen tegen de 
G erm anen, die ten tijde van Tacitus niet m eer voorvielen) (42). Bij de Hermunduri (H erm e
linghen) leven de Naristi (N abringhen), dan  de Marcomanni (M arconne) en dd Quadi (Quieste- 
de). D e M arcom anni zijn de voornaam sten in glorie en m acht; zij hebben hun land op de Boii 
(Boeseghem) veroverd. De N aristi en de Q uadi doen niet voor hen onder. Deze streek is als het 
ware de “ gevel”  van G erm ania aan die kan t van de Danuvius (Aisne). D e M arcom anni en de 
Q uadi hebben to t heden hun  koningen behouden, wier gezag steunt op dat van de Romeinen. 
Het detail over de b ron  van de Albis, de franse A a, k lopt ter p laatse perfekt.

Tekst 16.
In de rug van de Marcomanni en de Quadi (43) w onen de Marsigni (M archienne, 2 x), de Cotini 
(C antaing-sur-l’Escaut), de Osi (Ochtezeele) en de Buri (Buire-au-Bois). D e M arsigni behoren 
doo r hun  taa l en zeden bij de Suevi. D e Cotini (C antaing-sur-l’Escaut) spreken gallisch, en de 
Osi (Ochtezeele) bewijzen door hun “ pannonische” taal (d.w.z. germ aanse) dat zij G erm anen 
zijn, ook doo r hun schatting (H et is duidelijk dat Tacitus zich hier op de taalgrens bevindt). Een 
deel van de schatting is hen opgelegd doo r de Quadi (Q uiestede), een ander deel doo r de Sar- 
mati (Sermaise e.a.). Zij hebben zelfs m ijnen voor ijzer, wat hun  schande slechts verhoogt, zegt 
Tacitus. Deze stam m en w onen niet op de vlakten, m aar op de hellingen en toppen  van de 
bergen. W ant een keten van bergen (heuvels) verdeelt het land van de Suevi in twee. A an de 
overkant leeft een groot aanta l stam m en, w aarvan de Lygii (Ligny-Thilloy) de grootste vorm en, 
om dat hij m eerdere p laatsen  om vat. Als de voornaam ste van die stam m en m oeten genoemd 
worden: de Haries (H arnes), de Helvecones (H aillicourt), de Manimi (M anin), de Halisii (H al- 
luin) en de Naharvales (Neuvireuil). Bij de N aharvales is een heilig w oud, centrum  van een ande
re godsdienst (Tacitus bedoelt hier w aarschijnlijk het heiligdom  van Fanfana, Fam poux bij 
A trecht). D e Haries (H arnes) zijn wild van na tu u r en gevreesd in de strijd. M et zw arte schilden 
en beschilderde lichamen kiezen zij bij voorkeur donkere nachten u it om te strijden, en brengen 
doo r hun aanblik  alleen al schrik teweeg.
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Kaart 4.

D e juiste rekonstruktie van “G erm ania” van Tacitus.

IV. de om geving van Valenciennes.
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Tekst 17.
V erder dan de Lygii (Ligny-Thilloy) (44) leven de Gothones (G ouzeaucourt), nauw er sam enge- 
perst dan de andere germ aanse stam m en, doch in vrijheid onder eigen koningen. Nog verder 
van de O ceaan a f zitten de Rugii (Rougefay) en de Lemonii (L im ont-Fontaine). H et karakteris- 
tieke van deze stam m en is, da t zij ronde schilden en korte zw aarden dragen en d a t zij aan  konin
gen gehoorzam en. D an  kom t de stad  van de Suionen (Souich o f Souchez) in de O ceaan zelf, die 
naast hun krijgers en wapens ook bekend zijn door hun  vloot. H un schepen hebben voor en ach- 
ter een boord . Zij hebben geen vaste zeilen o f  vaste dollen voor de roeispanen, m aar alles is ver- 
p laatsbaar, zodat zij naar alle kanten  kunnen m anoeuvreren. H un  w apenen zijn niet, zoals bij 
de andere G erm anen, to t ieders beschikking, m aar onder bew aking opgesloten. Im m ers, van- 
wege de Oceaan behoeven zij niet vlug een vijandelijke invasie te vrezen, en kan in geval van  een 
twist niet naar de wapens gegrepen w orden. A chter de Suiones (45) ligt een andere zee, slapend 
en bijna onbeweeglijk, w aarvan m en gelooft dat zij de wereld om ringt en afsluit, d aa r de laatste 
lichten van de ondergaande zon er blijven to t zonsopgang, zo helder zelfs dat zij de sterren on- 
z ichtbaar m aken. M en zegt ook, dat men d aa r het geluid h oo rt als de zon weer u it de golven op- 
rijst en men h aar haren en de glans van haar hoofd  ziet, w at de geloofw aardigheid nog verhoogt. 
Tot d aar toe, en dat is zeker, zegt Tacitus als voorloper van alle zelfverzekerden, slechts to t daar- 
toe strek t zich de aarde uit!

Tekst 18.
Aan de rech terkan t raak t de zee van de Suevi aan  de kust van het volk der Aestii (Estreux met 
versch. varianten), die het uiterlijk en de zeden van de Suevi hebben, m aar in hun taal d ichter bij 
de B retonnen staan. (Tacitus zegt het niet m et zoveel w oorden, m aar hij du id t kennelijk op het 
Saksisch; overigens kon  hij d a t niet zeggen om dat dit begrip en deze term  nog niet bestonden. 
Het w oord  Saxones kom t in geen van zijn werken voor, evenmin als bij Caesar.). De Aestii ver- 
eren de M oedergodin. Als embleem van hun  godsdienst dragen zij afbeeldingen van everzwij- 
nen. H et gebruik van ijzer is er zeldzaam ; stokken zijn er gewoon. Zij telen g raan  en andere 
vruchten, met m eer geduld dan de gebruikelijke luiheid onder de G erm anen (merci, Tacitus!). 
M aar zij bevissen ook de zee en verzam elen de barnsteen, die zij “ glaesum ” (glas) noem en. Zij 
hadden die nooit van enige w aarde geacht to td a t de p ronkzuch t van de R om einen hen erop 
atten t had gem aakt en zij verbaasd w aren d a t ze er geld voor kregen. H et is sap van de bom en, 
zegt Tacitus terecht, al m eent hij d a t ’t do o r m ysterieuze vogels aangevoerd en in de bom en 
achtergelaten werd. N aast de Suiones (Souich o f Souchez) leven de Sitones (Cysoing). Zij w or
den bestuurd  door een vrouw , wat Tacitus zelfs een degeneratie van slavernij vindt! (Rom e was 
een pure m annenm aatschappij). Hij v raagt zich nog af (46), o f hij de Peucini (Puissieux bij A- 
trecht), de Venethi (Vendegies, 2x) en de Fenni (Feignies bij A vesnes-sur-H elpe) bij de G erm a
nen o f  bij de Sarm ati (M arne, Aisne, Oise) m oet rekenen. De Peucini (Puissieux) w orden doo r 
som migen Bastarnae (H ebuterne e n /o f  Basseux) genoem d. D e drie p laatsen liggen vlak bij el- 
kaar. Van deze stam m en verhaalt hij enige bijzonderheden. D an  eindigt hij zijn “ G erm ania” 
met een vreem d verhaal over de Hellusii (Esquelbecq, in 1100 Hicclesbecke) en de Oxiones 
(Oxelaere en Ochtezeele), van wie verteld w ord t d a t zij een m ensenhoofd en een beestenlijf heb
ben wat hij, als niet bewezen, in het m idden wenst te laten.
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Kaart 5.

D e gebruikelijke maar volledig foutieve rekonstruktie van “ Germ ania” van 
Tacitus, zoals die in franse uitgaven staat. D e nonsens wordt ten top gevoerd door 
het feit dat gallische en germaanse stammen uit het noorden van Frankrijk, door 
Caesar ca. 50 voor Chr. en in het begin van de le  eeuw door de Rom einen be- 
dwongen, worden gesitueerd in een enorm  gebied tussen Denem arken en Rus- 
land, waar nooit een Romein is geweest. N onsens is een veel te zacht woord: het is 
kom plete waanzin.

Rechts staat de kaart van Byvanck (Nederland in den Rom einschen tijd, I, p. 91). 
H et beeld is zo kom pleet vals dat het hele boek van Byvanck, gebaseerd op dit
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Fig. 5. De volksstammen in Noordwest-Germanie
Kaart 6.

valse beeld, als een curiosum opzij gelegd m oet worden. Van Es (D e Rom einen in 
Nederland, 1981, p. 30) geeft dezelfde kaart, zich daarbij beroepend op Bogaers. 
Beide auteurs verkondigen bloedige onzin en bewijzen dat zij geen jota van Taci
tus’ “ Germ ania” hebben begrepen. M en realisere zich eens en voorgoed, dat deze 
onzin het fundament is, waarop alle geschrijf over rom eins Nederland berust, en 
tevens dat hij de basis heeft gevormd waarop de zogenaam de vroeg-middeleeuwse 
geschiedenis van Nederland werd gebouwd.
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KOMMENTAAR

De nieuwe lezing van de “ G erm an ia” van Tacitus levert met een slag het bewijs op, dat de gang- 
bare opvattingen over de rom einse okkupatie van het westen van E uropa grandioos ernaast zijn 
en d a t de zw aarste konsekwenties N ederland betreffen. E r dienen immers de volgende konklu- 
sies te w orden getrokken:

1. D e nam en van de gallische en germ aanse stam m en zijn voor en na verloren gegaan. D ie stam - 
nam en w orden na het einde van de 4e eeuw niet m eer genoem d. In  tal van gevallen zijn zij ach- 
tergebleven in de nam en van steden, van streken o f  van bisdom m en. De A m biani hebben to t de 
naam  van Amiens geleid; de A trebates to t A trecht; de Batavi to t Bethune en de Batua; de M ori- 
ni to t het bisdom  van de M orini. H et lag voor de hand, w at nu uit Tacitus “ G erm ania” blijkt, 
dat hetzelfde verschijnsel zich heeft voorgedaan m et een m assa andere stam nam en, hetgeen 
bewijst dat de stam m en daar geplaatst m oeten w orden w aar zij een naam kundig  relikt hebben 
achtergelaten.

2. D e stam m en, die Tacitus op een betrekkelijk klein grondgebied beschrijft en die gem akkelijk 
te lokaliseren zijn aan  de hand  van hun w oonplaatsen, het centrum  van hun grondgebied of 
andere geografische details zoals de rivieren, hebben de klassici en de historici m et kwistige 
hand rondgestrooid over heel Europa tot aan Hongarije en Rusland, tot in Denemarken en Zwe- 
den. D a t in het overgrote m erendeel van dit gebied geen spoor te vinden is van een romeinse okku
patie, schijnt n iem and ooit te zijn opgevallen. M et andere w oorden: m en kan rustig  opnieuw 
beginnen m et het lezen en interpreteren van de klassieke schrijvers, daar to t in de grond  toe fout 
is w at men van hun teksten heeft gem aakt. H et spreekt vanzelf, dat die valse lijnen in de hele 
geschreven geschiedenis zitten en niet beperkt zijn gebleven to t de rom einse periode. E r m oet 
aangeraden worden met “ tabula  rasa” te beginnen, w ant wie dit onderzoek zou aanvatten  met 
de “ nederlandse” Bataven onuitw isbaar in zijn hoofd , zal er in der eeuwigheid niet uit geraken.

3. Im m ers, als er een zaak in “ G erm an ia” duidelijk is, dan is het deze: dat Tacitus met geen 
woord rept over Nederland o f  het noorden van D uitsland. Hij p laa tst de Bataven (Bethune) op de 
taalgrens, m idden tussen andere franse streken en p laatsen, aan  alle kanten  omgeven doo r frans 
grondgebied, zodat de nederlandse Bataven definitief naar het rijk van de fabels verwezen m oe
ten w orden. En als d a t zo is, w aarover niet m eer de geringste twijfel kan  bestaan, dan w ordt 
autom atisch  karolingisch Nijmegen gewipt, w ant door de tekst van E inhard  over de bouw  van 
het paleis te N oviom agus staat absoluut vast, dat dit N oviom agus bij het Eiland van de Bataven 
lag.

4. N u is ook  een duister pun t van de Peutinger-kaart volledig opgehelderd. Boven de landstreek 
“ P atav ia” van de kaart staan  enige nam en. O fschoon de lezing hier en d aar niet helem aal zeker 
is (vanwege enkele beschadigingen), w ordt algem een aangenom en dat er staat: Chauci. Chama- 
vi qui et Franci (de C ham aven die ook  Franken zijn). Cherusci. Angrivarii. Suevi. D e kaart p laatst 
deze nam en ten noorden van het Eiland van de Bataven, w at nauw keurig met de mededelingen 
van T acitus overeenstem t, die deze stam m en ten noorden van de franse B atua (Bethune) situ- 
eert. H et vorm t een tweede en even afdoend bewijs dat de landstreek “ P atav ia” van de Peu
tinger-kaart niet op N ederland toegepast kan w orden. Vast staat nu ook, dat het Noviomagus 
van de Peutinger-kaart Noyon is. Wie er nog Nijmegen van wil m aken, verkoopt k letspraat, als 
ik de geliefde u itdrukking van Bogaers ook  eens m ag gebruiken.

5. T acitus p laatst de Frisii eveneens ten noorden  van de Bataven, ergo in F rankrijk  en V laan
deren, wat alle andere klassieke en vroeg-m iddeleeuwse schrijvers ook doen, tenm inste als men
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hun teksten op de juiste m anier leest. D at volk, overigens al voor Chr. in verband met de Ro- 
meinen genoem d, w oonde beslist niet in het nederlandse Friesland. Tussen de le en de 7e eeuw 
is het even beslist niet verhuisd, zodat het geen vraag m eer is w aar naar toe St. W illibrord trok , 
toen de paus hem  het volk van de Friezen ter bekering had  aangewezen. Tacitus zegt: n aar V laan- 
deren, w at straks door tientallen teksten bevestigd zal worden.

6. Tacitus verm eldt 13 m aal de Renus. Eenm aal noem t hij die in verband m et de U bii van Keu- 
len, en dan bedoelt hij ook de Schelde. Telkens du id t hij met Renus de Schelde aan, en wel met 
zulke details en geografische bijzonderheden dat het een k laar feit is. Toch heeft men Renus al- 
tijd  en “ riicksichtlos” m et duitse en nederlandse Rijn vertaald , een volgend bewijs dat men de 
klassieken opnieuw  m oet gaan lezen.

7. Tacitus levert ons ook  een prachtig , en w aarschijnlijk het eerste voorbeeld van de begrips- 
verwijdingen m et betrekking to t de geografische nam en. Bij hem is G erm ania de streek tussen 
Trier, K eulen, V laanderen en het noorden van F rank rijk  boven rom eins Gallie. Over D uitsland 
ten  oosten van Keulen en T rier spreekt hij niet eens. N atuurlijk  m oeten we hier even grinniken 
over zijn Danuvius - Aisne, w aarvan m en de D onau  m aakte. En toch zegt hij een beschrijving 
van heel Germania te geven. H ieruit volgt ten eerste, dat hij het zw aartepunt van het ethno- 
grafisch begrip G erm anen in het noorden van F rankrijk  legt. Ten tweede, dat zijn geografisch 
begrip ook  to t die streek beperkt was. Ten derde, dat het noorden van F rankrijk  de geboorte- 
grond  is van G erm anie, en dat zowel het ethnografsich als het geografisch begrip pas na Tacitus 
uitgedijd zijn to t D uitsland. E n ten vierde, da t er weer een kap itaal bewijs is voor de noodzaak  
de klassieke schrijvers opnieuw  te gaan lezen, d aar deze zonder de m inste twijfel dezelfde op- 
vatting als T acitus hadden, w at in de volgende hoofdstukken met een groot aan ta l teksten zal 
w orden aangetoond.

8. H et raadsel hoe zo ’n algem ene en fundam entele m isvatting over T acitus’ “ G erm an ia” kon 
on ts taan , is vlug opgelost indien men weet da t zijn geschrift pas in de 15e eeuw bekend is gewor- 
den. M en is het toen gaan lezen en van kom m entaar voorzien m et de 1 le-eeuwse opvatting  over 
G erm ania in het hoofd, die echter mijlenver afstond  van Tacitus begrip van G erm ania. D it be
grip had  door de politieke ontw ikkelingen sinds de K arolingers een veel bredere om vang ge- 
kregen en was, vooral door het uiteenvallen van het oude keizerrijk in de twee grote parten  
F rankrijk  en D uitsland - m et diverse scheurbrokken daartussen  - exklusief op D uitsland  vast- 
gepind, w aarbij de ware geboortewieg van G erm ania niet m eer werd opgem erkt o f begrepen, 
om dat D uitsland beweerde die wieg te zijn en de duitse historici de hele geschiedenis van weste- 
lijk E u ropa  van daaru it begonnen te verklaren. D e juiste expansie van het germ aanse rijk en de 
germ aanse gedachte begint ook  aan duitse zijde steeds zich tbaarder te w orden. Bij de ene na de 
andere duitse stad, bijvoorbeeld onlangs weer in Paderborn , blijken de archeologische op- 
gravingen een to taal ander beeld op te leveren dan  m en verw acht had, nam elijk d a t hun begin in 
de lOe o f 1 le  eeuw ligt en dat hun karolingische periode, toch altijd als een zekerheid aange- 
nom en, er even b lanko is als te Nijmegen.

9. Tacitus en de taalgrens. Wie goed heeft opgelet bij het lezen van T acitus’s G erm ania, zal van- 
zelf bem erkt hebben dat Tacitus vrij nauw keurig de rom aans-germ aanse taalgrens aangeeft, 
u iteraard  zonder dit w oord te gebruiken. A f en toe aarzelt hij w anneer hij zegt niet zeker te we- 
ten o f hij een bepaalde stam  bij de G alliers dan wel bij de G erm anen m oet rekenen, w at een aan- 
wijzing is dat de twijfel over bepaalde plaatsen  o f streken van dit o f dat taalgebied al zo oud  is 
als de weg n aar Boulogne. Over het algem een valt zijn beschrijving p re c is  sam en met hetgeen 
C aesar ca. 50 voor Chr. veroverd had  en w at onder G allie gerekend werd. In dat deel was de 
rom anisatie volledig doorgevoerd, al m ag men zich m et recht afvragen of de meest noordelijke
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stam m en van G allie misschien toch van germ aanse oorsprong  zijn geweest. O ver het ontstaan 
van de taalgrens doen drie theorieen de ronde. Volgens de oudste van K urth  is zij de grens, die 
de germ aanse expansie- en nederzettings-politiek in de 4e en 5e eeuw heeft bereikt, een theorie 
uit “ germ aanse” ogen voortgekom en en die onhoudbaar is vanwege het simpele feit dat de taa l
grens lang voor de 4e eeuw bestond. Volgens de latere opvatting  van Steinbach en Petri is zij een 
dynam ische en geleidelijk on tstane grens to t w aar, van het zuiden uit, de G erm anen werden 
gerom aniseerd, zodat de taalgrens in feite het resultaat zou zijn van een assim ilatie-proces, dat 
na eeuwenlange mengeling van G erm anen en R om einen ten zuiden en ten westen van de huidige 
taalgrens pas in de 9e en lOe eeuw to t rust en stabilisatie kwam. D e G entse historici D hond t en 
V erlinden ontw ikkelden een derde theorie, die het heilige gemiddelde van de twee voorafgaande 
inhoudt.

Deze theorieen zijn alle drie onjuist. O p de eerste p laats is de taalgrens niet on ts taan , m aar zij was 
er simpelweg. Reeds lang voor C aesar delen de griekse schrijvers mee dat in het westen van 
E uropa G alliers en G erm anen w oonden, die zich doo r zeden en gew oonten en hun taal van el- 
kander onderscheidden. Tacitus heeft ons duidelijk gem aakt dat de G erm anen reeds lang, en in 
verband  m et de griekse schrijvers betekent dit al zeer lang, in het noorden van F rankrijk  ge- 
vestigd w aren, en dat hij de naarp G erm ania zelfs exklusief voor het noorden  van F rankrijk  
gebruikt. D e grondfout van alle theorieen over de taalgrens was natuurlijk  dat zij de b ron  ervan 
in D uitsland legden, en met dit onjuiste u itgangspunt kom t m en onherroepelijk  to t de onjuiste 
konklusie dat de taalgrens een nieuw en hoogst m erkw aardig elem ent in het noorden van 
F rankrijk  is. V raag me niet, w aar de G erm anen uit het noorden van F rankrijk  vandaan kwa- 
ken; dat weet ik net zo m in als welk historicus dan ook. In elk geval: zij zijn er w anneer de ge- 
schreven historie begint, en op gezag van T acitus m ag beslist niet aan  een m assale im m igratie 
vanuit het hoge noorden van D uitsland  gedacht w orden, al is d it het algemeen gekoesterde 
denkbeeld. De C im bren, Teutonen, C hatti en Suevi zaten al lang in  het noorden  van F rankrijk ; 
hun  zogenaam de afkom st u it Ju tlan d  o f vanuit verre streken in D uitsland is slechts een onrijpe 
vrucht van de enorm e boom  der m ythen. Wil men perse blijven spreken over een ontstaan van 
de taalgrens, dan  dient men dit in elk geval enige eeuwen voor Chr. te chronologiseren, wat al 
zonder m eer aan toon t dat de drie bovengenoem de theorieen niet opgaan. H et probleem  is dan 
ook  niet hoe de taalgrens on tstaan  is, m aar hoe zij gebleven is.

D an  kom t als het eerst op te m erken feit de m erkw aardigheid n aar voren d a t de F ranken, die 
toch G erm anen waren, na hun invasie in F rankrijk  en de expansie van het frankische rijk niets 
aan  de taalgrens veranderd  hebben. D it valt geheel te verklaren. In  mijn zienswijze kw am en de 
F ranken  niet uit een verre streek van D uits land , m aar w aren zij au tochtone bewoners van het 
noord-oosten  van F rankrijk  die zich, toen het rom eins gezag verslapte en allerwege het verval 
van het rom einse im perium  begon te blijken, opw ierpen om  met een nieuwe nationaliteits- 
gedachte, kernachtig  u itgedrukt doo r de eveneens nieuwe naam  van F ranken , het vacuum  op te 
vullen d a t reeds lang voor het definitieve vertrek van de R om einen bestond. Zij nam en eerst de 
germ aanse gebieden in het noorden van F rankrijk  in bezit. Toen zij doorstoo tten  naar het zui
den en het centrum  van het frankische rijk d aar kwam  te liggen, bleef op het gebied van de taal 
alles bij het oude, doodgew oon om dat bij de F ranken  de germ anisering van F rankrijk  niet op 
het program m a stond. Misschien wilden zij, eeuw enlang uitgekreten als “ barbaren” , met opzet 
laten zien dat zij respekt hadden voor de rom einse kultuur. W aarschijnlijker is echter dat zij 
wijs genoeg waren om  te begrijpen, da t zij op hun beurt de R om anen niet m ochten aandoen wat 
zij zelf als een onverteerbare aantasting  van hun eigenheid hadden aangevoeld, De frankische 
bovenlaag was trouw ens veel te dun om  in F rankrijk  enige invloed van betekenis te kunnen 
hebben op de evolutie van de taal. De duitse historici hebben K arel de G ro te  “ riicksichtlos” ge-
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germ aniseerd, en niet opgem erkt dat de keizer zelf hen kategorisch tegenspreekt, daar er geen 
sprankeltje van een aanwijzing te vinden is d a t hij gepoogd zou hebben de F ransen tegerm ani- 
seren. Vrij vlug na de geweldige expansie van het frankische rijk volgde het uiteenvallen, waar- 
bij de germ aanse en rom aanse gedachten en gevoelens een grotere rol hebben gespeeld dan alge- 
meen w ord t aangenom en. De persoonlijke anim ositeiten tussen de K arolingers hebben de ver- 
delingen in de hand gewerkt, al m oet ook duidelijk zijn da t die per definitie gesteund moesten 
w orden doo r de respektieve achterbannen, w aarschijnlijk zelfs m eer doo r deze bevorderd zijn 
dan d o o r de familie-ruzie. Bij die verdelingen is de taalgrens - doch dan m oet men de feiten wel 
goed plaatsen - in verschillende opzichten een fak to r van betekenis geweest, al werd de naam  
o f  het begrip ook toen niet openlijk uitgesproken, net zo min als dat gebeurde door de Romei- 
nen en de eerste Franken.

O ntegenzeggelijk heeft de taalgrens verschuivingen ondergaan, die over het algem een historisch 
aanw ijsbaar zijn en w aarvan de oorzaak kan w orden aangetoond. M en dient echter voorzichtig 
te zijn in deze materie. W anneer er eenm aal w ord t gezegd dat de g raa f van V laanderen bij een 
inval in F rankrijk  tot aan de Somme doorstoo tte , dan  ligt het buiten elke p roportie  daaru it de 
konklusie te trekken dat V laanderen en het vlaam se taalgebied zich to t aan de Som m e zouden 
hebben uitgestrekt. En als, wat ook een feit is, som mige oude archieven ver in F rank rijk , bij- 
voorbeeld to t M ontreuil en Abbeville, veel in het V laam s geschreven staan, dan betekent dit 
allerm inst d a t het V laam s daar de voertaal was. H et houd t alleen in  d a t de funktionarissen  van 
de g raaf van V laanderen Vlamingen waren en dat het V laam s de officiele adm inistratieve taal 
was, precies zoals later in  F rans V laanderen het F rans de officiele taal was, terwijl het volk on- 
gestoord  Vlaams bleef spreken. Zou men m et verw ijten willen beginnen over “ taalverdruk- 
king” , dan  snijdt dit taal-m es natuurlijk  ook van twee kanten. Deze processen van partiele ver
schuivingen zijn over het algemeen goed te rekonstrueren, om dat zij h istorisch voldoende vast 
liggen, al d ient men bij de in terpretatie van de feiten de uiterste aandach t te handhaven om dat, 
jam m er genoeg, de taalgrens sinds de 16e eeuw een politieke kwestie is geworden, die in menig 
opzicht een nuchtere en juiste kijk op de taalkundige feiten heeft vertroebeld.

A an  de hand van Tacitus m oet men aannem en dat de taalgrens ruwweg gelopen heeft van  boven 
T rier n aar Boulogne, dezelfde lijn w aar D rusus in 9 voor Chr. zijn befaam de “ limes germ ani- 
cus” aanlegde. Laten we hierbij het C arbonarisch  W oud niet vergeten, dat precies dezelfde lijn 
volgde, en dat C aesar verm eldt als het grote obstakel bij zijn aanvallen op de G erm anen. H et is 
de fabel der fabels geweest, de “ limes germ anicus” aan  de nederlandse Rijn vast te knopen. De 
opvatting  dat de duitse en nederlandse Rijn deze rol van grens tussen G erm anie en Gallie zou 
hebben gehad, w ordt ju ist door de taalgrens ten stelligste w eersproken, om dat de Rijn er bij de 
afbakening van de taalgebieden niet aan  te pas is gekom en. E thnografisch is hij evenm in van 
betekenis geweest, daar hij nergens door gallisch gebied w ord t geraakt, tenzij misschien in de 
buurt van Mainz. En aangezien Renus in de meeste teksten simpelweg Schelde betekent en deze 
rivier sam en met de Danubius - Aisne talloze m alen als grensbepalend elem ent n aar voren kom t, 
derhalve ook als indikatie van de taalgrens, is dit pun t na 20 eeuwen ook  in een betere kontekst 
gezet.

E r blijft nog de laatste vraag over, nam elijk hoe in het oosten van Belgie het R om aans zo ver 
naar het noorden is doorgestoten en in het germ aanse gebied een wig heeft gevorm d, die naast 
de A rdennen kaarsrecht de huidige duitse grens volgt to t L uik, en in het westen u itw aaiert tot 
in H enegouwen om daar aan  te sluiten op de oude taalgrens. O ppervlakkig gezien zou men 
kunnen denken dat de residentie van Aken deze wig heeft veroorzaakt o f  bevorderd, vooral om 
da t een pun t van de driehoek recht naar A ken wijst. D an  zou ook aangeno'men m oeten w orden 
da t de rom anisatie van dit gebied een proces uit de 8e en 9e eeuw is geweest, m aar aangezien de
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K arolingers noch een germ anisatie noch een rom anisatie aangew reven kan w orden, en het al 
volstrekt uitgesloten is d a t de “ duitse” K arolingers er de rom anisatie bevorderd zouden heb
ben, m oet de verklaring elders w orden gezocht. H et is mogelijk dat dit gebied sinds de 3e eeuw 
begonnen is te rom aniseren, toen doo r de transgressies van V laanderen en H olland  veel R o
meinen en sem i-Rom einen een nieuwe w oonplaats m oesten zoeken. D it w ordt gesteund doo r de 
archeologie, die ju ist in dit gebied, w aar niet veel blijkt van inheem se afstam m ing o f  bevolkings- 
groepen, een vrij intensieve spreiding heeft aangetoond van kleinere nederzettingen van zuiver 
civiel karak ter, die zich duidelijk zowel van de germ aanse als de rom einse onderscheiden. Deze 
mensen w aren zo gesetteld en zo ver van de R om einen afgegroeid, dat zij er niet aan  dachten 
h un  bezittingen en hun bestaan te verlaten toen het rom eins im perium  zich u it Gallie terugtrok. 
Bovendien hadden zij er al lang vrij ongestoord  gezeten en w at nog m eer is, w erd hun gebied niet 
bedreigd bij de kom ende woelingen in het noorden van F rankrijk . D a t was zonder de minste 
twijfel van oorsprong germ aans, doch aangezien er m aar weinig G erm anen w oonden, behoef- 
den de “ nieuwe au toch tonen” , die rom aans spraken, er geen andere taal te verdringen, die 
geruisloos verdween om dat zij al vlug in de m inderheid was geraakt. T oen de Pepijnen en K aro 
lingers, zelf afkom stig van de rand  van d it gebied, het frankische rijk overnam en, lag d aar van 
H enegouw en to t voorbij L uik een gegeven w aarm ee ze niet de minste m oeite hadden, d aar dit 
hen vanaf hun jeugd bekend was. En zelfs hier, zo dicht bij de “ duitse” residentie A ken, hebben 
zij geen m om ent aan een germ anisatie gedacht, een bewijs te meer dat de term  “ duitse residen
tie” met enkele zakken zout bekeken m oet w orden. K arel de G ro te  w ordt om  veel dingen ge- 
prezen; misschien m ag d aar m et enig recht aan  w orden toegevoegd dat hij geen “ taalkw estie” 
heeft gekend o f laten opschieten.

H et mag best eens hardop  gezegd w orden - ik ben allerm inst van p lan mij op de borst te klop- 
pen - d a t ik de eerste logische verklaring van de taalgrens gegeven heb. M ijn enige verdienste is, 
d a t ik T acitus zelf gelezen heb en mij niet heb laten voorkauw en wat anderen van hem gem aakt 
hebben. Zo kom  ik weer op mijn stokpaardje , d a t ik al 30 ja a r  berijd: zoek in de oorspronkelijke 
b ronnen wat die zeggen, en laat u niet afschrikken doo r welke berg dan ook van literatuur, w ant 
als men het eerste boek, de eerste schrijver die het mis had en die desondanks overgeschreven blijft 
worden, eru it peutert, valt uit hoofde van de zw aartekracht de m etershoge berg van op Byvanck 
gestapelde literatuur in een klap in elkaar.

10. Tacitus en de volksverhuizingen. D e nieuwe lezing van Tacitus heeft ook aan  het licht ge- 
brach t, d a t de volksverhuizingen tussen de 3e en de lOe eeuw niet hebben bestaan, en dat enige 
zogenaam de “ standaardw erken” van duitse en franse historici zonder m eer de prullebak in 
m oeten verdwijnen daar zij van a to t z onjuist zijn. Een inval van G erm anen vanuit Scandinavie, 
het noorden en het noord-oosten  van D uits land  naar N ederland, Belgie en F rankrijk  heeft niet 
p laats gehad. De stam m en, die deze “ inval” zouden hebben gedaan, nam elijk de C hatti, de 
C hauci, de B ourgondii, de Suevi, de Rugii en andere, zaten al lang in het noorden  van F ran k 
rijk. O vereind blijven alleen staan de volkenkundige woelingen in het oosten en zuid-oosten van 
E uropa, en de invallen van de N oorm annen  in V laanderen en F rankrijk , m aar deze in verband 
brengen m et de nooit p laats gehad hebbende germ aanse volksverhuizingen gaat alle perken te 
buiten. D uidelijk is eveneens, dat geen enkele eigentijdse schrijver over een volksverhuizing 
heeft gesproken, en dat de historici een ’’beweging” hebben gerekonstrueerd tussen twee pun- 
ten, die volkom en identiek w aren, m aar w aar een w aarachtig  en een fout geplaatst pun t zo’n be
weging suggereerde. Zo ziet men ook, hoe de m isvatting over een schrijver, in dit geval Tacitus, 
to t onvoorstelbaar katastrofale gevolgen kan leiden.

11. Een ander belangrijk aspekt uit “ G erm an ia” is het volgende: Tacitus laat enkele malen mer- 
ken, z e g t ’t soms w oordelijk, dat de rom einse okkupatie van G erm ania, zijn Germania wel te
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verstaan, die in zijn tijd (ca. 100 na C hr.) als voltooid werd beschouw d, bij lange na niet inhield 
dat de stam m en zich volledig hadden laten rom aniseren. De Rom einen blijven trouw ens door- 
gaan hen in hun geschriften “ barbaren” te noem en. Integendeel: hij deelt mee dat zij een zekere 
zelfstandigheid behouden hadden, soms een eigen bestuur onder koningen, m aar d a t zij in vrede 
leefden met de Rom einen onder hun overkoepelend gezag, m enigm aal vreedzam er met de R o
meinen dan onderling. Sinds 50 na Chr. hadden de Rom einen afgezien van het bloeddorstig  
onderdrukken  van de germ aanse volken. De “ O pstand van de B ataven” uit 69 en 70 is het laat- 
ste sym ptoom  van de oorlogen geweest, d a t overigens m eer veroorzaakt was d o o r de interne 
m oeilijkheden en de burgeroorlog in het rom einse rijk. H et kon  niet uitblijven, d a t enige am bi- 
tieuze aanvoerders een sm eulend nationaliteitsgevoel van de Bataven en andere franse stam m en 
aanbliezen to t een verzet. Die opstand  was inm iddels zo achterhaald  en onbelangrijk  gew orden, 
dat Tacitus in zijn “ G erm ania” niet eens m eer erover spreekt.

Na ca. 50 na Chr. hebben de R om einen een ander systeem van bezetting gekozen. In plaats van 
militaire bedw inging pasten zij pacifikatie toe. A an de germ aanse stam m en - Tacitus leert ons 
dat wij aan betrekkelijk k-leine verbanden m oeten denken - werd geen rom anisering m eer op- 
gedrongen, ofschoon deze niet konden ontkom en, wat zij overigens niet bew ust nastreefden, 
aan een sterke invloed door de rom einse ku ltuur. H et is de verdienste van enige belgische 
archeologen, dat zij dit verschijnsel, w at zich ook  archeologisch duidelijk m anifesteert, het eerst 
gesignaleerd hebben. A an hun thesis m oet wel de korrektie w orden toegevoegd, dat d it geen 
gevolg is geweest van de geleidelijke achteru itgang van het rom eins gezag in deze streken, casu 
quo een abrupte  o f geleidelijke terugtrekking van het m ilitaire app a raa t vanaf de derde eeuw tot 
aan het einde van het im perium , doch dat het reeds vanaf het m idden van de le  eeuw de wel- 
bewijste politiek van de Rom einen is geweest. Realiseert men zich dit goed, dan krijgen de “ lege 
p lekken” in de rom einse okkupatie een afdoende verklaring. Over enige eeuwen (hier en daar 
is het reeds aan de gang!) zal een archeoloog hetzelfde verschijnsel tegenkom en in de m oderne 
kolonies, bijvoorbeeld in A frika, w aar de westerse en de inheem se kulturen  sam en bestaan.

In dit licht gaat rom eins N ederland ook een ander beeld vertonen. Toen de oorlogen in het 
noorden  van F rankrijk  ten einde waren en de legioenen nog altijd  als het gezicht van Rome wer- 
den beschouw d, zochten de m ilitairen ander em plooi. D at vonden zij in het verkennen en in 
bezit nem en van nieuwe, onbekende en volkome lege streken. Romeins N ederland is immers 
onm iskenbaar militair; de enige bekende burgerlijke nederzetting is die van Nijmegen. H et ligt 
voor de hand , daar zij een blijvende bezetting en een verdere populatie  op het oog hadden, dat 
zij er enige versterkingen en forten bouw den om  te w onen en zich veilig te voelen op deze 
“b an d ” , die voorlopig bestond uit een smalle strook  van Keulen naar het noord-w esten, inder- 
daad langs de Rijn - de Renus, wat een der aanleidingen w erd to t het m isverstaan van de klas- 
sieken. Tussen die band en V laanderen vindt men m aar weinig rom einse sporen, al staat vast, 
bijvoorbeeld door de vondsten in B rabant, het a ltaa r van Sandraudiga te Rijsbergen en de Ne- 
hallennia-altaren in de O osterschelde, dat hier zo’n zelfde band  van penetratie heeft gelegen. 
V anzelfsprekend heeft de stratigrafische toestand  v a n ’t land hierbij een zeer grote rol gespeeld. 
Wil m en de noordelijke band perse de “ limes germ anicus” noem en, dan  ga men zijn gang. Het 
blijft wel m erkw aardig, dat er noch uit de historische geschriften noch uit archeologische ge- 
gevens iets blijkt van de funktie en betekenis van deze opgeschroefde “ limes germ anicus” . Na 
het m idden van de 3e eeuw bestond hij in geen geval meer; toen lag de “ limes germ anicus” on
m iskenbaar op de lijn Keulen - Boulogne.

Na het m idden van de 3e eeuw is het laagland van N ederland doo r de Rom einen verlaten, daar 
tengevolge van de transgressies dat deel van N ederland evenals trouw ens grote gebieden in 
V laanderen niet m eer bew oonbaar waren. H ierna werden Nijmegen en Xanten de eindpunten
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van de nu afgekapte noordelijke band. D e drie onderscheiden m ilitaire kam pem enten van N ij
megen, die zonder direkte opeenvolging en op verschillende plaatsen  liggen, tonen aan  dat deze 
defensie-lijn m aar betrekkelijk was en zelfs niet perm anent bezet is geweest, wat ook  al niet 
strook t m et een “ limes germ anicus” . H et beeld van X anten pas geheel in dit kader, al m oeten de 
rom einse en de vroeg-middeleeuwse traditie  van deze stad  aan eenzelfde nieuw en kritisch 
onderzoek als Nijmegen onderw orpen w orden. Zij was in geen geval identiek met C olonia T ra- 
jana , dat Trazegnies is, evenmin m et V etera, d a t Verviers is. H et leggen van twee romeinse plaat
sen op X anten, die doo r de bronnen op 80 km afstand van elkaar w orden genoem d, had  al lang 
duidelijk m oeten m aken da t men m et X anten  een onvoorstelbare farce aan het bedrijven was, 
bovendien een knoeipartij met de Peutinger-kaart. D e band van de stad met de m artelaren  van 
het Thebaanse legioen en St. V ictor m oet als een m ythe beschouw d w orden, ondanks dat men 
in X anten twee lijken, hoogstw aarschijnlijk uit de 4e eeuw ! heeft gevonden. D e m ythen we- 
melen van dit soo rt toevafligheden, die aangegrepen werden om  legenden te “ bewijzen” , terwijl 
men de geschreven bronnen  rustig liet liggen. Alle gegevens van het T hebaanse legioen wijzen 
op Zw itserland en de Provence; het ziet er zelfs naar uit dat X anten zijn traditie  en verering van 
St. V ictor niet van daaru it heeft gekregen, doch vanuit het noord-w esten van F rankrijk . D it 
even noodzakelijk onderzoek m oet iem and anders m aar eens doen; ik heb al genoeg op de vork. 
N a het m idden van de 3e eeuw hebben Nijm egen en X anten gefungeerd als voorposten van de 
“ limes germ anicus” , die toen ver naar het zuiden was teruggetrokken, terwijl in het tussenlig- 
gende gebied to t Keulen geen sprake m eer was van een rom einse bezetting. W at hadden de 
R om einen trouwens te vrezen van het R ijnland, van W estfalen o f  N iedersachsen? Die streken 
kom en to t in de 9e eeuw in geen enkele historische bron voor. En dit brengt ons to t de Albis, de 
Amisia en de Wisurgis, die natuurlijk niet de Elbe, de Eems en de W ezer zijn geweest. Wie wil 
gaan briesen, m oet daarm ee even wachten. D it probleem  w ord t bij Ptolem eus al voor een groot 
deel uit de doeken gedaan, m aar het kom t in zijn to taliteit aan  de orde in Deel II bij de teksten 
over Frisia en Saxonia. V oor X anten zie ook  tekst 389.

12. Toen ik in 1955 over deze zaak begon te publiceren, behoefde men geen helderziende te zijn 
om  te weten o f te bevroeden hoe zij zou gaan verlopen. Ik  was evenmin paragnost, m aar heb af 
en toe wel een helder ogenblik gehad. Ik heb er geen enkele m oeite mee om  te bekennen, d a t ik 
Tacitus “ G erm an ia” met opzet achter de hand heb gehouden voor de eindafrekening. Elk ver- 
wijt over deze taktiek  wijs ik bij voo rbaat af, d aar ik bij herhaling erop geham erd heb dat het 
absoluut noodzakelijk was om de klassieken opnieuw  te gaan lezen. D e classici, historici en 
archeologen hebben daarvoor ruim schoots de tijd gehad, w ant bijna dertig  jaren  m ag men toch 
wel ruim schoots noemen. H et beroeps-geduld van de archivaris bew erkte bij mij dat ik rustig op 
dit noodzakelijk  nieuw onderzoek bleef w achten. H et is echter niet'gekom en, zodat nu het be- 
wijs recht overeind staat dat mijn bestrijders geen onderzoek hebben ingesteld, d a t zij deze dertig 
ja a r  gewoon zijn voortgegaan met het herhalen van de oude kapitale fouten over G erm ania en 
het noorden  van F rankrijk , en dat zij door hun  verblindheid zelfs ervan w eerhouden werden om 
een van de eenvoudigste werken u it de historische lite ra tuur te raadplegen, d a t hun verblind
heid met een slag opheft. D e kwestie is al jaren  een in ternationale geworden. Vlaamse historici 
ageerden soms nog feller dan  de nederlandse. D e franse overtreffen beide groepen in ijzigheid 
en pertinente afwijzing, Toen het erop leek dat de franse historicus Georges D uby mij bij zou 
vallen, w erd hij met brieven uit H olland  en Belgie bestookt om  zijn aanvankelijke steun in te 
trekken en zijn kollega’s niet a f  te vallen. W elnu, Tacitus zet de hele akademische wereld voor 
schut als een gezelschap praatjesm akers, die de grondslag voor de geschiedenis van westelijk 
E uropa to taal hebben m isverstaan, niet eens de moeite nam en om  de klassieken te raadplegen 
en zodoende ten onder gaan aan hun kollektief gebral. Ten tweede male staan  zij schaak, om dat 
zij niet hebben opgem erkt dat Renus bij de klassieken vrijwel altijd Schelde betekent, en ten der- 
de male om dat zij de w est-orientatie van de klassieke schrijvers niet hebben doorzien, zij die
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zelfs na alle daaraan  bestede uitleg niet willen begrijpen en na alle gegeven bewijzen proberen  
te ontkennen. N atuurlijk! Vanwege de niet-opgem erkte w est-orientatie zijn zij nergens meer 
met hun interpretaties van de teksten. D e franse en de vlaam se historici past de grootste be- 
scheidenheid en een stilzwijgen v an ja ren , zodat zij zich eens kunnen gaan verdiepen in de voor- 
geschiedenis van hun land, die zij niet kennen. De nederlandse historici en archeologen m oeten 
eindelijk ophouden de teksten van de klassieke schrijvers naar H olland te trekken, die geschre- 
ven w erden een eeuw voordat de eerste Romein een voet in Nederland had gezet, welke teksten nog 
vier eeuwen ongestoord met dezelfde geografische details en nam en doorgaan nadat de laatste 
Rom ein er zijn hielen had gelicht. Afgezien van alle andere argum enten en bewijzen, worden 
zij reeds doo r de simpele chronologie als brallers ontm askerd.

13. H e t‘komplex van Germania bij Tacitus. D e nam enlijsten krijgen in dit boek een grote plaats 
en een zwaarwegende betekenis. Im m ers, de historische m ythen berusten voor het grootste deel, 
om niet te zeggen volledig, op  het zw abberen met historische nam en, het uit hun geografisch 
verband trekken daarvan, en het neerpatsen van deze fundam enten der ware geschiedenis op 
minstens 300 km verkeerd, in de ergste gevallen zelfs m eer dan 1000 km  van hun authentieke 
plaats. H et eerste gevolg daarvan is dat het grondgebied, doo r Tacitus bedoeld en beschreven, 
teruggevoerd moet w orden to t m inder dan 1/30 van hetgeen de historici ervan hebben gem aakt. 
Even duidelijk immers zegt Tacitus, dat alle doo r hem genoem de stam m en dichtbij elkander 
w oonden, w at zonder m eer al tegenspreekt d a t m en hen uitstroo ien  kan van de N oordzee tot 
aan R usland, o f van Zweden to t in H ongarije. H et tweede gevolg is, dat Tacitus het juiste, doch 
veel kleiner gebied gedokum enteerd heeft m et een overstelpend aan ta l nam en, die vandaag aan 
de dag nog de plaats van de stam m en bevestigen, m aar ook het geografisch kom plex bepalen 
dat hij beschreef. De verzam eling van zijn geografica levert een lijst van 82 namen op. S traks, bij 
de teksten van Strabo, Plinius, Ptolem eus en andere schrijvers, kom t daar nog een groter aantal 
bij. D ie van Tacitus zijn:

A bnoba - Argonne.
Aestii - Estreux.
A grippinenses - Keulen.
A lbis - Aa.
Alpes R aeticae - franse Alpen.
Anglii - Englos.
A ngrivarii - Angres.
A ravisci - Aire.
A sciburgium  - A uchy-au-Bois.

10. Aviones - Avion.
B astarnae - H ebuterne e n /o f  Basseux. 
Batavi - Bethune.
Boii - Boeseghem.
Bructeri - Broxeele.
Buri - Buire-au-Bois.
C ham avi - C am phin.
C hasuarii - Cattenieres.
C hatti - K atsberg.
C hauci - Chocques.

20. Cherusci - Cherisy.
C im bri - Sim encourt.
C otini - C antaing-sur-l’Escaut.
D acia  - D agny enz.
D anuvius - Aisne.

D ulgubini - D oullens.
Eudoses - H oudain.
Fenni - Feignies.
Fosi - Fosseux.
Frisii - V laanderen.

30. G am brivi - Cam brin.
G othones - G ouzeaucourt.
Halisii - H alluin.
H arii - H arnes.
Hellusii - Esquelbecq.
H elvecones - H aillicourt.
H elveti - H elfaut.
H ercules, kolom m en van - Cap-G ris-Nez. 
H ercynia silva - Katsberg.
H erm iones - Hermies.

40. H erm unduri - H erm elinghen.
Ingaevones - St. Inglevert.
Istaevones - Estevelles.
L angobard i - Lom pret.
Lem onii - L im ont-Fontaine.
Lygii - Ligny.
M anim i - M anin.
M arcom anni - M arconne.
M arsi - M arck.
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M arsigni - M archiennes.
50. M attiaci - M astaing.

M oenus - Maas.
N aharvali - Neuvireuil.
N aristi - N abringhen.
Nem etes - A trecht.
N ervii - Bavay.
N uithones - Noeux.
O ceanus - A tlantische O ceaan. 
O si - Ochtezeele.
Oxiones - Oxelaere.

60. Peucini - Puisieux.
Q uadi - Quiestede.
R aetia - Ressons enz.
Renus - Schelde.
Reudignes - Ruitz.
Rugii - Rougefay.

Sarm atae - Sermaise. 
Sem nones - Sempy.
Sitones - Cysoing. 
Suardones - Sequedin.

70. Suebi - omg. K ortrijk. 
Suiones - Souich, Souchez, 
T encteri - Tangry, Tingry. 
T reveri - Trier.
T riboci - Troisvaux 
T ungri - D oornik .
U bii - A ubigny-en-A rtois. 
U sipi - W eppes.
Vandili - W audignies. 
Vangiones - W annehain. 

80. V arini - W arneton.
V enethi - Vendegies.

82. W attiaci - W atten.

14. Aangevuld door de andere schrijvers. T acitus heeft natuurlijk  niet alle stam m en en alle geo
grafische details opgesom d. Bij andere schrijvers vindt m en andere details w anneer zij over de- 
zelfde streek schrijven zoals uit de kontekst duidelijk is. Deze details kom en bij de onderschei
den teksten aan de orde. V ooruitlopend op die teksten, geef ik  h ieronder de m assa stam nam en 
en de andere geografica, teneinde duidelijk te m aken da t de gangbare opvattingen m et de ro- 
meinse periode dezelfde verwerpelijke fragm enten-happerij hebben gepleegd als met de vroeg- 
middeleeuwse teksten, nam elijk het werken met en het lokaliseren van een klein aantal namen en 
het laten liggen van de overgrote meerderheid, terwijl toch vast s taa t dat het to taa l een sam en- 
hangend geografisch kom plex vorm t. U it de k rach t van T acitus’ “ G erm an ia” m oeten al deze 
nam en naar dezelfde streek teruggevoerd w orden. H et zijn er welgeteld 173, zodat het totaal op 
254 kom t, d a t de franse historici zich voor het grootste deel hebben laten ontfutselen doo r de 
foutieve opvattingen over G erm ania. De onderstaande stam m en en andere geografica horen 
eveneens in het noorden van F rankrijk  thuis:

83. A brod iti - H ebuterne.
A ctan ia  - Acquin.
A darna  - Ternoise.
A d D uodecim um  - M ontdidier. 
A lem anni - A llem ant.
A lisni - Haillines.
A m blava - Ambleteuse.
A m isia - Hem.

90. A m sia - Ames.
A m psivarii - Am brines.
A nartes - Annezin.
A rdenna - tussen T rier en Cassel. 
A rem orica - N orm andie.
A renatio  - A nnois.
A tax - Aude.
A ttuarii - Attin.
A tuacutum  - A ttin.

B aduhenna - Behagnies.
100. Baetasi - Bettignies. 

Bagiorenses - Baugies. 
Bagisino - Bavay.
Bassi - Basseux.
Behenni - Behagnies. 
Bituriges - Bettrechies. 
B lariaco - Berlancourt. 
Boem ani - Boin.
Bogadum  - Bouchain. 
B rachati - Braine.

110. Briones - Brienne-le-Chateau 
B ritanni - Bretigny.
Britones - Bretigny.
B urduris - Buire.
B urcana - Boursies. 
B urginatio  - Bohain.
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C adurci - Catheux.
Caeracates - Carency.
Caesia - Caestre.
C aledoni - Calonne.

120. Caleti - Clety.
Calucones - Calonne.
C anninefati - Genech.
C aritam i - Cartignies.
C arvone - Carvin.
C aspingio - Cam pagne.
C astra  H erculis - Roye.
C atualium  - C outhuin.
C atuslogi - Cattenieres.
Cevelum - Chevilly.

130. C harid ii - Cheriennes.
C hem ae - Chemy.
C isonum  - Cysoing.
Claris - Claire.
C litis - Clignon.
C olodici - Couloing,
C olonia - C oulogne (Calais).
C olonia  T raiana - Trazegnies.
C orbulo  - Corbehem .
C ruptorix  - Crochte.

140. D alm atae - Damousies.
D an i - N orm andie.
D ina  - Dives.
D rusinae - D rouvin.
Eburones - Evry.
E lna - Liane.
E vitano - Evin-M alm aison.
F ab aria  - Favreuil.
F levum  of A lmere - Plaine F lam ande. 
F an fana  - Fam poux.

150. Feresne - W arem me.
Flenio - Fliennes.
F letione - Flechin.
F oro  A driani - H ardinghen. 
G em iniaco vico - G em bloux. 
G essoriacus - Boulogne.
G rinnibus - Grivesnes.
G ubern i - Gouves.
G ypedes - Quievry.
H alani - H alluin.

160. H elinium  - Liane.
H eruli - H ericourt.
H issca - Sambre.
H ister - Huistre.
H onorian i - H ornaing.
Icium  - Boulogne.

Incriones - Equires.
Indistavisae - St. Inglevert.
Intuergi - Ennetieres.
Ip ad a  - Epte.

170. Isla - Lys o f Leie.
Lam izon - Laize.
L andud i - Landas.
L auri - Lum bres.
Ledus - Lys o f Leie.
Legia - Lys o f Leie.
Levesano - Laventie.
L inac - Liane.
L inones - Liencourt.
L ippia - Lys o f Leie.

180. L itus Saxonicum  - zuid Boulogne.
L ongi Pontes - Longfosse.
L ugdunum  B atavorum  - Leulinghen.
L upia  - Louvignies.
M annaricium  - Merville.
M arcis - M arck.
M arsaci - M archiennes.
M atellione - Le M at.
M aurungani - M orini.

190. M ediolanum  - M oignelee.
M enapii - Cassel.
M ons T aunus - M ontigny.
M orini - Terw aan.
M orim arisca - St. Om aars.
N avalia - Nave.
N erterian i - Niergnies.
N igropullo  - N oires Terres.
N igrum  Fluvium  - N oir d ’Aa.
N in ttaci - Noizy-le-Comte.

200. N oita  - Noeux.
N ovarii - N ouart.
N ovesium  - N ouvion-sur-M euse. 
N oviom agus - Noyon.
O brinca - Rijn.
O ppidum  B atavorum  - Bethune.
O xmiso - Exmes.
Phrudis - Somme.
Picti - Pihem o f Pihen.
P raetorium  A grippinae - Elinghen.

210. P raem ontorium  C im brorum  - Cap-Gris-Nez. 
R aurici - Recourt.
R im i - Rimeux.
R ipuarii - R ibecourt.
R usbeas - R oubaix.
R uteni - R uitz (Barlin).
Sabariensis - Sambre.
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220. Scoti - Escaudain.
S iatu tanda - Sithiu, St. O m aars. 
Silingi - Sailly.
Sirm ium  - Sermaise.
Sorabi - Sorbais.
S tereontium  - Estreux.
Sturii - Estreux.
Suaeucones - Souchez.
Sygambri - bij de Sambre. 
Tabiis - Etaples.

Saevo - Cassel. 
Salii - Selles. 
Santones - Saintes.

T exuandrii - Taxandria. 
T horingia - D oornik . 
T hunerus - Thon.
T ilia - Tilques.

230. T abuda - Authie.
T axandria  - W estrachia (n.w. A trecht). 
T eucera - Thievres.
T euderium  - D ouriez.
T euton i - Doudeauville.
T exalia - Axles.

240. T raiectum  - Tournehem . 
T reva - Thievres.
T ricensim a - Troisvaux. 
T uban ti - T hun.
T ungri - D oorn ik  o f Tingry. 
Vaccaei - Vacquerie.
V ada - V audancourt. 
V adicassi - Vaudignies. 
Vahalis - Oise.
V alentinianes - Valenciennes.

250. V erdaci - W argnies.
V ictrenses - V itry-en-A rtois. 
V indolici - Vincelles.
V istula - Vesle.

254. W isurgis - W imereux.

KONKLUSIE

De juiste lezing van T acitus’ “ G erm ania” on thu lt in een slag een der fundam enten van de histo- 
rische mythen, die m eer om vatten dan  N ederland alleen, nam elijk de to taal foutieve konceptie 
van G erm ania uit de rom einse periode. In d it werk spreekt Tacitus met geen w oord  over N eder
land. Hij heeft dit evenmin gedaan in zijn “ A nnales” en “ H isto riae” . Zijn beschrijving van de 
streek dokum enteert hij met een groot aan ta l p laatsnam en, nergens in het noorden  terug te vin- 
den, w aardoor het hanteren van een p aar teksten u it zijn werken op N ederland en het overslaan 
van de massa, ten voeten uit getekend w ordt als een erbarm elijke fragm enten-happerij, die de 
grondbeginselen van de historische geografie niet kent. H et probleem  van de Renus als Schelde 
presenteert hij zo helder als glas. D at zijn D anuvius de Aisne is en niet de D onau , toon t op zich 
al aan  hoe fundam enteel de historici hem hebben m isverstaan. V oor een zaak echter m oeten wij 
Tacitus bijzonder dankbaar zijn. Hij ontm askert de B ataven-traditie van N ederland als vol- 
slagen gebral, wijst de Patavia van de Peutinger-kaart aan  F rankrijk  toe, en rekent h ierdoor zo 
definitief a f  met karolingisch Nijmegen, dat de rest van dit boek eigenlijk achterwege had kun- 
nen blijven. M aar om dat de hersenspoeling diep was doorgedrongen, m oeten we de contra- 
spoeling voortzetten.
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B E T  H V N  ! A. B E T H  V N  I  A ,

B E T H U N E , he t o u d e  “ O p p id u m  B a ta v o ru m ” w a t d o o r  de n a a m  v an  de s ta d  be- 
vestigd  w o rd t, n a a r  een  g ra v u re  van  J a n s s o n  u it 1640.
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E en  p ra c h tig  en  d u id e lijk  v o o rb e e ld  v a n  de v o o rh e e n  g eb ru ik e lijk e  west-orientatie, 
v o o rk o m e n d  in  h e t “ L iv re  des R o u e s ” v a n  Is id o ru s  v an  S ev illa  u it  d e  9e eeuw , 
n a a r  een  m a n u s c r ip t u it  de k e rk  v a n  S te . M a r ia  te  L a o n .
N O O R D : d e  S u b so la n u s , de o o s te n w in d , m e t lin k s de  V u ltu rn u s , d ie  a lles d ro o g t, 
en  rech ts  de  E u ru s , d ie  w o lk en  b re n g t, is in  w e rk e lijk h e id  O O S T .
W E S T : de  S e p tre n tr io n , de N o o rd e n w in d , g e fla n k e e rd  d o o r  C irc iu s, d ie  sn eeu w  
en  ijs b re n g t, en links d e  A q u ilo n  o f  B o re a s , d ie  d ro g e  en ijzige lu c h t b la a s t, is in 
w e rk e lijk h e id  N O O R D .
Z U ID : de  Z e p h y r o f  F a v o n iu s , d ie  d e  b lo e m e n  d o e t g ro e ie n , verg eze ld  v a n  de 
A fricu s , die d o n d e r  en b lik sem  b a a r t ,  en  d e  C h o ru s , d ie  een  k la re  h em el b re n g t, is 
in w e rk e lijk h e id  W E S T .
O O S T : de A u s te r , Z u id e n w in d , d ie  m e t z ijn  tw ee gezellen  de  g ro te  w o lk en  a a n - 
v o e rt m e t w a rm e  en o v erv lo ed ig e  regen , is in w e rk e lijk h e id  Z U ID .
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DE WEST-ORIENTATIE

Mijn belangrijkste ontdekking was niet dat Noviomagus Noyon is, of dat de Bataven in 
destreek van Bethunezetelden, maar de west-orientatie bij vrijwel alle klassiekeschrij- 
vers, welke hantering en benaming van de windrichtingen tot in de vroege middel- 
eeuwen zijn voortgezet. Wat zij noorden noemen, is voor ons west. Vandaar dat ik dit 
verschijnsel de west-orientatie heb genoemd. Het spreekt vanzelf dat de schrijvers niet 
alleen noord en west verwisselden, maar dat de korrekties, noodzakelijk om hun tek
sten goed te verstaan, op de hele w indroos moeten worden toegepast. Noord is west; 
west is zuid; zuid is oost en oost is noord, tegen de klok in omdat hun noord een kwart- 
slag naar links moet. In het begin, toen ik in mijnonbevangenheid dacht dat hetal lang 
door de historici was opgemerkt, heb ik d it verschijnsel te onvolledig toegelicht en 'n 
keer, even onbevangen, west in plaats van septentrio - noord geschreven. Dit ontlokte 
Stolte de triomfantelijke kreet dat ik geen Latijn ken. In werkelijkheid betekende het, 
dat hij de west-orientatie nooit gezien en begrepen had, wat trouwens ook de grond- 
fout is van zijn proefschrift over de Geograaf van Ravenna. Het niet opmerken van de 
west-orientatie ligt mede ten grondslag aan alle foutieve opvattingen over de histo
rische geografie van westelijk Europasindsde Romeinen. Alles wat in het noorden van 
Duitsland en in Nederland werd gerekonstrueerd, moet reeds vanwege het ene punt 
van de west-orientatie in Vlaanderen en Frans Vlaanderen worden neergezet. Zo sim- 
pel ligt de hele affaire. Daar kwamen de even fundamentele vergissing met Renus- 
Schelde bij, de mythen van Nijmegen en de Betuwe, en de grandioze vervalsingen van 
Echternach dat Holland de mythe van St. W illibrord op de koliekteschaal van geldzucht 
presenteerde, en de nederlandse mythe was kompleet. Camps heeft onlangs (Ned. 
Archievenblad, 1983, p. 249) gesneerd, dat ik dan maar een nieuwe geschiedenis van 
Europa moet schrijven. Dat is niet meer nodig, daardenugesignaleerde west-orientatie 
de hoogst noodzakelijke korrekties zal aandragen.

TRADITIE SINDS DE ROMEINEN

“Wij hebben een traditie sinds de Romeinen in handen”, Met Hugenholtz over Neder
land schallen toen de twijfels allerwegen, ook in universitaire kringen begonnen door 
te dringen, en de ene na de andere historicus onverbloemd over “ het zwarte gat” in de 
nederlandsche geschiedenis begon te spreken. Wanneer zijn stelling op waarheid be- 
rust, laat hij d it dan aantonen, daar het warempel toch eenzaak is die niet met een kreet 
afgedaan kan worden. Immers, na die kreet is het een farce dat het Bronnenboek van 
de romeinse periode en to t de vroege middeleeuwen vijf verminkte teksten uit de klas- 
sieke schrijvers aanhaalt (Bronnenboek nrs 2, 3, 4, 18, 19), en er een paar honderd 
overslaat, alvast'n honderd ind itdee l gesignaleerd, en nog eens een dikke honderd die 
in Deel II volgen. “ Germania" van Tacitus heeft afdoende duidelijk gemaakt, dat de 
vroege middeleeuwen niet losgemaakt kunnen worden van de romeinse periode, daar 
de twee tijdperken met een ontelbaar aantal draden aan elkaarvastzitten, vanzelfspre- 
kend in de juiste streek. Bovendien behoort een historisch onderzoek vooraan in detijd  
te beginnen, in de oudste periode, en niet terugwerkend van de 10e of 12e eeuw naar de 
Romeinen toe, wat sinds de 16e eeuw de algemene methode is geweest, wetenschap- 
pelijk radikaal fout maar ook dramatisch fout, omdat de latere historici dezeterugwer-
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kende methode als een bevestiging van de historische kontinuiteit hebben opgevat, 
wat Hugenhoitz klaarbiijkelijk ook doet. Bij zo’n stelling hoort vanzelfsprekend ook het 
bewijs dat de tradltie in de tussentijd heeft bestaan, wat al helemaal niet het geval is, 
daar men in Nederland pas in de 16e eeuw over Bataven en Romeinen begint te spre- 
ken. Het is een volgend voorbeeld der fragmenten-happerij van het Bronnenboek: een 
paar teksten geven, die nog als “ nederlands” te verkopenzijn, en honderden overslaan 
waarmee het niet voor de dag durft te komen omdat het franse er te duidelijk op ligt.

EEN TIP VOOR MIJN FANS

Van verschillende kanten in Nederland, Belgie en Frankrijk wordt mij verzekerd, dat 
het aantal van mijn fans groter is dan ik misschien denk. Ik ben hen dankbaar voor hun 
morele steun. Velen van hen blijkenzich bovendien in tezetten om dekwestie bij vrien- 
den en kennissen bekend te maken en mij te verdedigen. Meestal moeten zij optornen 
tegen een ijzige afwijzing, gepaard gaande met lachbuien, van lieden die nooit een 
bladzijde van mij gelezen hebben en hun oordeel baseren op de spot-artikelen in de 
kranten. Ik wil mijn fans een goedetip geven: Besteedt uw tijd en uwenergie niet meer 
aan het bekeren van deze “wetenschappers” (sic!), maar snoert hen eensen voorgoed 
de mond met deze drie magische woorden: GERMANIA VAN TACITUS.

DELAHAYE SLAAT ME TEVEEL OVER...

In een interview met “ Dagblad De Stem” uit Breda zei prof. H.P.H. Jansen: Delahaye 
doet aardige dingen, maar hij slaat me teveel over” . Wat ik overgeslagen heb, werd niet 
vermeld. De professor, die toch geacht moet worden de bronnen te kennen, vindt het 
blijkbaar heel gewoon dat het Bronnenboek 900 overslagen pleegt, en dat B lokerzo ’n 
dikke 1800 op zijn naam heeft gezet. Deze komen in de delen II en III aandeorde. Dit is 
meten met twee maten: de akademische wereld mag overslaan wat zij wil, voorname- 
lijk waar zij geen raad mee weet, daarvan zelfs een systeem maken zoals het Bronnen
boek, en Jansen verwijt mij in het wilde weg, zonder ook maar een zaakte noemen, dat 
ik dingen oversla. Is dat nog serieus? Of is het doodgewoon onwetenschappelijk been- 
tje lichten, teneinde ook die kreet weer door het land te doen gaan?

*
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2. DE ROMEINSE GEOGRAFISCHE BRONNEN

H ier zijn de teksten van de klassieke schrijvers verzam eld, die geen verhalen doch zuiver geo
grafische mededelingen bevatten. Enkele vroeg-middeleeuwse teksten zijn eraan toegevoegd 
om  te illustreren, dat bepaalde begrippen nog lang na de Rom einen in leven zijn gebleven en dat 
de schrijvers m et de term en van de klassieken voortgaan. D e m eer verhalende teksten worden 
elders gegeven. O ok die bevatten tal van geografische details, zodat zij straks de hieronder 
staande gegevens aanvullen. V oor het algem ene beeld zijn deze geografische teksten m eer dan 
voldoende. Bij het raadplegen van de serie d ient men zich twee zaken goed te realiseren: 1. V oor 
ca. 50 na Chr. kan geen Romein over Nederland geschreven hebben, daar N ederland pas om- 
streeks 50 na Chr. door de Rom einen ontdek t en in bezit genom en is. 2. Na ca. 250 na Chr. kan 
geen klassiek schrijver meer over N ederland geschreven hebben, omdat de Romeinen toen het 
land verlaten hadden, wat de archeologie afdoende aan to o n t en de bodem  van N ederland ten 
stelligste bewijst, daar de rom einse relikten vier tot zes m eter beneden het huidige maaiveld 
w orden teruggevonden. In deze voor N ederland b lanko tussenperiode gaan de berichten even- 
wel zonder de minste onderbreking door, zodat het dan  als een paal boven w ater vast s taa t dat 
zij niet voor N ederland geschreven werden. Deze teksten overbruggen zodoende de rom einse 
bezetting van N ederland, w aardoor bewezen is dat zij zowel voor als na de Rom einen in N eder
land  een geheel andere streek beschrijven. M en vervalt natuurlijk  in de grofste fouten , wanneer 
m en zoiets simpels en zoiets essentieels als de chronologie uit het oog verliest, en teksten toepast 
op een landschap, terwijl dit zowel van de kan t van de schrijver als van de kan t van het land- 
schap volslagen onmogelijk is.

TEKSTEN 1 9 -1 1 1

Tekst 19.
7 0 - 1 9  voor Chr. Virgilius over de Renus Bicornis.
In  zijn Aeneas verhaalt Virgilius over de triom f van A ugustus, die was afgebeeld op het schild 
van Aeneas. O nder de afgebeelde taferelen noem t hij: De Morini (Terw aan), de laatste van de 
m ensen, aan de Renus Bicornis (Schelde).
Bron: Virgilius, Aeneis, V III, 726.

Tekst 20.
70 - 17 voor Chr. Servius geeft komm entaar op Virgilius.
D e M orini (Terw aan), de volken op het uiteinde van G allia, dat op Engeland uitziet, dicht bij de 
Oceaan (A tlantische Oceaan). Renus (Schelde), een rivier in G allia, die de G erm anen van Gallia 
scheidt. Bicornis (tweehoornig) echter, om dat dit gemeen is aan  alle rivieren, o f speciaal voor de 
Renus (Schelde) geldt, die in twee strom en vloeit; doo r de een die de grens vorm t van het rom ein
se rijk, door de andere die langs de barbaren stroom t, w aar hij Vahal (Oise) genoem d w ordt en 
hij het Eiland van de Bataven (Bethune) vorm t.
Bron: Servius, C om m entarius in Virgilii A eneiden, V III, 727.
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D E TEKSTEN VAN STRABO (60 voor Chr. - 20 na Chr.)

Tekst 21.
Algemene beschrijving van Celtica.
D aarna  (na Spanje) vindt m en Celtica, dat zich naa r het oosten (lees: noorden) u itstrek t to t aan  
de Renus (Schelde). De noordelijke (lees: westelijke) kan t van het land w ordt over zijn gehele 
lengte bepaald door de Britse Zee (H et K anaal). H et eiland van Engeland strekt zich inderdaad 
over zijn gehele lengte uit tegenover en parallel m et Celtica en m eet ongeveer 5000 stadia. De 
oostelijke (lees: noordelijk) zijde w ordt bepaald doo r de Renus (Schelde), wiens loop parallel 
ligt met de bergketen van de Pyreneeen. D e zuidelijke (lees: oostelijke) kan t w ordt gevorm d 
do o r de (franse) A lpen vanaf de Renus (Schelde) en doo r onze eigen zee (M iddell. Zee), over de 
gehele lengte bespoeld door de zeebaai G alatica; daar liggen de steden M arseille en N arbonne... 
Bron: S trabo, G eographia, II, 5, 28.

Nota: Er dienen drie zaken opgem erkt te worden: 1. dat S trabo de west-orientatie han teert, wat 
reeds bij deze eerste tekst duidelijk is, en w at in  volgende nog helderder aan het licht treedt.
2. D at bij hem , evenals bij Tacitus, Renus altijd  Schelde betekent, w at straks verschillende malen 
bevestigd w ordt, vooral in zijn beschrijvingen over de M onden van de Renus. 3. D at Strabo 
schreef voordat de eerste Rom ein een voet in N ederland zette, en blijkens de hele strekking van 
zijn verhaal schrijft hij over een streek die al lang d o o r de Rom einen werd beheerst. De historici 
hebben deze drie faktoren  niet opgem erkt en derhalve de teksten van S trabo to taal misverstaan, 
w ant hij heeft m et geen w oord N ederland of het daarnaast gelegen gebied van D uitsland  aan- 
geraakt. D e chronologie in de gaten houden, m oet als het fundam ent van het historisch onder- 
zoek w orden beschouwd, en zeker van het historisch-geografisch onderzoek, anders vervalt 
m en in absurditeiten, die al doo r de chronologie alleen w orden onthuld .

Tekst 22.
Nadere beschrijving van Celtica.
H et land dat wij Celtica noem en w ordt in het westen (lees: zuiden) begrensd door de keten van 
de Pyreneeen, die met hun beide uiteinden de zee raken, de Binnenzee (M iddellandse Zee) en de 
Buitenzee (A tlantische Oceaan). In  het oosten (lees: noorden) doo r de Renus (Schelde), die pa
rallel loopt met de Pyreneeen (dus is het niet de Rijn). Zijn grenzen (nl. van Celtica) liggen in het 
noorden (lees: westen) en het zuiden (lees: oosten) tussen het noordelijk  (lees: w estelijk)uiteinde 
van de Pyreneeen en de Monden van de Renus (Schelde). A an de andere kan t kom t eerst de zee, 
die M assilia (M arseille) en N arbonne bespoelt, tussen het zuidelijk (lees: oostelijk) uiteinde van 
de Pyreneeen en de bronnen van de Renus (Schelde). R echthoekig op de Pyreneeen ligt het ge- 
bergte van de Cevennen; het breekt de vlakten in het m idden en eindigt bij Lyon in het centrum  
van het land... D an kom t het land van de Belgae met de rest van de volken langs de O ceaan 
(A tlantische O ceaan) to t aan  de Mond van de Renus (Schelde), daaronder begrepen enige volken 
van de Renus (Schelde) en de (franse) A lpen...

Keizer A ugustus heeft Celtica in vieren verdeeld. Hij had een provincie gem aakt van de Kel- 
ten in N arbonne, een ander van de A quitani, zoals C aesar die al had  ingedeeld, m aar hij voegde 
er 14 volken aan toe, die het gebied bezetten tussen de G aronne en de Loire. W at betreft de rest 
van het land: na dat in tweeen gedeeld te hebben, gaf hij aan  L ugdunum  (Lyon) m et als grens de 
bovenloop van de Renus (Schelde), en aan  de Belgae het andere deel.
Bron: S trabo, G eographia, IV, 1,1.

Nota: H ier blijkt al heel duidelijk dat S trabo met Renus de Schelde bedoelt, ten eerste om dat hij
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die parallel laat lopen met de Pyreneeen, ten tweede om dat de provincie Lugdunensis niet, en na 
de noodzakelijke korrektie van de w indrichting zeker niet aan  de duitse Rijn grenst. Tweem aal 
verm eldt hij de M onden van de Renus als grensbepalend p un t en telkens blijkt dat hij N ederland 
niet bedoeld kan hebben.

Tekst 23.
Wegen en verbindingen in Gallia.
Een der bergpassen, die van Italie uit toegang geven to t Celtica, over de A lpen en noordelijk  
(lees: westelijk) gelegen, is die vanuit het land der Salasses (A osta, It.) n aar Lyon leidt. Hij bevat 
twee routes, een die op het grootste deel van het tra jek t geschikt is voor karren , de andere over 
de Poeninus (M ont Joux) is sm al en raw  m aar kort. Van Lugdunum  (Lyon) heeft A grippa het 
vertrekpunt van de grote routes gem aakt. Een gaat doo r het gebergte van de Cevennen en ein- 
d igt bij de Santones (Saintes, C harente) en in A quitanie. De andere is die van de Renus (Schelde) 
en  van de O ceaan (A tlantische O ceaan), die de derde is en voert n aar de Bellovaci (Beauvais) en 
de Ambiani (Amiens). Tenslotte de weg die leidt naar N arbonne en de kust van de M iddellandse 
Zee, die de vierde is. M aar men kan ook... (van Italie u it, bedoelt S trabo) do o r een bergpas van 
de Ju ra  het land van de Sequani (bovenloop van de Seine) en de Lingones (Langres) bereiken, 
w aar de route zich in twee arm en verdeelt, een n aa r de Renus (Schelde), de andere n aar de O ce
aan (A tlantische Oceaan).
Bron: S trabo, G eographia, IV, 6, 11.

Nota: D e grote verbinding n aar de M onden van de Renus loopt derhalve over Beauvais en A- 
miens. K an het nog duidelijker worden u itgedrukt d a t de M onden van de Renus in het noord- 
westen van F rankrijk  liggen? D e bergpas over de Ju ra  doet van de andere kant de deur dicht: 
wie vanuit Italie naar de duitse o f de nederlandse Rijn wilde, ging toch zeker niet over de franse 
Ju ra .

Tekst 24.
Algemene beschrijving van Belgia.
L aten we eraan  toevoegen: hoe dichter die volken van het noorden (lees westen) aan  de O ceaan 
(A tlantische O ceaan) raken, des te strijdvaardiger zijn zij. D e m oedigsten onder hen, zegt men, 
zijn de Belgae, een natie verdeeld in 15 volken en w onend op de kusten van de O ceaan (A tlan
tische O ceaan) tussen de Renus (Schelde) en de Loire. Zij zijn de enigen die de invasies van de 
Cimbren (Sim encourt) en van de Teutonen (D oudeauville), u it G erm ania gekom en, to t staan  
hebben gebracht. Als de besten onder hen w orden de Bellovaci (Beauvais) en na hen de Suesso- 
nes (Soissons) beschouwd. De belangrijkheid van het aan ta l van de gallische bevolking is door 
onze schrijvers voor de Belgae geschat op bijna 300.000 m annen in staat de wapens te dragen... 
D ie gegevens tonen een sterke bevolking aan  en bewijzen nogm aals, wat ik boven reeds zei, de 
v ruch tbaarheid  van de gallische vrouw en en hun kw aliteit van goede voedsters.
Bron: S trabo, G eographia, IV, 4, 2, 3.

Tekst 25.
Nadere beschrijving van Belgia.
N a de grondgebieden van A quitanie en N arbonesia volgt to t aan  de grens van de Renus (Schel
de) over diens gehele lengte het grondgebied, dat van de ene kan t begint aan  de Loire, van de 
andere kan t bij de loop van de Rhone tussen h aar b ron  en haar aankom st bij Lyon. H et boven- 
ste deel, nam elijk het gebied van de bronnen van de Renus (Schelde) en van de Rhone tot bijna 
in  het m idden van de vlakten, behoort to t Lugdunensis, en de rest, w aaronder de kust van de 
O ceaan (A tlantische Oceaan), heeft een andere territoriale indeling, die men aan de Belgae toe- 
schrijft.
Bron: S trabo, G eographia, IV, 3, 1.
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Nota: H et lijkt erop, dat S trabo, doo r verschillende m alen op de Renus terug te kom en, heel 
duidelijk heeft willen m aken, dat hij de Schelde bedoelt. O ok deze tekst is helder; de grens van 
Belgia kan  niet bij de bronnen van de duitse Rijn gelegd worden. Bovendien p laatst S trabo die 
in de buurt van de bronnen van de Rhone.

Tekst 26.
Strabo beschrijft de gebergten.
(over de A lpen.) De eerste keten, niet erg hoog en gericht naar het oosten (lees: noorden), is ge- 
legen aan de overzijde van de Renus (Schelde) en zijn meer, daar w aar zich de bronnen bevinden 
van de Istrus (H uistre) bij de Suevi (omg. K ortrijk) en het Hercynisch Woud (Katsberg). 
Bron: S trabo, G eographia, IV, 6, 9.

Tekst 27.
Strabo over de Boii en het Hercynisch Woud.
Na de volken van Celtica w onen de G erm anen aan de overzijde van de Renus (Schelde) naar het 
oosten (lees: noorden). Zij verschillen weinig van de G alliers, alleen in w ildheid, lichaam sbouw  
en de kleur van hun haren. M aar in hun vorm , zeden en eetgewoonten zijn zij gelijk aan de G al
liers. H et lijkt mij toe dat de Rom einen hen terecht hun naam  gegeven hebben (germ anus=  
broer), d aar zij hebben willen u itdrukken  da t zij de broers van de G alliers zijn. De eerste streek 
van de G erm anen is bij de Renus (Schelde) vanaf zijn oorsprong  to t aan de monden. De loop van 
deze rivier du id t ook de westelijke (lees: zuidelijke) kan t van G erm ania aan... Posidonius ver- 
haalt dat de Boii (Boeseghem) eens het Hercynisch Woud (K atsberg) bew oonden en de Cimbren 
(Sim encourt) verdreven hebben.
Bron: S trabo, G eographia, VII.

Nota: M en begaat een dodelijke vergissing, w anneer men de “ w estgrens” van G erm anie niet 
m et “ zuidgrens” korrigeert. U iteraard  m oet hierbij aan  de conceptie van Tacitus over G erm a
nia gedacht w orden en niet aan de zuidgrens van D uitsland.

Tekst 28.
Beschrijving van de Seine en de Renus (Schelde).
Een derde rivier (na de Rhone en de Saone), Seine genoem d, die eveneens in de (franse) Alpen 
ontspring t, stroom t naar de O ceaan (A tlantische O ceaan) parallel met de Renus (Schelde), in 
de tegenovergestelde richting van de Saone. Zij loopt doo r het gebied van het volk m et dezelfde 
naam  (de Sequani), dat in het oosten (lees: noorden) aan  de Renus (Schelde) raakt...

De Renus (Schelde) van zijn kan t stroom t eerst uit in grote m oerassen evenals in een groot 
meer, w aar de Raetii (Ressons) en de Vindolici (Vincelles, M arne) twee volken in en aan  de over- 
kan t van de (franse) Alpen aan zijn oevers raken. De lengte van zijn loop is doo r Asinius geschat 
op 6000 stad ia , m aar dit is hij in werkelijkheid niet. In rechte lijn gemeten, zal het een weinig 
m eer dan de helft van dit getal zijn; voegt men er 1000 stadia aan  toe, om rekening te houden 
met de bochten, dan zal dit voldoende zijn. De Renus (Schelde) vorm t niet alleen een onstuim ige 
rivier, die de bouw  van bruggen moeilijk m aakt, eenm aal dat hij de bergen verlaten heeft, ligt de 
rest van zijn stroom  horizontaal in vlakten... A sinius bevestigt wel dat hij twee m ondingen heeft 
en kritiseert de andere schrijvers die er m eer noem en. H et is integendeel w aar d a t de Renus 
(Schelde), evenals de Seine, een zekere uitgestrektheid van het gebied met zijn m eanders om vat, 
m aar niet zoveel als hij beweert.
Bron: S trabo, G eographia, IV, 3, 1,2.

Nota: H et is am usant, bij de rom einse schrijvers de diskussies te volgen over het aan ta l der 
M onden van de Renus, een zinloos d ispuut om dat waarschijnlijk geen van hen de situatie ter
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plaatse heeft gezien. Bovendien kan elk van hen op zijn m anier gelijk hebben, en wel om  twee 
redenen. H et staat vast dat in de loop van de eerste 6 eeuwen veranderingen zijn opgetreden in 
de stroom  en de vertakkingen van de Schelde. Bovendien blijkt herhaalde malen, d a t de een de 
w ateren tussen de vele eilanden bij het stroom gebied van de Schelde rekent, terwijl de ander die 
als een onderdeel van de zeebaai beschouwde. H et d ispuut zegt dus niets, zeker niet voor N eder
land , w ant daarover ging het bij hen niet.

Tekst 29.
Engeland tegenover de Monden van de Renus (Schelde).
D e twee rivieren (Seine en Loire) strom en van het zuiden naar het noorden  (lees: van het oosten 
naar het westen). Tegenover hun  m onden bevindt zich Engeland, dat zo dicht bij de m onding 
van de Renus (Schelde) ligt, dat men Kent kan zien, de oostelijke (toevallig goed !!) pun t van dit 
eiland, dichterbij dan bij de m onden van de Seine. C aesar had daar (nl. bij de M onden van de 
Renus) zijn basis gelegd voor zijn oversteek naar Engeland.
Bron: S trabo, G eographia, IV, 3, 3.

Nota: In  zijn opvatting  was Engeland een driehoek, n aar het noorden  (lees: westen) gericht; zijn 
oostelijke aanduiding van K ent zou men derhalve ook met noordelijk  m oeten vertalen; toe
vallig behoeft dit niet, om dat oostelijk hier met onze opvatting  overeenstem t.

Tekst 30.
Kent tegenover de Monden van de Renus (Schelde).
Engeland heeft de vorm  van een driehoek. Zijn grootste hoek ligt tegenover Celtica en is niet 
langer o f  korter, daar men ongeveer 4300 of 4400 stadia telt voor de twee zijden: die van Celtica 
vanaf de Monden van de Renus (Schelde) to t aan  het noordelijk  (lees: westelijk) uiteinde van de 
Pyreneeen in A quitanie, en die van E ngeland tussen Kent, dat recht tegenover de Monden van de 
Renus (Schelde) ligt, en zijn westelijke (lees: zuidelijke) zijde, recht tegenover A quitanie en de 
Pyreneeen. Deze m aat is die van de kortste afstand tussen de Pyreneeen to t de Renus (Schelde), 
terwijl de langste afstand 5000 stadia bedraagt. W aarschijnlijk is er een zekere afwijking in de 
parallellen van de stroom  (de Renus) en de keten van de Pyreneeen; de twee lijnen buigen naar 
e lkaar toe w aar zij d ichter bij de O ceaan (A tlantische O ceaan) kom en.

Er bestaan vier norm ale verbindingen om zich van het vasteland n aar Engeland te begeven, 
w aarvan de vertrekpunten liggen bij de Renus (Schelde), de Seine, de Loire en de G aronne. 
Evenwel, w anneer men vertrekt vanuit de streek van de Renus (Schelde), neem t men de boo t niet 
in de monden zelf van deze rivier, m aar bij de M orini (Terw aan), de buren van de Menapii (Cas- 
sel), bij Itium (Boulogne), w aar C aesar zijn basis legde toen hij zich voorbereidde om  n aar het 
eiland (Engeland) te gaan. In de nacht lichtte hij het anker en tegen vier uu r in de m orgen be- 
reikte hij de tegenover liggende kust na een reis van 320 stadia (ca. 59 km).
Bron: S trabo, G eographia, IV 5, 1, 2.

Nota: M et deze teksten van S trabo zijn de M onden van de Renus in N ederland definitief naar 
het rijk der fabelen verwezen. H ad  S trabo het alleen gezegd, dan zou dit het einde nog niet zijn 
geweest. D och Tacitus, Ptolem eus, de P eutinger-kaart die het zelfs visueel afbeeldt, de Raven- 
nas en de andere schrijvers zeggen precies hetzelfde. N ogm aals m oet opgem erkt w orden, dat 
S trabo schreef voor de rom einse okkupatie van N ederland, zodat dit station  van vertrek  naar 
E ngeland aan de Renus al een in G riekenland bekend begrip was, dat derhalve al langer bestond 
en niet in N ederland lag. De term  Monden van de Renus met dezelfde p laatsbepaling w ordt door 
de vroeg-middeleeuwse schrijvers overgenom en. Hij prijk t enkele m alen in de levensbeschrij- 
vingen van de eerste zendelingen zoals St. W illibrord en St. Bonifatiys en kom t eveneens ver-
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schillende malen voor in de verhalen over de N oorm annen, w aar het duidelijk is d a t zij V laan
deren aanvallen, en w ordt to t ver in de lOe eeuw volgehouden om  de Schelde aan  te duiden. Al 
M et al, blijft er geen enkele tekst m eer over, w aarm ee de M onden van de Renus in  N ederland ge- 
legd kunnen worden. M en zie in de index, w aar verwezen w ordt n aar alle teksten overde  M on
den van de Renus; dan kan  eenieder konstateren  d a t zij een doorlopende en aaneensluitende 
serie vorm en, die van de le  to t ver in de lOe eeuw doorloop t, en tussen de 3 een d e  lO eeeuw phy- 
siek al niet op Nederland kan  slaan, om dat de Rijn d aar in een stroom  bij het oostelijk begin van 
de huidige Betuwe in de zee viel. D at men deze omschrijving van M onden van de Renus in Ne
derland legde, was vanzelfsprekend de goden verzoeken; het leek zo perfekt te k loppen d a t een 
fatale verblinding onverm ijdelijk was, die ten overvloede zo diep doordrong , dat men enkele 
zeer simpele faktoren  niet m eer opm erkte, zoals de chronologie en de transgressies.

Tekst 31.
Strabo beschrijft de buren van de Bataven.
Op de M ediom atrici (M etz) en de Triboci (Troisvaux) volgen op de oever van de Renus (Schel
de) de Treveri (Trier). Op dezelfde hoogte, m aar aan de andere kant van de Renus (Schelde), 
w onen de Ubii (A ubigny-en-Artois), die A grippina verlof gaf om  de rivier over te steken (en 
Keulen te stichten). O nm iddellijk na de Treveri (Trier) volgen de Nervii (Bavay), ook een ger- 
m aans volk. Tenslotte kom en de M enapii (Cassel), die aan  beide zijden van de rivier w onen (de 
Renus, Schelde), vlakbij haar mondingen in een streek van m oerassen en w ouden. In hun nabij- 
heid zitten de Sygambri (C am brin), eveneens een germ aanse stam . A chter deze vallei strekt zich 
het land van de G erm anen uit, die als de Suevi (omg. K ortrijk) bekend zijn...

Ten westen (lees: ten zuiden) van de Treveri (Trier) en de Nervii (Bavay) w onen de Senoni 
(Sens) en de Remi (Reims), evenals de A trebati (A trecht) en de E buroni (Evry, Seine et M arne). 
O p de Menapii (Cassel) volgen, langs de zeekust to t aan  de m ond van de Seine de Morini (Ter- 
w aan), de Bellovaci (Beauvais), de A m biani (A m iens) en de Caleti (Clety). H et land van de M o
rini (Terw aan) en dat van de A trebates (A trecht) en de E burones (Evry) gelijkt op dat van de 
M enapii (Cassel). H et bestaat u it een bosgebeid dat m en aanduid t met de naam  van Ardenne. 
Bron: S trabo, G eographia, IV, 3, 4 en 3, 5.

Nota: D a t Strabo de Bataven niet met nam e noem t, zegt niets d aar hij eveneens talloze andere 
stam m en van G allia en G erm ania niet noem t. A ndere schrijvers m aken duidelijk, da t de B ata
ven m idden tussen de stam m en w oonden die hij wel noem t, bijvoorbeeld de M enapii, Sygambri, 
Caleti en M orini.

De m ededeling over het vertrek van de Ubii kan niet van S trabo zelf zijn, doch is later aan 
zijn tekst toegevoegd, d aar dit feit en het vertrek van de U bii n aar Keulen pas ca. 27 na Chr. 
heeft p laats gehad.

STRABO LIGT VdOR DE ROMEINEN IN NEDERLAND

Het is niet overbodig nogmaals te benadrukken dat Strabo schreef voordat een Ro
mein voet had gezet in Nederland. Hoe kan deze schrijver uit Klein-Azie aan zijn ge- 
detailleerde kennis gekomen zijn van alles wat met Renus - Schelde samenhing? Wie 
had dit, onbezocht en ongezien! in Rome, Griekenland, Klein-Azie en Alexandrie be
kend gemaakt? Het is dan ook zo helder als glas, dat' Strabo het niet over Nederland 
heeft gehad. De andere auteurs, die hem naschrijven, dus evenmin.
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CAESAR IN NEDERLAND

Zo langzaam aan wordt duidelijk, welk gedaas er over romeins Nederland bij elkaar is 
gefabriekt. Wellicht een van de ergste misvattingen, ook weer met katastrofale gevol- 
gen is geweest, dat de veldtochten van Caesar van ca. 50 voor Chr. in flagrante tegen- 
spraak met de archeologie, to t ver in Nederland en zelfs nog hoger werden gelegd. Zijn 
treffens met andere germaanse stammen zoals de Boii, de Bituriges, de Caleti, de 
Cherusci, de Cimbri, de Helvetii, de Ruteni, deSuebi, deSugambri, deTencteri en de 
Triboci werden tengevolge van de foutieve lokalisatie van deze stammen ver in Duits- 
land gerekonstrueerd. Caesar had immers tegen de Ubii gestreden en was daarbij de 
Renus overgetrokken. Met het foutieve plaatsen van d itfe itte  Keulen was het natuurlijk 
maar een kleine stap naar Nederland, te meer omdat van Caesar ook verhaald was dat 
hij vanuit het Eiland van de Bataven naar Engeland trok. En toen deze misvatting er 
eenmaal lag, was de volgende stap ook weer mogelijk, namelijk hem laten strijden tegen 
deSuevi en Cimbri in het hoge noorden van Duitsland. De pure en simpele waarheid is, 
dat Caesar tegen de Ubii van Aubigny-en-Artois en de Suevi bij Kortrijk gestreden 
heeft. De Ubii waren in zijn tijd nog niet in Keulen gesetteld; dit is pasca.27 naChr. ge- 
beurd. Hij stak de Schelde over en niet de Rijn. Caesar is nooit over de duitse Rijn ge
weest. Op zijn tocht naar Engeland is hij tussen Boulogne en Wissant Het Kanaal over- 
gestoken. Zelf schrijft hij dat het hem niet gelukt is de wouden te doorbreken, die het 
hele noorden van Gallia afsloten. De Eburones, die hij ook verschillende malen als zijn 
tegenstanders noemt, zaten natuurlijk niet in de streek tussen Luik en Roermond, de 
gebruikelijke lokalisatie, doch aan de Aisne. Wanneer men hun verwantschap, nabuur- 
schap en verbondenheid met de Aduatuci van Attin (en nietvan Tongeren!) laat preva- 
leren, moeten Embry en Ambricourt, ten noord.oosten van Montreuil gelegen, als hun 
centra worden beschouwd. De plaatsnaam Ambrines bij Aubigny-en-Artois (omge- 
ving Atrecht) mag eveneens als een naamkundig relikt van deze stam worden be
schouwd. Ergo: Caesar is nooit in Nederland geweest, zodat alles - e n ’t is heel wat - 
moet worden geschrapt wat van de onjuiste stelling is afgeleid. Allereerst: dat hij nooit 
en te nimmer de nederlandse Betuwe bedoeld kan hebben in zijn tekst over het eiland 
van de Bataven, want de Betuwe kende hij niet en zo’n wondere veldheer was Caesar 
nu ook weer niet dat hij vanuit een voor de Romeinen onbekend land in Engeland bin- 
nenviel. Om nog te zwijgen van de regelrechte zotternij dat Caesar, die nooit boven de 
lijn Boulogne - Trier is geweest, in de nederlandse Betuwe zijn basis zou leggen voor 
een aanval op Engelandl

TEKSTEN VAN CAESAR

Tekst 32.
ca. 55 voor Chr. Caesar schrijft over M osa en Renus.
D e G erm anen , die achter hun rug een geschreeuw hoorden  en zagen dat hun  krijgers verm oord 
w erden, w ierpen hun wapens en veldtekens weg en v luchtten uit het kam p. A angekom en bij de 
samenvloeiing van de M aas en de Renus (Schelde) en w anhopig om dat zij d aar de vlucht niet kon- 
den voortzetten en een groot deel van hen gedood was, w ierpen zij zich in de stroom , w aar de 
rest van hen, gegrepen door angst en honger, in de krachtige stroom  om kw am . De onzen had
den geen enkele m an verloren en slechts een klein aan ta l gewonden, zelfs na die verschrikkelijke 
strijd , terwijl zij tegenover een massa van 430 duizend vijanden hadden gestaan... Na deze oor-
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log tegen de G erm anen besloot C aesar zich om  verschillende redenen naar de overzijde van de 
Renus (Schelde) te begeven.
Bron: C aesar, De bello G allico, IV, 15, 16.

Nota: C aesar is nooit boven de lijn Cassel - T rier geweest; zijn veldslag “ aan de sam envloeiing 
van M aas en R enus” kan derhalve niet in N ederland geplaatst worden. Deze omschrijving kom t 
later ook bij andere klassieke schrijvers voor en heeft dan evenmin op N ederland betrekking.

Tekst 33.
ca. 55 voor Chr. Caesar over de Renus en het Eiland van de Bataven.
De Maas ontspringt in het gebergte van de Vogezen, d a t zich in het gebied van de Lingonen 
(Langres) bevindt en, na een arm  van de Renus (Schelde) ontvangen te hebben, die men Vacalus 
(Oise) noem t, vorm t zij het Eiland van de Bataven (Bethune) en op ongeveer 80 mijlen afstand 
van de O ceaan, w erpt zij zich in de Renus (Schelde). W at deze rivier betreft (hij bedoelt nu de 
Renus - Schelde): zij neemt haar oorsprong  bij de Leponti (Franse A lpen), stroom t m et een snel- 
le loop doo r het land van de Nantuates, de Helveti, de Sequani (bovenloop van de Seine), de 
Mediomatrici (M etz), de Triboci (Troisvaux) en de Treveri (Trier). In de nabijheid van de Oce
aan (A tlantische Oceaan) verdeelt zij zich in verschillende arm en en vorm t er verschillende en 
immense eilanden, w aarvan het merendeel bew oond w ordt do o r wilde en barbaarse volken, 
w aaronder er zijn w aarvan men zegt d a t zij zich met vissen en vogeleieren voeden. Zij werpt 
zich in de Oceaan (A tlantische O ceaan) met verschillende m ondingen.
Bron: Caesar, De bello G allico, IV, 10.

Nota: Deze tekst heeft in de loop van de geschiedenis een eindeloos kom m entaargehad , om dat 
zijn beschrijving van Mosa en Renus, gekom bineerd m et de verm elding van het Eiland van de 
Bataven, op geen enkele m anier k lopt m et de situatie in N ederland. M en is zelfs zo ver gegaan, 
om een deel van de tekst als n iet-authentiek of als een latere interpolatie te verklaren. O fschoon 
de tekst niet overvloeit van geografische exaktheid, is e r geen enkele reden hem  te verw erpen, 
indien men zich realiseert d a t Caesar n ie tde  duitse Rijn beschrijft, die hij nooit hadgezien ,doch  
de Schelde. En deze had hij nog niet langs h aar gehele loop geexploreerd (tot aan  de u itloop van 
de Schelde is hij nooit doorgedrongen) laat staan  de m iddenstukken van de Schelde, die hij 
evenmin gezien heeft. Zo is hij er ook toe gekom en te veronderstellen da t deze rivier, die hij wel 
degelijk in F rankrijk  kende, langs de N antuates, de Helveti, de Sequani, de M ediom atrici, de 
Triboci en de Treveri naar de A tlantische O ceaan stroom de. Deze gegevens im mers passen niet 
voor de Schelde, m aar zij passen nog m inder voor de duitse Rijn.

Tekst 34.
55 voor Chr. Caesar maakt een verkenningstocht naar Engeland.
Toen trok Caesar, na een brug geslagen te hebben, Germania binnen, w aar hij de Sygambri 
(C am brin) en de Ubii (A ubigny) belegerde. De Suevi (omg. K ortrijk), het grootste en wildste 
volk, van wie velen zeggen dat het wel 100 dorpen  en volken telt, joeg hij met zijn kom stschrik  
aan , zoals trouw ens aan heel G erm ania. Spoedig keerde hij in Gallia terug, na de brug afgebro- 
ken te hebben. V andaar ging hij n aar de Morini (Terw aan), w aar de naaste en kortste oversteek 
mogelijk was naar Engeland.
Bron: O rosius, H istoriae, VI, 9, 1.

Nota: G erm ania is vanzelfsprekend niet op  te vatten als D uitsland , doch als d a t deel in het n o o r
den van F rankrijk  dat do o r G erm anen werd bew oond. G allia was het d ,oorde Rom einen ver- 
overde gebied. De M orini (Terw aan) waren al onderw orpen, evenals het gebied van Boulogne, 
zodat die bij Gallie gerekend werden.
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Tekst 35.
53 voor Chr. Caesar bericht over G erm ania en het Hercynisch Woud.
E r was een tijd , d a t de G alliers de G erm anen in dapperheid  overtroffen. Toen voerden zij oor- 
log tegen hen, zonden kolonisten n aar de overkant van de Renus (Schelde), om dat zij te talrijk 
w aren en niet genoeg grond hadden. W ant de vruchtbaarste gronden van Germania liggen in de 
nabijheid van het Hercynisch Woud (K atsberg), d a t sommige griekse schrijvers Orcynia noe- 
men. H et land  werd in bezit genom en door de Volcae Tectosages (verm, afkom stig uit het zuiden 
van F rankrijk ) en dit w oont er nog steeds; het heeft een grote roem  op het pun t van recht en 
militaire kracht. M aar vandaag, terwijl de G erm anen voortgaan  geduldig een leven van ar- 
moede en ontberingen te leiden en zij niets aan  hun voeding o f kleding veranderen, hebben de 
G allliers integendeel het brede leven leren kennen, dank  zij de nabijheid van onze provincies 
en de zeehandel. Langzam erhand zijn zij de zw aksten gew orden. Vele m alen overw onnen, heb
ben zij ervan af gezien zich nog in m ilitaire k rach t met de G erm anen te meten.

Dit Hercynisch Woud heeft een breedte van ach t dagreizen van een lichtbepakte reiziger. Dit 
is het enige m iddel om er de afm etingen van aan te geven, d aar de G erm anen geen m aten voor 
afstanden hebben. H et begint aan  de grenzen van de Helveti (H elfaut), de Nemeti (A trecht) en 
de Rauraci (R ecourt), en de lijn van de Danuvius (Aisne) volgend, loopt het to t aan  de gebieden 
van de Daci (D agny) en de Anartes (A nnet-sur-M arne). V andaar d raa it het naar rechts en ver- 
w ijdert het zich van de stroom  en raak t door zijn grote uitgestrektheid aan veel volken. In dit 
deel van Germania is niem and die zijn u itgestrektheid kent, zelfs niet na zestig dagreizen, o f 
die weet w aar het eindigt. M en zegt d a t er veel soorten  dieren verblijven die men elders niet ziet. 
Bron: C aesar, De bello G allico, VI, 24, 25.

Tekst 36.
ca. 50 voor Chr. De noordlijn van C aesar’s veroveringen (samenvatting).
Ten gevolge van de onjuiste opvattingen over G erm ania, w aar exclusief o f overwegend aan 
D uitsland w erd gedacht, de foutieve lokalisaties van stam m en, do o r Tacitus in G erm ania ge
noem d, w aarbij verplaatsingen van m eer dan  300 km  schering en inslag zijn, is eveneens een ver- 
keerd beeld on ts taan  over het gebied dat C aesar veroverd heeft, vanzelfsprekend ook over het 
gebied dat na hem nog te veroveren overbleef. H et m isverstand met de Renus heeft een en ander 
nog verder vertroebeld. Van de ca. 25 stam m en, die Tacitus in G erm ania opsom t en die nu op 
hun juiste p laats in het noorden van F rankrijk  zijn gesitueerd, noem t C aesar in zijn “ De bello 
G allico” slechts de volgende:
Batavi - Bethune. Tencteri - Tangry.
Cherusci - Cherisy Triboci-Troisvaux
Cim bri - S im encourt T uroni - D oornik .
Suebi - omg. K ortijk.
D at wil niet zeggen d a t hij al de gebieden van deze stam m en veroverd had; van som mige deelt 
hij mee dat het a fen  toe tot een treffen gekom en was, m aar d a t hij hen niet grijpen kon om dat zij 
zich in de bossen terugtrokken, nog m inder overw innen of bedwingen. In feite heeft Caesar 
slechts zeer weinig van G erm ania in bezit gehad; in het oosten is hij in geen geval to t aan  de du it
se Rijn geraakt. De schrijvers laten er overigens geen twijfel over bestaan, da t de verovering van 
G erm ania (dat van Tacitus wel te verstaan!) pas na Chr. is begonnen. In  dit licht gezien, is het 
een farce nog over Bataven in N ederland te praten.
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M ELA EN LUCANUS

Tekst 37.
ca. 44 na Chr. Mela over de Renus en het Flevum.
V andaar (Bretagne) gaat de kust n aar het noorden , w aar hij behoort aan  de Morini (Terw aan), 
het laatste van de gallische volken en w aarvan niets bekender is dan  de haven die men Gesori- 
acus (Boulogne) noemt.

De Renus (Schelde) kom t voort uit de (franse) A lpen eri vorm t bijna aan zijn begin twee 
m eren, Venetum en Acronum. Spoedig w ordt hij vaster en valt hij in een zekerder stroom , die 
zich niet ver van de zee hier en d aar verspreidt. A an de linkerkant w ordt hij nog altijd to t hij uit- 
stroom t Renus (Schelde) genoemd, A an de rech terkant is hij eerstsm al en zichzelfgelijk. A chter 
de oevers, die lang en breed terugwijken, w ordt hij geen rivier m eer genoem d, doch w aar hij de 
landen vult heet hij Flevum. Hij om vat d aa r een eiland van dezelfde naam , w ord t sm aller en 
stroom t d a a r als een rivier uit.

G erm ania strekt zich uit van deze oevers to t aan  de (franse) Alpen, in het zuiden (lees: oosten) 
tot aan  die Alpen; in het oosten (lees: zuiden) to t aan  het volk van Sarm atica (Sermaise), en w aar 
het n aar het noorden (lees: westen) kijkt, ligt de kust van de O ceaan (A tlantische Oceaan). 
Bron: M ela, De chorographia, III, 23 - 25.

Nota: H et detail van de twee m eren, die de Renus (Schelde) bijna aan  zijn begin vorm t, past in 
het geheel niet op de duitse Rijn, die nergens m eren vorm t, integendeel als een gletscher-rivier 
uit de Bodenzee voortkom t. De Schelde vorm de inderdaad  twee m eren, het eerste tussen H or- 
dain en Fechin, ca. 10 km noord  van K am erijk. H et tweede lag tussen A ntoing en M ontagne- 
du-N ord, ca. 10 km zuid van D oornik . Beide plaatsen  vorm en heden ten dage nog uitgestrekte 
m oerasgebieden, w aar de m eanders van de veranderde rivier nog bestaan. D aarh o n d erd en  de
tails bewijzen da t het niveau van de zee toen hoger was, ergo ook de stand van de rivieren, en 
grote gebieden van V laanderen en het noorden  van F rankrijk  als eilanden werden beschreven, 
staat eveneens vast d a t de twee m oerasgebieden toen vol w ater stonden en inderdaad als meren 
van de Schelde konden w orden beschouw d. De nam en V enetum  en A cronum  hebben geen aan- 
wijsbare naam kundige relikten nagelaten.

Tekst 38.
ca. 44 na Chr. Mela over de rivieren in Germania.
De rivieren van G erm ania, die n aar andere volken strom en zijn: de Danuvius (Aisne) en de Rho- 
danus (Rhone). De Moenis (M aas) en de Lupia (Lys) strom en in de Renus (Schelde). De Amissis 
(Hem), de Wisurgis (W imereux) en de Albis (Aa), de beroem dste, vloeien in de O ceaan (A tlan
tische Oceaan). Boven de Albis (A a) ligt de Codanus (H et K anaal en de N oordzee), een immense 
zeebaai, vol met grote en kleine eilanden. H ierom  heeft de zee, w aar zij de kust vorm t, nooit het 
aanzicht van een voile zee, m aar van ineenvloeiende en doo r e lkaar heen strom ende afzonder- 
lijke m ondingen. A an de kust blijven eilanden zich tbaar op korte  afstand , en tijdens de vloed 
w ordt alles weer egaal bedekt. D aa r w onen de Cimbri (Sim encourt) en de Teutones (Thiem- 
bronne), en verderop de Hermiones (Herm ies), de laatsten van Germania.
Nota: M ela, De chorographia, III, 30 - 32.

Tekst 39.
ca. 44 na Chr. De punt van Engeland ligt tegenover de “ Monden van de Renus” .
Engeland ligt van het noorden (lees: westen) n aar het westen (lees: zuiden) als een grote drie- 
hoek voor de Monden van de Renus (Schelde), w aarvan de zijden zich van elkander verwijderen 
De ene ziet uit op G allia, de andere op Germania.
Bron: M ela, De chorographia, III, 50.
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Tekst 40.
ca. 50 na Chr. Suevi, Albis en Renus.
De storm en van de N oordenw ind (lees: W estenwind) hebben bij de Suevi (omg. K ortrijk) de Al
bis (A a) gevorm d en het onbedw ongen hoofd  van de Renus (Schelde).
Bron: Lucanus, Pharsalia, II, 51, 52.

romeins ALBIS AMISIA WISURGIS LIPPIA
frans AA HEM WIMEREUX LYS
duits ELBE EEMS WESER LIPPE

Het lijk t wel op een kruiswoordpuzzel, d it machtigste voorbeeld van alle namen- dou- 
blures, waaruit dan ook enorme en fatale misvattingen zijn ontstaan. De doublures 
komen niet alleen bij streek- en plaatsnamen voor, doch eveneens bij de namen van 
rivleren. Alles, en dat is veel, wat over deze rlvleren door de klassleken werd geschre- 
ven, is verkeerd gei'nterpreteerd en gelokaliseerd, omdat het “ rucksichtlos” op het 
noorden van Duitsland werd toegepast, terw ijl het naar waarheid in het noord-westen 
van Frankrijk en het westen van Vlaanderen gezet moet worden. In zekere zin is het 
jammer, dat alles niet ineensbehandeld kan worden. De kwestie van deze rivieren komt 
volledig aan de orde in Deel II, omdat de vermelding ervan ook in de karolingische pe- 
riode doorloopt, zodat de juiste plaats van de Frisones en de Saxones over beide peri- 
odes samen onderzocht gaat worden. In de romeinse geografische bronnen staan 
trouwens al genoeg bewijzen dat de rivieren in Frankrijk liggen. Ptolemeus bevestigt 
dit met betrouwbare coord inates Laten we d ifkw arte t van namen-doublure voorlopig 
maar als feit aanvaarden. In Deel II wordt duidelijker hoe het is ontstaan, in Deel III 
voIgt de finale opheldering. Feitelijk wordt het al in hfdst. 24 opgehelderd.

HET RENUS - PROBLEEM

Verschillende lezers hebben terecht opgemerkt, dat in mijn vorige publikaties het 
Renus-probleem nog nietvoldoende was opgehelderd. Het kon toen nog niet, omdat ik 
“Germania" van Tacitus achter de hand moest houden, deschrijverdiedesleute l heeft 
tot de Renus. Wanneer ik hem in een vroeger stadium naar voren had gebracht, dan 
zou dit met al het andere in dezelfde armveeg weggehoond zijn, wat het weer moei- 
lijker zou maken een tweede keer erop terug te komen. De tw ijfel moest eerst eens 
goed doordringen, zodat er tussen destenen wat grond kon ontstaan voordezaadkor- 
rels. Wat Renus bij de klassieken betekent, heeft Tacitus door het tegenover elkaarstel- 
len van Renus - Schelde en Danubius-Aisneeens en voorgoed uitgelegd. Z ijngebru ik 
om de Schelde zo te noemen, b lijkt zich to t ver inde middeleeuwente hebben gehand- 
haafd. Hetzelfde vindt men bij Strabo, d iezo ’n nauwkeurige omschrijving geeftvan de 
Monden van de Renus, en bij Ptolemeus, die deze tussen franse plaatsen zet, wat vol- 
komen betrouwbaar is indien men zijn gehele kaart van Frankrijk rekonstrueert. Het
zelfde is het geval bij de Peutinger-kaart, die de Renus pal tegenover het engelse Kent 
legt, wat de klassieke schrijvers trouwens bij herhaling zeggen. Maar zo’n schema- 
tische kaart met alles door elkaar heen geschetst, is natuurlijk n ietdeduidelijkste bron, 
doch zij bood juist door haar schetsmatige karakter de kans om er toch weer een be- 
vestiging van de mythen uit te lezen. Overigens is d it nu ook afgelopen, daar de ver
melding van franse en belgische stammen ten noorden van de Renus en deBatua hier- 
aan een radikaal einde maakt.

51



TEKSTEN VAN PLIN IU S

Tekst 41.
ca. 77. Plinius beschrijft het Eiland van de Bataven in Frankrijk.
In de Renus (Schelde) zelf ligt, bijna lOOmijlen (220 km) in de lengte, het zeeredele Eiland vande 
Bataven (Bethune) en de Canninefaten (G enech), en andere van de Frisones (V laanderen), Chau- 
ci (Chocques), Frisiavonen (V laanderen), Sturii (Estreux, E troeungt o f E trun), M arsaci (M ar- 
chiennes) die zich u itstrekken tussen Helinium (Liane bij Boulogne) en Flevum (of A lm ere tus- 
sen Calais, St. O m aars en W innoksbergen). Zo w orden de uitm ondingen genoem d, w aar de 
Renus (Schelde) in het noorden (lees: westen) in m eren vloeit. In het westen (lees: zuiden) stort 
hij zich in de stroom  van de Mosa (lees: M oos of M oeze), terwijl hij in het m idden van deze een 
kleine stroom  vorm t, die zijn eigen naam  behoudt.
Bron: Plinius, N aturalis historia, IV, 101.

Tekst 42.
ca. 77. Plinius beschrijft rivieren en volken in het noord-westen van Frankrijk.
R ond de hele zee tot aan de rivier de Schelde (sic!) w onen de volken van Germania. W ant G er
m ania is nog jaren  daarna niet helemaal verkend... Een ander volk is da t van de Ingaevonen (St. 
Inglevert), w aarvan de Cimbri (Sim encourt), Teutones (Thiem bronne) en Chauci (C hocques) 
deel uitm aken.

H et dichtst bij de Renus (Schelde) zitten de Istaevones (Estevelles), w aarvan de Sicambri 
(C am brin) een deel vorm en. In het binnenland w onen de Hermiones (Herm ies) met daaronder 
de Suevi (omg. K ortrijk), de Hermunduri (H erm elinghen), de C hatti (K atsberg) en de Cherusci 
(Cherisy). H et vijfde deel zijn de Peucini (Puissieux) en de Basternae (H ebuterne). K lare stro- 
men vloeien uit in de O ceaan (A tlant. Oceaan): de Guthabus (G y, zijrivier van de Scarpe), de 
Visculus of Vistula (Vesle, M arne en Aisne), de Albis (A a), de Amisia (Hem), de Renus (Schelde), 
de M osa, (M aas). M eer in het binnenland ligt de Hercynische Berg (Cassel en K atsberg), die in 
adel voor geen andere onderdoet.
Bron: Plinius, N aturalis h istoria, IV, 98 - 100.

Tekst 43.
ca. 77 Plinius beschrijft het Promontorium Cimbrorum bij Cap-Blanc-Nez.
Philem on zegt dat de Cimbri (Sim encourt) het eiland M orim arisca noem en (de m oerassen van 
de M orini), wat “dode” betekent; de zee vandaar to t aan  de hoge landtong heet Rusbeas (R ou- 
baix)... D aar begint het duidelijker te w orden bij het volk vande Ingaevonen (St. Inglevert), dat 
het eerste van G erm ania is. De grote berg Saevo, niet m inder dan  de Ripaeae (Riezes, A rden
nes), strekt zich uit to t aan het Promontorium van de Cimbri (C ap-G ris-N ezen Cap-Blanc-Nez) 
en vorm t de zeebaai die Codanus w ordt genoem d (H et K anaal en de N oordzee), vol m et eilan- 
den, w aarvan het grootste Scatinavia (Engeland o f Schotland) van een ongekende grootte. Het 
Promontorium van de Cimbri, dat ver in de zee ligt, vorm t een schiereiland, da t Tastris w ordt 
genoem d (let op: de voorloper van T esterbant). E r zijn 23 eilanden, bekend aan  de rom einse 
wapenen. H et voornaam ste ervan is Burcana (Boursies, N ord), d a t do o r de onzen (de Rom ei
nen) Fabaria w ordt genoem d vanwege zijn gelijkenis m et die vrucht. Een ander heet G laesaria 
naar de barnsteen (glas) van de soldaten, d a t do o r de barbaren  Austeravia (O strevant bij A- 
trecht) w ordt genoemd. Een volgend is Actania (Acquin).
Bron: Plinius, N aturalis h istoria, IV, 94 - 97.

Nota: D at Plinius bepaalde gebieden eilanden o f schiereilanden noem t, ,die nu volledig vaste- 
land zijn, is geheel verklaarbaar. Ten eerste was de kust vanaf W issant naar het noorden  nog 
niet doo r de duinen gesloten, zodat de zee vrije toegang to t het land had. Ten tweede spreken de
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berichten regelmatig over een groot aan ta l eilanden in deze streek. Ten derde vindt m en er de 
romeinse sporen terug op 6 tot 8 meter beneden het maaiveld, w aardoor blijkt dat zich na de Ro- 
meinen geweldige veranderingen in het landschap hebben voorgedaan.

Tekst 44.
ca. 77. Plinius beschrijft de Germaanse volken in het noorden van Frankrijk.
De zijden van de Schelde (sic!) w orden bew oond doo r de Texuandrii (omg. Rijssel), die onder 
verschillende nam en voorkom en; dan  de Menapii (Cassel), de Morini (Terw aan), w aaraan door 
de volksm ond de Marsaci (M archienne) w orden toegevoegd, en de gouw  die Gesoriacus (Bou
logne) w ordt genoem d, de Britanni (B erthen, N ord , o f Bretigny, Aisne), de Ambiani (Amiens), 
de Bellovaci (Beauvais), de Bassi (Basseux, Pas-de-Calais o f Bassu, M arne). M eer in het binnen- 
land w onen de Catuslogi (C attenieres), de Atrebati (A trecht), de vrije Nervii (Bavay), de Vero- 
mandui (Soissons), de Suaeuconi (Souchez), de vrije Suessones (Soissons), de vrije Silvanectes 
(Senlis), de Tungri (D oornik), de Sunuci (Som ain), de Frisiavones (V laanderen), de Baetasi (Bet- 
tignies), de vrije Leuci (Toul), de voorheen vrije Treveri (Trier), en de federatieve Lingones (Lan- 
gres), de federatieve Remi (Reims), de Mediomatrici (M etz), de Sequani (bovenloop van de 
Seine), de Raurici (A ugst Zw.), de Helveti (Zw.), de kolonies Equestris (N oyon, Z w .)en Raurica 
(Augst, Zw.). Tegen de Renus (Schelde) aan  w onen de volken van Germania in eenzelfde pro- 
vincie samen: de Nemeten (A trecht), de Triboci (Troisvaux), de Vangiones (W annehain); bij de 
Ubii (A ubigny) de kolonie van de Agrippinenses (Keulen), de Guberni (Gouves), de Batavi (Be
thune) en die wij genoemd hebben in de eilanden van de Renus (Schelde).
Bron: Plinius, N aturalis historia, IV, 106.

Tekst 45.
ca. 77. Plinius noemt de Frisones aan het Nauvv van Calais.
De Frisi, het volk dat toen trouw  (aan Rome) was, hebben dat getoond. Ik ken niet de betekenis 
van hun  naam ; misschien betekent hij, dat zij d ich t bij de Britse Oceaan (H et K anaal) wonen. 
Bron: Plinius, N aturalis historia, XXV, 21.

Tekst 46.
ca. 77 Plinius beschrijft Ostrachia in Frankrijk.
Barnsteen w ordt gevonden op de eilanden van de noordelijke (lees: westelijke) Oceaan; do o r de 
G erm anen w ordt het “glaes” (glas) genoem d; d aar w ordt d o o r de onzen een der eilanden Glae- 
saria genoem d... dat bij de barbaren  Austeravia (A ustrachia, O ostergo =  O strevant bij A trecht) 
heet. H et barnsteen vorm t zich u it het sap van bom en.
Bron: Plinius, N aturalis historia, , X X X V II, 42.

Tekst 47.
ca. 77. Plinius nogmaals over Flevum en Helinium.
Wij hebben gezegd, dat in het oosten (lees: noorden) bij de Oceaan (A tlantische O ceaan) ver
schillende volkeren wonen. M aar in het noorden  (lees: westen) w onen de Chauci (Chocques), 
die de Kleine en de G rote genoem d w orden (nl. de G ro te  en de Kleine Frisiones). De O ceaan 
stroom t er m et een uitgestrekte vloed tweem aal per dag  en per nacht over een groo t gebied op 
het land , en bew erkt er een eeuwige verandering van de natuur, en de twijfel wat land is o f een 
deel van de zee...

Een ander w onderbaar iets u itd e  w ouden. Zij voeren overdegehele  rest van Germania koude 
en wolken aan , de hevigste echter ver van de genoem de Chauci (Chocques), voornam elijk rond 
de twee m eren (Flevum  en Helinium ). De kusten zelf zijn begroeid m et eiken die er goed gedijen. 
Soms w orden zij doo r de vloed en de wind meegevoerd als eilanden van takken, die op het w ater 
drijven en met hun takken dikwijls onze vloot schrik aanjagen, alsof z i j ’s nachts door de wer-
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king van de stroom  tegen de voorstevens van de schepen waren gezet en het leek alsof deze een 
vruchteloos zeegevecht tegen de bom en geleverd hadden.
Bron: Plinius, N aturalis historia, XVI, 2 - 5 .

Tekst 48.
ca. 77. Plinius over het vveven van stoffen.
De Cadurci (C atheux, Oise), de Caleti (Clety), de Ruteni (Ruitz), de Bituriges (Bettrechies) en de 
Morini (Terw aan), die als de laatste der m ensen beschouw d w orden, overigens ook alle gallische 
volken weven stoffen, zoals de vijanden aan  de overzijde van de Renus (Schelde); hun  vrouw en 
kennen geen schonere kleding.
Bron: Plinius, N aturalis historia, X IX , 8.

Nota: Het is dit gegeven en deze landstreek, die later to t de naam  van Texandria (weefland) 
leiden. De cirkel w ordt rond , d aa r hier ook de streek ligt van het befaam de “ friese” laken.

Tekst 49.
ca. 77 De “holle boomstammen” van de Germanen.
De zeerovers van Germania varen in uitgeholde bom en, w aarvan sommige wel 30 m an kunnen 
bergen.
Bron: Plinius, N aturalis historia, XVI, 203.

DE “ O NBETROUW BARE” PT O L E M E U S

C laudius Ptolem eus, grieks astronoom , geograaf, w iskundige en zelfs m uziektheoreticus, leef- 
de tussen 87 en 150 na Chr. in A lexandria. Hij schreef verschillende w erken, w aaronder zijn 
“ G eographia” of “ C osm ographia” het bekendste is gew orden ,dat to t in de 16e eeuw het hand- 
boek is gebleven voor de aardrijkskundigen en de kartografen . In dit werk heeft hij een lijst 
sam engesteld van ca. 350 plaatsen  in het rom einse rijk, aangevuld m et de lengte en breedte- 
graden. Ten opzichte van Ptolem eus heeft de akadem ische wereld (niet alleen de nederlandse, 
d aar het misprijzen algemeen is) een van h aar ergste grofheden gepleegd do o r hem voor “ on- 
be trouw baar” te verklaren, en wel om dat hij op het pun t van de historische geografie van wes- 
telijk E uropa mededelingen had gedaan, die in flagrante strijd staan  m et de gangbare opvat- 
tingen. D aard o o r ontstond de farce, dat de m oderne klassici en historici het beter m eenden te 
weten dan de geleerde astronoom  en geograaf uit de eerste eeuw. Jazeker! W anneer m en zich 
eenm aal een zo fundam entele fout als die van A lbis, Amisia en W isurgis eigen heeft gem aakt, 
die aan  de oorsprong  van alle mythen ligt en daarvan  de hoofdoorzaak  was, en men zich niet af- 
vraagt hoe een schrijver uit de eerste eeuw een d iam etraal tegenovergestelde m ening kon heb
ben, blijft er niets anders over dan die schrijver voor onbetrouw baar te verklaren. Terloops mag 
opgem erkt w orden, dat ik niets nieuws o f  ongehoords heb uitgevonden of ontdekt; ik heb 
slechts Ptolem eus gevolgd, die al in de eerste eeuw de m ythen van N ederland weerlegd heeft, 
lang voordat zij geboren werden. Im m ers, hij p laa tst de Bataven m et duidelijke w oorden en 
graden ! in het noorden van F rankrijk .

V oor hun radikale verwerping van Ptolem eus hadden de historici de wind mee. Hij had immers 
ook een astronom ie ontw ikkeld, bekend als het “ Stelsel van Ptolem eus” , da t gebaseerd was op 
een stilstaande aarde, die voor hem  het centrum  vorm de van het geheld zonnestelsel. D it stelsel 
heeft eeuwenlang de wetenschap van de astronom ie beheerst to td a t doo r C opernicus in de 16e 
eeuw en Galilei' in de 17e eeuw werd aangetoond  d a t het onjuist is. De nieuwe inzichten vlogen
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er overigens niet in als gesneden koek; zij werden pas aanvaard  toen men algemeen was gaan 
inzien dat het dreigen m et de brandstapel een m isplaatste grap was geweest. In de vergissing van 
Ptolemeus m et betrekking to t het aarde- en zonnestelsei vond men een gerede aanleiding om 
zijn m ededelingen over de geografie van Gallie en G erm anie ook te verwerpen, om dat zich hier- 
over inm iddels opvattingen hadden gevorm d, die doo r hem  ten stelligste worden tegengespro- 
ken. W anneer Ptolem eus zich dan m et de zon vergiste, dan  wil dit noghelem aal niet zeggen dat 
hij zich ook met de aarde vergiste. M en had zijn astronomie en zijn geografie beter uit elkaar 
m oeten houden in p laats van alles m aar op een hoop  te vegen.

Men heeft de m an nog een tweede onrecht aangedaan. Z onder te begrijpen wat hij bedoelde, en 
zonder zich te verdiepen in de vraag hoe zijn systeem in e lkaar zat (hij was immers onbetrouw - 
baar! W aarom  zou m en dan nog m oeite doen om hem  te begrijpen?) zette men zich soms aan  de 
rekonstruktie van onderdelen van zijn gegevens. In p laats van zich strik t te houden aan de 
w oorden van de schrijver, werden die rekonstrukties verm engd m et eigen opvattingen, m et klei- 
ne en grote zogenaam de korrekties, w aardoor een verw rongen beeld ontstond en gem akkelijk 
kon w orden aangetoond dat Ptolem eus zotte mededelingen had gedaan. Ten onzent is de re
konstruktie van Byvanck (N ederland in den R om einschen tijd, 1943, biz. 211)daarvan het beste 
voorbeeld. Deze schrijver heeft op de eerste p laats het grondprincipe van Ptolem eus niet o p 
gem erkt, de west-orientatie, evenm in overigens als hij d it bem erkt heeft bij andere schrijvers, 
ofschoon het ontelbare m alen te signaleren is. Op de tweede p laats voegt hij met Rijn, Eems en 
Wezer eigen doch onjuiste opvattingen toe, en dan  krijgt men een landkaart, die inderdaad 
nergens m eer naar lijkt. W anneer m en zo m et Ptolem eus om springt, is “ m en” onbetrouw baar, 
en niet de oorspronkelijke schrijver.

D E W EST-ORIENTATIE

D oor de to t hiertoe geciteerde teksten is overtuigend aangetoond  dat de klassieke schrijvers de 
west-orientatie hanteerden, een verschijnsel dat van essentieel belang is voor het goed verstaan 
van de teksten, en dat desondanks doo r de historici niet is opgem erkt. Dikwijls hebben zij zich 
vrolijk gem aakt over de “gebrekkige” kennis der klassieken inzake geografie, w aardoor zij bij 
wijze van k laroenstoot verkondigden dat zij er geen snars van begrepen hadden. W ellicht heb ik 
deze w est-orientatie in mijn vorige publikaties niet duidelijk genoeg uiteengezet, zodat het ge- 
boden is er uitvoeriger op in te gaan. H et behoeft niet uitgelegd te w orden, da t men to t grandio- 
ze m isvattingen kom t w anneer dit beginsel niet w ordt ingezien, da t aan  veel voorstellingen over 
en uit de klassieke teksten een geheel andere richting geeft. D oo r allerlei fak to ren  van mythe- 
vorm ing, en niet in het m inst door de beruchte “germ anisering” van de duitse historici, die alles 
wat los en vast zat n aar D uitsland trokken , was reeds een sterke noord-strom ing on tstaan , die 
nog eens m agistraal beklonken werd doo r een g roo t aan ta l teksten in noordelijke zin en richting 
te in terpreteren , w aarbij de oorspronkelijke schrijvers echter het westen voor ogen hadden ge
had. De teksten over Albis, A m isia en W isurgis zijn daarvan het beste, m aar ook het meest fa
tale voorbeeld.

Het m erendeel van de klassieke schrijvers noem t noord w at in onze aardrijkskundige opvatting  
west is; vandaar noem ik het verschijnsel de west-orientatie, dat verstaan m oet w orden: het 
noorden in het westen. N atuurlijk  is het niet zo dat zij alleen noord  en west omgewisseld hebben, 
doch de gehele w indroos m oet een kw artslag naar links gedraaid w orden, w anneer alle wind- 
richtingen zijn genoem d, om het beeld te krijgen d a t overeenstem t m et onze noord-opvatting. 
Zie tekst 105 w aar dit verschijnsel zelfs tweem aal in een tekst te signaleren valt en w aar dan  ook, 
om dat de vier w indrichtingen zijn genoem d, het zonneklaar is da t de korrekties m oeten w orden

55



5

25

3 5 2 5 

•  Bavay

1 5 0 4 9 4 8

25

24

Cassel

24

23

Terwaan
•

Reims
®

•
P i r i j s

23

Boulog
•

22

ne
Amit•

?ns
Beauvais 22

21
Nantes

*

Ch
•

a r t r e s

21

20 5 3

mLi
Seine-mo

llebonne
nd

5 0 4 9 4 8 20

r e k o n s t ru k t i e  van Ptolemeus volgens z i jn  l e t t e r l i j k e  t e k s t ,  w a a r 

u i t  b l i i k t  da t  h i i  zoals p rak t is c h  a l le  k lass ieken  de w e s t -o r ie n ta t ie  

hanteerde en zi jn k a a r t  een kwarts lag naar rechts  te  draaien is.

Kaart 7.

Rekonstruktie van Ptolem eus volgens zijn letterlijke tekst, waaruit blijkt dat hij 
zoals praktisch alle klassieken de west-orientatie hanteerde en zijn kaart een kwart- 
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toegepast. M en m oet niet denken dat de klassieken zo achterlijk w aren dat zij niet w isten w aar 
de zon opgaat. D e grondslagen voor de aardrijkskunde van die tijd zijn in G riekenland en Egyp- 
te gelegd. De astronom en en geografen, die een ju iste voorstelling hadden van hun eigen hen 
bekende streek, stelden zich E uropa en Engeland voor als verre in het noorden gelegen landen, 
en m et deze instelling zijn zij aan hun  beschrijvingen begonnen. Bovendien kenden zij van E u ro 
pa slechts Spanje, F rankrijk , E ngeland en het zuiden van D uitsland boven Italie, en lagen Ne
derland, D uitsland boven de Rijn en D enem arken to taa l buiten hun gezichtseinder, om  van de 
nog noordelijker en noord-oostelijker landen m aar helem aal te zwijgen, w aarover zij dan ook 
noo it gerept hebben. Toen er een zekere lite ra tuu r was ontstaan , w aarin de opvatting  van Euro
pa in het noorden was neergelegd, werd die door de andere schrijvers nagevolgd en overgeno- 
men. Im m ers, als er een zaak is, w aar een schrijver aan  zijn voorganger m oet ontlenen, dan  is 
het wel de aardrijkskunde, daar het uitgesloten is d a t elke geograaf persoonlijk w aarnem ingen 
kon gaan doen. M en kan over het algemeen zeggen dat alle klassieke schrijvers, een enkele 
hoogst zeldzame uitzondering daargelaten , bij hun  beschrijvingen de w est-orientatie hebben 
gehanteerd.

De vroeg middeleeuwse schrijvers zijn op deze weg voortgegaan, die er eenm aal ingebakken 
was, zodat zij in de meeste gevallen de klassieken in hun  w est-orientatie volgen, en hetzelfde 
beginsel hanteerden w anneer zij eigen en nieuwe m ededelingen deden, die niet aan  de klassieken 
w aren ontleend. D aar kwam nog bij d a t de kartografie pas betrekkelijk laat de gew oonte heeft 
aangenom en om  de kaarten  op te m aken volgens de ons nu algemeen vertrouw de noord-orien- 
tatie. V oor de 16e eeuw vindt men deze zelden o f  noo it op geografische kaarten; daarna  kom en 
nog gedurende enige eeuwen wisselende m ethoden voor. Wij integendeel kunnen ons een niet 
noord  georienteerde kaart nauw elijks m eer voorstellen, en hebben soms de grootste m oeite met 
het lezen van kaarten  die volgens een andere orien tatie  zijn opgem aakt, m eestal reeds om  het 
simpele feit dat wij, om  ons de juiste voorstelling te m aken, de kaa rt in de goede noord-richting  
draaien en de opschriften dan  dw ars o f op hun  kop  staan. Wie de teksten heeft gevolgd, zal zelf 
opgem erkt hebben d a t een voortdurende oplettendheid  nodig is om  de juiste w indrichting te 
begrijpen. Mede daarom  heb ik de korrektie er telkens bijgevoegd.

Soms, m aar dat is hoge uitzondering, w ordt in vroeg-m iddeleeuwse teksten onze noord-orien- 
tering gehanteerd. D aar gebeurt ook  wel eens da t een schrijver teksten o f gedeelten van anderen 
letterlijk overneem t, die een afwijkende orientatie  gebruikten, zodat hij de w indrichtingen door 
e lkaar haspelt, m aar om dat die zich in zijn tekst dan  tegenspreken, is d a t m eestal gem akkelijk 
te ontdekken. De kwestie van de noordpool, en het w are en m agnetische noorden  speelt in de 
klassieke w est-orientatie geen enkele rol; het kom pas is uitgevonden in de 12e eeuw en pas in de 
13e eeuw wat algem ener bekend gew orden. Wel heeft het in zoverre invloed gehad, dat ju ist in 
deze tijd het langzaam  verlaten van de w est-orientatie begint en m eer en m eer de gew oonte in
gang vindt om  met noord  het ware noorden aan te duiden.

Het lijdt niet de minste twijfel dat Ptolem eus ook de w est-orientatie heeft gehanteerd. Bogaers 
merkte terecht op (N um aga 1982, p. 73) da t Ptolem eus zelf meedeelt eerst de lengte, daarna  de 
breedte te geven. Je  vraagt je  wel af, in welke rij van achteren Bogaers heeft gestaan toen Onze 
Lieve H eer het verstand aan  ’tu itde len  was. N atuurlijkzeg t Ptolem eus d a t zelf! Hij was eeneer- 
lijk m an en meende wat hij schreef. D och na zo’n m ededeling m oet men wel gaan onderzoeken 
wat hij onder lengte en breedte verstaat, vooral w anneer men bij alle romeinse schrijvers ziet dat 
zij die om keren. De eerste de beste teksten, twee bladzijden verder bij Ptolem eus (zie de 
num m ers 50,51,53 en 58) tonen aan , dat ook  hij de w est-orientatie had. §oms heeft een “pseudo- 
w etenschapper” (ibidem , p. 74) de neiging w at verder te lezen dan  de professor, die de ene b lun
der op de andere blijft stapelen en da t bekroon t m et de lasterlijke aantijging dat ik “al ja ren ” de
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graden van Ptolem eus om draai. Hij p laa tst zich nog beneden het peil van pseudo doo r wetens 
en willens de w oorden van Ptolem eus fou tief te verklaren en het publiek m et een onw aarheid  te 
m isleiden, die weer dodelijk voor mij m oet overkom en bij hen die de w est-orientatie niet door 
hebben en de teksten van Ptolem eus niet kennen. Bogaers to on t zich al jaren  meester in het om- 
draaien . Onlangs presteerde hij een nieuw staaltje van graden-verwisseling. N adat hij mij een 
p aa r keer, en ondanks een w aarschuw ing d a t achterwege te laten, publiek voor gek had  ver- 
klaard , en ik hem in “ De Bisschop van Nijm egen” lik op  stuk hadgegeven, beschuldigt de schijn- 
heilige mij nu (N um aga 1982, p. 69) van agressie, w aarm ee hij al ja ren  op de meest onfatsoen- 
lijke m anier aan  de gang is. L aat ik deze braller, die de historische wetenschap van N ederland de 
schande van het Bronnenboek heeft berokkend , m aar de laatste dreun geven. Hij kan  m et al zijn 
m ooie “ noord-verhaaltjes” over N ederland wel inpakken w anneer het w aar is dat hij de west- 
orientatie bij de klassieken niet heeft opgem erkt. En dat d it w aar is, heeft hij nu eens en voor- 
goed bewezen.

Bij de rekonstruktie van Ptolem eus’ gegevens m oet op een ander gevolg ervan gelet w orden. 
M en is er niet, w anneer men alleen zijn noord  m et west korrigeert. O m dat hij ook de lengte- en 
breedtegraden verm eldt, uitgaande van en berekend op de m eridiaan van A lexandria, m oeten 
zijn coord inaten  op de juiste m anier weergegeven w orden. U ithoofde van de west-orientatie 
d ien t zijn noorderbreedte als onze westerlengte te w orden opgevat, en zijn westerlengte als onze 
noorderbreedte. M aar dan zijn wij er nog niet. E r b lijk t ook dat de graden van de gekorrigeerde 
westerlengte (de noorderbreedte van Ptolem eus) niet van oost naar west om hoog lopen, wat het 
geval had  m oeten zijn geweest indien de m eridiaan van A lexandria van zuid n aar noord  was 
geprojekteerd, doch dat zij van west naar oost om hoog lopen. V oor de gekorrigeerde noorder
breedte (de westerlengte van Ptolem eus) m aakt dit geen verschil uit; die lopen inderdaad van 
zuid n aar noord  om hoog. Om een en ander duidelijk te m aken geef ik eerst, alvorens aan  een 
volledige rekonstruktie te beginnen, twee kaartjes van  een beperkt aan ta l p laatsen. H et eerste is 
een rekonstruktie van Ptolem eus volgens zijn w oordelijke tekst, gevolgd doo r een tweede kaart- 
je  volgens onze opvatting  van de noord-orien tatie  en met toepassing van de korrekties. Een- 
ieder kan  hieruit zien, dat de korrekties noodzakelijk  zijn en hoe de doo r Ptolem eus genoem de 
graden gesitueerd m oeten worden.

V oor de totale rekonstruktie van G allia boven het m idden van F rankrijk  en van alles wat Ptole
meus over G erm ania geeft, heb ik al zijn verm eldingen tussen zijn 19e en 29e noorderbreedte en 
zijn 46e en 57e westerlengte in kaa rt gebracht. E r zijn onjuistheden, onnauw keurigheden en 
zelfs grote afwijkingen aan te wijzen. H et zou een w onder zijn geweest, als P tolem eus’ geografie 
zonder meer op een m oderne kaart had  gepast. M en kan  aannem en dat hij de gegevens uit zijn 
eigen omgeving gemeten en berekend heeft. D a t kan  van  G allia en G erm ania niet verondersteld 
w orden. V oor die gebieden heeft hij het m oeten doen met prim itieve kaarten , die uit de aard  van 
de zaak in die tijd niet exakt konden zijn, m et teksten van andere schrijvers, en hoogstw aar- 
schijnlijk met mondelinge mededelingen van personen die G allia en G erm ania bezocht hadden. 
In veel gevallen zal hij voor de opgave van de graden op “gegist bestek” gewerkt hebben. Boven
dien m oet m en bedenken, dat zijn tekst tientallen m alen gekopieerd is, alvorens deze in een vrij 
laat afschrift to t ons kwam. H et oudste boek met Ptolemeus’ Geographia is dat in het Vaticaan uit 
de dertiende eeuw! Indien zijn tekst vrij gaaf is overgeleverd - die indruk krijgt men in elk geval - 
dan kan  dit niet w orden aangenom en voor de cijfers, d aar het van algem ene bekendheid is dat 
cijfers het meest kw etsbare elem ent in afschriften zijn. In de meeste gevallen is het duidelijk, dat 
een coord inaat ju ist o f nagenoegju ist is, doch d a t in de andere een fout is ingeslopen, ofwel bij 
Ptolem eus zelf, ofwel bij een van zijn kopi'isten. Over het algem een m oet men konkluderen, dat 
hij een zeer begrijpelijk beeld van G allia en G erm ania geeft, een reden te m eer om  zijn mede
delingen te aanvaarden , zelfs als die afwijken van de m oderne historici. Ptolem eus staat trou-
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Rekonstruktie van Ptolem eus’ opgaven en coordinaten van het m idden van 
Frankrijk, gekorrigeerd overeenkom stig onze noord-orientatie. Al zijn de coor
dinaten niet in alle opzichten volledig juist, het algemene beeld is geheel aanvaard- 
baar. Boven is een aantal plaatsen opgenom en, die bewijzen dat de volgende kaart 
geografisch geheel aansluit aan het noorden van Frankrijk.
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wens niet alleen; hij biedt de m ogelijkheid om  visueel te illustreren w at de andere schrijvers zo
als Tacitus, Plinius en Strabo ook  zeggen als men hun teksten ju ist interpreteert. V oor de volle- 
digheid van de dokum entatie volgen h ieronder de passages uit de G eographia van Ptolem eus, 
w aarm ee de kaarten  zijn sam engesteld. Om de kaarten  niet te overladen en overzichtelijk te 
houden , heb ik er alleen de m oderne nam en op gezet, overigens precies op de plek w aar Ptole
meus de romeinse noem t. De kaarten  m aken tevens duidelijk, dat en w aarom  in het m idden van 
F rankrijk  begonnen m oet w orden, d aa r de geografische successie van de landstreken, die Ptole
m eus ten stelligste uitspreekt, vanzelfsprekend het cruciale pun t vorm t van een juiste rekon
struktie.

Tekst 50. H et midden en westen van gallisch Belgia.
Bron: Ptolemeus, G eographia, II, 7 - 10.

G allia Belgica - Gallisch Belgie 26. 47.
A varicum  - Bourges 20. 15. 46. 40
Sequanae fluvii ostia - de m onden van de Seine 20. 51. 30
De oostelijke (lees: noordelijke) zijde (van N arbonesia) ligt bij de Seine
tegen Belgica aan , van welke scheiding de graden zijn 24. 47. 20
Ju liobona - Lillebonne 20. 15. 51. 20
R otom agus - R ouaan 20. 10. 50. 20
V indinum  - Le M ans 20. 45. 49. 20
Condivicum  - N antes 21. 15. 50.
Ingena - Avranches 21. 45. 50.
M ediolanum  - Evreux 20. 40. 48.
C ondate  - M onterau-faut-Y onne 20. 40. 47. 20
A gedicum  - Sens 21. 15. 47. 10
A utricum  - C hartres 21. 40. 48. 15
C enabum  - O rleans 22. 47. 50
Parisiorum  Lucotecia - Parijs 23. 30. 48. 10
A ugustobona - Troyes 23. 15. 47. 45
C aesarodunum  - Tours 25. 15. 46. 30
R hodum na - R oannes 24. 45. 50
F orum  Segusianorum  - Fours 23. 30. 45. 30
Ja tinum  - Meaux 23. 47. 30
H ierna tegen Belgica aan de Vadicassii en hun stad  N oeom agus
(onbekend; in geen geval N oyon) 24. 20. 46. 30
A ugustodunum  - A utun 23. 40. 46. 30
C aballium  - C halons-sur-M arne 23. 50. 45. 40

Tekst 51. H et noordwesten van Gallisch Belgia. 
Bron: Boek II, 9, 1 - 2.

T o t hiertoe is gesproken over de westelijke (lees: zuidelijke) zijde van 
G allisch Belgia dat aan  Lugdunensis (Lyon) raak t; h aar noordelijke (lees: 
westelijke) zijde en wat aan  de Britse O ceaan raak t, bevat het volgende:
D e m onden van de rivier Phrudis - de Somme 21. 45. 52. 30
Icium  het P rom ontorium 22. 53. 30
G esoriacus, de haven van de M orini - Boulogne 22. 45. 53. 30
D e m onden van de rivier T abuda - de A uthie 23. 30. 53. 30
De m onden van de M osa - Canche 24. 40. 53. 20
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Rekonstruktie van Ptolem eus’ opgaven en coordinaten in het noorden van Frank
rijk, gekorrigeerd overeenkom stig onze noord-orientatie. D oor het benedenstuk  
met franse plaatsen wordt bewezen, dat de Batavia o f  Batua direkt aan Frankrijk 
aansluit.
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L ugodinum  B atavorum  - Leulinghen 26. 30. 53. 20
D e westelijke (lees: zuidelijke) m ond van de Renus (Schelde) 26. 45. 53. 20
De middelste m ond van de Renus (Schelde) 27. - -. 53. 10
De oostelijke (lees: noordelijke) m ond van de Renus (Schelde) 28. - 54. - -

Nota: In  feite is het reeds afdoende w at Ptolem eus hier zegt. Hij beschrijft de streek van Lugdu- 
num  B atavorum  en de drie M onden van de Renus (Schelde) als een landschap da t tegen Lug- 
dunensis aan  gelegen is. Kijk op de P eutinger-kaart w aar precies hetzelfde staat.

Tekst 52. De streek van Terwaan naar Toul.
Bron: Boek II, 9 , 3 - 1 .

D e zijde echter (van G allisch Belgica), die uitziet naar het opgaan van de 
zon (het oosten, desondanks bedoelt Ptolem eus het zuiden), w ordt door 
de Renus (Schelde) bij het Grote Germania begrensd, wiens begin de
graden heeft 29. 40. 46.
D e scheiding ligt echter bij de rivier de Obrinca (de Rijn) naar het westen
(lees: zuiden) 28. 50.
En ook  de berg die het begin vorm t van de A lpen en die de Adulas
(O rtem ont, Vogezen) w ordt genoem d 29. 30. 45. 15
H et Jura-gebergte 26. 15. 46.
O rigiacum  - Oiry 22. 30. 51.
C aesarom agus - Beauvais 22. 51. 20
Sam arobriva - Amiens 22:■15. 52. 30
N aast die de M orini m et hun stad Tervanna - Terw aan 23. 20. 52. 50
D aarn a  de rivier de Tabuda (de A uthie), de T ungri (Tingry) en hun stad
A tuacutum  - A ttin 24. 30. 52. 20
D aarn a  de rivier de M osa (de Canche), de M enapii en hun stad
C astellum  - Cassel 25. 52. 15
D aarna  de Nervii met hun  stad  Baganum  - Bavay 25. 15. 51. 40
R hotom agus - Senlis 22. 40. 50.
A ugusta V erom anduorum  - Saint-Q uentin 25. 30. 50.
A ugusta Suessonum  - Soissons 23. 30. 48. 50
D uroco tto rum  - Reims 23. 45. 48. 30
A ugusta Trevirorum  - Trier 26. 48. 30
D ividurum  - M etz 25. 30. 47. 20
Tullum  - Toul 26. 30. 47.
N asium  - N aiz-aux-Forges 24. 50. 46. 40

Tekst 53. H et noordelijk deel van Germania Inferior. 
Bron: Boek II, 9, 8.

H et deel van de streek, die tegen de Renus (Schelde) aan  ligt, van de zee 
to t aan  de rivier de Obrinca (Rijn), w ordt Germania Inferior genoem d, 
w aarin aan  de westzijde (lees: zuidzijde) kan t van de Renus (Schelde) de 
volgende p laatsen liggen: H et land van de Bataven ligt in het m idden:
B atavodurum  - Bethune 27. 15. 52. 20
Vetera - Verviers 27. 30. 51. 50
A grippinenses - Keulen 27. 40. 51. 30
Bonna - Bonn 27. 40. 50. 50
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T rajana Legio - Treis 
M ocontiacum  - M ainz

27. 30. 52. 45 
27. 20. 50. 15

Nota: Zie de teksten van de G eograaf van R avenna, w aar een andere determ inatie van de plaat- 
sen w ordt voorgesteld.

Tekst 54. N aast de monden van de Renus (Schelde).
Bron: Boek II, 11, 1.

De m onden van de Vidrus - de IJzer 27. 30. 54. 20
De haven van M ararm anis - M annaricum  - Merville 28. - -. 54. 15
De m onden van de Amisia - Hem 29. - -. 55.

de oorsprong van deze rivier 32. - -. 55.
De m onden van de Wisurgis - W im ereux 31. - 55.

de oorsprong van deze rivier 34. - -. 52. 30
D rie Saksische eilanden 31. - -. 56. 15
De m onden van de Albis r Aa 31. - -. 56. 15

de oorsprong van deze rivier 39. - -. 50.

Nota: Er is een w anverhouding tussen de m onden en de oorsprong  van de rivieren; hun loop was 
niet aldus tussen die twee punten . H et is duidelijk, dat de w est-orientatie Ptolem eus hier parten  
heeft gespeeld.

Tekst 56. De volken van Germ ania, d.i. Noord-Frankrijk.
Bron: Boek II, 11, 6 - 11.

In G erm ania bij de Renus, de Albis, de Amisia som t Ptolem eus de volgende volkeren op  (alfabe- 
tisch gerangschikt). Hij noem t enige stam m en, die m en elders niet verm eld vindt. Zo bevestigt 
hij niet alleen Tacitus in diens opvatting  van G erm ania, doch voegt er nog nieuwe bewijzen bij:

A ngrivarii - Angres.
Bructeri - Broxeele. 
Calucones - Calonne. 
C aritam i - Cartignies. 
C asuarii - Cattenieres. 
Chaem ae - Chemy.
Cham avi - C am phin.
C hatti - Katsbergs.
Chauci - Chocques.
Cherusci - Cherisy.
Frisii - V laanderen.
Helvetii - Helfaut.
Incriones - Equires, Equirre. 
Intuergi - Ennetieres.

L andudi - Landas. 
L angobardi - Lom pret. 
M arsigni - M archiennes. 
N erteriani - Niergnies. 
Saxones - zuid van Boulogne. 
Silingi - Solesmes.
Suevi - omg. K ortrijk . 
Sygam bri - C am brin.
T encteri - Tingry o f Tangry. 
T uban ti - T hun  of Thuin. 
T uroni - D oornik.
Usipii - W eppes.
Vangiones - W annehain.
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Tekst 57. Van Flevum naar Buduris.
Bron: Boek II, 11, 12 - 14.

Flevum (of A lmere) 28. 45. 54. 45
S iatu tanda - Sithiu, St. O m aars 29. 20. 54. 20
Texalia - Axles bij Calais, o f  Escalles 31. 55.
Fabiranum  - Favreuil 31. 30. 55. 20
Treva - Thievres 31. 55. 20
Leufana, Levesano - Laventie 34. 15. 55. 40
A sciburgium  - Aken o f Auchy-au-Bois 27. 30. 52. 30
N avalia - de Nave (einde van de O pstand der Bataven) 27. 50. 53. 15
M ediolanum  - Moignelee 28. 10. 53. 45
Teuderium  - D ouriez 30. 54.
Bogadum  - Bouchain 30. 15. 52.
Stereontium  - Estreux 31. 52. 20
Amisia - Ames 31. 30. 51. 30
T ropea D rusi (bij het Teutoburgerw oud) 33. 45. 52. 45
Alisum - Arleux 28. 51. 30
B uduris - Buire 28. 49.

Nota: In dit deel, opgevat als N ederland met zijn onm iddellijke omgeving, w ant het Flevum  of 
de Zuiderzee was im mers genoemd ! zijn de volgende plaatsen nooit gei'dentificeerd geworden, 
met andere w oorden nooit gevonden: S iatu tanda, Fab iranum , Treva, N avalia, M ediolanum , 
Teuderium , Bogadum , S tereontium , A m isa, T ropea D rusi, Alisum en Buduris. In de juiste 
streek presenteren zij zich als vanzelf. Amisia is hier geen riviernaam , d aar Ptolem eus de rivier 
elders noem t, doch een plaatsnaam . De konklusie is dus, dat de gehele streek, het Flevum in- 
cluis, in  het noorden van F rankrijk  ligt. De coord inaten  van A ken zijn kennelijk onjuist; de 
noorderbreedte klopt ongeveer; de westerlengte is onjuist. H et is dan  ook waarschijnlijk dat 
Ptolem eus helem aal niet Aken heeft bedoeld doch A uchy-au-Bois, en dan is er vrijwel geen af- 
wijking.

Tekst 58. Van de Rijn naar het zuiden. 
Bron: Boek II, 11.

De streek die zich van de rivier de Obrinca (Rijn) naar het zuiden (lees: 
oosten) u itstrekt, heet Germanica Superior, w aarin te beginnen vanaf de 
rivier de Obrinca de volgende steden liggen:
N oeom agus - Neumagen 27. 40. 49. 50
R ufiana - Rheingonheim 27. 40. 49. 10
B orbetom agus - W orm s 27. 50. 49.
A rgentoratum  - S traatsburg 27. 45. 48. 20
Breucom agus - B rum ath (Fr.) 27. 50. 48.
Elcebus - Elzach 28. 30. 47.
A ugusta R auricorum  - A ugst (Zw.) 28. 47. 10
A rgenturia - H orbourg 27. 50. 47. 10
O nder deze en de Leuci wonen de Lingones, wier stad  A ndom atunum  -
Langres is 26. 15. 46. 20
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Tekst 59. Algemene beschrijving van Gallia met plaatsbepalingen.
Bron: Boek VII, 5 - 6 .

De derde tabel van E uropa bevat G allia in vier provincies met de eilanden die erbij horen. H aar 
middellijn verhoudt zich to t haar zuidelijke (lees: oostelijke) m eridiaan als twee to t drie.

Deze tabel is beschreven vanaf de oo rsprong  van Ita lia , Raetia en G erm ania, in het zuiden 
(lees: oosten) vanaf de Gallische Zee (M iddellandse Zee); in het westen (lees: zuiden) vanaf de 
Pyreneeen en de zeebaai van A quitanie; in het noorden  (lees: westen) vanaf de Britse O ceaan 
(Het K anaal).

V an het Keltogallische A quitanie heeft M ediolanum  - Saintes de langste dag van 15 uren en 
45 m inuten; het ligt van Alexandria naar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 20 m inuten.

Burdigalia - Bordeaux heeft de langste dag van 15 uren en 30 m inuten; het ligt van A lexandria 
naar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 50 m inuten.

A ugustodonum  - Autun heeft de langste dag van 15 uren  en 45 m inuten; het ligt van A lexan
dria n aar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 25 m inuten.

L ugdunum  - Lyon heeft de langste dag van 15 uren  en 30 m inuten; het ligt van A lexandria 
naar het westen (lees zuiden) op 2 uren en 30 m inuten.

G essoriacum  - Boulogne heeft de langste dag van 16 uren en 50 m inuten; het ligt van Alexan 
drie naar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 52 m inuten.

D uroco tto rum  - Reims heeft de langste dag van 16 uren; het ligt van Alexandria naar het wes
ten (lees: zuiden) op 2 uren en 35 m inuten.

M assilia - M arseille van keltogallisch N arbonesia heeft de langste dag van 15 uren en 15 m i
nuten; het ligt van Alexandria n aar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 25 m inuten.

N arbo  - Narbonne heeft de langste dag van 15 uren en 15 m inuten; het ligt van Alexandria 
naar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 35 m inuten.

Vienna - Vienne heeft de langste dag van 15 uren en 30 m inuten; het ligt van Alexandria naar 
het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 30 m inuten.

N em ausus - Nimes heeft de langste dag van 15 uren  en 24 m inuten; het ligt van A lexandria 
naar het westen (lees: zuiden) op 2 uren en 34 m inuten.

Aimisia - Ames heeft de langste dag  van 16 uren en 30 m inuten; het ligt van A lexandria naar 
het westen (lees: zuiden) op 2 uren.

Lupia - Louvignies bij Bavay o f Louvignies bij Le Q uesnoy, heeft de langste dag van 16 uren 
en 15 m inuten; het ligt van A lexandria n aar het westen (lees: zuiden) op 1 uu r en 40 m inuten.

Nota: H ier w orden Amisia en Lupia weer duidelijk als p laatsengenoem d. O ppervlakkiggezien, 
zou m en kunnen denken, d a t Ptolem eus in  deze teksten onze noord-orien tatie  hanteert, daar 
hij de franse plaatsen ten westen van de m eridiaan van A lexandria situeert. In  zijn gedachten 
liep die m eridiaan echter van oost naar west, zodat de franse p laatsen ten zuiden ervan liggen, 
wat de noodzaak van de korrektie aan toon t. Deze teksten  bevatten overigens weer heldere be- 
wijzen dat Ptolem eus de west-orientatie gebruikte. De berekening van de langste dag voor de 
onderscheiden plaatsen heeft hij zelf opgesteld; m en vindt deze bij geen andere schrijver. D at 
zij onjuist is, bem erkt men reeds op het eerste gezicht, w anneer men de meest noordelijke en de 
meest zuidelijke plaatsen vergelijkt. De langste dag van M arseille is bij hem 15 uren en 15 m inu
ten; die van Boulogne 16 uren en 50 m inuten. In w erkelijkheid is de verhouding om gekeerd en 
heeft Marseille een langere dag dan  Boulogne, om dat het dichter bij de evenaar ligt. Hetzelfde 
geldt voor de afstanden, die Ptolem eus opgeeft to t de m erid iaan van A lexandria. Beide onnauw - 
keurigheden zijn een onafw endbaar gevolg van de w est-orientatie. W anneer men deze met as- 
tronom ische plaatsbepalingen uitw erkt, d a t wil zeggen op de zon en op de hemel berekent, 
loopt het falikan t mis.
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KONKLUSIE

Verre van onbetrouw baar te zijn, heeft Ptolem eus m ededelingen gedaan die doo r de andere 
klassieke schrijvers als volkom en ju ist w orden bevestigd. Zijn teksten leiden op verschillende 
punten  to t een beter inzicht over G erm ania Inferio r en G erm ania Superior. T o t in detail beves- 
tigt hij het beeld dat Tacitus over G erm ania geeft; hij voegt d aar zelfs een aan ta l stam m en en 
p laatsen aan  toe die Tacitus niet noem t en steunt hem  derhalve met ca. 25 nieuwe punten. D oor 
zijn nauw keurige beschrijvingen, ten overvloede gedekt doo r geografische plaatsbepalingen, 
situeert hij in het noorden van Frankrijk: de Monden van de Renus (Schelde), de twee hoofdsteden 
van de Bataven en het Flevum, enfin de gehele m aterie die het hoofdbestanddeel van zowel de 
nederlandse als de europese historische geografie vorm t.

T enslotte blijkt bij hem , evenals bij Tacitus en de andere rom einse schrijvers, da t hij niets boven 
Keulen verm eldt. D at gebied, w aar in zijn tijd de Rom einen aan  het pionieren waren, werd niet 
bij G erm ania Inferior o f G erm ania Superior, zelfs niet bij het rijk gerekend, w ant alle schrijvers 
zwijgen erover. D it valt b ijzonder op bij P tolem eus, die de indruk geeft volledig te willen zijn. 
V anzelfsprekend heeft hij niet alle romeinse plaatsen genoem d, doch wel alle streken en onder- 
delen van de provincies. N ederland is nergens te bekennen. M en m oet natuurlijk  niet met de lu- 
gubere grap aankom en, d a t Ptolem eus m et Tecelia Texel bedoeld zou hebben, een eiland dat 
pas 10 eeuwen na hem  ontstond!

O fschoon de Peutinger-kaart uit de 4e eeuw is, bevestigt Ptolem eus h aar in de eerste eeuw al 
bij voorbaat, en geeft tevens aan hoe zij opgevat m oet w orden, nam elijk d a t de Patavia onm id- 
dellijk grenst aan  een franse streek en d a t het land van de Bataven aan alle kanten  w ordt om- 
ringd door franse stam m en, wat hij zelfs w oordelijk zegt. Zo om spannen de twee bronnen de 
gehele periode van de romeinse okkupatie van westelijk E uropa; beide bewijzen d a t er tussen de 
eerste en de vierde eeuw geen sprake van kan zijn in  N ederland ook m aar iets van de Bataven 
neer te zetten. De rom einse vondsten van N ederland m oeten op hun  eigen w aarde beoordeeld 
w orden, m et weglating van de fabels. Op de eerste p laats m oeten de nam en van de Peutinger- 
kaart vergeten w orden, te beginnen m et die van N oviom agus voor Nijmegen, w ant die nam en 
hebben er nooit bestaan.

H et allervoornaam ste van Ptolem eus is echter, d a t de juiste rekonstruktie van zijn gegevens in 
een oogopslag laat zien dat de Albis, de Amisia en de Wisurgis inderdaad in het noord-w esten 
van F rankrijk  gesitueerd m oeten w orden. De “ T ropea D rusi” , de p laats van het T eutoburger- 
w oud, zet hij eveneens in het noorden van F rankrijk  neer, w aardoor de duitse m ythe voorgoed 
naar het rijk der fabelen is verwezen. Tengevolge van de onverbrekelijke band  tussen deze rivie- 
ren en Saxonia is het beeld to taal vals, dat men zich to t de lOe eeuw over Saksen, Friezen en aan- 
verwante stam m en had gevorm d. De du itss en nederlandse bibliotheken puilen uit van klets- 
p raa t. H et w ordt de hoogste tijd d a t het etiket “ onbe trouw baar” van Ptolem eus w ordt afge- 
nom en en d a t dit geplakt w ordt op publikaties, die niet eens zo’n klare en gem akkelijk te ont- 
dekken zaak als de w est-orientatie van de klassieke schrijvers wisten op te m erken, die in veel 
opzichten de sleutel to t de mythen is. H et gaat natuurlijk  helem aal niet aan  een schrijver uit de 
eerste eeuw voor onbetrouw baar te verklaren, w anneer m en zijn teksten niet eens begrepen 
heeft.

*
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TEKSTEN UIT D E TW EED E EN D ER D E EEUW

Tekst 60
ca. 186 na Chr. De ruiterij van de Bataven.
Zo goed was zijn (H adrianus) leger geoefend, dat zelfs de ruiterij, die men van de Bataven (Be- 
thune) noem t, m et wapens en al de Istrus (H uistre) overzwom.
Bron: Cassius D io, LXIX.

Tekst 60a.
ca. 186 na Chr. Albinus bedwingt de Frisii.
D oor C om m odus werd hij (A lbinus) n aar G allia gezonden, w aar de Frisii (V laanderen) van 
over de Renus (Schelde) doorgedrongen w aren; hij m aakte zijn naam  beroem d bij de Rom einen 
en de barbaren.
Bron: Julius C apitolinus, In C lodio A lbino.

Tekst 60b.
293 na Chr. De Panegyricus over de Vahalis.
Die landstreek, Caesar, is doo r uw goddelijke expedities veroverd en gezuiverd, w aar de Vahalis 
(Oise) in m eerdere strom en doorheen vloeit en d a t de Renus (Schelde) met zijn aftakkingen om - 
vat. H et gelijkt bijna niet op aarde, w ant dit w oo rdp aste rn au w elijk s . H et is im mers zo m et wa
ter doord renk t, om dat het niet alleen d aa r w aar het duidelijk m oeras is, in het niet verdw ijnt en 
de voetstap weigert, m aar ook  w aar het een beetje steviger lijkt wijkt het terug voor de voet en 
trekt het zich terug bij elke stap.
Bron: Ex veteribus Panegyricis de Gallis, H dF , I, p. 713.

Nota: Na ca. 250 na Chr. zijn de Rom einen ab rup t en spoorloos uit N ederland verdw enen, welk 
einde van de rom einse okkupatie afdoende doo r de archeologie w ordt bevestigd. Geheel nor- 
maal en aanvaardbaar is, dat bijvoorbeeld te Nijm egen en te X anten a f en toe nog een rom einse 
post heeft gelegen; in het laagland van N ederland echter was de rom einse bezetting definitief ten 
einde. D aarna  blijven bij de klassieke schrijvers de berichten  doorgaan  over de B ataven, de F ri
sones, de Vahalis. Niet dat deze nam en een enkele keer per toeval w orden genoem d, m aar in die 
zin d a t de bemoei'ienis van de Rom einen m et de Bataven en de Frisones op gelijke m anier als 
voordien blijkt voort te gaan, zonder dat ook m aar de geringste opm erking w ordt gem aakt dat 
zich iets zou hebben voorgedaan. In N ederland had  zich inderdaad iets voorgedaan, nam elijk 
de innam e van het land doo r een grote overstrom ing, die er met op- en neergangen zou gaan 
voortduren to t in de lOe eeuw. H et heeft de Rom einen zo weinig geraakt (in het gehele rijk was 
dit niet van belang) dat ze er niet eens een bericht over gegeven hebben. E r zijn al bewijzen ge- 
noeg gegeven, dat de Bataven, de Frisiones, de Renus en de Vahalis voor de 3e eeuw niet in Ne
derland geplaatst kunnen worden; het volhouden van die m ythen tussen de 3e en de lOe eeuw is 
geen vergissing doch een volkom en gedaas tegen de klare feiten in van de archeologie, strati- 
grafie en het meest elem entaire bronnenonderzoek.

Tekst 61.
ca. 310 na Chr. Namen van volken en steden aan de Renus (Schelde).
Dit zijn de barbaarse volken, die voortw oekerden onder de keizers: Scoti (Ecottes), Picti (Pi- 
hen), Caledoni (Calonne), Rugi (Rougefay), H eruli (H ericourt), Saxones (zuid van Boulogne), 
Chamavi (C am phin), Frisiavi (V laanderen), Amsivarii (A m brines), Angli (Englos), Angrivarii 
(Angres), Flevi (bij het Flevum), Bructeri (Broxeele), C hatti (K atsberg), Burgundiones (M arne), 
Allemanni (Rijssel), Suebi (omg. K ortrijk), Franci (F ranken , omg. D oorn ik), C hattuari (C out- 
huin).
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De nam en van de steden aan  de overzijde van de Renus (Schelde) zijn: van de Usipii (W eppes), 
van de Tubanti (Thun bij K am erijk), van de Nictrenses (lees: Victrenses, V is-en-Artois), van de 
Novarii (N ouart, A rdennes), van de Casuarii (Cattenieres). A l deze steden aan de overzijde van 
de Renus (Schelde) vorm en Belgica Prima.
Bron: N om ina provinciarum  om nium , 13-14.

Tekst 62.
358 na Chr. Zozimus over de Batavia en de Renus (Schelde).
De Saksen dreven de Quadi (Q uaedypre), een deel van hun volk, n aar het land dat d o o r de 
Rom einen bezet was, terwijl de Franken hen de d o o rtoch t weigerden. Van hun kan t nam en de 
Rom einen m aatregelen, om  de zaak van C aesar te verdedigen en niet overlopen te w orden. Zij 
bouw den schepen, voeren de Renus (Schelde) op langs het rijk van de Franken en legden met hun 
schepen aan  in de Batavia, dat de gedeelde Renus (Schelde) to t een eiland m aakt, het grootste 
van deze rivier-eilanden. H et volk van de Saliers, dat deels uit dat van de Franken, deels uit dat 
van de Saksen was voortgekom en, da t dit eiland bezette nadat het d o o r de zijnen verdreven was, 
werd door de Rom einen eruit gedreven. D it eiland was voorheen volledig in het bezit van de 
Rom einen, en werd toen doo r de Saliers bezet.
Bron: Ex libro Zozimi de Gallis, H dF , I, p. 578.

DE SALISCHE FRANKEN

De oudste teksten over de Salische Franken gebruiken dit Salisch zuiver en alleen als 
een aardrijkskundige aanduiding zonder de minste institutionele ondergrond, en zon- 
der enige toespeling op een volkenkundig of bestuurlijkonderscheid. De term duidt de 
Franken aan bij de Selle, voorheen Sala genoemd, een rivier ten oosten van Kamerijk. 
Primo zaten deze Franken dus helemaal niet in het nederlandse Salland, secundo sto- 
ten we op de zoveelste namen-doublure, waarbij het wel zaak is te onderzoeken wan
neer de nederlandse naam is ontstaan terw ijl de franse Salische Franken al veleeeuw- 
en niet meer waren genoemd. Maar dit, de grondslag van gedegen naamkunde, is on- 
bekend terrein voor Blok, die de Salische Franken in Salland neerzet (o.c., p. 11,15,16, 
17, 19). Hij distantieert zich wel, en terecht, van de vroegere opvatting dat de Saliers 
en de Ripuariers de twee grote groepen of volken van de Franken waren. DeRipuariers 
laat hij maarzweven, omdat hij die nietweet te plaatsen en hij Ribecourt (Nord, Oise en 
Aisne) niet kent. Wanneer dan later de “ Lex Ribuariorum” verschijnt, die in feite een 
verordening was voor een zeer beperkt gebied, en ook een “ Lex Salica” gerekonstru- 
eerd was, ofschoon deze nauwelijks in de geschreven bronnen naar boven komt, be- 
gon in de rechtshistorie een opgeblazen thesis te ontstaan, die zelfs ten grondslag 
werd gelegd aan de hele rechtskundige ontw ikkeling van westelijk Europa. Die thesis 
is inmiddels wel algemeen verlaten, maar daarvan afgeleide dedukties zijn nog lang 
niet opgeruimd.
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Tekst 63.
366 na Chr. Valentinianus in konflikt met de Bataven.
Keizer V alentinianus verbleef bij de G erm anen aan  de overzijde van de Renus (Schelde) en on- 
dervond d aar grote en onverw achte m oeilijkheden. H et hele volk van de G erm anen nam elijk... 
had zijn vroegere stoutm oedigheid weer opgenom en en was de p laatsen b innengetrokken die 
aan het rom einse rijk onderw orpen waren. De keizer trok  hen tegem oet. Er on tstond  een hevige 
strijd, w aarin de barbaren  de Rom einen overw onnen en achtervolgden. V alentinianus wilde het 
gevaar niet on tgaan  doo r de vlucht... Hij liet onderzoeken w at de oorzaak  was en bevond dat 
het legioen van de Bataven (Bethune) schuldig was... en hij beval de Bataven (Bethune) de wa- 
pens neer te leggen, een boete te betalen en als vluchtende slaven naar elders te gaan. Deze wier- 
pen zich ter aarde en sm eekten hem  het leger die sm aad niet aan  te doen, en beloofden al hun 
krachten in te spannen om de Rom einen te dienen... toen gedroegen zij zich zo fel in de oorlog 
dat van de onafzienbare menigte barbaren  slechts weinigen zonder letsel n aar huis terugkeer- 
den.
Bron: Zozim us, IV.

Nota:Een legioen van Bataven strijd t in het noorden  van F rankrijk  meer dan een eeuw nadat de 
Romeinen Nederland verlaten hadden! Wie is toch de kw aadaardige geest geweest die de holland- 
se historici zo verblindde d a t zij de helderste zaken niet m eer zagen?

Tekst 64.
ca. 400 na Chr. De Bataven bij de Lys in Frankrijk.
Er is een landstreek tussen de Legia (Lys) en de kuststreken van V laanderen, M enapia (Cassel) 
geheten... welke naam  vanaf het begin in Caleten (Clety) en Batavi (Bethune) verdeeld was. 
Bron: M iraculum  S. D onatian i, M G S, XIV, p. 177.

Tekst 65.
ca. 400 na Chr. M arcianus beschrijft G allia Belgica en Germania M agna.
Belgica met de twee Germaniae w ord t in het noorden  (lees: westen) begrensd doo r de N oorde
lijke O ceaan (lees: westelijke - A tlantische O ceaan), die zich langs B rittannia u itstrekt; in  het 
oosten (lees: noorden) door de Renus (Schelde), langs het Grote Germania to t de b ron  van de 
rivier, en nog doo r de berg vanaf zijn b ron  in de (franse) A lpen, die Adoulis w ordt genoem d; en 
in het westen (lees: zuiden) doo r de provincie Lugdunensis (Lyon) en doo r de bovengenoem de 
rivier Seine; in het zuiden (lees: oosten) door het overigedeel van Narbonesia... H etgedeelte dus 
vanaf de zee to t de rivier O brinka (verm, de Rijn) w ord t genoem d Germania Inferior; het gedeel- 
te vanaf de O brinka (verm, de Rijn) w ordt genoem d Germania Superior... Belgica m et de twee 
G erm aniae bevat 24 volken, 38 beroem de steden, 2 beroem de bergen, 7 beroem de rivieren en 
een beroem d voorgebergte.
Bron: M arcianus, Periples m aris exteri, II.

Tekst 66.
ca. 410. Hieronymus over de M orini en de Renus Bicornis.
Deze waren senatoren, die een plaats voor het bestuur verkregen hadden over de Britanni (E n
geland), de Hispani (Spanje), de G allii en de laatste der mensen de Morini (Terw aan), w aar de 
Renus Bicornis (Schelde, de tw eehoornige) stroom t.
Bron: H ieronym us, C om m entarius in  Isaiam , 66.

Tekst 67.
ca. 409. Hieronymus over de Germanen in Frankrijk.
O ntelbare wilde volken overstroom den geheel G allia. W at tussen de A lpen (franse A lpen) en de
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Pyreneeen ligt en doo r de Oceaan (A tlantische O ceaan) en de Renus (Schelde) w ordt om sloten 
werd to t sm art van de publieke zaak d o o r de vijandige Pannoni (G erm anen) verwoest, nam elijk 
de Q uadi (Q uaedypre), de Vandali (W audignies), de Sarm ati (Sermaise), de Halani (H alluin), de 
Gypedes (G uem ps), de H eruli (H ericourt), de Saxones (zuid van Boulogne), de Bourgondiones 
(Bourgondie) en de Alemanni (A llem ont)... M ogontiacus (M aing), eens een edele s tad , werd ver- 
overd en verwoest en in de kerk w erden vele duizenden gedood. Vangiones (W annehain) werd 
na een lange belegering verslagen. De m achtige stad van de Remi (Reims), de A m biani (A- 
miens), A trebatae (A trecht) en de laatste der m ensen de M orini (Terw aan), T ornacus, (D oor- 
nik), Nemetae (A trecht), A rgentoratus (S traatsburg) w erden doo r G erm anen ingenom en. De 
provincies A quitania, N ovem populorum  (deel van A quitanie), Lyon en N arbonne w erden, met 
uitzondering van enige steden, geheel verwoest.
Bron: H ieronym us, Epistulae, C X X III, 15 - 16.

D E PEUTINGER-KAART

De Peutinger-kaart levert een hele serie aanvullende bewijzen. Deze kaart, bestaande uit een 
lange rol van ca. 6 m eter, w aarop het gehele rom einse rijk vanaf Engeland to t aan  de Perzische 
G olf is afgebeeld, dateert u it het einde van de 4e eeuw, toen de Rom einen al lang uit N ederland 
weg waren, een eerste kriterium  om  te besluiten d a t N ederland er niet op staat. De originele 
kaart bestaat niet meer; bew aard gebleven is een kopie u itd e  12e o f 13eeeuw. Boven F rankrijk , 
en d irek t h ieraan aansluitend, is een strook  land afgebeeld, w aarin vier wegen lopen m et Novio- 
magus als m iddelpunt. In deze strook staat het g ro ter opschrift Patavia. Wij weten inm iddels 
dat d it het land van Bethune is. E r behoeft niet m eer uitgelegd te w orden, dat en w aarom  men 
dit stuk van de kaart als het midden van N ederland is gaan beschouw en, wat overigens pas na 
1598 is geschied toen de eerste d ruk  van de Peutinger-kaart verschenen was. V an tevoren heeft 
niem and ooit over Bataven in N ederland gesproken. D e inm iddels geboren m ythe van Nijm e
gen leidde autom atisch  tot het m isverstaan van de kaart, zodat men de Patavia als de Betuwe 
opvatte en in de vicieuse cirkel verzeilde, die zo hardnekkig  was dat men ook de kaart niet meer 
kon lezen.

Heilig ervan overtuigd dat N oviom agus Nijmegen was, heeft men de plaatsnam en van de kaart 
klakkeloos op rom einse vindplaatsen in N ederland geplakt. In geen enkel geval is een bewijs 
voor deze determ inaties aangevoerd. M et de bovenste weg kwam  men n aar de schijn een beetje 
rond; voor de benedenste is noo it een verklaring gevonden, noch voor de weg noch voor de 
daaraan  gelegen plaatsen. Geen wonder! A an die weg ligt Tablis, het unieke Tablis dat vanwege 
zijn zeldzame verm eldingen in de historische lite ra tuu r zonder de minste twijfel het franse E tap- 
les is, en m et zo’n frans obstakel kan men wel inpakken m et elke poging om deze weg in N eder
land te lokaliseren. De Peutinger-kaart is een reiskaart, een schematische wegengids en geen 
geografische k aart, zodat zij met voorzichtigheid gehanteerd  en gelezen m oet w orden, en het 
volstrekt m isplaatst was te denken o f te betogen, d a t het bovenstuk van de kaart zoveel op Ne
derland lijkt. D aar ik haar uitvoerig behandeld heb in “ V raagstukken...”  en in “ Holle Boom- 
stam m en” , kan hier w orden volstaan m et het opsom m en van de wegen en de juiste determ ina
ties van de daaraan  liggende plaatsen. Deze zijn overigens zo duidelijk in F rankrijk , Belgie en 
D uitsland aan  te wijzen, en sluiten zo perfekt aan  bij de andere bewijzen over de B ataven, dat 
een verdere diskussie o f het soms toch N ederlandse p laatsen  zijn, to taal overbodig is geworden.
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PE U T IN  G ER-K A A R T , Facsimile van het b lad m et FR A N C IA , w aarop de PA TA V IA  en 
N O V IO M A G U S, uit de eerste editie van de kaa rt doo r M oretus te A ntw erpen u it 1598. Deze 
editie w ordt door de deskundigen geprezen als een van de beste uitgaven van de Peutinger- 
kaart.
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PE U T IN G E R -K A A R T , Facsimile van het blad m et F R A N C IA , w aarop de PA TA V IA  en 
N O V IO M A G U S, uit de eerste editie van de kaart door M oretus te A ntw erpen uit 1598. Deze 
editie w ordt door de deskundigen geprezen als een van de beste uitgaven van de Peutinger- 
kaart.
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Tekst 68. De bovenste weg in de Patavia noem t van links n aar rechts:
L ugdunum  (B atavorum ) - Leulinghen. 
P raetorium  A grippinae - Elinghen. 
M atilone - Le M at.
A lbanianis - A lembon.
N igropullo - Noires Terres.
Lauri - Lum bres.

Fletione - Flechin. 
Levesano - Leventie. 
C arvone - Carvin. 
C astra H erculis - Roye. 
N oviom agus - N oyon.

Nota: M ijn rekonstruktie is net zo min evangelie als een andere. H et is vrijwel zeker d a t de franse 
historici en archeologen straks to t andere toepassingen o f  determ inaties kom en, w at voor mij 
allerm inst een probleem  vorm t. Op een p u n t s taa t dit al voor de deur. A rcheologisch onderzoek 
heeft inm iddels aangetoond, dat in W atten een zeer grote en belangrijke gallo-rom aanse en 
rom einse nederzetting ligt, ver in de tijd voortgezet. De plaats is overigens al vanouds m et de 
Bataven in verband gebracht, waarbij het eveneens u itgesproken naam kundig  verband tussen 
W atten  en Bataven geheel aannem elijk is. H et spreekt bijna vanzelf da t de p laats M attium , die 
bij enkele klassieke schrijvers voorkom t, als W attium m oet w orden gelezen. Even waarschijn- 
lijk is, d a t deze plaats ergens op de Peutinger-kaart is genoem d, en w anneer men straks to t de 
konklusie zou kom en, d a t zij eerder dan  Leulinghen voor de determ inatie van Lugdunum B ata
vorum in aanm erking kom t, ben ik bij v o o rbaa t akkoord . Eveneens bij voorbaat gun ik hem  van 
harte zijn tiom fkreet, die zich vrolijk m aakt w anneer ik m ijzelf op een of ander pun t korrigeer; 
die verraad t slechts d a t hij geen notie heeft van historisch-geografisch onderzoek.

Tekst 69. De onderste weg in de Patavia noem t van links naar rechts: 
L ugdunum  - Leulinghen. Caspingio - C am pagne.
F oro  A driani - H ardinghen. G rinnibus - Grivesnes.
Flenio - Fiennes. A d duodecim um  - M ontdidier.
Tablis - Etaples. N oviom agus - N oyon.

Tekst 70. De bovenste weg rechts van Noviomagus noem t:
N oviom agus - N oyon. V eteribus - Verviers (B.).
A renatio  - A nnois. A sciburgia - A ken (Dl.).
Burginatio - Bohain. Novesio - N euss (Dl.).
Colonia T raiana - Trazegnies (B.) A grippina - Keulen (DL).

Tekst 71. D e onderste weg rechts van Noviomagus noem t:
N oviom agus - N oyon. A tuaca - Tongeren (B.).
Cevelum - Chevilly. C oriovallo - Heerlen.
Blariaco - B erlancourt. Ju liaco  - Jiilich.
Catualium  - C outhuin  (B.). A grippina - Keulen.
Feresne - W arem m e (B.).

D it bovenstuk van de kaart sluit beneden aan  bij een landschap, d a t onm iskenbaar als het noo r
den van F rankrijk  gedeterm ineerd m oet worden. H ierdoor is ten eerste duidelijk dat de teke- 
naar niet bedoeld kan hebben een streek van N ederland pal naast een streek van F rankrijk  a f  te 
beelden, nota bene met een overslag van 300 km! ’t Zijn altijd  diezelfde 300 km  die in het geding 
zijn!

Ten t weede m oet ook hier hetzelfde principe w orden toegepast, dat op andere plaatsen van de 
Peutinger-kaart even helder aan  het licht treed t, nam elijk d a t de wegen weliswaar naast elkander 
zijn getekend, m aar d a t zij in w erkelijkheid door elkander heen hebben gelopen. W anneer men
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K aart 13.

D e w egen v a n  de  P e u tin g e r -k a a r t  tu s sen  B o u lo g n e  en  K eu len :

II. re ch ts  v an  N oviom agus - N o y o n .
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het schematisch karak ter van de kaart heeft onderkend en goed in het oog houd t, laa t men zich 
niet misleiden doo r een schijnbaar geografische afbeelding. V oor de goede orde m oeten de twee 
naastaangelegen wegen verm eld w orden, w ant do o r deze streek hebben ook de vier bovenste ge- 
lopen.

Tekst 72. Links van Noviomagus w orden in Frankrijk genoem d:
B ononia - Boulogne. T urnaco  - D oornik .
Cast. M enapiorum  - Cassel. Pontes Scaldis - E scautpont.
V irovino - W ervicq. C am araco - Kam erijk,
Tervanna - Terw aan. H erm om acum  - Bermerain.
N em etaco - A trecht. Baca C onervio - Bavay.
Teucera - Thievres.

Tekst 73. Rechts van Noviomagus w orden in Frankrijk, Belgie en Duitsland genoemd:
Vogo D orgiaco - W audrez. D uroco rto ro  - Reims.
D uconum  - D ourlers. N oviom agus - N ovion-Procien.
Gem iniaco vico - G em bloux (B.). M osa - M aas.
V ironum  - Vervins. M eduanto  - M oyen.
Pernaco - Berneau (B.). M erica - M echernich (DL).
N inttaci - Noizy-le-Comte. A grippina - Keulen.
A uxenna - Evergnicourt.

Tekst 74. Boven G allia staat het opschrift: Francia. H et doet niet eens terzake o f dit van de 
eerste tekenaar dan wel van de kopi'ist is, d aa r geen van  beide bedoeld kan  hebben dat onder 
deze titel een landschap uit N ederland staat. Boven de Patavia staan  enkele nam en doo r elkaar 
heen, die niet gem akkelijk te lezen zijn. N a enige m oeite on tw aart men:

Flum en Renus - de rivier de Renus (Schelde).
Chamavi qui et Franci - de C ham aven (C am phin) die ook  Franken zijn.
Cherustini - van Cherisy.
Ampsivarii - van Ambrines.
Hael(usii) - van Halluin.

D it opschrift met de nam en van stam m en, die inderdaad ten noorden  van de Batavia (Bethune) 
in  F rankrijk  w oonden, m aakt een definitief einde aan elke poging om d it stuk van de kaart nog 
als nederlands grondgebied te beschouwen. Zowel van beneden als van boven w ordt het door 
franse p laatsen  en stam m en afgegrendeld.

DE PEUTINGER-KAART EN DE LEKEN

De mythe van Nijmegen, in de 15e eeuw uitgebroed, daarna naar de schijn “onomsto- 
te lijk ” door de Peutinger-kaart bevestigd, ligt ten grondslag aan alle misvattingen over 
de historisch geografie van westelijk Europa. Willem van Berchen, de Nijmeegse uit- 
vinder van die mythe, heeft heel wat op zijn geweten. Het was dan ook te verwachten 
dat van de Peutinger-kaart het klapstuk werd gemaakt om de mythen voor Nijmegen en 
Nederland te redden. Het drama werd kompleet toen enkele onbevoegden, die zich 
nooit serieus over de kaart gebogen hadden, bovendien geen enkele klassieke tekst 
gelezen hebben, in brallende bewoordingen - want dat hoort nu eenmaal bij verblin- 
ding en het negeren van de bronnen - met de “onomstotelijke” Peutinger-kaart zwaai- 
den en dachten mij in een klap omverte kegelen. De 500 plaatsnamen uit deechte Ba
tavia kenden zij niet eens. Want zie je, zij zoeken een landschap terug op een misver-
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Kaart 14.

Het gehele bovenstuk van Peutinger-kaart volledig gerekonstrueerd, waaruit 
blijkt dat de Patavia geen deel van Nederland is, doch dat het logisch en geogra
fisch volledig aansluit op het noorden vna Frankrijk. Vergelijk deze kaart met de 
rekonstrukties naar Ptolem eus en konstateer dat de Peutinger-kaart uit de 4e eeuw 
precies hetzelfde zegt en afbeeldt als Ptolem eus uit de l e  eeuw. D e juistheid van 
deze rekonstruktie wordt massaal bevestigd door de 550 eigen en omringende 
plaatsnamen van de Batua en de ca. 1600 plaatsnamen uit de oorkonden van het 
bisdom  Tournehem , de abdij van Eperlecques en de abdij van Frethun (zie hoofd- 
stuk 24).
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stane kaart, en bekommeren zich niet om 500 plaatsen, in en bij datzelfde landschap 
genoemd. Tacitus heeft Nijmegen en de Betuwe omver gekegeld. Het spel was in de 
eerste eeuw na Chr. al beslist. en het heeft daarna geen enkele zin meer gehad. Het 
was overigens nooit gespeeld wanneer men Tacitus beter gelezen had. Hij heeft een 
defin itief einde gemaakt aan het gedaas over de Peutinger-kaart, en wanneer d it een 
berg literatuur omver stoot, dan is dat jam m ervandeachterhaalde.somsluxeboeken, 
doch er valt niet meer aan te ontkomen.

Bogaers en Van Es hebben de zaak trouwens veel te simpel en veel te rooskleurig voor- 
gesteld. Er zijn genoeg historici, die de Peutinger-kaart altijd met het grootste wan- 
trouwen hebben bekeken, en dit in hun kolleges ook openlijk aan de studenten voor- 
hielden. Wie de literatuur raadpleegt, bemerkt dat pas in het begin van deze eeuw de 
“ nederlandse” interpretaties ervan begonnen zijn. Zelfs de gesmade 19e-eeuwse his
torici, die toch heel wat aandurfden, zijn er met een grote boog omheen gegaan. Der- 
halve was en is de opinie niet zo algemeen als Bogaers en Van Es voorstellen. 't Is trou
wens heel duidelijk wat de reden was voor de twijfelaars. Immers, voor een redelijk en 
nuchter denkend mens is het een levensgrote vraag, hoe de tekenaar langs een brede 
strook van Frankrijk - en het is onmiskenbaar Frankrijk dat in het zuiden op de kaart 
staat - in het noorden afgepaald door enkele franse plaatsen van Boulogne tot vervoor- 
bij Reims, ineens een smalle strook uit het midden van Nederland kon laten volgen. 
Men mag met recht zeggen: reeds bij de eerste oogopslag kan men zien dat d it stukje 
Nederland niet kan zijn. Maar die eerste oogopslag werd door de mythen verhinderd. 
Nu is het de “ laatste oogopslag” , en deze is definitief. Adieu, Peutinger-kaart van Ne
derland!

TWEE PUZZELS VAN BOGAERS EN VAN ES OPGELOST

Op een van de in de Oosterschelde gevonden Nehalennia-altaren is de plaatsnaam 
Ganuenta te voorschijn gekomen, die Bogaers en Van Es niet thuis kunnen brengen 
(Van Es, De Romeinen in Nederland, p. 131,199, 217, 220, 233), maar waarvan zij ver- 
onderstellen dat de plaats daar in de buurt gelegen heeft. Het isdenorm alefout van de 
nederlandse archeologen. Wanneer zij een votief-, graf- of altaarsteen met een naam 
aantreffen, konkluderen zij meteen dat die plaats dan ook daar gelegen heeft, een me- 
thodiek die door honderden gelijksoortige stenen over de romeinse wereld wordt ge- 
logenstraft. De in Nijmegen gevonden steen van een Morinier van Terwaan is zelfs een 
zeer bij de hand liggend voorbeeld voor de onjuistheid van deze methode. Van Es 
brengt Ganuenta in verband met de Frisones, en daar zat hij op de goede weg. Het is 
natuurlijk de naam van Genech, de hoofdplaats van de Canninefaten, naaste buren van 
de Frisones in Vlaanderen. De naam Ganuenta is afgeleid van het gallische “ gena” =  
riviermond, wat ter plaatse geheel klopt daar d it volk gezeten was aan een der Monden 
van de Renus-Schelde, die naar het grote deltagebied van het Flevum uitstroomde. 
Diezelfde stam zit ook in het woord Gandavum, welke naam natuurlijk eveneens dub- 
bel voorkwam: een Gandavum in het leven van St. Amandus genoemd, dat vermoede- 
lijk ook Genech was of een andere plaats aan de kust, en het latere Gent (zie in Deel III 
de teksten over St. Amandus). De nederlandse plaatsnamen Gendt, Genderen en Gen- 
dringen hebben een andere afleiding.
De “ pagus Catualinus” (Van Es, p. 217), eveneens een raadsel voor Bogaers en Van Es, 
is vanzelfsprekend afgeleid van het op de Peutinger-kaart voorkomende Catualium, 
dat Couthuin (B.) was (zie tekst 71).
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HET ITINERARIUM ANTONINI

Het Itinerarium  A ntonini, waarschijnlijk opgem aakt ten tijde van D iocletianus tussen 280 en 
290, is een lijst van wegen in het rom einse rijk. H et som t achter elkaar de p laatsen aan een be- 
paalde weg op en geeft daarbij de afstanden tussen de onderscheiden plaatsen. M en neem t aan 
d a t het is opgem aakt aan  de hand van een soortgelijke reiskaart als de Peutinger-kaart. Tussen 
het Itinerarium  en de kaart kom en veel overeenkom sten voor; in beide bronnen vindt men veel 
dezelfde nam en. Er zijn echter ook afwijkingen: dezelfde o f ongeveer dezelfde wegen w orden 
anders geprojekteerd en beschreven. In het Itinerarium  w orden plaatsen genoem d, die niet op 
de Peutinger-kaart staan , en om gekeerd. Enige van deze afwijkingen zijn van belang. De wegen 
die ons onderzoek raken, zijn de volgende:

Tekst 75. De weg van Lugdunum  (Leulinghen) naar A grippina (Keulen) loopt:
L ugduno - Leulinghen. B urginatio - Bohain.
A lbanianis - A lem bon. C olonia T ra iana  (Trazegnies (B.).
Traiecto - Tournehem . V eteribus - Verviers (B.).
M annaricio - Merville. Calone - Aken.
C arvone - Carvin. Novesio - Neuss.
H arenatio  - Annois. Col. A grippina - Keulen.

Nota: L ugdunum  B atavorum  en A lbanianis lagen in het noord-w esten van F rankrijk . D an  is 
T raiectum  vanzelfsprekend niet U trecht doch Tournehem, w aar de afstanden van beide zijden 
perfekt kloppen en w aar straks ook  alle gegevens over St. W illibrord en zijn bisdom  bij de Friso
nes (V laanderen) volledig passen. De p laats M annarcium is Merville; twee andere wegen bewij
zen d it afdoende, w aar deze plaats tussen franse p laatsen  is genoem d. De rest van de weg is vol
ledig gelijk aan die van de Peutinger-kaart, met dien verstande dat in p laats van Asciburgium  
de omschrijving “ Calone” =  “ W arm e B ron” is gebruik t, een bewijs tem eer d a t Asciburgium  
inderdaad  Aken is.

Tekst 76. Weg van Castello - Cassel over Compendium - Com piegne naar Turnacum - D oornik: 
Castello - Cassel. T urnacum  - D oornik .
Minaricium - Merville.

Tekst 77. Weg van Castello - Cassel n aa r Colonia - Keulen:
Castello - Cassel. G em iniacum  - G em bloux (B.).
M inariacum - Merville. Perniciacum  - Berneau (B.).
N em etacum  - A trecht. A duaca T ungrorum  - Tongeren.
C am aracum  - Kam erijk. C oriovallum  - Heerlen.
Bagacum  - Bavay. Juliacum  - Jtilich.
V odgoriacum  - W audrez (B.). C olonia - Keulen.

Nota: M annaricium w ordt tussen Cassel en A trecht, en tussen Cassel en D oorn ik  genoem d, zo- 
dat de determ inatie van Merville zeker is; ergo is T raiectum  Tournehem .

Tekst 78. Weg van Colonia Agrippina - Keulen n aar H arenatio  - Annois:
C olonia A grippina - Keulen. Calone - Aken.
D urnom ago - D tiren. Veteris - Verviers.
N ovesio - Neuss. B urginatio - Bohain.
G elduba - G ulpen (Ned. Limb.). H arenatio  - A nnois.
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Kaart 15.

D e w egen  v an  h e t Itinerarium A ntonini, d ie  o v e re e n k o m e n  m e t de  s tre ek  v an  de 
P e u tin g e r-k a a r t.
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Kaart 16.

D e juiste ligging van Traiectum. D e plaats ligt tussen Albanianis - A lem bon en 
M annaricium. Mannaricium kom t driemaal in het Itinerarium voor. Aangezien  
bij de juiste toepassing van naam kunde de klank van de plaatsnaam  prevaleert 
boven een ondergeschikte afwijking in de schrijfwijze, was het een misgreep te be- 
weren dat de naam tweemaal M erville aanduidt en de derde maal Maurik in de Be- 
tuwe, wat Gysseling stelt. D e plaats wordt genoem d aan wegen tussen franse 
plaatsen: tussen Cassel en D oornik , tussen Cassel en Atrecht-en tussen Traiectum  
en Carvone - Carvin. Deze plaatsen staan, met uitzondering van Traiectum, alle 
op de Peutinger-kaart. Er staan derhalve vijf zaken vast: dat M annaricium in het 
noorden van Frankrijk lag; dat Traiectum , op de juiste afstand van Merville ge- 
legen, Tournehem  was; dat rom eins Utrecht nooit de naam van Traiectum heeft 
gehad; dat er geen enkel gegeven bestaat om  de naam Traiectum voor Utrecht 
tussen de 3e en de lOe eeuw te kunnen aannemen; dat met Utrecht hetzelfde ge- 
beurde als overal elders, namelijk een achterafse latinisatie van de inheemse naam.
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TRAIECTUM IS TOURNEHEM

Het romeinse Traiectum isslechts eenmaal in dehistorische bronnen genoemd, name- 
lijk in de bovenstaande tekst van het Itinerarium Antonini (zie tekst 75). Volgens deze 
bron lag de plaats tussen Lugdunum Batavorum - Leulinghen en Mannariacum - Mer- 
ville. Reeds puur chronologisch kan zij Utrecht niet zijn, daar het Itinerarium uit de 
4e/5e eeuw is en de stad als nog bestaand noemt, terw ijl romeins Utrecht niet meer be- 
stond. Maar omdat men aan de hand van de Peutinger-kaart de plaatsen Lugdunum en 
Mannariacum in Nederland legde, wat grondig tout was, werd Traiectum als Utrecht 
opgevat. Hier heeft zich hetzelfdespelletje als met Nijmegen voorgedaan, zij het twee 
eeuwen vroeger. De naam Urecht betekent UIT-REK. “ Rek” duidt op een langwerpig 
stuk land in of bij het water. "U it” betekent dat het buiten lag, in eerste instantie als ei
land, dat nog niet vast en blijvend met het vasteland verbonden was. De stad komt 
tegen het midden van de 10e eeuw op, vermoedelijk opzettelijkgesticht door de eerste 
bisschop Balderik. Hij en zijn opvolgers praten twee eeuwen niet over St. W illibrord, 
daar deze mythe in Holland nog niet bestond. De nieuwe plaats werd gesticht pal bo- 
ven een oude romeinse, wat geen uitzondering is, daar Elst en Nijmegen hetzelfde 
beeld vertonen. In de geschreven teksten, die in het Latijn staan, werd ook voor Uit-Rek 
een latinisatie toegepast, Traiectum, omdat men meende dat dit een adequate verta- 
ling van de inheemse naam was. In feite echter dekken de twee namen elkander aller- 
minst, daar Traiectum overgang of oversteekplaats betekent, maar omdat Utrecht deze 
funktie ook vlug kreeg, vooral na de ontw ikkeling van het even kersverse graafschap 
Holland, werd de latinisatie Traiectum des te gretiger als de oude naam van Utrecht 
aanvaard. Utrecht is dus niet van Traiectum afgeleid, doch het ligt omgekeerd: Utrecht 
werd met Traiectum vertaald, wat zonder de minste falsificerende bedoeling gebeurde, 
doch wat later op dramatische wijze werd misverstaan.

De scheiding tussen de romeinse periode en de vroege middeleeuwen ligt er even ab
rupt, even scherp en even ver als bij de andere plaatsen. Na het midden van de3e eeuw 
en to t ver in de 10e eeuw is de stad historisch en archeologisch volkomen blanko. De 
eerste kerk van Utrecht is in de 10e eeuw opdefundamenten van een romeins gebouw 
opgetrokken. Op het Domplein is een 30-tal opschriften opgegraven met de naam Al- 
biobola, die vermoedelijk de naam van romeins Utrecht is geweest. Doch dit gegeven 
wordt al meer dan 50 jaren verduisterd, na tuurlijk ! want wanneer dit de juiste naam van 
romeins Utrecht is geweest, kan men meteen inpakken met de bisschopszetel van St. 
W illibrord. De abdij van Echternach begon in de 12e eeuw de vroegere goederen van 
St. W illibrord, die zij niet meer in bezit had, terug te zoeken en op te elsen. Daar de 
monniken helemaal niet wisten waar St. W illibrord geresideerd had, nota bene dubbel 
want hij had een bisschopszetel en een abtszetel, vlogen zij met handen en voeten in 
de inmiddels in Holland ontstane namen doublure van Traiectum en Frisones. Zij eiste 
25 kerken in Holland op, wat Holland vanzelfsprekend afwees - w ij hebben’t niet van 
een vreemde! - maar ondertussen solferde zij Nederland de mythe van St. W illibrord 
op. Dit is in het kort de fabel van Utrecht, die in Deel III uitvoerig met de teksten wordt 
behandeld. Ik kan alvast de verzekering geven, dat uw haren d^n te bergezullen rijzen 
bij het zien van wat de teksten zeggen en wat de historici ervan hebben gemaakt. Om 
een en ander voor te bereiden, gaan we in hoofdstuk 24 de juiste plaatsen van de Friso
nes en Saxones zoeken.
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Tekst 79. Weg van Colonia Traiana - Trazegnies n aar Colonia Agrippina - Keulen:
Colonia T raiana - Trazegnies. C oriovallum  - H eerlen.
M ediolano - Moignelee (B.). Ju liaco  - Jtilich.
Sablonibus - St. Servais (B.). T iberiacum  - Tiirnich.
M ederiacum  - M arneffe (B.). Colonia A grippina - Keulen.
Teudurum  - Theux (B.).

Tekst 80. Weg van Portus Gessoriacus - Boulogne n aar Bagacum - Bavay:
Portus G essoriacus - Boulogne. T urnacum  - D oornik.
T arvanna - Terw aan. Ponte Scaldis - Escautpont.
Castello - Cassel. Bagacum  - Bavay.
V iroviacum  - Wervicq.

Tekst 81. Weg van Durocortorum - Reims n aar Gessoriacum - Boulogne:
D urocorto rum  - Reims. A m bianos - Amiens.
Suessones - Soissons. Pontes (Scaldis) - Escautpont.
Noviomagus - N oyon. G essoriacum  - Boulogne.

Nota: H et Itinerarium  A ntonini licht de Peutinger-kaart op verschillende punten  toe, voor- 
nam elijk w aar het de wegen van de kaart op een andere m anier beschrijft. H et trek t daarm ee 
tevens de aandacht op een belangrijk punt. De meeste p laatsen  van de kaart, zelfs de belang- 
rijke, w orden daar afgebeeld met een aankom ende en een vertrekkende weg, w at vanzelfspre- 
kend ver beneden de geografische werkelijkheid is. Elke p laats van enige betekenis heeft min- 
stens vier wegen, zeker bij de Rom einen die een uitgebreid net van wegen hebben aangelegd. 
N oviom agus - N oyon heeft er op de kaart inderdaad  vier, terwijl in N oyon zeven rom einse we
gen bekend zijn. Ergo: noch de Peutinger-kaart noch het Itinerarium  A ntonini bevatten alle 
romeinse wegen, zodat het geen zin heeft iets te gaan betogen op de volledigheid of de onvolle- 
digheid van de beide bronnen. V oor een alternatieve rekonstruktie der wegen uit het Itinera
rium , zie het kom m entaar bij tekst 123.

BATAVEN NAAR HET ZUIDEN?

Voor het midden van de eerste eeuw, toen de Romeinen in Nederland kwamen, is niets 
van Bataven opgegraven. De uit de romeinse periode spaarzame boerenwoninkjes, 
hier en daar gevonden, durven dearcheologen terecht! niet als bewijs voor het volk der 
Bataven presenteren, Dit volk had twee steden; er is in Nederland geen spoor van ge
vonden. Na de helft van de derde eeuw, toen de Romeinen uit Nederland vertrokken 
waren, isevenmin iets van Bataven gevonden, dieevenwel b lijkensdetalrijkeberichten 
nog op voile sterkte zijn blijven bestaan en nog met grote kontingenten in de romeinse 
legers dienden. Zie tekst 82, waar in de vijfde eeuw vier afdelingen Bataven zijn ge
noemd en de Laeti van de Bataven warempel in Noyon wonen. Doch dit is voor de ne
derlandse historici en archeologen geen probleem. Zij konkluderen dan zonder met de 
ogen te knipperen, dat de Bataven de Romeinen naar het zuiden zijn gevolgd. Men 
moet wel een voorbeeldloos let hebben om een brandend probleem op deze manier op 
te lossen.

*
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la pretendue „h is to ire  romaine" des Pays-Bas se situe en fa it  

dans le nord-ouest de la France :

— localites de la  Table de P eutinger.

— les tr ib us  germaines e t leurs subdivisions, 

les ~anaux de Druse et de Corbulon.

— le Flevum e t le Helinium.

+ I'e n dro it sur la riv ie re  NAVALIA, ou en 70 apres J.7.

le chef des Bataves se soumit aux Romains .
 _______20 km

Kaart 17.

A lle  e lem en ten  v an  de  zo g e n a a m d e  “ ro m e in se ”  gesch ied en is  v an  N e d e rla n d  be- 
v in d e n  zich  in  h e t n o o rd -w e s te n  v a n  F ra n k r ijk .  D e  v o o rn a a m s te  zijn:
- de  M o n d e n  v a n  de Renus - S chelde .
- g e rm a a n se  s ta m m e n  en h u n  o n d e rv e rd e lin g e n , w a a ro n d e rd e  Frisii, de Bataven  

en  de  Canninefaten.
- de  p la a tse n  v an  de Peutinger-kaart.
- de  k a n a le n  v an  Drusus en Corbulo.
- h e t Flevum en h e t Helinium .
- d e  riv ie r N avalia, w a a r  C la u d iu s  C iv ilis  zich  in 70 n a  C h r. a a n  de  R o m e in en  o v er- 

gaf.
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TEKSTEN U IT D E V IJFD E  EEUW

Tekst 82.
ca. 425 na Chr. Bataven in Gallia in het romeinse leger.
In G allia staan onder de magister van de ruiterij der G alliers de volgende afdelingen: 
M attiaci juniores - van W atten (o f M astaing?).
Leones seniores - de senioren van Langres.
B rachati seniores - de senioren van B raine, Aisne.
Salii seniores - de senioren van de Salia (Selle, zijrivier van de Schelde).
Bructeri - van Broxeele.
A m psivarii - van A m brin.
Valentianes - van Valenciennes.
Batavi - van Bethune.
Batavi juniores - de jun ioren  van Bethune.
Britones - van Bretigny.
H onoriani seniores - de senioren van H ornaing.
Sagittarii Nervii G allicani - de gallische boogschutters van Bavay.
M attiaci juniores Gallicani - de gallische jun io ren  van W atten (of Mastaing?).
A tecotti juniores G allicani - de gallische jun io ren  van A ttin.
Lancearii Sabarienses - de lanciers bij de Sabis, verm, de Sambre.
M enapii seniores - de senioren van Cassel.
C ortoriacenses - die van K ortijk.
Tricesim ani - die van Troisvaux.
Equites Batavi seniores - de senioren ruiters van Bethune.
Equites C ornuti seniores - de senioren ruiters van C hartres.
Equites Batavi juniores - de jonge ruiters van Bethune.
Equites B rachati juniores - de jonge ruiters van B raine, Aisne.

Laeti (romeinse kolonisten o f veteranen) w orden genoem d m et hun w oonplaats:
De Laeti van de Bataven en de vrijen van de Suevi (om g. K ortrijk) te Bayeux en te C onstan tin  in 
Lugdunensis Secunda.
De vrije Laeti van de Suevi (omg. K ortrijk) te Le M ans in Lugdunensis Tertia.
De Laeti van de Batavi (Bethune) te A trecht van Belgica Secunda.
De Laeti van de Batavi (Bethune) te C ondren (Aisne) en te Noviomagus (N oyon) van Belgica 
Secunda.
De vrije Laeti van de Suevi (omg. K ortrijk) te C lerm ont-Ferrand  in A quitanie Prim a.
De Laeti van de Teutoniciani (D oudeauville) te C hartres en Sens in Lugdunensis.
Bron: N otitiae dignitatum  per G allias, H dF , I, p. 125.

Nota: Bijna twee eeuwen nadat de Rom einen N ederland verlaten hadden, kom en nog Bataven 
voor in het romeinse leger en in het burgerlijk bestuur van G allia. D erhalve m oet het m aar recht- 
uit en keihard gezegd worden: Bataven in N ederland is een lachw ekkende fabel, d aar de bewij
zen verpletterend zijn dat d it volk random  Bethune heeft gew oond. S traks w ordt de bewijs- 
voering afgerond met een lijst van plaatsna:men in de B atua, die alien in F rankrijk  liggen, zoals 
te verw achten in een brede kring rondom  Bethune.

O fschoon ik het voor w aarschijnlijk houd , d a t er a f en toe verm inking is opgetreden m et de 
naam  van M attiacum , w aar m.i. W attiacum  (W atten) gelezen m oet w orden, kan in de boven- 
staande tekst de voorkeur gegeven w orden aan  M attiacum  als Mastaing, op 17 km zuid-west 
van Valenciennes.
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Kaart 18.

Het Flevum uit de romeinse periode, later m eestal Almere genoem d, was een zee- 
baai tussen Calais, St. Omaars, W inoksbergen en zoverder naar het noorden. De  
naam Almere is door regionale teksten bevestigd. De eveneens voorkom ende 
naam van “Fleur” is een afleiding van Flevum . “Clos A im er” (gesloten) heette de 
baai, toen zij door de nieuwe duinen van de zee werd afgeschermd en voor het 
grootste deel droogviel, wat in de loop  van de 9e eeuw gebeurde, al was het proces 
van de transgressies nog niet ten einde. D e op- en neergang van Dorestadum  - 
Audruicq valt precies samen met de kom st en de terugval van de transgressies. 
Het einde van de stad als befaam de haven en handelsplaats is veroorzaakt door 
het terugtrekken van het water en de verlanding van het Almere. D e nederlandse 
Zuiderzee heeft nooit de naam van Almere gehad. D e eerste keer dat zij genoem d  
w ordt, heet zij “ Interlake” , tussenm eer, een zeer juiste en toepasselijke naam voor 
het overgebleven water tussen de verlandingen van H olland, Friesland en Utrecht.
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Tekst 83.
ca. 417 na Chr. Orosius over Europa.
E uropa begint aan  de Riphaeische A lpen, de stroom  Tanais en de m oerassen van M aacotidis, 
die in het oosten zijn. H et gaat verder langs de kust van de noordelijke (lees: westelijke) Oceaan 
tot aan  Gallia Belgica en de stroom  van de Renus (Schelde), die in het westen ligt, vandaar to t 
aan de Danuvius (Aisne), die men ook Histris (H uistre) noem t, die in het zuiden stroom t en in 
het oosten (lees: noorden) Ponto (Ponthieu) raak t. In het oosten ligt Almania, in het midden 
Dacia (D agny) w aar ook  Gothia ligt; dan kom t Germania, w aar het grootste deel van de Suevi 
(omg. K ortrijk) w oont.
Bron: O rosius, H istoriae, I, 2, 52.

Tekst 84.
ca 417 na Chr. Orosius over Gallia Belgica.
G allia Belgica heeft in het oosten (lees: noorden) als grens de rivier Renus (Schelde) en G erm a
nia, in het zuidoosten de Penninische A lpen, in het zuiden (lees: oosten) de provincie van N ar- 
bonne, in het westen (lees: zuiden) de provincie van Lugdunum  (Lyon), in het noordw esten de 
Britse O ceaan (H et K anaal), in het noorden  (lees: westen) het eiland van B ritannia.
Bron: O rosius, H istoriae, I, 2, 63.

Tekst 85.
ca. 417 na Chr. Orosius over de Bataven.
Het eiland Engeland strekt zich in de O ceaan in de lengte n aar het noorden uit. In het zuiden 
(lees: oosten) ligt het tegenover Gallie. V oor hen die oversteken verschijnt als eerste en dichtst 
bij zijnde kust de stad, die Rutupi Portus (R ichborough) w ordt genoem d. V andaar heeft men het 
zicht op de Menapii (Cassel) en de Batavi (Bethune), niet ver van de Morini (Terw aan) die meer 
naar het zuiden wonen.
Bron: O rosius, H istoriae, I, 2, 76.

Nota: M erk op dat O rosius niet de enige is, die deze beschrijving geeft, d aar S trabo (zie tekst 29) 
hetzelfde al drie eeuwen tevoren schreef.

Tekst 86.
ca. 425 na Chr. Frisones en Batavi in Engeland.
Het bestuur van Engeland. De tribuun  van het eerste k o ho rt der Frixagoren (Frisones) te 
W aaslsend... de tribuun van het eerste koho rt Batavi (B ethune) te C arraw burg... de tribuun  van 
het eerste kohort der Tungri (D oornik) te H ousesteads... de tribuun  van het eerste k o ho rt der 
Morini (Terw aan) te Bowness; de tribuun  van het derde koh o rt der Nervii (Bavay) te W hitley- 
castle... de tribuun van het zesde kohort der Nervii (Bavay) te Bainbridge.
Bron: N otitiae dignitatum  O ccidentis, XL.

Nota: H et is volstrekt uitgesloten d a t bew oners van N ederland, reeds ca. 250 na Chr. door de 
Rom einen verlaten, in de 5e eeuw nog met voile kohorten  in de rom einse legioenen zitten. Ergo: 
de Frisones en de Bataven waren geen inw oners van N ederland.

Tekst 87.
428 na Chr. Aetius verdedigt het romeins gezag.
De patric ier Aetius stond toen aan het hoofd van de m ilitairen. Hij was uit het sterke volk van 
de Moesi (prov. van Perzie), geboren te “ Dorostorena civitate” (D orestadum  - A udruicq) uit 
zijn vader G audentius, geoefend in de krijgskunde en de rom einse zaak bijzonder toegewijd. Hij



bedw ong de hoogm oed van de Suevi (om g. K ortrijk ) en de barbaarsheid  van de Franken (D oor- 
nik) m et sterke hand om Rome te blijven dienen.
Bron: Ju lianus, G etica, 34, 176.

Tekst 88.
449. De provincies van Gallia in de vijfde eeuw.
G allia heeft 17 provincies: 1. Vienne. 2. N arbonensis Prim a. 3. N arbonensis Secunda. 4. Aqui- 
tania Prim a. 5. A quitania Secunda. 6. N ovem populana (Occitanie). 7. De M aritiem e Alpen.
8. Belgica Prima, w aarin T rier ligt. 9. Belgica Secunda w aar de oversteekplaats is n aar Engeland.
10. Germania Prima op de Renus (Schelde). 11. Germanica Secunda op de Renus (Schelde) tegen 
Engeland aan. 12. Lugdunensis Prim a. 13. Lugdunensis Secunda aan d e  O ceaan, de noordelijke 
(lees: westelijke) zee. 14. Lugdunensis T ertia aan  de O ceaan, tegen Engeland aan. 15. Sens. 16. 
Van de Sequani - bovenloop van de Seine. 17. De A lpen Grees.
Bron: Polemii Silvii laterculus, M GS, II, p. 537.

Nota: E r m oeten een paar punten  opgem erkt w orden. T rier behoort to t Belgica Prim a; Belgica 
Secunda loopt to t aan de A tlantische O ceaan. G erm ania Prim a ligt tussen de Schelde naar het 
oosten to t M ainz, G erm ania Secunda tussen de Schelde en het K anaal. Er is geen sprake van 
enige streek verder D uitsland in. De lijst geeft de provincies van Gallia; toch zijn de nam en van 
G erm ania gehandhaafd voor de twee noordelijke delen ervan, precies volgens de opvattingdie  
Tacitus had van G erm ania. Onjuist is derhalve de rekonstruk tie , d a t de Rom einen zich in de 4e 
en 5e eeuw uit D uitsland zouden hebben teruggetrokken, w aar zij overigens nooit boven de Rijn 
zijn geweest, doch zij hebben, gedwongen d o o r de fe iten ,de germaanse gebieden ten zuiden van 
M ainz, in Belgie en het noorden van F rankrijk  successievelijk m oeten laten schieten. M et an 
dere w oorden: de dreiging van de G erm anen kwam niet van buiten , van het noorden of oosten 
van D uitsland, doch was intern, in de germ aanse streek zelf.

Tekst 89.
456 na Chr. Avitus, keizer van het West-Romeinse rijk.
Gij zijt Tuncrum (D oornik) en de Vahalis (Oise), de Wisurgis (W imereux), de Albis (A a) en de 
dichte m oerassen van de Franken binnengetreden, terwijl alleen de Sigambri (C am brin) u eer- 
den; met uw wapens was u veilig.
Bron: Sidonius, A ppollinaris, C arm en X X III, 224 - 227.

Tekst 90.
ca. 458 na Chr. Keizer M aiorianus in G allia.
G allia looft hem met alles w at in E uropa is. D aar strom en m et sterke golven: de Renus (Schel
de), de Saone, de Rhone, de M aas, de M arne, de Seine, de Ledus (Lys), de Clitis (Clignon), de 
Claris (C laire), de A tax (Aude) en de V acalis(O ise),de Loire... Hij verdedigt de Turones (D oor
nik), die de oorlog vrezen, en het land van Atrecht dat de F rank  Clovis overlopen had. 
Bron: A ppollinaris Sidonius, C arm en V.

Tekst 91.
ca. 460 na Chr. De bisschop van Clerm ont-Ferrand over Vahalis, Wisurgis en Albis.
Gij (C onsentius, aan  wie het gedicht is opgedragen) hebt de Thunerus (T hon), de Vahalis (Oise), 
de Wisurgis (W imereux) en de Albis (Aa) bezocht, en de verste m oerassen in het land van de 
F ranken , veilig tussen uw wapens, terwijl alleen de Sigambri (C am brin) u vereerden.
Bron: Sidonius A ppollinaris, C arm en X X III, 244 - 246.
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GREVELINGEN (fr. G ravelines). Panoram a van de stad  en vesting naar een gra- 
vure van C. Chastillon u it 1610. De p ren t geeft een goede indruk van het trans- 
gressie-gebied rond de stad. H et gebied is om streeks het m idden van de 1 le eeuw 
drooggevallen.

K aart 19.

D e V enetiaan Benedetto Bordone (1460 - 1539) stelde in  het begin van de 16e eeuw 
zijn beroem d “ E ilandenboek” sam en. D it is zijn kaart van E ngelanden Frankrijk . 
In F rankrijk  noem t hij:
- de Ligoris - Loire.
- de Sequana - Seine.
- de Rhenus - Schelde.
- G erm ania, het noorden van F rankrijk .
- de Phrigii =  Frisii, in V laanderen ten noord-oosten  van Boulogne.
- Het transgressiegebied van V laanderen en N ederland on tbreek t to taal, wat niet 

wil zeggen dat het afgebeelde de werkelijke toestand  uit de 16e eeuw was, m aar 
dat d it beeld van enige tijd terug nog altijd  gangbaar was bij de cartografen.



Tekst 92.
ca. 500 na Chr. Johannes van Lydia beschrijft de Renus (Schelde).
De Renus (Schelde), die stroom t d o o r het binnenland van Gallie, dat in drie delen uiteenvalt, een 
keltisch, een germaans en een gallisch deel, bevloeit niet alleen het land na de R hone, m aar dient 
ook als bescherm ing doordat hij de toegang bew aakt. Bijna aan het einde van zijn loop m ondt 
hij vallend uit in de rivier de Mosa (M aas), die in het westen aan  de Noordelijke Oceaan 
grenst (lees: Westelijke Oceaan, versta A tlantische O ceaan), m et de naam  die hij vanouds heeft; 
d aarna  sleept hij zich naar de golven van de Brittannische Zee (H et kanaal).
Bron: Johannes van Lydia, De m agistratibus, III, 32.

Tekst 93.
begin 5e eeuw. Beschrijving van Germania in het noorden van Frankrijk.
G erm ania, Raetia (Ressons) en de landstreek Noricus (N eustrie) raken in het oosten (lees: no o r
den) aan de rivier Vistula (Vesle) en het Hercynisch Woud (K atsberg); in het westen (lees: zuiden) 
aan  de rivier de Renus (Schelde); in het noorden (lees: westen) aan  de Oceaan (A tlantische Oce
aan); in het zuiden (lees: oosten) aan  de bergketen van de (franse) A lpen en de rivier Danubius 
(Aisne)... G erm ania en G othia. Zij grenzen in het oosten (lees: noorden) aan  de rivier Vistla 
(Vesle); in het westen (lees: noorden) aan  de Renus (Schelde); in het noorden (lees: westen) aan 
de Oceaan (A tlantische Oceaan); in het zuiden (lees: oosten) aan  de rivier Danuvius (Aisne). 
Bron: Divisio orbis terrarum , I, 11 en 19.

Tekst 94.
loop 5e eeuw. Beschrijving van de Rhone en de Renus (Schelde).
De rivier de Rhone ontspringt in het m idden van G allia. H aa r stroom t de Bicornis tegem oet, 
die Saone w ordt genoem d... M aar de Renus (Schelde) w ordt ook Bicornis (tw eehoornig) ge
noem d... deze heeft zijn oorspring in het land van G erm ania en stroom t naar de Patavia (Be
thune).
Bron: Julius H onorius, C osm ographia, 20 - 23.

Tekst 95.
loop van de 5e eeuw. Volken in het westen van G erm ania.
■Deze volken wonen in de provincie bij de oostelijke (lees: noordelijke; versta: westelijke) Oce
aan (A tlantische Oceaan); de Chatti (K atsberg), de Chauci (Chocques), de Cherusci (Cherisy), 
de Usipii (W eppes), de Quadi (Q uaedypre), de Vaccaci (Vacquerie-le-Boucq, Pas-de-Calais), de 
Verdaci (V erton, Pas-de-Calais), de Frisiones (V laanderen) en de Canninefaten (Genech). 
Bron: Julius H onorius, C osm ographia, 13.

Nota: De schrijver noem t de Frisones en de C anninefaten als nog bestaande en Ievende volken 
in een tijd dat N ederland onder de transgressies stond. Ergo heeft hij het niet over N ederland.

Tekst 96.
2e helft 5e eeuw. 4 Zozimus beschrijft Germania Inferior.
... toen hij aankw am  in Bononia (Boulogne-sur-M er); deze stad ligt als eerste a an d e  zee, en zij is 
de hoofdstad  van Germania Inferior.
Bron: Zozim us, H istoria nova, VI, 2.

Tekst 97.
ca. 562 na Chr. Procopius beschrijft de Renus (Schelde).
In Gallia strom en verschillende rivieren, onder andere de Rhone en de Renus (Schelde). De loop 
van beide rivieren is tegengesteld: de een m ondt uit in de Thyreense Zee (M iddellandse Zee), de
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D e r iv ie re n  van  F ra n k r ijk , m et d e  p la a ts  en  de  b e tek e n is  d e r  k a n a le n  v an  D ru su s  
en  C o rb u lo :
1. de ee rs te  v e rb in d in g  tu ssen  S ao n e  en  M oezel.
2. de v e rb in d in g  tu ssen  M oezel, R enus - S chelde  en  M aas .
3. de s tre e k  d e r  k a n a le n  v a n  D ru su s  en  C o rb u lo , w a a rd o o r  de riv ie ren  v an  zu id  
en  o o s t  v e rb in d in g  k reg en  m e t d ie  v an  h e t w esten  en  m e t E n g e lan d . D e sch rijv e rs  
v e rm e ld en  d a n  o o k  als doel van  de  k a n a le n , d a t  de  ro m e in se  sch ep en  n ie t m ee r de 
om w eg  langs S p an je  en o v e r de A tla n tis c h e  O ce a a n  b e h o e fd e n  te m a k e n , d o ch  
b in n e n d o o r  o p  een  veel m in d e r  g e v a a rlijk  tra c e  k o n d e n  v a ren . H e t sp re e k t v an ze lf  
d a t  d e  R enus, in v e rb a n d  m e t de k a n a le n  g e n o e m d , a ls  Schelde m o e t w o rd e n  o p - 
g ev a t.

93



Kaart 21.

D e ju is te  s tre ek  d e r  k a n a le n  v an  Drusus en  Corbulo. H e t w as een  o n v o o rs te lb a re  
b lu n d e r  - d ie  n o g  steeds n ie t w o rd t in g ez ien  - te  p ro b e re n  deze k a n a le n  in N e d e r
la n d  a a n  te w ijzen  op dejongen  gronden, die  p a s  in  d e  lOe eeuw  zijn  g e v o rm d  en  in 
d e  ro m e in se  p e rio d e  n o g  n ie t b e s to n d e n . D e rom einse bodem v an  N e d e r la n d  ligt 
o v e r h e t a lg em een , a lth a n s  in  h e t w esten  van  h e t la n d , vier tot zes m eter o n d e r  he t 
h u id ig e  m aa iv e ld , z o d a t h e t o n z in  is o p  de  la te re  o v e rs la g g ro n d e n  w a te rs ta a ts -  
w erk en  v an  de R o m e in en  te  lo k a lis e re n . H e t w o rd t o n z in  in  h e t k w a d ra a t,  o m d a t 
D ru su s  m e t deze w erk en  in  12 v o o r  C h r. b e g o n , toen nog geen enkele Romein in 
Nederland w as, en  h e t n o g  ca . 60 ja r e n  z o u  d u re n  v o o rd a t  de ee rs te  e r  a rr iv ee rd e . 
M a a r  w aan z in  o f  n ie t, m en  b lijf t m a a r  b ra lle n .
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Renus (Schelde) heeft zijn m onding in de O ceaan (A tlantische Oceaan). D aar zijn veel zeearmen 
o f  m eren, die vanouds door de Germanen bew oond w orden, een barbaars volk, van den beginne 
niet zeer verm eldenswaard, d a t nu Franken w ordt genoem d.
Bron: Procopius, De bello G othico , I, 12, 7 - 8 .

D E GEOGRAAF VAN RAVENNA

Tekst 98.
ca. 650 na Chr. De Ravennas beschrijft Francia Rinensis (aan de Renus).
Recht tegenover datzelfde vaderland van de Fresones (V laanderen) ligt het land d a t Francia 
Rinensis (aan de Renus (Schelde) heet, dat voorheen G allia Belgia Alobrites werd genoem d. De 
oude schrijvers... hebben het niet altijd  met dezelfde naam  aangeduid , d aa rd e  een d it,d e  ander 
iets anders zegt. M aar ik heb in overeenstem m ing m et de geleerde A naridus van de G othen  de 
beneden genoemde steden in het land van de F ranken  opgesom d. In dit land, zo lezen wij, waren 
verschillende steden, w aarvan wij er enkele willen noem en, nam elijk naast de stroom  van de 
Renus (Schelde) de stad die heet M aguntia (M ainz), Bingum (Bingen), Boderecas (B oppard), 
Bosalvia (Oberwesel), Confluentes (K oblenz), Anternacha (A ndernach), Rigomagus (Remagen), 
Bonnae (Bonn), Colonia Agrippina (Keulen), Rungon (Biirgel), Serima (D orm agen), Novesio 
(Neuss), Trepitia (D rept), Asciburgio (A ken), Beurtina (B ertincourt), Troia, (Troisvaux), Noita 
(Noeux-les-M ines), Coadulfaveris (zie no ta), Evitano (Evin-M alm aison), Fletione (Flechin), 
Matellionem (le Mat).

Nog veel andere steden zijn er voor het genoem de M aguntia (M ainz) naast de stroom  van de 
Renus (Schelde) gelegen, m aar om dat de Renus d aar doo r het gebied van de Alemanni (omg. 
Rijssel) stroom t, heb ik die streek niet het vaderland van de F ranken  genoefnd.

Er strom en m eerdere rivieren, w aaronder als grootste de Renus (Schelde), die ontspringt bij 
de p laats Rausa Confitio (zie nota). Deze Renus (Schelde) stroom t onder D orestate (A udruicq), 
het vaderland van de Fresones (V laanderen) in de zee van de Oceaan (A tlantische Oceaan). 
Bron: Ravennas, C osm ographia, IV, 24.

Nota 1. Gallia Belgica Alobrites, welke laatste naam  alleen bij de R avennas voorkom t, plaatst 
hij elders (IV, 26) naast Burgundia, dat hij in “p rim a” en “ secunda” onderscheidt. W eer op een 
andere p laats (IV, 25) zegt hij d a t het aan  Turringia (D oorn ik) grenst, en d a t Francia Rinensis 
voorheen Germania werd genoem d, w aarm ee hij zich volledig aan  Tacitus konform eert. Alo
brites is verm oedelijk geen geografsche naam  o f aanduiding; het betekent “ rijk aan voedsel” en 
zal een eigen om schrijving van de R avennas zijn.

Bij de beschrijving van de steden lijkt hij de Peutinger-kaart m et de vinger te volgen; in het be
gin althans is de overeenkom st frappant. N a Asciburgio - A ken beginnen echter de afwijkingen. 
Beurtina is B ertincourt. In  de N oorm annen-berichten  kom t een p laats Biorzuna voor (Boursies 
o f  Boursin), die toch identiek kan zijn met B eurtina. Noita is natuurlijk  geen verschrijving van 
N oviom agus, wat het Bronnenboek meent.
Evitano is evenmin een verschrijving van Levesano van de Peutinger-kaart, doch betekent Evin. 
D an  volgen Fletione (Flechin) en M attelione (Le M at), twee p laatsen  die ook op de Peutinger- 
kaart in de Patavia voorkom en, w aardoor de R avennas een volgend bewijs aandraag t d a t de 
Patavia inderdaad in F rankrijk  lag.

Coadulfaveris is geen verschrijving van C astra Herculis. D e naam  bestaat uit twee namen, die 
een onoplettend kopii'st aan  elkander heeft geplakt. Coadul is Caullery, op 14 km zuid-oost van 
K am erijk. Faveris is Favreuil, op 18 km zuid van A trecht. V oor de goede orde m oet erop ge- 
wezen w orden, dat de Ravennas geen wegen beschrijft, doch enkel de in zijn ogen belangrijkste 
plaatsen  in Francia  Rinensis.
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Hij m aakt duidelijk onderscheid tussen de duitse en de gallische Renus. De eerste laat hij rus- 
ten, om dat die bij de Almanni (D uitsland) stroom t. De andere, en dan bedoelt hij duidelijk de 
Schelde, laat hij ontspringen bij Rausa Confitio (lees: het C onfitio in Raetia). C onfitio is m is
schien C haum ont-en-Bassigny (H aute M arne), d ich t bij de bronnen van de Schelde. W aar- 
schijnlijker is echter, dat de Ravennas “ confin io” geschreven heeft en bedoelde “ in de omgeving 
van R aetia” , en dat een kopiist dit ten onrechte als een p laatsnaam  heeft opgevat.

Nota 2. Boven heb ik voor een deel de traditionele opvatting  gevolgd, die de Ravennas zijn be- 
schrijving van de steden bij M ainz laat beginnen. E r is alle reden om  zich a f te vragen o f dit ju ist 
is, tem eer om dat de opeenvolging in D uitsland niet k lopt en ook andere punten  dubieus zijn. In 
het begin van zijn tekst zegt de schrijverdat hij Francia R enensisaande Schelde op het oog heeft. 
U it zijn andere teksten blijkt eveneens d a t hij m et Renus altijd de Schelde bedoelt. Zijn vertrek- 
p u n t M aguntia was w aarschijnlijk niet M ainz, doch M aing, op 6 km zuid-west van Valencien
nes, wat dan to t de volgende rekonstruktie leidt. Bingum is Binche (B .),op  15 km  zuid-oost van 
M ons. Boderecas is V audricourt, op 3 km zuid-west van Bethune. Bosalvia is Bousignies, op 15 
km noord-w est van Valenciennes. Confluentes lag aan de sam enstrom ing van de Scarpe en de 
Schelde tqn noorden van V alenciennes, w aar geen p laatsnaam  is achtergebleven. Anternacha is 
A nhiers o f Aniche, op resp. 7 km noord-oost en 14 km  zuid-oost van D ouai. Rigomagus is Ri- 
chebourg, op 8 km noord-oost van Bethune. Bonnae is B ondue, op 8 km noord  van Rijssel. Co
lonia Agrippinae is in het noorden van F rankrijk  niet zo overtuigend te p laatsen, tenzij men 
Agnieres in aanm erking neem t, op  14 km  noord-w est van A trecht, vlakbij het Aubigny de plaats 
van afkom st der Ubii van Keulen. M ogelijk is ook, dat de R avennas een ander Colonia had  ge
schreven, doch dat zijn kopiist er vanwege de grotere bekendheid A grippina van heeft gem aakt. 
Rungon is Ronchin, op 4 km  zuid-oost van Rijssel. Serima is Le Sars, op 24 km zuid van A trecht. 
Novesio is N ouvion-sur-M euse, A rdennes, omg. Flize op 6 km  zuid-oost van Bethune. Trepitia 
is Tressin, op 19 km zuid-oost van Rijssel. Asciburgio is A uchy-au-Bois, op 19 km west van Be
thune, o f Auchy-les-M ines, op 10 km zuid-oost van Bethune. Beurtina is B ertincourt, op 27 km 
zuid-oost van Atrecht. Troia is T roisvaux, op  3 km noord  van St. Pol. Noita is na tuurlijk  de 
hoofdstad  of het centrum  van de stam  der Nuithones (zie tekst 4), die Tacitus noem t naast de 
Reudignes van Ruitz, de Aviones van Avion, de Anglii van Englos, de V arini van W arneton, de 
Eudones van Houdain en de Suardones van Sequedin. H et is Noeux-les-Mines, op 6 km  zuid van 
Bethune, en was in de vroege m iddeleeuwen nog bekend als Nuet.

Een en ander stemt beter overeen met de inleiding van de Ravennas, w aar hij zegt dat hij het 
land van de Franken beschrijft recht tegenover de Fresones - V laanderen, en da t daar nog meer 
steden naast de Renus - Schelde liggen, die hij niet opsom t om dat hij ze niet bij het land van de 
F ranken  rekent, een reden tem eer om aan  te nem en d a t hij zijn beschrijving niet ver in D u its
land  begint. De determ inaties, die ik hier geef, zijn in zoverre logisch en aanvaardbaar, om dat 
de beschrijving van rechts naar links vanaf de Schelde begint en de p laatsen achtereenvolgens 
precies goed liggen, to tdat hij aanslu it op C oadulfaveris, Evitano, Fletione en M attelionem . 
Een konsekwentie is wel, dat de bovenste weg van de P eutinger-kaart tussen N oviom agus - 
N oyon en A rgentorato - S traatsburg  herzien m oet w orden, w at geen verbazing behoeft te wek- 
ken, d aar inm iddels belangrijker en ingrijpender herzieningen over de P eutinger-kaart zijn 
gedaan. D it klemt tem eer, om dat de R avennas duidelijk zegt dat hij de streek van de Schelde 
bedoelt, en het ook veel logischer is om  aan te nem en, dat hij en de Peutinger-kaart vanuit het 
noorden van F rankrijk  m eer rechtuit n aar S traatsburg  gaan dan  de verre d raai over Keulen, 
Bonn en M ainz. Die om haal heeft de R avennas zeker niet begrepen onder zijn F rancia Renen- 
sis. De Peutinger-kaart bevestigt het trouw ens m et een p aa r sterke gegevens. Boven de weg tus
sen Noviom agus en S traatsburg  staan de opschriften “ Francia” , “ Burcturi” en “ Suevia” , wat 
eveneens bewijst dat de daaronder afgebeelde landstreek tussen het noorden van F rankrijk  en 
S traatsburg  lag.
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Tekst 99.
ca. 650 na Chr. De Ravennas beschrijft de Frisones en Saxones in Frankrijk.
Laten we nogm aals beginnen aan het noordelijk  (lees: westelijk) strand. Nabij de Oceaan (At- 
lantische O ceaan) ligt het land dat van de Frisones (V laanderen) w ordt genoemd; het ligt op de 
kust van de Oceaan (A tlantische O ceaan) tegen het land aan , dat wij boven Saxonia (zuid van 
Boulogne) hebben genoemd. D it vaderland van de Frisones (V laanderen) hebben de voornoem - 
de geleerden, die over Saxonia en het vaderland van de Dani geschreven hebben, al als het vader
land van de Frisones (V laanderen) aangedu id ... in het land van de Frisones (V laanderen) hebben 
wij geen andere steden aangetroffen dan die van oudsher Bordonchar en Nocdac (zie nota) ge
noem d worden. Wij hebben gelezen, dat d o o r dit land de stroom  loopt die... w ord t genoem d. 
Het is hetzelfde land da t voorheen Francia Rinensis (Francie aan  de Renus, Schelde) heette, en 
dat vanouds Gallia Belgica Alobrites werd genoemd.
Bron: Ravennas, C osm ographia, IV, 23.

Nota: Nocdac zal dezelfde p laats zijn die de R avennas elders Noita noem t (zie de vorige tekst).
Bordonchar kom t als zodanig in geen andere historische b ron  voor. De p laats m oet w aar- 

schijnlijk gelijkgesteld w orden m et Bardunwik, w aar Karel de G ro te  in 794 een kam p opsloeg in 
zijn strijd tegen de Saksen. In hetzelfde verband w ordt de Bardengoi genoem d. De koning stak 
de Albis (Aa) over en keerde weer naar Bardunw ic terug. U it de kontekst blijkt d a t de plaats in 
het noorden  van F rankrijk  lag. In 798 kom t Bardunwic nogm aals in een gelijksoortig bericht 
voor. Een capitulare van Karel de G rote geeft voorschriften v o o rd e  handelaars “ die in de ge- 
bieden van de Saksen to t aan  Bardaenowic” reizen. Keizer O tto  II sch o n k in h e tja a r9 7 5  tolvrij- 
heid aan  de inwoners en kooplieden van M aagdenburg, behalve in de plaatsen: M ainz, Keulen, 
Tilia en Bardonwike. M et Tilia is geenszins het nederlandse Tiel bedoeld, doch misschien het 
koninklijk dom ein Tillice bij H erstal (Luik), w aar de grote verbindingsweg lag vanaf Keulen - 
Aken naar Boulogne, m aar w aarschijnlijker Tilques bij St. O m aars, het Tilia van de friese han- 
del. D e meest w aarschijnlijke identifikatie van B ardonw ik is Wervicq, op de Peutinger-kaart be- 
kend als V irovino, welke p laats blijkens h a a r verm elding op deze kaart een belangrijk knoop- 
punt was in de verbinding tussen Keulen en Boulogne. De andere gegevens passen er eveneens 
voortreffelijk.

Tekst 100.
ca. 650 na Chr. De Ravennas beschrijft het westen van Frankrijk.
Aan de noordelijke (lees: westelijk) kan t heeft E uropa zijn einde in de Oceaan (A tlantische 
O ceaan), die aan de Scythia (Schotland) raak t... A an de westelijke (lees: zuidelijke) kan t heeft 
E uropa zijn einde aan  de O ceaan van gallisch Belgica, die nu beheerst w ordt do o r het volk van 
de Franken.
Bron: Ravennas, C osm ographia, IV, 46.

Tekst 101.
ca. 650 na Chr. De Ravennas nogmaals over Germania aan de Oceaan.
A an de westelijke (lees: zuidelijke) kan t heeft de gehele wereld h aar einde in de Oceasn (A tlan
tische Oceaan), die aan  gallisch Belgia en Germania raak t zoals wij beschreven hebben, en die 
in het bezit is van het volk van de Franken, tevens Britannia (Bretagne) en het land dat Nistricus 
(N eustrie) w ordt genoemd.
Bron: R avennas, C osm ographia, V, 28.

Tekst 102.
ca. 650. De Ravennas beschrijft Saxonia in Frankrijk.
Het naburig  gebied van de genoem de Dani (N orm andie) is het vaderland dat Saxonia heet (zuid
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van Boulogne), d a t gezegd w ordt voorheen ook to t D an iabehoo rd  te hebben. D it land... brengt 
geleerde en stoutm oedige m annen voort, die toch niet zo vlug van geest zijn als de Dani, die bij 
de rivier de Dina (lees: Diva =  Dives) verblijven. D oor d a t land  Saxonia strom en nog andere ri
vieren, w aaronder w orden genoemd: de Lamizon (Laize), de Ipada (Epte), de Lippa (Lys) en de 
Linac (Liane).
Bron: Ravennas, C osm ographia, IV, 17.

Nota: De nam en van de rivieren m aken overduidelijk, d a t m en Saxonia niet in het noorden van 
D uitsland kan plaatsen, en da t het identificeren van D ania m et D enem arken - toch de norm ale 
opvatting  - een ridiculiteit is.

Tekst 103.
ca. 650 na Chr. De Ravennas p laatst O strachia en W estrachia in Frankrijk.
Ook vindt men in die noordelijke (lees: westelijke) O ceaan (A tlantische O ceaan) enige eilanden, 
doch na het land van de Saksen, w aarvan er een N ordostrachia (O strevant bij A trecht) heet, en 
het andere Eustrachia (W estrachia, later T axandria).
Bron: Ravennas, C osm ographia, V, 30.

Tekst 104.
ca. 650 na Chr. De Ravennas noemt Dorestadum op de franse kust.
... hoe op de kust van de wijde O ceaan (A tlantische O ceaan) de noordelijke (lees: westelijke) 
gebieden liggen:

O p het eerste uur van de nacht is het vaderland van de Germanen, da t nu do o r de Franken 
w ordt beheerst... achter zijn rug in de O ceaan ligt het eiland van B ritannia (Engeland) w aar dit 
het breedst is.

O p het tweede uur van de nacht u it d a t deel van G erm ania o f van de Frisones (V laanderen) ligt 
het land van D orestate (A udruicq), w aarach ter in de O ceaan (A tlantische O ceaan) eilanden ge- 
vonden w orden.

O p het derde uur van de nacht ligt het deel van de Saksen (zuid van Boulogne); achter zijn rug 
liggen ook eilanden in de O ceaan (A tlantische O ceaan).

H et vierde uur van de nach t is het vaderland van de Noormannen, d a t doo r de ouden ook 
Dania w ordt genoem d. Recht tegenover d it land  aan  de Albis (A a) liggen de (franse) Alpen; het 
werd door de ouden M aurungani (toespeling op de M orini) genoem d. In dit land van de Albis 
(Aa) heeft vele jaren  de grens van de Franken gelegen.
Bron: Ravennas, C osm ographia, I, 10, 11.

Nota: Er is in de historische literatuur geen andere tekst aan  te wijzen, die alleen al vanwege de 
niet-opgem erkte west-orientatie zo fundam enteel is m isverstaan als deze. D aar kw am  nog bij 
d a t hij ju ist doo r het m isverstaan en  het om keren van de w indroos zo perfekt leek te k loppen op 
N ederland, Saksen en D enem arken. H et is duidelijk, da t de Ravennas geen beschrijving geeft 
van zuid naar noord, doch van oost naar west. D it w ordt reeds afdoende bewezen do o r het feit dat 
hij de uren aangeeft w aardoor, al noem t hij die “ nach t” helder is d a t hij de zon volgt die immers 
van oost n aar west gaat. Zijn beschrijving begint in het noorden  van F rankrijk  en eindigt in 
N orm andie. D at hij de F ranken  aan  de Albis (A a) p laatst, doet de deur dicht; daarm ee kan hij 
onm ogelijk de Elbe bedoeld hebben. Zijn tekst doet de deur van W ijk bij D uurstede eveneens 
dicht, zelfs in twee'erlei opzicht: ten eerste geeft hij de ju iste p laats van D orestadum  aan; ten 
tweede verm eldt hij de p laats in een tijd (7e eeuw), w aarvan de opgravingen te W ijk bij D uur
stede geen spoor hebben aangewezen.
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STOLTE EN DE RAVENNAS

Stolte is lang een van mijn felste bestrijders geweest. Met Hugenholtz is hij er ook ver- 
antwoordelijk voor dat mijn boek “Vraagstukken...” in 1966 zo werd weggehoond dat 
niemand er meer aan begon. Hij schreef in 1949 zijn proefschrift over de Geograaf van 
Ravenna, dat van a tot z onjuist is, en om dit niet bekend te laten worden, reageerde hij 
met de regelmaat van een k lokopa l mijn publikaties... maar hij sprakdaarbij nooit over 
de Ravennas, want d it p ijnlijke punt mocht niet aan de dag komen. Van de na-oorlogse 
promovendi is h ij ’t dichtst bij de oplossing van de mythen geweest; daar de teksten van 
de Ravennas warempel duidelijk zijn, tenminste wanneer men de west-orientatie ont- 
dekt, en precies hier miste Stolte de boot. Hij bleef maarschermen met Noviomagus en 
de Peutinger-kaart, wat hem een professoraat in Nijmegen opleverde. Maar bij al zijn 
aanvallen en grofheden - hij alleen kent Latijn! - had hij vergeten “ Germania” van Taci
tus te lezen.

TEKSTEN TO T DE D ER TIEN D E EEUW

Tekst 105.
ca. 825 na Chr. Een mooi voorbeeld van de west-orientatie.
Gallia Com ata m et de Britannische eilanden (Bretagne) eindigt in het oosten (lees: noorden) bij 
de rivier de Renus (Schelde); in het westen (lees: zuiden) bij de Pyreneeen; in het noorden (lees: 
westen) bij de O ceaan (A tlantische O ceaan); in het zuiden (lees: oosten) bij de Rhone en de Ce- 
vennen. In de lengte m eet het 928 mijlen (2041 km ), in de breedte 383 mijlen (726 km).

Germania in zijn geheel en Gothia eindigen in het oosten (lees: zuiden) aan  de rivier de H iusta 
(H uistre); in het westen (lees: zuiden) aan  de rivier Renus (Schelde); in het noorden (lees: westen) 
aan  de O ceaan (A tlantische O ceaan), in het zuiden (lees: oosten) aan  de rivier de Danuvius (Ais
ne). H et heeft als lengte ongeveer 800 m ijlen (1760 km ), als breedte 383 mijlen (842 km). 
Bron: D icuil, De m ensura orbis terrae.

Nota: D e schrijver geeft tweemaal de vier w indrichtingen, en telkens blijkt d a t de korrektie m oet 
w orden toegepast. O pm erkelijk is tevens, d a t hij onder G erm ania niet het G ro te  G erm ania 
(D uitsland) om vat noch beschrijft.

Tekst 106.
ca. 1000 na Chr. Aimoinus van Saint-Benoit-sur-Loire over de Bataven.
De Beigae w onen aan de uiterste gebieden van G allia. Zij behoren aan  het benedendeel van de 
rivier Renus (Schelde)... De rivieren van hun provincie zijn: de Schelde (Sic!), de M arne en de 
M aas. Deze on tspringt in de berg van de Vogezen, die in het gebied van de L ingonen ligt, en na- 
dat zij een deel van de Renus (Schelde) ontvangen heeft, d a t Vaculus (Oise) w ordt genoem d, 
vorm t zij het Eiland van de Bataven (Bethune), d a t de volksm ond m et de naam  van B attua aan- 
duidt. Een andere stroom  bij de Beigae is de Aisne, die langs de uiterste gebieden van de Remi 
loopt. D aar ligt ook het Ardennerwoud, d a t het grootste van G allia is, en vanaf de oevers van de 
Renus (Schelde) to t aan  de gebieden van de Treveri (Trier) m eer dan  500 mijlen lang is. Hier- 
mede is genoeg over de Beigae gezegd.
Bron: A im oini m onachi praefatio , H dF , III, p. 25.
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Nota: De schrijver gebruikt eenm aal het w oord Schelde, de andere keren Renus. H et vorm t geen 
kriterium  om  er de Rijn van te m aken, d aar Plinius reeds lang tevoren hetzelfde heeft gedaan. 
Zijn beschrijving herinnert sterk, men m ag zeggen vanzelfsprekend, aan  de klassieke teksten, 
zodat gekonkludeerd m oet w orden dat het E iland van de Bataven voor deze franse schrijver 
nog een bekend begrip was, en dat hij dit in het noorden  van F rankrijk  plaatst. Hij paalt het als 
het ware a f  met geografische aanduidingen in noord  en zuid, en m aakt beslist geen gedachten- 
sprong van m eer dan 300 km.

Tekst 107.
ca. 1000 na Chr. Renus is nog altijd Schelde.
Gallie is in zijn geheel in drie delen verdeeld: in Belgica, Celtica en A quitanica. Belgica strekt
zich u it van de Renus (Schelde), die G erm anie van de Oceaan scheidt, to t aan  de rivier de Marne. 
A an de ene kant w ordt het begrensd do o r de A ppennijnse (franse) A lpen, aan  de andere kant 
door de zee, die rond het eiland B ritannia stroom t... Over de Renus (Schelde) to t aan  de rivier de 
Loire w oonden de Rom einen; aan  de overzijde van de Loire echter heersten de G othen , terwijl 
de Bourgondiers bij de Rhone woonden.
Bron: Ekkehardi chronicon, M G S, VI, p. 116.

Nota: De jongere schrijvers van voor het begin der Babylonische spraakverw arring geven nog 
altijd hetzelfde beeld over G allia, G erm ania en de Renus als d a t van de klassieke schrijvers.

Tekst 108.
ca. 1100. De kroniek van W atten over de Bataven.
Ik denk dat de oude Bataven (Bethune) zich verm engd hebben (of verw ard zijn) m et de bewo-
ners van W atten, w ant wij bezetten nu hun  plaats, wij hebben herbouw d wat verwoest was, en 
wij dragen zelfs hun naam , al is die in een p aa r lettertjes veranderd , m aar wij bezitten hem  vol- 
gens erfrecht... D at G uatinas of G uatinum  (W atten) eens een oude stad van de Menapii (Cassel) 
was, is in het geheel niet onbekend aan  hen die iets van de geschiedenis van deze streek en haar 
omgeving weten. Zij worden door de kenners van de historie ook Bataven (Bethune) genoem d, 
al weet ik niet hoe d itgekom en is. Im m ers, O rosius spreekt al over hen, w anneer hij in z ijnanna- 
len deze streken en de plaats van de diverse eilanden beschrijft.(H ier citeert de schrijver de tekst 
van O rosius in zijn geheel, zie n r 85, en vervolgt dan:) V andaar, da t wij weten dat Rutupi Portus 
(R ichborough) zich bevindt in het zuiden van het genoem de eiland (Engeland), en de Menapii 
(Cassel) en de Batavi (Bethune) ten noorden van de M orini (Terw aan) wonen langs dezelfde zee, 
en zij die op beide kusten verblijven het zicht hebben op de tegenovergestelde kust, bestaat er 
geen twijfel dat de vroegere inwoners van W atten door de schrijvers Bataven zijn genoem d. Zij 
worden d o o r de schrijvers beschreven als een volk, dat zich d o o r een zekere w ildheid van de 
andere volken onderscheidt, doch dat m oeten wij beschouw en als voortgekom en te zijn uit hun 
verzet tegen de Romeinen.
Bron: C hronica M onasterii G uatinensis, M G S, X IV, p. 163; H dF , XI, p. 104.

Nota: De herinnering aan  de Bataven was ca. 1100 nog levendig in het noorden van F rankrijk , 
al m oet de schrijver teruggrijpen op een b ron  uit de 5e eeuw. H et behoeft nauwelijks gezegd te 
w orden, d a t een soortgelijke getuigenis van een B ataven-traditie in N ederland niet bestaat, 
w aar zij pas in de 16e eeuw is opgekom en.

Tekst 109.
ca. 1100 na Chr. Ermenricus over de Renus (Schelde) en de Bicornis.
De Renus (Schelde) stroom t doo r een gebied dat doo r F rancia, de Chamavi (C am phin) en G er
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m ania w ordt beheerst. Hij stroom t her en der doo r het land  en w ordt ook Bicornis (tw eehoor- 
nig) genoem d. D aar w ordt de rivier ook W andalus (V ahalis, Oise) genoem d... De Renus (Schel
de), die d o o r Francia stroom t, w ordt in de O ceaan (A tlantische O ceaan) opgenom en, en w aar 
de rivier de Wandalus (Oise) hem ontm oet, w ordt hij Bicornis (tweehoornig) genoem d, om dat 
hij d aa r in twee strom en vloeit.
Bron: Ermenrici Elwangensis epistola ad G rim aldum , M G S, Epistolae, V, p. 575, 577.

Tekst 110.
ca. 1194 na Chr. De Renus (Schelde) nog in de 12e eeuw!
Boudewijn van Bethune begaf zich (van Bethune w aar hij resideerde) per schip over de Rhin 
(Schelde) n aar de zee en over de zee voer hij b innen in een rivier; die de Schelde w ordt genoem d; 
zo kwam  hij bij een kasteel van de hertog van Leuven (B rabant), dat A ntw erpen heet.
Bron: Hist, ducum  N orm anniae et regum  A ngliae, M G S, X XV I, p. 705.

Nota: De tekst geeft weer een aardige nevenschikking van Renus en Schelde. Met de boven
staande gegevens is wel overduidelijk gem aakt, dat de klakkeloze vertaling van Renus met du it
se en nederlandse Rijn - en dat die klakkeloos was, w ordt bewezen doo r een onoverzichtelijke 
massa literatuur - naast de andere m isvattingen over Albis, Amisia en W isurgis een der grond- 
pijlers van de m ythen is geweest.

Tekst 111.
ca. 1230. En we eindigen met het Raetia van Tacitus!
G erm ania, dat aan  de rivier de Renus (Schelde) begint en zich vandaar om hoog (sursum ) naar 
het noordelijk  (lees: westelijk) einde van de aarde u itstrekt, w ordt door m eerdere volken be- 
w oond, die zeer wild en van gemengd ras zijn. O nder hen m u n te reen  door wreedheid uit, dat in 
het verste deel van het Tweede Retia verblijf houdt. W ant het Eerste Retia, schoon de beide land- 
streken n aar de Renus (Schelde) zijn genoem d, valt sam en met het westelijk (lees: zuidelijk) deel 
van dezelfde Renus (Schelde). H et w ordt in de volksm ond, doch niet geheel ju ist, het rijk van 
Lotharius genoemd. In het andere (het Tweede Retia) w oont, zoals gezegd, het volk der Leutici 
(Toul), dat zeer wild en wreed is.
Bron: Rudolfi historia, M G S, I, p. 68.

Nota: Deze schrijver leefde en schreef in het begin van de 13e eeuw. O pm erkelijk is dat hij in zijn 
opvatting  over G erm ania nog geheel op de lijn van de klassieken staat; men kan rustig zeggen 
dat in zijn gedachte over G erm ania nog geen snippertje D uitsland zit. M et Leutici bedoelt hij 
het volk dat in andere teksten Leuci w ordt genoem d. D e tekst is echter goud w aard, om dat hij 
bevestigt dat in de 13e eeuw de naam  Raetia nog een levend begrip in F rankrijk  was, zodat de 
blundering van de franse historici to taal onbegrijpelijk w ordt om dit landschap ergens tegen 
H ongarije te plaatsen. Op een leuke m anier sluit R udolfus de ring met T acitus, w ant ook bij 
Tacitus is Raetia de geboortegrond van de Renus - Schelde. Zo w ordt ook de veronachtzam ing, 
laten we m aar zeggen de suprem e m inachting, die de franse historici al eeuwen aan  de dag leg- 
gen voor het noorden en noord-w esten van F rankrijk , op  een spektakulaire m anier afgestraft, 
w ant in dit noorden blijken gegevens te zitten en hebben zich feiten voorgedaan, die voor een 
ju ist begrip van de franse historie niet gemist kunnen worden.
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KONKLUSIE

Uit de geografische teksten van de klassieken blijkt d a t zij nergens over N ederland gesproken 
hebben. De teksten, w aaruit men meende d a t te kunnen afleiden, geven een geheel ander geo- 
grafisch verband aan, dat overigens al om  chronologische redenen niet in N ederland kan  heb
ben bestaan. De b ronnen  u it de 3e en 4e eeuw kunnen nog m inder op N ederland w orden toe- 
gepast. Zij bevatten aaneensluitende reeksen van plaatsnam en, die ten eerste nooit in N eder
land zijn aangewezen, ten tweede nu  nog in F rankrijk  liggen met vrijwel dezelfde en goed her- 
kenbare nam en. De vier wegen van de Patavia op de Peutinger-kaart bestonden nog in de 4e 
eeuw; zij waren toen voor N ederland een even m etaphysieke onm ogelijkheid als van tevoren 
een onvindbaar en nooit gepresenteerd gegeven. M en verliest elke realiteit uit het oog, w anneer 
men in  N ederland in de 4e eeuw een om vangrijk geografisch kom plex van ca. 30 plaatsnam en 
neerpoot, d a t er blijkens de archeologie niet heeft bestaan en u it oogpunt van stratigrafie zelfs 
onm ogelijk is. Romeins N ederland is sinds het m idden van de 3e eeuw overspoeld d o o r de trans- 
gressies, die de verlaten nederzettingen verborgen onder een dik pakket overslaggronden, welk 
proces to t in de lOe eeuw blijft voortduren. H et i s ’t reinste gedaas, een stuk van de Peutinger- 
kaart uit de 4e eeuw te p lakken op een landstreek, die niet bestond en derhalve do o r geen enkele 
schrijver genoem d of bedoeld kan zijn geweest, terwijl v an d e  andere kan t de teksten reeds voor 
de aankom st van de Rom einen in deze landstreek h aar in dezelfde term en beschrijven, een beeld 
dat zelfs to t in de 13e eeuw met dezelfde term inologie w ordt voortgezet. W anneer het graaf- 
schap H olland en het bisdom  U trecht in de lOe eeuw verschijnen, is er geen spoor te vinden van 
enige traditie  m et de Rom einen. De m ythen begonnen pas in de 16e eeuw n a d e o n td e k k in g v an  
de Peutinger-kaart.

Twee rode draden lopen doo r de teksten: de ene van de Bataven die met dezelfde kontinui'teit 
genoem d w orden, de andere van de Renus die altijd  de Schelde b lijk t te zijn, w at alle beschrij
vingen naar het zuiden trekt. De M onden van de Renus w orden zodoende het meest dodelijke 
kriterium  voor N ederland, al werd dit do o r alien als het sterkste bewijs beschouw d.

NOVIOMAGUS IS NOYON

Het lijd t niet de minste twijfel, daar het Bronnenboek dit ook beweert en volhoudt, dat 
het romeinse Noviomagus, bij het Eiland van de Bataven gelegen, identiek is met het 
karolingische Noviomagus van Karel de Grote. Dit is overigens geen punt, daar die 
identiteit door tal van teksten bevestigd wordt en het de algemene opvatting van alle 
historici is. Welnu: dan zijn we over Nijmegen uitgepraat en konden we hier een punt 
achter de affaire zetten, daar enkele honderden malen bewezen is dat Noyon het ro
meinse Noviomagus is en het land van Bethune het Eiland van de Bataven. Maar wan
neer we hier stoppen, komt het Bronnenboek van Nijmegen er te genadig af. Laten we 
daarom voortgaan met te onderzoeken, hoe h e t’t romeinse enikarolingische Noyon 
verder is vergaan, en hoe en wanneer Nijmegen op de gedachte kwam de jurk van een 
franse stad aan te trekken. ’t Moet op een der Carnaval-dagen gebeurd zijn... anno 
1480.
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3. DE “OPSTAND VAN DE BATAVEN”

H et spektakelstuk uit de geschiedenis van de B ataven is ongetwijfeld hun  opstand tegen de R o
m einen en de daaruit voortgekom en m ilitaire operaties in de ja ren  68 - 70 na C hr. D aar wij in- 
m iddels een ander geografisch beeld hebben van de Bataven, is het geboden de teksten over die 
opstand opnieuw  te gaan lezen, om te zien o f  zij ergens da t beeld tegenspreken. D e hele sto f is te 
vinden in de “ H istoriae” van Tacitus (Bij de teksten w orden diens hoofdstukken verm eld). Zijn 
verhaal w ordt kort sam engevat, w aarbij beschouw ingen en achtergronden zijn overgeslagen, en 
voornam elijk de feiten en de geografica n aa r voren w orden gehaald. Van belang im m ers zijn: 
de geografische details om de juiste streek van de m ilitaire akties te vinden; de volken o f stam - 
men die zich bij de revolte aanslo ten  o f afzijdig hielden; en de strijdkrachten die de Rom einen 
hebben m oeten inzetten om de opstand  onder bedw ang te krijgen. D it zijn de drie essentiele 
elem enten. Zij tonen reeds vlug aan, dat ach ter de opstand  een potentieel aan  m anschappen 
moet hebben gestaan, d a t de nederlandse Betuwe onm ogelijk kan  hebben opgebracht, w aar uit 
de rom einse periode enkel w at los staande boerderijtjes en geen enkele inheemse nederzetting ge- 
vonden zijn, om nog te zwijgen van de twee steden L ugdunum  B atavorum  en O ppidum -Bata- 
vorum . D e zeer dunne spreiding van een inheem se bevolking in de Betuwe (was die wel inheems, 
o f misschien een vestiging van rom einse veteranen?) toon t al afdoende aan, dat de Nijmeegse 
m ythe niet de grootste is, doch de legendarische aanw ezigheid van het m achtige volk van de 
Bataven in de Betuwe, ofschoon de twee m ythen een Siamese tweeling is, die per definitie even 
groot m oet zijn. Zoals in de andere hoofdstukken laa t ik hier de teksten zelf spreken.

Teksten 112 - 129

Tekst 112. (II, 13 - 27)
Na de dood van N ero in het ja a r  68 na Chr. w aren in Rom e bloedige tw isten uitgebroken tussen 
de elkaar m et felheid bestrijdende m achtsblokken. H er en der in G allie en G erm anie ontston- 
den konflikten in de legioenen, voortgekom en u it dezelfde partijtw ist, w aarin spoedig nationale 
gevoelens en irritaties een rol gingen spelen. A anvankelijk  w erden deze in Rom e beschouw d als 
een uitvloeisel van de interne m oeilijkheden in het rijk, doch dat veranderde toen de Bataven er 
een nationale  zaak van m aakten. D it volk stond  in een andere verhouding to t de R om einen dan 
de germ aanse en gallische stam m en. H et was vrij van belasting, en had zich in de gallische en 
germ aanse oorlogen laten kennen als geoefende krijgers en trouw e aanhangers van Rome. Cae
sar had  al ca. 50 voor Chr. gebruik gem aakt van zijn diensten bij de onderw erping van Gallie! en 
het had  vooral een grote rol gespeeld bij de verovering van Engeland, d a t voornam elijk  door 
bataafse kohorten  in het gareel werd gehouden. D e voornaam sten  van de natie gingen de ande- 
ren voor in trouw  aan de alliantie m et de Rom einen, die zich onder andere uitte in het leveren 
van grote kontingenten m anschappen voor de rom einse legioenen, w aar de Bataven afzonder- 
lijke kohorten  vorm den, wat van andere stam m en niet bekend is. Verschillende rom einse kei- 
zers hadden lijfwachten van B ataven, een ander teken da t hun  trouw  en toew ijding aan  Rome 
boven elke twijfel verheven was. In deze tijd w aren de broers Ju lius Paulus en Julius Civilis, van
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koninklijke afkom st, hun aanvoerders. Beschuldigd van verraad was Julius Paules ter dood ge- 
bracht. Civilis was geketend naar Rom e gevoerd om  doo r keizer N ero berecht te w orden; hij 
werd vrijgelaten om mee te helpen in G erm anie orde op zaken te stellen. O p bevel van Vitellius, 
de bevelhebben van de legioenen in G allie, werd onder de Bataven een grootscheepse en brutale 
lichting van krijgers georganiseerd; zelfs grijsaards en zieken w erden opgepakt met de bedoeling 
dat deze zich vrij moesten kopen, wat veel irrita tie  veroorzaakte.

Tekst 113. (II, 28, 43, 66)
K ort na het begin van de burgeroorlog b rach t de vloot van O tho een nederlaag toe aan  de Tre- 
veri (Trier) en de Tungri (D oornik). In  het noorden  van Italie waren verschillende kohorten  
Bataven in de strijd gemengd. Zij hadden grote onenighid m et het veertiende legioen; in Turijn 
dreigde het to t een gew apend gevecht te kom en, w at verhinderd werd door de P retorianen (een 
soort m ilitaire politie). H et veertiende legioen werd over zee naar E ngeland gevoerd; de Bataven 
werden naar Gallie gedirigeerd, w aar Valens ze aan zijn leger toevoegde. M aar zij w aren vol 
hoogm oed; zij drongen door tot in de tenten van elk legioen om te bluffen, dat zij het veertiende 
legioen bedw ongen en Italie aan N ero o n truk t hadden, en dat het lot van de oorlog in hun  han- 
den lag. H et was een belediging voor de so ldaten  en een kaakslag  voor de veldheer. D it onder- 
mijnde de krijgstucht en Valens vreesde dat de opgeschroefde opschepperij op verraad zou uit- 
draaien. Civilis, die zijn rankune over de gevangenschap nog niet kwijt was, riep zijn landgeno- 
ten bijeen en wist hen te bewegen de w apenen tegen de Rom einen op te nemen. A anvankelijk 
deed hij het voo rkom endat h ijpartij koos voor V espasianus, m aarspoed ig  bleek zijn opzet: zijn 
land en dat van anderen vrij te m aken van de rom einse heerschappij. Hij zond een boodschap 
naar de Canninefaten (Gennech), het volk, zegt T acitus, dat een deel van hun  eiland bew oonde 
en in afkom st en taal gelijk was aan  de Bataven. O ok stuurde hij bericht aan  de kohorten  Ba
taven, die in Engeland gestreden hadden en nu in M ainz in garnizoen lagen. B rinno, de aanvoer- 
der van de Canninefaten (G ennech), riep de Frisones (V laanderen) op; sam en vielen zij enige 
rom einse w interkw artieren aan bij de O ceaan (A tlantische Oceaan). Vitellius had  een slecht 
georganiseerd en ontevreden leger bijeengebracht bij de Nervii (Bavay) en de Tungri (D oornik). 
H et lijdt geen twijfel, w aar het begin van de m ilitaire akties heeft plaats gevonden.

Tekst 114. (II, 69, 96; IV, 12 - 17)
H ierna m oest Civilis zich wel blootgeven; hij vorm de een krijgsm acht van Bataven (Bethune), 
Canninefaten (G ennech) en Frisones (V laanderen) en tro k  tegen Vitellius op. N a een kort ge
vecht liep een kohort Tungri (D oornik) naar hem  over. O p de Renus (Schelde) werd een deel van 
de rom einse vloot veroverd. Bataven onder de bem anningen hadden de schepen in een hinder- 
laag gem anoeuvreerd. Te land werden de Rom einen verslagen; zij trokken  zich terug uit het 
Eiland van de Bataven (Bethune). Deze gebeurtenissen vonden plaats tegen het einde van au- 
gustus 69. De Bataven kregen m eer aanvoer van m anschappen; nu hadden zij ook  schepen. De 
roem  van Civilis verspreidde zich over G erm anie en Gallie. Hij zond de gallische krijgsgevan- 
genen n aar hun w oonsteden terug; die vertrokken kregen buit van de Rom einen mee; zij die in 
dienst wilden blijven kregen eervolle funkties. Civilis trach tte  hen in gesprekken to t de opstand 
over te halen. De Bataven, zei hij, ofschoon vrij van belasting, hebben toch de wapens opge- 
nom en tegen de verdrukker. W at zou er gebeuren, indien ook de andere G ailiers het gehate juk  
wilden afschudden. De Bataafse kavalerie had  het ja a r tevoren de Aedui (A utun) en de Averni 
(C lerm ont-Ferrand) verslagen. H et was toch te gek, d a t Gallie doo r zijn eigen m annen over- 
w onnen werd! Slavernij was misschien iets voor Azie, Syrie en het Verre O osten, m aar niet voor 
de m annen van G allie, die vrij geboren waren. D e vrijheid, het voorrecht van de dieren die niet 
eens kunnen spreken, hadden de goden toch zeker aan  de mensen geschonken.
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Tekst 115. (IV, 18 - 20)
Flaccus H ordeonius, de rom einse bevelhebber in G erm anie, deed alsof de overw inning van 
Civilis van geen belang was. Toen boden hem  berichtten, dat de naam  van de Rom einen uit het 
Eiland van de Bataven (Bethune) was weggevaagd, gaf hij aan  de legaat Lupercus opdrach t om 
met twee legioenen tegen de vijand op te trekken. Deze legioenen waren gevorm d doo r de Ubii 
(Keulen), de Treveri (Trier) en een afdeling bataafse kavalerie, die van meet a f  aan  van plan was 
hem te verraden. Met deze troepen trok  hij het Eiland van de Bataven (Bethune) binnen. Reeds 
bij het begin van de strijd sloegen de Ubii (Keulen) en de Treveri (Trier) op de vlucht. De G er
manen achtervolgden hen, wat Lupercus de kans gaf met de rest van zijn leger terug te trekken 
naar Vetera (Verviers). Een aanvoerder van de Bataven, die zich tegen Civilis verklaard  had, 
werd gevangen genom en en n aar de Frisones (V laanderen) verbannen, Tezelfdertijd m aakten 
enige kohorten  Bataven (Bethune) en Canninefaten (G ennech), die door Vitellius naar Rome 
gezonden w aren, onderweg rechtsom keert om  zich bij Civilis te voegen. H ordeonius poogde 
hen in Bonn op te vangen. De bevelhebber a ldaar had  3000 legionairen ter beschikking, inder- 
haast aangevuld met ongeoefende Belgae. De Bataven (Bethune), alien veteranen gehard in de 
strijd, versloegen de tegenstander met gemak. Zij excuseerden zich d a t zij de strijd niet hadden 
gewild o f uitgelokt, trokken verder en lieten met opzet Keulen links liggen, d.w.z. rechts.

Tekst 116. (IV, 21 - 26)
Civilis liet zijn troepen een eed van trouw  aan  V espasianus afleggen, mede om n ogde  indruk in 
stand te houden dat hij voor de rom einse zaak streed. Hij zond een uitnodiging n aar de versla- 
gen legioenen, die zich te Vetera (Verviers) hadden  teruggetrokken, om  ook deze eed te zweren. 
Zij lieten antw oorden d a t zij geen raad  nodig hadden van een verrader en een vijand, en dat een 
bataafse overloper geen rol had  te spelen in de zaken van Rom e. H ierop m obiliseerde Civilis het 
gehele volk van de Bataven (Bethune). De Bructeri (Broxeele) en de Tencteri (Tangry) voegden 
zich aan  zijn zijde, evenals andere stam m en uit G erm ania (let op: bij Tacitus is dit het noorden 
van F rankrijk!), die hij buit en glorie in het vooruitzicht stelde. O ndertussen hadden de Rom ei
nen Vetera (Verviers) versterkt; de burgerlijke p laats nabij het kam p hadden zij laten afbreken 
om te voorkom en dat de vijand zich daarin  zou verschansen. Civilis trok  in het centrum  op met 
de keurtroepen van de Bataven. Langs de oevers van de Renus (lees: M aas) liet hij germ aanse 
troepen oprukken, terwijl zijn kavalerie breed over de streek uitzwerm de. Tezelfder tijd voer 
zijn vloot de rivier op. N a de eerste hevige aanval, w aarbij het niet to t een beslissing kw am , sloeg 
Civilis het beleg om Vetera (Verviers), dat lange tijd werd voortgezet. Bij de germ aanse legi
oenen en hulptroepen te Bonn en Keulen w aren incidenten en ongeregeldheden uitgebroken; 
verschillende germ aanse stam m en wilden zich ook van R om e losm aken. In  enkele gevallen van 
m uiterij greep de rom einse opperbevelhebber streng in m et doodvonnissen, zodat hij de troepen 
weer in de hand kreeg. Vocula werd belast m et de herschikking van de krijgsm acht en de tegen- 
aanval. Hij trok  de troepen sam en te Neuss. D aarna  wilde hij Civilis aanvailen, m aar om dat de 
Bataven het beleg van Vetera (Verviers) voortzetten , sloeg hij een kam p op te Gelduba (G ulpen, 
Ned. Zuid-Lim burg). Hij liet zijn troepen de naburige streek van de Cugerni (Luik o f M aas
tricht) plunderen, die de partij van Civilis gekozen hadden (nota: de Cugerni zijn een andere 
stam dan  de G uberni, die Plinius noemt).

Tekst 117. (IV, 27)
Bij het beleg van Vetera (Verviers) deed zich een incident voor. Een met g raan beladen boot 
raakte aan de grond; de G erm anen poogden die n aa r hun oever te trekken. H et kwam  tot een 
gevecht, dat door de G erm anen gewonnen w erd met de graanboo t als prijs. D e legionairs waren 
furieus en verweten hun m islukking aan de kom m andan t van de legaat G allus, die in de ijzers 
werd geslagen m aar de schuld op H ordeonius wierp, en dank zij de tussenkom st van Vocula aan
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de dood  ontsnapte. M et de d oodstra f van de hoofdschuldigen van deze m uiterij wist V ocula de 
troepen weer in de hand  te krijgen, wat T acitus de verzuchting on tlok t, da t het droevig gesteld 
was m et de zaak van Rom e, als de trouw  van de officieren en soldaten op deze m anier gewaar- 
borgd  m oest worden.

Tekst 118. (IV, 28 - 31)
Civilis zag met vreugde dat hoe langer hoe m eer G erm anen  hem  bijvielen. Hij gaf bevel het land 
van de Ubii (Keulen) en van de Treveri (Trier) te plunderen. Een andere legerafdeling liet hij de 
M aas oversteken om de Menapii (Cassel) en de M orini (Terw aan) op te jagen. H ij had het voor- 
nam elijk gem unt op de Ubii (Keulen), die zich in de vesting M arcodurum (D iiren) verschanst 
hadden. Zijn troepen versloegen hen daar zo grondig, d a t de U bii later geen rol van betekenis 
m eer in de oorlog speelden. Civilis verscherpte het beleg van Vetera (Verviers), zodat er zelfs 
geen boodschapper m eer kon doorkom en met enig bericht over kom ende hulp. Op een nacht 
viel hij de versterking aan, eerst onder het licht van fakkels, w at verkeerd uitpak te  daar de aan- 
vallers verlichte schietschijven vorm den. Toen gaf hij bevel in volslagen donker te strijden. H et 
licht van de m orgen, zegt Tacitus, gaf een vreem d en nooit gekend terrein van de slag te zien. 
Nu liet Civilis de poort van de P retorianen aanvallen, die het zwakste p un t was, m aar de be- 
legerden wisten de aanval a f  te slaan. Een nieuwe m achine b rach t grote vrees teweeg bij de aan- 
vallers. H et was een grote grijper die plotseling neerdaalde, een o f meer aanvallers greep en die 
dan m et een draai binnen het kam p neerkw akte. N a de aanvallen zette Civilis het beleg voort. 
In  het rom einse leger heersten onzekerheid en w antrouw en. G allische hulptroepen legden wel 
de eed af, m aar Tacitus zegt dat m en aan hun gezichten kon  zien dat zij het niet meenden; de 
meesten van hen kregen de naam  van V espasianus nauw elijks over de lippen.

Tekst 119. (IV, 32 - 34)
De bezetting van het kam p te Gelduba (G ulpen) raak te  ook  in verw arring. Civilis blies het w an
trouw en nog aan doo r tegen de Trevier (Trier) M ontanus, die n aar hem gezonden was om  te 
onderhandelen  een gloedvolle toespraak  te houden met de bedoeling hem  aan zijn zijde te krij
gen: “ H et is nogal w at fraais” , riep hij u it, “ w at ik voor al m ijn moeite heb gekregen: de m oord 
op m ijn broer, mijn gevangenschap, en wilde kreten die om  mijn dood roepen. Gij Treveri 
(Trier) en alle andere slavenzielen, w at verw acht gij te krijgen van de Rom einen voor uw bloed, 
uw belastingen en vernederingen? Ik, prefekt van een koho rt, heb m et de Bataven (Bethune) en 
de Canninefaten (Gennech), klein onderdeel van Gallie, de strijd  aangebonden, en wij zullen hem 
voortzetten .” D aarna  liet hij enige kohorten  veteranen de w interkw artieren van Asciburgium 
(Aken) aanvallen. D it gebeurde zo plotseling, dat V ocula zijn krijgsm acht niet eens kon ont- 
plooien. D e Nervii (Bavay), die de flanken hadden m oeten dekken, sloegen al bij het eerste tref- 
fen op  de vlucht. E r on ts tond  een hevige strijd , m aar de fo rtu in  keerde om in het voordeel van de 
Rom einen, toen op het heetst van het gevecht troepen uit Neuss en M ainz arriveerden en de Ba
taven to t de aftocht werden gedwongen. Bij de onzen, zegt T acitus, waren veel doden, doch bij 
de B ataven sneuvelden de beste krijgers. V ocula m aakte geen gebruik van de overw inning, zo
dat de legioenen van Vetera (Verviers) ingesloten bleven, w aar Civilis zelf het kom m ando voer- 
de over het beleg. Enkele dagen la ter trok  V ocula n aar V etera (Verviers); de branden  van dor- 
pen en hoeven kondigden de kom st van het leger aan. O p zijn beurt legde hij een ring rondom  de 
belegerende Bataven. V oordat deze voltooid was, b rak  een algem een gevecht uit. Civilis viel 
van zijn paard , w aardoor het gerucht on ts tond  d a t hij gew ond o f gedood was en de Bataven op 
de vlucht sloegen. W eer liet V ocula na hen te achtervolgen. H ij gaf bevel Vetera (Verviers) nog 
verder te versterken en zond een deel van de bezetting naar Neuss om  er p roviand te halen.
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Tekst 120. (IV, 35 - 37)
H et eerste konvooi werd doo r Civilis m et rust gelaten; het volgende viel hij aan. Toen de ko- 
horten  over Gelduba (G ulpen) terugkeerden, vonden zij e rd e  Bataven in hinderlaag. De strijd 
bleef onbeslist, al wisten de Rom einen het kam p te bereiken. V ocula nam  het besluit n aar de 
w interkw artieren van Neuss te vertrekken. Buiten zijn eigen troepen nam  hij 1000 m anschappen 
van het eerste en vijftiende legioen mee en liet de rest in Vetera (Verviers) achter. O nder deze 
bezetting, die zich als prijsgegeven beschouw de, laaide de ontevredenheid hoog op. Civilis sloeg 
opnieuw  het beleg om Vetera (Verviers), achtervolgde V ocula, nam  onderw eg Gelduba (G ul
pen) in , en hield pas halt op korte afstand van Neuss. De rom einse troepen in Neuss eisten geld, 
en nada t dit gegeven was b rak  een bachanaal uit en werd H ordeonius in de nacht verm oord. 
V ocula wist verm om d als slaaf te ontkom en. N adat de rust was teruggekeerd, nam  onder de be
zetting de vrees toe en zond zij boden uit naar de steden van Gallie met verzoeken om  hulp. De 
m anschappen van de eerste, vierde en achttiende legioenen lieten zich door Vocula overreden en 
trokken  met hem  n aar M ainz, dat doo r Chatti (K atsberg), Usipeti (W eppes) en W attiaci (W at
ten) belegerd werd. De Treveri (Trier) hadden hun land m et een lange wal versterkt. A anvanke- 
lijk streden zij tegen de G erm anen m aar uiteindelijk kozen ook zij de zijde van de opstand. (In 
de hoofdstukken 38 t/m  53 verhaalt Tacitus gebeurtenissen in Italie en elders.)

Tekst 121. (IV, 54 - 56)
N adat Vespasianus weer vaster in het zadel zat, begon m en zich in R om e beter te realiseren dat 
de oorlog in G erm anie en G allie tegen het rom einse volk gericht was en dat de legioenen aldaar 
niet m eer te vertrouw en waren. De b rand  van het C apitool werd als een slecht voorteken uitge- 
legd; algem een vreesde men d a t de volken van G allie en G erm anie de w ereldheerschappij zou- 
den overnem en. Reeds lang was er kon tak t tussen Civilis en enkele voornam e G alliers. D e be- 
langrijkste van hen was Ciassicus, de prefekt van de kavalerie der Treveri (Trier), die zich met de 
Trevier T u to r en de Lingoon (Langres) bij Civilis aansloot. Zij vergaderden te Keulen, w aar de 
m agistraat van de stad zich afzijdig hield; wel w aren er Ubii (Keulen) en Tungri (D oornik) aan- 
wezig. D e Treveri (Trier) en de Lingones (Langres) drongen op de openlijke opstand  aan. Boden 
w erden naar G allie gezonden om  de andere stam m en to t de oorlog  aan  te sporen. Vocula werd 
gew aarschuw d over de samenzwering. Hij kon niets ondernem en om dat hij zijn troepen niet 
vertrouw de, m aar hij begaf zich in januari 70 n aar Keulen. D aa r kwam  B rinno hem bezoeken, 
die uit zijn ballingschap bij de Frisones (V laanderen) had weten te ontsnappen. Deze pochte dat 
hij de B ataven onder het juk  van Rom e zou terugbrengen. V ocula vertrouw de hem  een kleine 
krijgsm acht van Nervii (Bavay) en Baetasi (Bettignies) toe, doch B rinno speelde niets anders 
k laar dan  de Canninefaten (G ennech) en de M arsaci (M archiennes) wat te treiteren.

Tekst 122. (IV, 57 - 60).
V ocula liet zich doo r de G alliers misleiden en besloot het beleg van Vetera (Verviers) te breken. 
Bijna d aar aangekom en, liepen Ciassicus en T u to r naar Civilis over en versterkten zij zich in een 
eigen kam p. H ierop trok  Vocula terug naar Neuss; de G alliers achtervolgden hem op de voet en 
betrokken een kam p op twee mijlen afstand van Neuss. V ocula, aan  wie eenieder de raad  gaf te 
vluchten, riep integendeel een vergadering bijeen en hield daar een felle redevoering tegen de af- 
valligen, a lso f hij nog de illusie had hen van hun revolte a f  te houden. H et pak te  to taal anders 
uit; de troepen waren door de harde w oorden van V ocula dodelijk beledigd. Hij w erd de nacht 
daarna  door een deserteur van het tiende legioen verm oord. Ciassicus en T u to r nam en het kom- 
m ando over van de troepen, die zij een eed van trouw  lieten zweren aan het rijk van Gallie. T u to r 
bezette met een grote troepenm acht Keulen, d a t hij dezelfde eed liet afleggen. Te M ainz werden 
de tribunen gedood en de prefekt van het legerkam p verjaagd, die weigerden de eed a f te leggen. 
In  V etera (Verviers) stond de zaak van de belegerden er slecht voor. Zij w aren to taa l uitgehon- 
gerd, daar zij het laatste gras tussen de stenen opgegeten hadden. N a onderhandelingen met
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Civilis zwoeren zij trouw  aan de Gallische zaak en gaven zij zich over. Ofschoon hun  vrije af- 
toch t was beloofd en Civilis de buit van het kam p voor zich had opgeeist, werden de belegerden 
bij hun  u ittoch t doo r de G erm anen in een hinderlaag  overvallen, w aar velen van hen gedood 
werden. H et kam p werd in b rand  gestoken met de legionairs die weer terug gevlucht waren.

Tekst 123. (IV, 61 - 65)
Bij het begin van de opstand  had Civilis zijn rood geverfde haren laten groeien; na de m oord  op 
de legionairs van Vetera (Verviers) liet hij ze uit p rotest tegen die daad  afknippen. N och hij noch 
een ander B ataaf hebben de eed afgelegd op het rijk van Gallie; hij vertrouw de erop dat de geest- 
kracht van de G erm anen nooit de suprem atie aan  de G alliers zou laten. Im m ers, de profetes 
Valeda uit de stam  van de Bructeri (Broxeele) had  de overw inning van de G erm anen voorspeld. 
Verschillende w interkw artieren van de R om einen w erden verwoest; men liet slechts die van 
M ainz en Windisch bestaan, die niet als een direkt gevaar w erden beschouw d. H et zestiende legi- 
oen werd van Neuss naar Trier gedirigeerd; het begaf zich met vrees in het hart op  weg, bang dat 
er eenzelfde m assam oord als te Vetera (Verviers) beraam d was. O nderweg werd het aangevuld 
met een legioen uit Bonn, wat het denkbeeld versterkte dat zij als krijgsgevangenen w erden be
schouw d. Een afdeling Italianen keerde terug n aar M ainz; deze kwamen toevallig de m oorde- 
naar van V ocula tegen en m aakten  hem af. De andere legioenen zetten hun reis voort en sloegen 
een kam p op vlakbij Trier. Civilis en Classicus aarzelden, o f zij Keulen zouden verw oesten en de 
Ubii (Keulen) verjagen, o f de stad  dwingen de zijde van de G erm anen te kiezen. O p dit laatste 
drongen de Tencteri (Tangry) sterk aan; zij zonden boodschappers naar de K eulenaren, die zich 
tenslotte voor de zaak van de opstand verklaarden, m aar enige slagen om  de arm  hielden in ver
band  m et de handelsblelangen van de stad. Civilis en de priesteres Valeda keurden deze over- 
eenkom st goed.

Tekst 124. (IV, 66 - 70)
Civilis voelde zich gesterkt door de steun van Keulen en besloot de naburige stam m en mee te 
krijgen o f hen de oorlog te verklaren. N a het land van de Sunuci (Som ain, Som aing) veroverd 
te hebben, stootte hij op een bende onder B rinno van B aetasi (Bettignies), Tungri (D oorn ik) en 
Nervii (Bavay), die een brug over de M aas bezet hield. D e G erm anen zwom m en de rivier over 
en vielen B rinno in de rug aan. De Tungri (D oorn ik) sloten zich het eerst bij Civilis aan; spoedig 
daarna  volgden de Baetasi (Bettignies) en de Nervii (Bavay). D e Lingoon (Langres) Ju lius Sa- 
binus liet zich to t keizer uitroepen en viel de Sequani (Besangon) aan  doch werd sm adelijk ver- 
slagen. Een en ander had to t gevolg, dat de steden (stam m en) van G allie zich begonnen a f te 
vragen w aartoe dat alles zou leiden. De Remi (Reims) riepen de gallische stam m en bijeen om te 
beraadslagen w aarvoor zij zouden kiezen; voor onafhankelijkheid o f voor de vrede. In  Rome 
brachten deze berichten, die nog aangedikt w erden, een grote verw arring teweeg, tem eer om dat 
er weer een hevige m achtsstrijd aan de gang was tussen verschillende generaals, die e lkaar het 
licht in de ogen niet gunden. Eindelijk kwam  het bevel af, d a t acht veteranen-legioenen naar het 
strijdtoneel dirigeerde. O Betuwe... o Betuwe! N u kwamen de gallische stam m en weer bijeen te 
Reims, w aar de Treveri (Trier) en de Lingonen (Langres) met vuur pleitten voor de uitbreiding 
van de opstand. D e andere gallische stam m en die, zegt T acitus, door oude tegenstellingen en 
jaloezie zeer verdeeld w aren, w aarschuw den echter dat een grote troepenm acht op kom st was. 
De Remi (Reims) zeiden ronduit dat zij geen heil m eer zagen in de bevrijding van G allie. T utor, 
die eigenlijk de noordflank van de A lpen had m oeten afgrendelen, dw aalde wat rond  tussen 
M ainz, Bonn en Bingen, w aar zijn leger doo r verse troepen uit Italie verslagen werd. Zijn troe
penm acht had bestaan uit Treveri (Trier), Triboci (Troisvaux), C aeracates (Carency) en Van- 
giones (W annehain). De Treveri (Trier) trokken  zich helem aal uit de strijd terug.
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Tekst 125. (IV, 70 - 75)
De rom einse legioenen uit Neus, Bonn en Trier werden sam engetrokken in het gebied van 
M ainz, dat trouw  aan Rome gebieven was. T u to r wist de Treveri (Trier) toch weer aan zijn zijde 
te krijgen. D e nieuwe rom einse opperbevelhebber Cerialis arriveerde te M ainz; hij zond de laat- 
ste lichtingen van G alliers n aar huis, wat de gallische stam m en zeer behaagde, om dat hij meen- 
de met de staande legioenen de strijd  aan  te kunnen. Hij trok  met zijn troepen op n aar Rigo- 
dulum (Rio op 10 km van Trier), w aar hij een deel van de Treveri (Trier) versloeg. De volgende 
dag trad  hij Trier binnen. Zijn soldaten  wilden de stad verwoesten. De gedecimeerde legi
oenen van M etz voegden zich hier bij hem; deze w aren zo gedeprim eerd dat Cerialis m et een 
beroep op hun toestand zijn leger van de p lundering afw ist tehouden . Hij riep de Treveri (Trier) 
en de Lingonen (Langres) voor zich. In zijn redevoering speelde hij handig in op de oude tegen- 
stellingen tussen G erm anen en G alliers en hield hij hen voor, dat zij oneindig beter a f  w aren met 
het gezag van de Romeinen dan m et de onderdrukking  door de G erm anen. Civilis en Classicus 
deden Ceriales het voorstel dat zij hem als keizer van G allie zouden erkennen, indien hij hen in 
hun eigen land de vrijheid gaf. Cerialis an tw oordde niet eens op de brief.

Tekst 126. (IV, 76 - 79)
O nder de G erm anen begon grote oneinigheid te heersen over de te volgen taktiek. Civilis wilde 
op aansluiting van andere stam m en w achten, T u to r meende dat een uitstel de R om einen de 
kans zou geven zich te hergroeperen en te w achten op nieuwe legioenen. Classicus dreef ten- 
slotte door, dat een aanval op Trier zou w orden gedaan, wat in de tweede helft van jun i 70 ge- 
beurde. Deze verliep aanvankelijk gunstig voor de Bataven en hun geallieerden. Zij hadden het 
kam p onverhoeds overvallen en een brug over de M oezel bezet. H et eenentwintigste legioen 
hield echter stand en begon de vijand terug te dringen. D e krijgskans sloeg helem aal om , toen 
het leger van Civilis, dat reeds zeker van zijn zaak m eende te zijn, aan  het plunderen sloeg. Ceri
alis behaalde de overwinning, ofschoon velen m eenden dat hij geen goed leiderschap had ge- 
toond. Na de nederlaag vielen die van Keulen het eerst Civilis af, tem eer om dat deze met een 
troepenm acht van Chauci (C hocques) en Frisones (V laanderen) naar Zulpich was getrokken, 
w aarheen Cerialis zich ook m et spoed haastte. O ok vanuit het westen dreigde gevaar voor de 
Bataven. H et veertiende legioen kwam  uit E ngeland en vorm de met de B ritannische vloot Bou
logne) een ernstige bedreiging. Civilis vreesde een aanval op het Eiland van de Bataven (Bethu- 
ne). D a t legioen trok op tegen de Nervii (Bavay) en de Tungri (D oornik), die zich overgaven. 
De vloot w erd met enig sukses door de Canninefaten (G enech) aangevallen, die tevens een deel 
van de Nervii (Bavay) versloegen, d a t n aar de kust gezonden was. Bij Neuss versloeg Classicus 
een deel van de rom einse kavalerie, wat niet verhinderde dat de Rom einen Neuss toch in handen 
bleven houden. Keizer D om itianus was inm iddels in het zuiden van F rankrijk  aangekom en. Hij 
wilde aan de strijd deelnemen. D och zijn gevolg hield hem voor, dat het een keizer niet paste 
zich in een strijd  te storten  die bijna beeindigd was. Hij m oest de Bataven en C anninefaten m aar 
aan de lagere bevelhebbers overlaten. D aarom  bleef D om itianus te Lyon. (H ierm ee besluit 
Tacitus voorlopig zijn verhaal over de opstand , om  het te vervolgen v an af hoofdstuk 14 van 
boek V.)

Tekst 127. (V, 14 - 20)
Na de nederlaag bij Trier trok  Civilis zijn troepen  sam en in de buu rt van Vetera (Verviers). Ceri
alis achtervolgde hem; hij had  versterking gekregen van de legioenen twee, dertien en veertien. 
Civilis had dw ars in de Renus (lees: M aas) een dijk laten leggen, w aardoor een groot gebied over- 
stroom d was, wat voor de Rom einen met hun zware w apenrusting een ernstige hindernis vorm 
de. In het begin verliep de strijd slecht voor de Rom einen. De volgende dag werd hij hervat, 
w aarbij de G erm anen vooral probeerden de Rom einen in het m oeras te lokken. Een verrader
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onder de Bataven had Cerialis een weg ge wezen om  m et de kavalerie de G erm anen in de rug aan 
te vallen. Die plaats werd bezet doo r Cugerni (Luik o f M aastricht). D it gelukte en b rach t zo’n 
verw arring teweeg dat de Bataven op de vlucht sloegen. De dag erna vertrok het veertiende legi
oen naar elders; het werd afgelost door een legioen dat uit Spanje gearriveerd was. Civilis kreeg 
nog enige versterking van de Chauci (Chocques). Hij durfde het Oppidum Batavorum (Bethune) 
niet verdedigen en trok  zich verder terug in het E iland van de Bataven, verbrak  daar de dam  die 
D rusus eertijds in de Renus (Schelde) had gelegd (verm, verband houdend met de D eule), we- 
tend  dat de Rom einen geen schepen hadden  om  een brug te slaan. N og was de oorlog niet af- 
gelopen. Civilis liet vier kolonnes oprukken: een tegen het tiende legioen te Arenacum (A nnois), 
een tweede tegen het tweede legioen te Batavodurum (Bethune), de andere twee tegen Grinnes 
(G rivesnes) en Vada (V adencourt, op 33 km  zuid-west van Amiens), w aar hulp troepen van in- 
fanterie en kavalerie lagen. Civilis m eende nog iets te kunnen bereiken m et aanvallen op ver- 
schillende punten. Cerialis had het er even m oeilijk mee, doch op alle fronten  hielden de Ro
m einen stand. Een bende G erm anen deed even later nog een aanval op Batavordurum (Bethu
ne), w aar de Rom einen een nieuwe brug aan  het slaan waren.

Tekst 128. (V, 21 - 23)
Te Grinnes (Grivesnes) en Vada (V audancourt) was de situatie voor de Rom einen kritiek ge
weest. Civilis viel Vada (V audancourt) aan . Cerialis arriveerde evenwel op tijd met de keur van 
zijn kavalerie, die de Bataven uit elkaar sloeg. Civilis kon zich met achterlating  van zijn paard  
slechts zwemmend het leven redden. T u to r en Classicus ontkw am en met een boot. D e rom einse 
v loot liet verstek gaan, m eer doo r gebrek aan  organisatie en discipline. Cerialis was overigens 
bekend als een m an van snelle beslissingen; hij w achtte niet op  uitvoering van zijn bevelen m aar 
greep zelf in. Enige dagen later vertrok hij om  de kam pen van Neuss en Bonn te m spekteren. Hij 
keerde terug over water, derhalve over Rijn en Moezel. (H ierm ede is ook de hardnekkige drog- 
reden weerlegd, die een reis van keizer K arel de G ro te  van Thionville over de M oezel en de Re
nus naar N oviom agus per se naar N ijm egen wil laten lopen. Al eeuwen tevoren reisde Cerialis 
over water via de Rijn en de M oezel n aa r het noorden  van F rankrijk !) Tijdens zijn reis werd hij 
op een nacht door G erm anen overvallen, die zijn kam p uitm oordden. Cerialis ontsnapte  aan 
de dood  om dat hij niet in het kam p was m aar de nacht doorb rach t bij een “ belle de C ologne” , 
w ier naam  C laudia Sacrata, de geheiligde C laudia, T acitus aan  de verget'elheid heeft on truk t. 
Z onder de minste twijfel hebben de G erm anen die naam  vertaald  als “ die sakkerse C laudia” ! 
Zelfs een groot veldheer m oet a f  en toe w at geluk hebben. D e Bataven veroverden wel zijn ad- 
m iraalschip, dat zij over de Lupia (Lys) w egvoerden om  het aan  de priesteres Valeda te schen- 
ken. (W eer een bewijs, dat de rivieren van F rankrijk  onderling  verbonden waren met de M oezel 
en de Rijn.) Civilis hield een vlootshow , m eer om  de R om einen te treiteren dan  met een kon- 
kreet doel. Hij liet alle op de R om einen veroverde schepen verzam elen in een zeebaai “ w aar de 
mond van de M osa de Renus ontvangt en die in de O ceaan sto rt” . Deze intrigerende tekst, eeuwen- 
lang ten onrechte in N ederland gelegd, levert na de vorige hoofdstukken geen moeilijkheden 
m eer op. Bedoeld is de plaats van het F levum  o f A lm ere tussen Calais en W innoksbergen. Ce
rialis geraakte niet onder de indruk. Hij zond de rom einse vloot, die m inder in aanta l m aar wel 
geoefender was; bovendien had zij het voordeel van de stroom . D e zeeslag bleef onbeslist. Civi
lis durfde niets m eer ondernem en en trok  zich terug n aar de overzijde van de Renus (Schelde). 
Cerialis zette zich aan een system atische vernieling van het Eiland van de Bataven (Bethune), 
m aar hij ontzag met opzet de bezittingen van Civilis. O ndertussen was het herfst gew orden en 
w erd het land doo r regens en overstrom ingen in een m oeras veranderd.

Tekst 129. (V, 24 - 26)
O p dit ogenblik, meent Tacitus, hadden de G erm anen nog de overw inning kunnen behalen, 
m aar Cerialis wist hen handig te leiden. Hij zond in het geheim gezanten naar de B ataven, die
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hen de vrede en pardon  door Civilis voorhielden. D e priesteres V aleda liet hij bew erken om  een 
andere verklaring voor de onfortu in  van de oorlog te geven. D e Treveri (Trier) waren in stukken 
gehakt, de Ubii (Keulen) door de Rom einen herw onnen; hun vriendschap met de Bataven had 
hen enkel slagen, verbanning en rouw  gebracht. A an  bedreigingen liet hij beloften toevoegen: 
w anneer zij dan  doo r Vespasianus de oorlog w aren begonnen, wel, nu was Vespasianus m eester 
van de wereld. Zij konden beter onderw orpen zijn aan rom einse prinsen dan aan germ aanse 
vrouw en. D it sloeg aan bij de Bataven, w aar de voornaam sten  van  het volk zich helem aal van 
Civilis afkeerden. Deze drong aan op een ontm oeting m et Cerialis. Op de twee stukken van een 
in het m idden vernielde brug over de rivier de Navalia (de Nave bij Lillers in de omgeving van 
Bethune) spraken de twee generaals m et e lkaar en onderw ierp Civilis zich weer aan  het rom eins 
gezag. Hij greep handig de uitweg aan , die Cerialis hem  geboden had , en verklaarde d a t hij in 
feite voor Vespasianus de strijd  had begonnen, m aar da t een en ander uit de hand gelopen was, 
niet in het m inst doo r de uitdaging van som mige rom einse bevelhebbers, die evenm in de zaak 
van Rom e op  het oog hadden gehad. M idden in zijn redevoering breekt het verhaal af, d aar de 
rest van T acitus’ “H istoriae” verloren is gegaan.

K ONKLUSIES

H et verslag van Tacitus, geografisch ju ist geplaatst, m aakt de m ythe van de Bataven in N eder
land to t een klucht van de eerste orde. D e nederlandse Betuwe, die doo r een rom eins legioen 
op een halve dag onder de voet kon w orden gelopen om  in de nam iddag volledig platgew alst te 
w orden, zou zich twee jaren tegen het m achtige Rom e verzetten, meer dan 10 legioenen de han- 
den vol werk geven, en gallische stammen tot in het miden van Frankrijk meeslepen! D it is zo’n 
onvoorstelbare absurditeit, m en spreke liever van m onstruosite it, d a t ’t niet te begrijpen is 
w aarom  de onhoudbaarheid  ervan niet eerder w erd ingezien. D e m ilitaire operaties hebben zich 
afgespeeld tussen Neuss, Keulen, B onn, M ainz, T rier, A ken, G ulpen, Verviers, B ethune, G ri- 
vesnes, V audancourt, A nnois en de kust tussen Boulogne en V laanderen. In het verhaal kom t 
geen enkel detail voor dat m et enige redelijkheid in N ederland, laat staan  in de Betuwe te p laa t
sen is. H et archeologisch beeld van de Betuwe to o n t bovendien aan, d a t deze streek niet eens in 
s taa t was om  een kohort m ilitairen op te leveren. M en m oet dan  ook  de tragische konklusie 
trekken, dat het erop lijkt alsof de gehele akademische wereld (hier heeft N ederland alleen ge- 
deelde schuld!) en bloc op haar achterhoofd  gevallen was. E r is enige eeuwen naarstig  m aar ver- 
geefs n aar de rivier de Navalia gezocht, en ondanks dat Ptolem eus de juiste p laats ervan had 
aangewezen werd de Nave niet gevonden, welk detail als slot van de O pstand  van de Bataven 
vlakbij de p laats w aar de m ilitaire akties begonnen w aren, reeds een afdoend bewijs vorm t dat 
de gehele affaire niet met de nederlandse Betuwe in verband  kan  w orden gebracht.

En alsof dat nog niet genoeg was, werd een vijftiental absurd iteiten  op de koop toe meegenomen:
1. Ongeveer een eeuw voordat de eerste Rom ein in N ederland arriveerde, gebruikte C aesar al 
het E iland van de Bataven voor zijn expeditie n aar Engeland.
2. Eveneens voor de kom st van de Rom einen in N ederland hielpen de Bataven met grote kon- 
tingenten mee aan de onderw erping van gallische stamm en en aan  de verovering van Engeland.
3. V oor de rom einse okkupatie van N ederland zaten de B ataven in m assa in de rom einse legi
oenen m et vaste onderdelen, o f  vorm den zij de lijfw achten van de keizers.
4. H et intensieve en ook vrij rijke archeologisch onderzoek in N ederland heeft nooit iets aan  het 
licht gebracht over de Bataven, die blijkens de berichten toch een g roo t volk m oeten zijn ge
weest, w aarbij het ontbreken van elk spoor van hun  twee steden Lugdunum Batavorum en Op- 
pidum Batavorum wel als een essentieel m anko m oet w orden beschouw d.
5. H et verhaal van Tacitus m aakt duidelijk, en Civilis zegt het w oordelijk, dat aan  de opstand
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een lange periode van rom einse okkupatie was voorafgegaan. D e Rom einen zijn pas ca. 50 na 
Chr. in N ederland gekom en. Nu w ordt de laatste tijd dat tijdstip  wat verder opgeschoven, ge- 
w oon om dat men nattigheid begint te voelen en er met de rom einse vondsten, die alle import 
zijn, wel valt te schipperen. H et is en blijft evenwel een onverk laarbaar feit hoe in een pas bezet 
gebied, w aar to t overm aat van k lucht de inheemse bevolking onvindbaar is, op zo korte tijd na 
de bezetting een wereldwijd om zich heen grijpende opstand  kan uitbreken.
6. Toen de Rom einen om streeks de helft van de 3e eeuw N ederland verlaten hadden, blijven de 
Bataven to t aan  het einde van het im perium  ak tief in de rom einse legers en duiken zij op to t in 
de verste hoeken van het rijk.
7. H et landschap van de Betuwe, dat overigens nooit tevoren de naam  van B atua gedragen had, 
is in elk geval na het m idden van de 3e eeuw voor zes eeuwen onder de transgressies verloren ge- 
gaan. Toch blijft het als nog bestaand in de b ronnen  voorkom en.
8. H oe en w aarom  en w aarheen is dat grote volk van de Bataven dan getrokken, toen N eder
land door de Rom einen verlaten werd? D e bew ering dat het de Rom einen “ ergens” naar het 
zuiden zou zijn gevolgd, is een u it de duim  gezogen fabel, d aar zo’n belangrijke en uitzonder- 
lijke gebeurtenis toch zeker enige neerslag in de geschreven bronnen had m oeten opleveren.
9. Duitse o f  nederlandse bronnen spreken er in die tussentijd van de 3e to t de lOe eeuw niet over, 
wat volslagen onaanvaardbaar is, daar de streek van tevoren toch een belangrijke rol in de ge- 
schiedenis had gespeeld, en zij in de 8e eeuw weer een nieuw aksent kreeg doordat K arel de G ro 
te er zijn paleis N oviom agus bouwde.
10. In  franse bronnen blijft de B atua voorkom en, alles bij e lkaar zo ’n 500 m aal, en wel m et zo- 
veel en zo duidelijke details dat h aar ligging in F rankrijk  zonneklaar is.
11. In de 1 le eeuw kom t in N ederland de nieuwe naam Betuwe op, tegenhanger van Veluwe die 
ook  nieuw verschijnt. De naam  betekent “ goede aarde” , wat na de transgressies zijn verschijn- 
ning en zijn betekenis afdoende verklaart, en wat tevens bewijst d a t deze naam  niets uitstaande 
heeft met de 11 eeuwen oudere naam  van Eiland van de Bataven.
12. In  de 1 le eeuw was zelfs in F rankrijk  de herinnering aan de Bataven verloren gegaan. Toen 
en nog lang daarna, zelfs to t op heden toe, heeft niem and zich gerealiseerd dat Bethune van 
B atua was afgeleid en dat de talloze teksten over de B atua met F rankrijk  in verband m oesten 
w orden gebracht.
13. W anneer in de authentieke streek de herinnering aan de Bataven verloren is gegaan, on- 
danks d a t daar de historische kontinu'iteit niet verbroken werd, dan  is het een regelrechte zot- 
heid te veronderstellen dat, toen in 1015 voor de eerste m aal in N ederland de Betuwe werd ge- 
noem d, er ook m aar een sterveling is geweest die aan  de Bataven heeft gedacht, nada t hun ver- 
onderstelde grondgebied zes eeuwen onder w ater had gelegen.
14. Zelfs na het on tstaan van de nieuwe naam  B atua in N ederland blijkt gedurende de zes eeuw
en, die daarop  volgden, dat niem and er enig verband in heeft gezien met de Bataven. Pas na de 
ontdekking van de Peutinger-kaart is deze idee opgekom en bij de nederlandse post-hum anis- 
ten. Vanzelfsprekend was zij sterk gedirigeerd, men kan zelfs zeggen: fataal opgedrongen door 
de inm iddels ontstane mythe van Nijmegen.
15. En toen deze mythe ter diskussie was gesteld, en de elem entaire regels van het historisch 
onderzoek voorschrijven dat ook de B atua opnieuw  en to t op de bodem  onderzocht moest w or
den, werd dit pertinent en kategorisch geweigerd, en bleef m en volstaan m et de Peutinger-kaart 
te w apperen en de 500 teksten over de franse Batua straal te negeren. H et B ronnenboek van Nij
megen heeft zijn “ negatie-prijs” dan ook niet behaald met het verdonkerem anen van zoveel 
N oviom agus teksten, doch met het negeren van een nog gro ter aan ta l B atua-teksten.

H et gebeurt m eer bij ophelderingen van deze soort, d a t plotseling uit een onverw achte hoek 
aanvullende bewijzen worden aangedragen. In de “ H istoire de la Picardie” van 1974 (biz. 67) 
w ordt opgem erkt, dat de opstand van Civilis en de Bataven in de jaren  69 en 70 na Chr. veel re-
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percussies m oet hebben gehad in Picardie, om dat de archeologische vondsten ju ist in deze jaren  
grote en brutaie vernielingen hebben aangetoond. M ijn rekonstruktie van de feiten w ordt der- 
halve doo r de archeologie bevestigd, tem eer d aar in de Betuwe geen spoor van dit gevolg van de 
oorlog gevonden is. Men dient in F rankrijk  echter niet van “ repercussies” te spreken, d aar Pi
cardie het juiste en prim aire terrein van de opstand  was. N u het verhaal van Tacitus ju ist gesi- 
tueerd is, zullen in het noorden van F rankrijk  en in Belgie nog verschillende andere archeolo
gische gegevens een betere kontekst krijgen, d aar Tacitus slechts de grote lijn van de opstand 
heeft verhaald en het zeker niet zijn bedoeling is geweest om  alle plaatsen te noem en w aar zich 
iets had voorgedaan. D it blijkt al uit zijn bericht, dat Cerialis na zijn overw inning begon aan de 
vernieling van het Eiland van de Bataven. H ier had m en graag wat m eer bijzonderheden gewenst, 
evenals bij de sobere berichten over de veldtochten, som s van de ene naar een verre andere 
plaats, w aarvan hij alleen begin- en eindpunt noem t. H et blijkt integendeel, w anneer men de 
wegen van de Peutinger-kaart ju ist rekonstrueert, da t de strijd zich alleen in het noorden en noord- 
oosten van F rankrijk  heeft afgespeeld, en dat D uitsland , nog m inder de Betuwe, eraan te pas zijn 
gekomen.

EVEN TERUG NAAR DE RAVENNAS

Bij deze rekonstruktie van de strijd der Bataven tegen de Romeinen in samenwerking 
met andere franse stammen b lijft een zwaar onlogisch feit toch nog overeind staan, 
namelijk dat een groot deel van de strijd zich zou hebben afgespeeld tussen Keulen en 
Mainz en nog verder Duitsland in. Dat onlog ischestijg tten top (ziede teksten 119,121, 
122, 123), wanneer een treffen ver in Duitsland gepaard gaat met, of direkt gevolgd 
wordt door oorlogshandelingen die blijkens de kontekst in het noorden van Frankrijk 
plaats vonden. Dan dringt de vraag zich op: Waren het wel duitse steden, die Tacitus 
bedoelde, daar hij in zijn “ Germania” geen woord aan Duitsland heeft besteed. In zijn 
verhaal over de opstand komt trouwens overduidelijk naar voren dat het een germaan
se zaak was, en wij weten inmiddels waar Tacitus’ Germania lag. Detweedeaanleiding 
om die vraag te stellen is de Geograaf van Ravenna (zie tekst 98), wiens mededeling 
over verschillende plaatsen “in het land van de Franken” eveneens moeilijk met Duits
land te verenigen is. Laten we daarom de twee wegen tussen Noviomagus - Noyon en 
Straatsburg onderzoeken, die op de Peutinger-kaart bovenaan staan, en die altijd van
uit het westen van Nederland over Keulen, Bonn en Mainz naar Straatsburg werden ge- 
rekonstrueerd. We zullen van de ene in de andere verbazing vallen, doch dat is gezond 
in deze materie van mythen. We komen weer ettelijke namen-doublures tegen, en ook 
dat is een normale zaak geworden.

De bovenste weg van Noviomagus - Noyon naar Argentorato - Straatsburg loopt over 
de volgende plaatsen. Achter de plaatsnamen voIgt de afstand tot de volgende plaats, 
op de kaart in romeinse mijlen gezet, hier in km omgerekend. De plaatsen zijn:
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K aart 22.

D eel v a n  de  P e u tin g e r-k a a rt tu ssen  N oviom agus - N o y o n  en  A rg en to ra to  - S tra a tsb u rg .
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mljlen km
Noviomagus 10 22
Arenatio 6 13.2
Burginatio 5 11
Col. Traiana 40 88
Veteribus 13 28.6
Asciburgio 14 30.8
Novesio 16 35
Agripina 11 24
Bonnae 8 17.6
Rigomagus 9 19.8
Autumnaco 9 19.8
Confluentes 8 17.6

mijlen km
Bontobrico 9 19.8
Vosavia 9 19.8
Bingium 12 26
Mogontiaco 9 19.8
Bonconica 11 24
Borgetomagi 13 28.6
Noviomagi 12 26
Tabernis 11 24
Saletione 18 39.6
Brocomacus 7 15.4
Argentorato - Straatsburg —

N oviom agus is Noyon. De volgende p laats ligt op 22 km afstand, wat niet ju ist is om dat de teke- 
naar enige getallen van afstanden heeft verwisseld. H ier had  88 m oeten staan, w at d o o r enige 
wegen van het Itinerarium  A ntonini w ordt bewezen.
A renatio  is Antoing, op 6 km zuid-oost van D oorn ik  en op 95 km  van Noyon. De volgende plaats 
ligt op  13.2 km afstand.
B urginatio is Bourghelles, op 15 km  zuid-oost van Rijssel en op 14 km van A ntoing. De volgen
de p laats ligt op 11 km afstand.
Col. T ra iana  is Tressin, op 9 km zuid-oost van Rijssel en op 7 km van Bourghelles. D e huidige 
naam  is afgeleid van de “ Legio Tricesima U lpia” , het 30e legioen dat er onder T rajanus vast 
garnizoen had. De volgende plaats ligt dus niet op 88 km  afstand.
Veteribus is Visterie, op 3 km  noord-w est van Orchies en op 13 km  van Tressin. De volgende 
plaats ligt op 28.6 km afstand.
A sciburgio is Haulchin, op 8 km zuid van Valenciennes en op 25 km  van Visterie. De volgende 
p laats ligt op 30.8 km afstand.
Novesio is Feignies, op 5 km noord-w est van M aubeuge en op 34 km van H aulchin. De volgende 
plaats ligt op 38.2 km afstand.
A gripina is Avesnes-sur-Helpe, op 22 km zuid-oost van Bavay en op 20 km (hem elsbreed) van 
Feignies. D e volgende plaats ligt op 24 km  afstand.
Bonnae is Ohain, op 16 km zuid-oost van Avesnes. D e volgende p laats ligt op 17.6 km afstand. 
R igom agus is Regniowez, op 14 km zuid-oost van Chim ay en op 24 km van Ohain. De volgende 
plaats ligt op 19.8 km afstand, volgens het Itinerarium  A ntonini op 37.4 km, beide onjuist. 
A utum naco is Audun-le-Roman, op 19 km noord-w est van Thionville en op 100 km  van Regnio
wez. D e volgende plaats ligt op 19.8 km afstand.
C onfluentes is Conflans-en-Jarnisy, op 12 km  noord-w est van M etz en op 22 km van A udun-le- 
R om an. De plaats is genoem d naar de sam envloeiing van de O rne en de Yron, die met verschil- 
lende strom en in de Orne valt. De volgende p laats ligt op 17.6 km afstand.
B ontobrico (lees: Pontobrico) is St. Pierremont, op 27 km noord-w est van M etz en op 17 km van 
Conflans-en-Jarnisy. De naam  is niet van een brug over een rivier afgeleid, doch van een viaduct 
of aquaduct. Hij betekent: stenen brug. V an steen =  pierre heeft de volksetym ologie “ Saint 
P ierre” gem aakt. De volgende p laats ligt op 19.8 km  afstand.
Vosavia is Feves, op 11 km noord-w est van M etz en op 17 km  van St. Pierrem ont. De volgende 
plaats ligt op 19.8 km afstand.
Bingium is Vigny, op 16 km zuid-oost van M etz en op 26 km van Feves. D e volgende plaats ligt 
op 36.4 km afstand.
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M ogontiaco is Mainvillers, op 28 km  zuid-oost van M etz en op 22 km  van Vigny. De volgende 
plaats ligt op 19.8 km afstand.
Bonconica is Bassing, op 24 km noord-w est van Sarrebourg  en op 24 km van M ainvillers. De 
volgende plaats ligt op 26 km  afstand.
Borgetom agus is Burbach, op 19 km  noord-oost van Sarrebourg  en op 22 km van Bassing. De 
volgende p laats ligt op 26 km  afstand.
N oviom agus is Neuwiller-les-Saverne, op 11 km  noord-oost van Saverne en op 24 km van B ur
bach. De volgende plaats ligt op 26 km afstand.
Tabernis is Saverne, op 38 km noord-oost van S traatsburg  en op 11 km van Neuwiller-les- 
Saverne. D e volgende plaats ligt op 22 km afstand.
Salatione is Saessolsheim, op 11 km zuid-oost van Saverne. De volgende plaats ligt op 39.6 km, 
wat onjuist is.
Bracom agus is Brumath, op 17 km noord  van S traatsburg  en op 15 km van Saessolsheim. De 
volgende p laats ligt op 15.4 km afstand.
A rgentorato  is Straatsburg, op 17 km  van B rum ath. De weg w ordt voortgezet in de richting van 
Zwitserland.

Het to taal aan ta l km, dat de kaart geeft, beloopt 570 km. De afstand N ijm egen-K eulen-M ainz 
en S traatsburg  bedraagt 430 km, wat naast de duidelijke determ inaties en de nooit in D uitsland 
gevonden plaatsen een derde bewijs vorm t dat de weg inderdaad zoals boven gerekonstrueerd 
moet w orden.

De onderste weg van Noviomagus - Noyon gaat tot Agripina - Avesnes-sur-Helpe en 
sluit daar aan op de weg naar Straatsburg. Hij loopt over de volgende plaatsen:

mijlen km mijlen km
Noviomagus 3 6 Atuaca 16 35
Cevelum 22 48 Cortovallio 12 26
Blariaco 12 26 Juliaco 18 39.6
Catualium 14 30.8 Agripina — —
Feresne 16 35

N oviom agus is Noyon. De volgende plaats ligt op 6 km.
Cevelum is Chevilly, op 7 km noord-west van N oyon. De afstand to t de vorige plaats is juist. De 
volgende ligt op 48 km.
Blariaco is Berlancourt, op 35 km zuid-oost van St. Q uentin. De afstand to t de vorige plaats is 
juist. De volgende ligt op 26 km.
C atualium  is Chatillon-sur-Oise, op 11 km zuid-oost van St. Q uentin en op 25 km van Ber
lancourt. De volgende ligt op 30.8 km.
Feresne is Fresnoy-le-Grand, op 15 km noord-w est van St. Q uentin. De afstand to t de vorige 
plaats is juist. De volgende ligt op 35 km.
A tuaca is Athies, op 9 km zuid-oost van Peronne. De afstand to t de vorige plaats is juist. De vol
gende ligt op 35 km.
C ortovallium  is Caullery, op 14 km zuid-oost van K am erijk. De afstand to t de vorige plaats is 
juist. De volgende ligt op 26 km.
Juliaco is Jolim etz, op 18 km zuid-oost van Valenciennes. De afstand to t de vorige plaats is juist. 
De volgende ligt op 39.6 km.
A gripina is Avesnes-sur-Helpe, op 52 km zuid-oost van Valenciennes. De afstand to t de vorige 
p laats is juist. D aarna w ordt alleen de bovenste weg to t S traatsburg  voortgezet.
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Het is geen uit de lucht gegrepen alternatief. Integendeel! Het wordt van verschillende 
kanten als de juiste rekonstruktie bevestigd. Boven de wegen op de Peutinger-kaart 
staat namelijk: FRANCIA, BRUCTURI, SUEVIA, waardoor het bewijs geleverd wordt 
dat het daaronder staande landschap, derhalve ook de wegen, derhalve ook de plaat- 
sen, ten zuiden van de Bructuri van Broxeele en ten zuiden van de Suevi uit de om- 
geving van Kortrijk gesitueerd moeten worden. In de gangbare opvattingen leek alles 
perfekt te kloppen, natuurlijk, omdat men de Bructuri naar Duitsland had gesleept! 
Tegen het einde van de weg staat, tussen Metz en Straatsburg, het “Silva Vosagus” - 
het woud van de Vogezen afgebeeld, een tweede even afdoend bewijs dat deze weg 
niet van Mainz naar Straatsburg liep, doch van Metz naar Straatsburg. Er is al op ge- 
wezen dat deze rekonstruktie volledig past bij de Geograaf van Ravenna. Het meest 
opmerkelijke is evenwel, dat Ptolemeus precies hetzelfde zegt als de Peutinger-kaart, 
en hij verschillende plaatsen van deze wegen in het oosten van Frankrijk situeert. Ik 
heb bij de behandeling van de vorige teksten niet alles gekorrigeerd in overeenstem- 
ming met deze nieuwe gegevens; daar volg ik min of meer de traditionele opvattingen. 
Dit is om twee redenen geschied: 1. Het b lijk t dat op de Peutinger-kaart geheel ver
schillende interpretaties en lokalisaties kunnen worden toegepast, die geheel redelijk 
lijken en die elkander toch uitsluiten, Het moet een aansporing zijn de kaart nog dieper 
en grondigerte bestuderen, tevens een afwijzing van alledilettanten-gedoe van lieden 
die geen flauwe notie hebben van historische geografie. 2. Laatdetwee rekonstrukties 
maar ’n tijdje naast elkaar staan; op de duur zal wel blijken welke de juiste is.

Het is waar dat hiermee een enorme rib uit het lijf van de mythen wordt gesneden. Ten 
eerste verdwijnt “ Duitsland langs de Rijn” dan even grandioos als Nederland van de 
Peutinger-kaart, en moeten ten tweede enkele naamgevingen uit de romeinse periode 
worden herzien, die natuurlijk ook diepe wonden van misvatting, dislokatieen verwar- 
ring in de latere geschiedenis hebben geslagen. Foutieve konsekwenties zijn immers 
in slierten gevolgd, vooral dank zij de duitse “ Grundlichkeit” om alles naar Duitsland 
te slepen. De Ubii van Aubigny-en-Artois zijn niet de Rijn overgestoken naar Keulen, 
doch de Schelde naar Avesnes-sur-Helpe. Keulen valt terug tot het niveau van Nijme
gen, namelijk een romeinse plaats die ook in de 3 eeuw werd verlaten omdat zij even- 
eens onbewoonbaar was geworden. Keulen had op Nijmegen voor dat het vlugger tot 
wederopstanding kwam. Een onafgebroken historische kontinuiteit tussen de romein
se periode en de vroege middeleeuwen heeft er niet bestaan. Zij wordt naar de schijn 
alleen gedekt door legenden en uit heiligenlevens, wat nou niet precies het meest be- 
trouwbare historische materiaal is. Andere gegevens zijn er niet. Erdient duseen diep- 
gaand onderzoek te worden ingesteld, op welke tijd men (ja men, want de stad Keulen 
heeft dit niet gedaan!) Keulen als Colonia Agripina is gaan beschouwen. In de tijd van 
Gregorius van Tours (ca. 530 - 590) was dit nog beslist niet het geval (zie het kommen- 
taar over Sanctis bij tekst 289). Maar verreweg de grootste verdienste van deze nieuwe 
rekonstruktie is, dat zij een definitief einde maakt aan het gedaas over de “ limes germa
nicus” in het midden van Nederland en verder langs de Rijn, daardie limes liep van bo
ven Boulogne met een bocht naar Straatsburg. Noch in de eerste, noch in de vierde 
eeuw heeft het midden van Nederland de grens van het romeins rijk gevormd. De ro
meinse bezetting van ons land was er een van exploratie en expansie, voor de Romei
nen zo onbelangrijk dat zij niet eens erover geschreven hebben. Laat men de feiten 
duidelijk zien en stellen. Met opschroeven is niemand gediend.
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Vanzelfsprekend moeten ook de wegen uit het Itinerarium Antonini worden vermeld, te 
meer omdat deze onweerlegbare bewijzen bevatten, dat Col. Agrippina naarwaarheid 
Avesnes-sur-Helpe was en dat Mogontiaco niet als Mainz doch als Mainvillers moet 
worden opgevat. Het zijn er zeven, die hiervoor in aanmerking komen.

De eerste weg noemt de volgende plaatsen:
Tauruno is Diirren.
Brigantiam is Bregenz. 
Arborem Felicem is Flawil. 
Fines is Einsiedeln.
Vitudorum is Vitznau. 
Vindonissam is Wlllisau. 
Rauracas is Aarau.
Artalbinnum is Barental. 
Uruncim is Hunlngue.
Montem Brisiacum is Breisach.

Elcebum is Elsenheim.
Argentoratum is Straatsburg. 
Brocomagum is Brumath.
Concordiam is Vorderweldenthal. 
Noviomagum is Neuwiller-les-Saverne. 
Bingium is Vigny.
Autumnacum is Audun-le-Roman. 
Baudobricam is Aubrlves.
Bonnam is Ohaln.
Col. Agrippinam is Avesnes-sur-Helpe.

T auruno  is Diirren, op 30 km noord-oost van Bregenz.
B rigantia is Bregenz, aan de oostelijke pun t van het M eer van K onstanz.
A rborem  Felicem is Flawil, op 5 km west van Sankt Gallen.
Ad Fines (wat “ aan de grens” betekent) is Einsiedeln, op 38 km zuid-oost van Zurich. 
V itudorum  is Vitznau, op 15 km zuid-oost van Luzern.
V indonissa is Willisau, op 22 km noord-oost van Luzern.
R auracras is Aarau, op 15 km zuid-oost van Basel.
A rtalb innum  is Barental, op 21 km zuid-oost van Freiburg.
U runcim  is Huningue, op 3 km noord  van Basel.
M ontem  Brisiacum is Breisach, op 20 km  noord-w est van Freiburg-im -Breisgau.
Elcebum is Elsenheim, op 7 km noord-oost van C olm ar.
A rgentoratum  is Straatsburg. De volgende p laatsen zijn ons al bekend van de Peutinger-kaart 
met twee uitzonderingen. C oncordiam  is Vorderweldenthal, op 16 km noord-west van W issem- 
bourg. B audobrico is niet dezelfde plaats als P ontobrico  doch is Aubrives, op 6 km zuid-west 
van Givet. De weg kom t uit het zuiden en gaat v an af S traatsburg  over frans grondgebied naar 
A vesnes-sur-Helpe.

De tweede weg noemt de volgende plaatsen:
Col. Agrippina is Avesnes-sur-Helpe.
Durnomagus is Momignies. 
Buruncum is Beaurleux.
Novesium is Feignies.
Geldubam is Ladeuze.

Calonem is Calonne.
Vetera Castra is Visterie.
Legio Tricesima Ulpia is Tressin. 
Burginacium is Bourghelles. 
Harenacium is Antoing.

De meeste plaatsen zijn ons al bekend. Nieuwe zijn: Momignies (B.), op 8 km noord-oost van 
Fourm ies. Beaurieux, op 15 km oost van Avesnes. Ladeuze (B.), op 27 km zuid-oost van D oor
nik. Tressin heet hier Legio Tricesim a Ulpia. H et to taal aan ta l km , dat het I. A. aan  deze weg 
noem t, beloopt 204 km. De afstand van Keulen to t R indern, de foutieve lokalisatie van H are
nacium , bedraagt 105 km, een bewijs te m eer dat de weg d aar niet lag. Deze weg bevat tevens het 
bewijs dat de Peutinger-kaart bij A renatio , B urginatio en Col. T raiana niet de juiste afstanden 
geeft.
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De derde weg noemt de volgende plaatsen:
Argentoratum is Straatsburg. Borbitomagus is Burbach.
Salatione is Saessolsheim, Bauconicam is Bassing.
Tabernas is Saverne. Maguntiacum is Mainvillers.
Noviomagus is Neuwiller-les-Saverne.

Nieuwe plaatsen zijn er niet bij; het zijn dezelfde als op de P.K ., alleen in omgekeerde 
richting. D e plaatsen zijn tussen S traatsburg  en M ainz nooit teruggevonden.

De vierde weg noemt de volgende plaatsen:
Lugdunum is Leulinghen.
Albanianis is Alembon. 
Traiectum isTournehem. 
Carvonem is Carvin. 
Harenacium is Antoing. 
Burginacium is Bourghelles. 
Col. Traiana is Tressin. 
Vetera is Visterie.
Calonem is Calonne. 
Novesium is Feignies.

Col. Agrippina is Avesnes-sur-Helpe. 
Bonnam is Ohain.
Autumnacum is Audun-le-Roman. 
Confluentes is Conflans-en-Jarnisy. 
Vincum is Vigy.
Noviomagum is Neumagen.
Treveros is Trier.
Dividurum is Metz.
Pontem Sarvia is Sarrebourg. 
Argentoratum is Straatsburg.

De meeste plaatsen zijn ons al bekend van de Peutinger-kaart. Nieuwe zijn: Tournehem, op 16 
km noord-w est van St. O m aars. Calonne, op 5 km zuid-oost van D oornik . Vigy (niet te ver- 
warren met Vigny; ook Bingium en Vineum w erden als identiek opgevat) op 16 km noord-oost 
van Trier. Neumagen, op 6 km noord-oost van Trier. Sarrebourg, op 58 km noord-oost van 
S traatsburg. Het bijzondere van deze weg is dat hij enige p laatsen van de P.K. niet noemt, terwijl 
hij andere daarvoor in de plaats zet, zoals T raiectum , C alonem , V incum , N oviom agum  en Pon
tem Sarvia, plaatsen bovendien die in N ederland o f D uitsland nooit gevonden zijn en aantonen 
dat de hele weg in Frankrijk lag. Het to taal aan ta l van deze weg, die een brede bocht m aakt, be- 
d raagt 754 km. De vroegere rekonstruktie vanaf het zogenaam de nederlandse Lugdunum  (nooit 
gevonden!) langs de Rijn naar S traatsburg  bedraagt 560 km, zodat ook h ierdoor blijkt dat de 
vroegere rekonstruktie foutief is. H et meest opm erkelijke van deze weg is het onw eerlegbaar be- 
wijs, dat de weg vanuit het noorden van F rankrijk , aangeduid d o o r T ournehem , Merville en 
Carvin, recht naar Avesnes, Metz en S traatsburg  liep.

De vijfde weg noemt de volgende plaatsen:
Treveris is Trier. Marcomagum is Rocroi.
Bedam Vicum is Bettendorf. Belgicam - grens van Belgia.
Ausavam Vicum is Assenois. Tolbiacum is Bouillon.
Egorigium Vicum is Herisson, Agrippinam Civit is Avesnes-sur-Helpe.

Nieuwe plaatsen zijn: Bettendorf, op 4 km oost van Diekirch. Assenois, op 27 km noord-oost 
van Sedan. Herisson, op 18 km noord-oost van Charleville-M ezieres. Rocroi, op 22 km noord- 
west van dezelfde plaats. Bouillon (b.), op 12 km  noord-w est van dezelfde plaats. De doo r het
I.A. aangegeven afstanden kloppen perfekt. De plaatsen zijn nooit in D uitsland gevonden of 
aangewezen. Het to taal der opgegeven afstanden bedraag t 257.4 km. De afstand Trier - Keulen 
(de foutieve determ inatie van A gripina) beloopt 150 km , een tweede bewijs dat de gangbare 
opvatting foutief is.
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De zesde weg noemt de volgende plaatsen:
Col. Traiana is Tressin. Coriovallum is Caullery.
Mediolano is Manneuville. Juliacum is Jolimetz.
Sablones is Sailly-en-Ostrevant. Tiberiacum is Taisnieres-sur-Hon.
Mederiacum is Marcoing. Col. Agrippinam is Avesnes-sur-Helpe.
Theudurum is Deheries.

W eer een weg die op de P.K. voorkom t, m aar w aar het I.A . andere p laatsen noem t. De nieuwe 
plaatsen zijn: Manneville, op 1 km zuid-west van O rchies. Sailly-en-Ostrevant, op 15 km oost 
van A trecht. Marcoing, op 8 km zuid-west van K am erijk. Deheries, op 15 km zuid-west van 
Kam erijk. Taisnieres-sur-Hon, op 4 km noord-oost van Bavay. De afstanden van het I. A. klop- 
pen perfekt tussen de genoemde plaatsen, die met uitzondering van de inm iddels als fabels aan- 
getoonde lokalisaties nooit in D uitsland zijn gevonden. H et to taal van de afstanden beloopt 
158 km. De afstand tussen X anten (de foutieve in terpretatie  van Col. T raiana) en Keulen (de 
foutieve interpretatie van A grippina) bedraagt 88 km, een tweede bewijs dat de weg daar niet 
heeft gelegen. W aarom , i n ’s hem elsnaam , kontro leren  de archeologen en historici niet de dui- 
delijke en belangrijke gegevens van de bronnen?

De zevende weg noemt de volgende plaatsen:
Castello is Cassel. Geminiacum is Guemappe.
Minaricium is Merville. Perniciacum is Bertincourt.
Nemetacum is Atrecht. Aduacam Tungrorum is Douai.
Camaracum is Kamerijk. Coriovallum is Caullery.
Bagacum is Bavay. Juliacum is Jolimetz.
Vodgoriacum is Wavrechain. Coloniam is Avesnes-sur-Helpe.

Nieuwe plaatsen zijn: Wavrechain-sous-Denain, op  8 km zuid-west van Valenciennes. Gue
mappe, op 9 km zuid-oost van A trecht. Douai, op 22 km  noord-oost van A trecht. De rom einse 
naam  dient niet verward te w orden met A tuaca, d a t A thies is. De weg werd voorheen gerekon- 
strueerd tussen Cassel, Bavay om dan , m et overslaan van drie onvindbare p laatsen, over te wip- 
pen n aar Tongeren, H eerlen, Jiilich en Keulen. O ndanks die vier “ absolute zekerheden” was 
het foutief. H et to taal aan ta l km, dat het I. A. opgeeft, bedraagt 374 km. De afstand tussen Cas
sel en Keulen beloopt 319 km, een derde bewijs dat de weg verkeerd werd gelegd.

KONKLUSIE

Met de bovenstaande rekonstrukties, vooral die uit het Itinerarium Antonini, is af- 
doende bewezen dat de twee wegen van de Peutinger-kaart niet vanaf Nijmegen liepen 
doch vanaf Noyon. Zij leveren weer een serie bewijzen op, dat het Noviomagus van de 
kaart niet Nijmegen was. Tevens worden de laatste onlogische zaken uit het traditio- 
nele verhaal over de “Opstand van de Bataven” opgeruimd. De strijd heeft zich geheel 
en uitsluitend in het noord-westen van Frankrijk afgespeeld. Er blijven nog enige plaat
sen uit het verhaal te determineren, die niet in de wegenlijsten voorkomen. De Cugerni 
(p. 105), een germaanse stam die in debuurt van Gelduba- Ladeuzewoonde, waren de 
bewoners van Quaregnon (B.), op 7 km zuid-west van Mons. In zijn “ Germania” spreekt 
Tacitus niet over deze stam, noch in zijn “Annales” . Marcodurum (p. 106), waarde Ubii 
van Avesnes-sur-Helpe zich tegen Civilis verschansten, zou identiek kunnen zijn met
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Marcomagus - Rocroi, op 22 km noord-west van Charleville-Mezieres. Zie de vijfde 
weg van het Itinerarium Antonini p. 119. Het is echter weinig waarschijnlijk, dat de 
dreiging vanuit het noord-westen kwam. In de streek zijn verschillende plaatsen, wier 
namen van Marcodurum kunnen zijn afgeleid. De meest waarschijnlijke plaats is Mar- 
pent, op 9 km noord-oost van Maubeuge en op 12 km van Novesio - Feignies, dat nog 
altijd in handen van de Romeinen was. Deze opstelling was geen teken van grote dap- 
perheid; ’t was wel logisch bij dit volk, datslechts aarzelend en weinig gemotiveerd aan 
de opstand had deelgenomen. De uitgang - durum betekent versterking - via het gal- 
lische “penna” (heuvel of spits van rotsen) is dat “ pent” geworden. Grinnes is Grives- 
nes, op 9 km noord-west van Montdidier. Op de P.K. komt de naam voor als Grinnibus. 
Het in Nederland nog steeds onvindbare Vada (p. 110), dat zelfs al een prachtige car
toon heeft opgeleverd, is Vaudancourt, op 33 km zuid-west van Amiens. Deze plaatsen 
passen volledig in het verhaal over de opstand. De twee laatste tonen aan, hoe ver in 
Frankrijk de opstand repercussies heeft gehad.

Zoals boven reeds gezegd, heb ik bij het weergeven van de militairegebeurtenissen de 
vroegere lokalisaties gedeeltelijk laten staan. Eenieder kan gemakkelijk de noodzake- 
lijk geworden korrekties toepassen en bijvoegen. Er is geen enkele reden om moord en 
brand te schreeuwen nu wordt aangetoond dat Tongeren, Heerlen, Julich, Xanten, 
Keulen, Bonn en Mainz, om slechts de voornaamste te noemen, hun aangenomen na
men uit de romeinse periode moeten inleveren. Dat doet niets af van hun archeolo- 
gische vondsten, al is het droevig te moeten ervaren, dat sommigen mij ervan beschul- 
digen het romeins te willen ontkennen, wanneer ik bepaalde namen in tw ijfel trek. Nog 
droeviger is het, dat historici en archeologen, die toch beter moesten weten (en dat 
doen, geloof mij maar!) deze drogreden ook hanteren. De plaatsen zijn zonder deminste 
twijfel romeins geweest. Zij dragen alleen ten onrechte een romeinse militaire pet, 
“ Made in France” , en dat is voor civilisten altijd verboden geweest. Het is een geheel 
andere zaak om maarongestoord te blijven doorgaan met het verkopen van Nigropullo 
als Zwammerdam, wat Haalebos hardnekkig b lijft volhouden, heel begrijpelijk overi- 
gens, omdat ook hij zich bij de vervalsers van Nijmegen heeft geschaard. Men kan 
definitief ophouden mette blijven “zwammerdammen” overdezogenaamdePeutinger- 
kaart van Nederland, die blijkens enige honderden bewijzen in het franse land van Be
thune lag. Denk hier vooral aan de namen van de Batua (zie hfdst. 5, p. 239). Het be
tekent wel, dat met de historici ook de archeologen opnieuw kunnen beginnen aan de 
juiste rekonstruktie van Romeins Nederland. Laten zij dan beslist met “Germania” van 
Tacitus beginnen, en niet meer een fabel uit de 16e eeuw.

Vanwege het bovenstaande inzicht en mede door de “Zuil van Tongeren” (p. 477) is 
een nieuwe studie over de Peutinger-kaart en het Itinerarium Antonini noodzakelijk 
geworden. Zie de Nota op p. 482, waar uitvoeriger wordt uiteengezet, dat en waarom 
ik die aangevat en inmiddels voltooid heb.

*
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4. DE DOKUMENTATIE VAN NOYON

In 1980 verscheen “ H et V alkhof te N ijm egen” , uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstel- 
ling “ H et V alkhof en de vroegste geschiedenis van de stad  N ijm egen” in het Nijmeegs M useum 
“ C om m anderie van St. J a n ” van 11 ok tober t /m  30novem ber 1980. D it fraai uitgegeven boek- 
w erk, dat een wereldconcern niet zou hebben m isstaan en desondanks voor een spotprijs werd 
geleverd, bevat vanaf biz. 126 een historische studie onder de m erkw aardige titel

Bronnenbroek van Nijmegen
Een inventarisatie van uitgegeven bronnen van burcht en stad tot aan de verpanding 
(1247)

welke titel natuurlijk  elke historicus nieuwsgierig m aakte, w ant geloof me, hoe 
droog  wij ook zijn, in ons hart blijven we mens en m an, die best eens ’n p ikan t verhaaltje wil ho- 
ren en het zeker in de beslotenheid van de studeerkam er wil lezen. En om dat de twee auteurs aan 
het einde van de inleiding zeggen, dat zij zich zeer aanbevolen houden voor “ de signalering van 
nieuwe vondsten” , achtte ik mij als oud adjunkt-archivaris van Nijm egen geroepen en verplicht 
om  op zoek te gaan teneinde ook w at knopen aan die broek te naaien. Ik  was diep begaan m et de 
arm e jongens, die op hun Instituu t van de M iddeleeuwse Geschiedenis alle literatuur van de we- 
reld ter beschikking hebben, en dan toch nog N ederland rond  m oeten bedelen om  nieuwe 
vondsten.

“ H et B ronnenboek van Nijm egen” verscheen ongeveer tegelijkertijd met “H olle Boom stam - 
m en” . Wie meent dat dit een toeval was, laat zich kennen als een vreem delingin Jeruzalem . Het 
B ronnenboek is een W erkstuk van S tudenten, feit dat geenszins verdoezeld doch met enige na- 
d ruk  gepresenteerd wordt. De K inderen van Judea  w orden met name genoem d, a lso f het m otto  
van het B ronnenboek was: “ K arolingisch Nijm egen, uw glorie zal verkondigd w orden doo r de 
m ond van kinderen en zuigelingen” . Jam m er genoeg, blijken de zuigelingen nog lang niet van 
de historische borst a f te zijn. Ik  heb alle begrip voor de dem ocratisering van de universiteiten, 
doch keek er wel van op d a t die van Nijm egen al zo ver is dat zij de oplossing van een moeilijk 
v raagstuk, w aar de professoren al 30 jaren  om heen draaien  en geen kop  o f staart aan  konden 
vinden, ten einde raad m aar aan de studenten toevertrouw t. D at m oest noodzakelijkerw ijs fout 
lopen. H et is dan ook de grootste crash gew orden in de historische wetenschap van Nederland. 
M aar om dat Nijmegen en de universiteit al enkele decennia hadden staan  uitkraaien , dat Post in 
1956 de kwestie definitief en afdoende bewezen had, m oest ik to t mijn nog grotere verbazing 
konstateren  dat diens artikel nergens in het B ronnenboek geciteerd staat, wat to t de heldere 
konklusie leidt dat Post door zijn eigen universiteit is afgezworen en dat hij volgens h aar niets 
bewezen heeft en zijn werk opnieuw  gedaan m oet w orden. Inm iddel? is het ook  daarbij niet ge- 
bleven, d aar enkele m aanden later een Tweede B ronnenboek verscheen, derhalve de derde po- 
ging van de universiteit om een verloren zaak te redden. Enfin, driem aal is scheepsrecht.
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De m iddelste rescue was aan de studenten opgedragen. H un  Eerste B ronnenboek werd enkele 
m aanden later gevolgd door het Tweede B ronnenboek, noodzakelijk  geworden om enige knal- 
partijen  van de eerste uitgave recht te praten . O p de m erkw aardige verschillen tussen de eerste 
en de tweede editie ben ik uitvoerig ingegaan. Ik  wilde daarm ee niet w achten tot het gereedko- 
men van het onderliggend boek, daar het niet verantw oord  zou zijn geweest te zwijgen over het 
g ro f schandaal, in het B ronnenboek van Nijmegen gepleegd. In  “ D e bisschop van N ijm egen” , 
in m aart 1982 verschenen, heb ik het Tweede B ronnenboek ontleed, beter gezegd het to t op het 
bot afgekloven, en het gekwalificeerd als een w etenschappelijk w anprodukt, een schandvlek 
voor de Nijmeegse universiteit,.die bovendien het gezicht van historisch N ederland to t bloedens 
toe heeft opengereten. D at is niet alleen mijn m ening m aar ook die van alien, d aar geen enkel 
historicus het voor het Bronnenboek heeft opgenomen, o f  heeft laten horen dat hij erach ter staat, 
wat m en toch  zou mogen verw achten nadat zij zich over m ijn stellingen zo d ruk  gem aakt heb
ben. Alleen een ijzig zwijgen is het B ronnenboek ten deel gevallen, en dat zegt voor een insider 
genoeg. H elaas blijkt ook, dat eerlijkheid en integriteit ver te zoeken zijn in het historisch kam p 
van N ederland, w ant als deze beroepsdeugden wel bij de historici hadden geleefd, zou het B ron
nenboek meteen en in het publiek uitgefloten zijn gew orden. E r was een uitzondering. De bra- 
bantse historicus Cam ps schoot Leupen te hulp. Hij zit to t aan  zijn nek toe in de kwestie ver- 
w ikkeld en m oet wel bij Nijmegen en de nederlandse m ythe blijven zweren, om te verbergen dat 
zijn B rabants O orkondenboek 60 franse bladzijden bevat.

DE RECENSIE VAN HERWIJNEN

Het bovenstaande was reeds gezet, en behoeft nauwelijks veranderd te worden, toen 
de recensie van Herwijnen op het Bronnenboek verscheen, dat hij een “ ntittig werkje” 
noemt, een nogal zuinige kwalificatie voor een werk dat pretendeert een brandende 
kwestie op te lossen. Van Herwijnen spreekt zich dan ook wijselijk nieterover uit, of de 
kwestie nu is opgelost. Over hem kan ik kort zijn: deze man kent de bronnen niet, en 
moet zich derhalve niet wagen aan een bespreking van een bronnen-uitgave. Beweert 
hij van wel, dan schaart hij zich b ijd e “ nuttigewerkers” engaat hij m ethentegronde in 
de baaierd van de wetenschappelijk fraudes.

In “ De bisschop van Nijm egen” heb ik een felle persiflage geschreven op het B ronnenboek, 
om dat dit het enig juiste antw oord is op deze aanflu iting  van historisch onderzoek. H et staat 
stijf van overslagen van essentiele teksten, al zal de argeloze lezer dit niet bem erken indien hij 
de bronnen niet bij de hand heeft o f uit zijn hoofd  kent. In dit hoofdstuk w orden een paar hon- 
derd overslagen geciteerd. Alle teksten zijn verdonkerem aand, w aaraan ook m aar het minste 
luchtje van N oyon o f van F rankrijk  zit. H et oorspronkelijk  w erkstuk van de studenten moet 
een grote overeenkom st vertoond hebben met mijn hierna volgende lijst van teksten. Wil N ij
megen dit tegenspreken, laat men het dan ter tafel brengen, o f laten de studenten getuigen welke 
door hen aangebrachte teksten eruit zijn geselekteerd. D an  w ordt eens en voorgoed bewezen 

. dat de “ C lub van Nijmegen” , die op 31 ok tober 1977, m erkwaardigerw ijs na mijn “ De M ythe 
van de N oorm annen in N ederland” , dit werk “ goedkeurde” , een perfide selektie op het getouw 
zette met m aar een doel: de laatste poging om  de karolingische traditie  van Nijm egen te redden. 
D at de aanleiding daartoe, mijn publikatie over de N oorm annen, in alle talen werd verzwegen, 
is het zoveelste bewijs van de Nijmeegse sam enzw ering om  het publiek essentiele inform atie te 
onthouden, een taktiek  w aaraan “ D e G elderlander” alle m edewerking verleent. V oor het goede 
doel w erd alles onder het vloerkleed geveegd dat niet paste, en vooral alles achterwege gelaten 
dat enig gevaar kon opleveren, zodat zelfs halve teksten geciteerd werden. Een en ander is met 
zo’n klare geraffineerdheid geschied, dat de vooropgezette bedoeling om te misleiden er van 
alle kanten afdruipt. M et opzet en weloverwogen heb ik de bijtende “ Bisschop van N ijm egen”
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geschreven. Al is die som migen in het verkeerde keelgat geschoten, dat dan  toch het juiste was, 
dan wil ik de “ Club van N ijm egen” wel de verzekering geven, dat dit boek straks op de lijst van 
verplichte literatuur voor de historische studenten  zal staan. H et zal nog eeuwen een b ron  van 
verm aak vorm en; een archivaris w erkt tenslotte voor de eeuwigheid. D at enkele figuren een 
standbeeld  van onbenul kregen, kan ik niet helpen; dit is hun eigen schuld.

En alsof het nog niet genoeg was, een historisch w anproduk t de wereld in te zenden, was de 
“ C lub van Nijm egen” zich terdege ervan bew ust, dat ondanks de m anipulaties de twijfel toch 
nog levensgroot overeind stond. D aarom  greep hij n aar het laatste redm iddel: de opzettelijke 
tekstvervalsing. A angekom en bij de bouw  van de duitse burcht te Nijmegen van 1155 doo r Fre- 
derik  B arbarossa, moest het bewijs geleverd w orden dat deze een “ res tauratie” c.q. rechte 
voortzetting was van de aloude residentie N oviom agus van K arel de G rote. D at im m ers had 
men altijd aangenom en, en dat kardinale en zelfs cruciale pun t m aakt het B ronnenboek ook to t 
het beslissende argum ent met de w oorden: “Het zal duidelijk zijn dat wij niet twijfelen aan het 
bestaan van een palts te Nijmegen voor Frederik Barbarossa” . Er is geen enkel bewijs voor. Geen 
enkele schrijver uit noord  of zuid heeft dit ooit geschreven o f beweerd. M en vindt het zelfs niet 
bij een van de duitse schrijvers die dit feit, als het op w aarheid berust, toch het eerst hadden m oe
ten vermelden. De Nijmeegse falsaris W illem van Berchen heeft het voor de eerste maal ca. 1480 
neergeschreven, volledig uit de duim  gezogen, no ta  bene zeven eeuwen na de feiten.

M aar geen nood! W anneer er dan  geen bewijs is, zullen de m untvervalsers dat wel even fabric- 
ken. O tto  van Freising deelt mee dat keizer F rederik  B arbarossa twee vroegere residenties van 
Karel de G ro te  herstelde, de ene te K aiserslautern (w at ook onjuist was), de andere te “Novio- 
magus bij de villa Ingelenheim” , w aarm ee de schrijver kennelijk bedoelde: “te Neustadt bij de 
plaats Ingelenheim” of, wat nog w aarschijn lijkeris, in de mening verkeerde dat de vroegere resi
dentie N oviom agus zich te Ingelenheim bevond. Deze m ededeling is in haar gehele strekking 
beslist onjuist, daar Ingelenheim  wel als karolingische residentie bekend is, K aiserslautern 
echter niet, dat pas lang na Karel de G ro te  duitse residentie gew orden is. M aar wat doen de ver- 
valsers? Zij voegen aan de tekst het geniepige, geraffineerde en bijna niet op te m erken “et” toe, 
zodat ze krijgen: “Noviomagus et iuxta villam Ingelinheim” — te N oviom agus en bij de villa 
Ingelenheim , m aken zodoende twee plaatsen van de ene genoem de en bovenal, leggen zij een 
duivelse link naar de tekst van E inhard  uit ca. 770 (vier eeuwen terug!), die im mers ook over 
Ingelenheim  en N oviom agus had gesproken, m aar die duidelijk N oyon bedoelde. L aten zij dit- 
m aal niet aankom en met welke uitvlucht dan ook, w ant alle bronnenuitgaven, zowel de franse en 
de duitse als de gelderse am ateur Sloet, publiceren de tekst zonder het vervalsende “ e t” .

Ik ben 30 jaren  bespot en beledigd om  mijn denkbeelden. M aar w anneer de “ Club van Nijm e
gen” heeft gemeend mij onderuit te kunnen halen met tekstvervalsing en valsheid in geschrifte, 
dan  heeft hij zich grondig vergist. Even grondig heeft de Officier van Justitie  te A rnhem  zich 
vergist, bij wie ik een aanklacht tegen de vier hoofdfiguren van het B ronnenboek indiende: Bo- 
gaers, Leupen, Van de Kieft en Blok. Hij meende deze zaak te kunnen seponeren met het advies 
dat ik, w anneer ik mij benadeeld voel, dan  m aar een civiele vordering m oet instellen. H et was 
een grofheid en een belediging, dit advies van een rech tskund ig funk tionaris , die de aanklacht 
van een m isdrijf ontvangen had en geen beklag over een centenkwestie, waarbij m ijn ee ren  mijn 
prestige als w etenschapper in het geding zijn. H et spreekt vanzelf da t ik het er niet bij laat zitten. 
Ik heb het viertal in de gelegenheid gesteld, om voor het verschijnen van dit boek het B ronnen
boek van Nijmegen in te trekken, zodat onom w onden en zonder nieuwe d^bbelzinnigheden aan 
heel N ederland blijkt dat het als niet-geschreven beschouw d m oet worden. Ik vertrouw  volle
dig erop dat dit zal gebeuren w ant het feit, dat ik hen al enige malen in geschrifte en in druk , der- 
halve in het publiek, voor bedriegers en w etenschappelijke oplichters heb afgebeeld, en zij des-
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ondanks elke reaktie en elk verweer achterwege laten, heeft het juridisch en wettig overtuigend 
bewijs opgeleverd dat mijn kw alifikaties ju ist zijn. G een enkel nederlands historicus heeft tegen 
de tekstvervalsing en de valsheid in geschrifte geprotesteerd, wat de pijnlijke vraag oproept o f 
ze dan  allemaal korrup t zijn.

Er heerste bij de historici een diepgaande en fundam entele verw arring tussen N oyon en Nijm e
gen, beide N oviom agus geheten, wat de aanleiding en de kern van de verw arring is. A anvanke- 
lijk, toen ik in 1955 deze stelling voor het eerst publiceerde, werd zij met onbedaarlijke lachsal- 
vo’s begroet. D aarna begon de twijfel toch langzaam  aan door te dringen, al werd ook  de uit- 
vlucht geform uleerd dat als er al verw arring tussen de twee steden was opgetreden, dit hoog- 
stens met een paar onbelangrijke feiten het geval was geweest en het onmogelijkde karolingische 
residentie mede om vat zou kunnen hebben. D e serieuze historici echter distancieerden zich de 
een na de ander van karolingisch Nijmegen, zodat in verschillende standaardw erken al enige de- 
cennia daarover niet meer gesproken w ordt. In zijn “ Geschiedenis der M iddeleeuw en” , Spec
trum  1978, som t Jansen alle karolingische residenties op, m aar hij zwijgt in alle talen over Nij
megen. De meeste nederlandse historici hulden zich in een volstrekt stilzwijgen over de kwestie; 
zij spraken zich noch voor noch tegen uit, m et de kennelijke bedoeling om zonder kleerscheuren 
erdoor te kom en, hoe de zaak dan ook zou uitpakken. Een kleine groep houdt er nog aan vast. 
Die groep w ordt altijd kleiner, doch ik neem aan dat iedereen dit inm iddels heeft opgem erkt. De 
laatste barricaden liggen in Nijmegen en A m sterdam  en beide w orden nog door twee man bezet, 
geen onaardig  resultaat voor mijn D ertigjarige O orlog. Tenslotte m oeten een p aar m an over- 
blijven om de witte vlag te hijsen. In U trecht is dit al onder dodelijk stilzwijgen gebeurd. Bij de 
R.O.B. te A m erfoort is het karolingische W ijk bij D uurstede onder nog dodelijker stilzwijgen 
begraven, al w ordt af en toe nog voorzichtig over de overledene gepraat.

De bew erkers van het B ronnenboek (Tweede B ronnenboek, biz. 8) doen alles a f  met de bewe- 
ring dat ik een gebrek aan de ogen zou hebben, en dat ik hardnekkig tracht in alle door hen ge- 
citeerde num m ers to t ca. 1050 N oyon in p laats van Nijm egen te zien. V oor een taalprijs kom en 
zij nooit in aanm erking, en als zij bedoelen dat ik met m ijn nek lees, dan m oeten zij dat rechtuit 
en niet zo kryptisch zeggen. Wij gaan daarom  de kwestie van de karolingische residentie N ovio
magus onderzoeken op de enig juiste wetenschappelijke manier, nam elijk alle verm eldingen over 
Noviomagus verzamelen en diens direkte raakpun ten  B atua en Vahalis, om te zien to t welke 
konklusies dit leidt. E r w ordt derhalve fundam enteel en radikaal afgeweken van de foutieve 
m ethodiek van het B ronnenboek, dat zich alleen to t taak  stelde bewijzen bij elkaar te brengen 
om de residentie in Nijmegen te leggen. D aar de rom einse periode is afgehandeld, beginnen we 
in de 6e eeuw. Tussen dat tijdstip en 1125, het ja a r dat de nieuwe stad  N eum aia-N ijm egen  ver- 
schijnt, geeft het B ronnenboek 117 citaten uit oo rk o n d en en  kronieken. D aaronder zijn 56oor- 
konden met de dagtekening “ A ctum  N oviom ago” o f een variant daarvan , w aar het B ronnen
boek zonder het minste bewijs Nijmegen in terpreteert, welke verm eldingen derhalve niets be
wijzen dan alleen het gemak waarmee het B ronnenboek to t “ N ijm egen” kom t en de volslagen 
onw etenschappelijke hantering van de plaatsnaam . V oor de juiste benadering van het probleem  
hebben zulke dagtekeningen geen enkele w aarde, tenzij door andere gegevens, die er evenmin 
zijn, vast zou staan dat de keizer o f koning zich op die dag in Nijmegen bevond. Die oorkonden 
zeggen even weinig ten gunste van N oyon, zodat zij geheel buiten beschouw ing moeten worden 
gelaten. Er blijven 61 teksten ter diskussie over, m aar aangezien het B ronnenboek een massa 
heeft overgeslagen, worden 313 teksten voorgelegd. Bij de overgeslagen teksten plaats ik telkens 
“niet in het Bronnenboek” , d aar het absoluut noodzakelijk  is om  de w etenschappelijke fraude 
in h aar voile om vang bloot te leggen, die de “ Club van N ijm egen” heeft bedreven. Een 60-tal 
teksten van en over Noviom agus - N oyon heb ik overgeslagen, om dat deze voor N oyon niets 
meer betekenen dan de zoveelste bevestiging dat de naam  N oviom agus, N eom agus, Noviom us 
of andere varianten  voor N oyon gelden, en derhalve zonder bezw aar gemist kunnen worden,
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om dat die nam en en varianten door de geciteerde teksten m eer dan  voldoende vast staan . E r is 
wel aandach t besteed aan de onderscheiden varianten  van de naam , vooral om  een definitief 
einde te m aken aan de nog steeds roulerende drogreden, de laatste strohalm , dat N oviom agus 
of N um aga Nijm egen betekent, en Noviom us op  N oyon slaat. Deze opvatting, die de M onu- 
m enta G erm anica op zo dram atische wijze gehanteerd en erin geham erd hebben, w ordt doo r de 
teksten volledig weerlegd. H et is gebleken, dat de franse historici zich doo r de duitsers ook deze 
enorm iteit hebben laten aanpra ten , getuige het feit d a t prof. B autier van de “ Ecole des C hartes” 
te Parijs met dezelfde drogreden kwam  aandragen, dat N um aga “beslist” N ijmegen is.

De residentie Noviom agus van K arel de G ro te , om streeks 770 gesticht, is blijven bestaan to t 
1047 toen zij door de L otharingers en de V lamingen werd verwoest. In dit hoofdstuk be- 
handel ik de verm eldingen to t ca. 1100, om  in een volgend hoofdstuk een volgende serie “ N o
viom agus” te onderzoeken, die het B ronnenboek ten gunste van Nijmegen presenteert. D an is 
het lachen geblazen, want die serie is even erbarm elijk a lsde  eerste, tem eer om dat zij in een jon- 
gere periode ligt, w aar de bronnen rijker vloeien en derhalve m eer gegevens beschikbaar zijn om 
tot een veilige determ inatie van de p laatsnaam  te komen.

De kwestie blijft vol verrassingen. Bij het opnieuw  verzam elen der dokum enten van N oyon 
stootte ik op een oorkonde van bisschop B alderik uit 1108, w aarin de zin staat: “ Hij die de stad 
N oyon goed dient, zal voor de eeuwigheid onder de bew oners van het Huis van de H eer zijn” . 
Deze zaligspreking, acht eeuwen voor mijn geboorte gedaan, is niet alleen een der grootste ver
rassingen van mijn studies m aar ook een troost, om dat de ene echte bisschop (van N oyon) weer 
goedm aakt wat de andere valse bisschop (van Nijm egen) mij aandeed. M et deze zwiep van een 
episcopale wijwaterkwast kunnen we gevoeglijk aan het onderzoek van de teksten beginnen, 
w ant de zegen van de bisschop geldt natuurlijk  ook voor hen, die de bronnen van N oyon eerlijk 
en zonder vooringenom enheid op zich laten inw erken.

NOYON: URBS REGLAIS =  Koninklijke Stad. Op de plattegrond is nog de eerste 
om walling te zien van het Rom einse kamp en de latere uitleg. Het kruisje duidt de 
plaats aan van het M erov ing isch  paleis.
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DE “STICHWORT” - METHODE

Volgens de inleiding van het Bronnenboek (p. 5) werd het materiaal verzameld aan de 
hand van het "Stichwort-Schema” , door Edith Ennen in haar“ RheinischeStadteatlas” 
gebruikt. Dit betekent dat de teksten opgezocht werden via de indices op de bronnen- 
uitgaven, een methode die vrijwel onmisbaar is maar die, om veilig te zijn, wel aan vijf 
voorwaarden moet voldoen: 1. dat de “Stichworter” betrouwbaar zijn, wat in de Monu- 
menta Germanica al helemaal niet het geval is. 2. dat die methode dan ook rigoureus 
moet worden toegepast en volgehouden, daar het volslagen onwetenschappelijk is 
van te voren uit te maken, welk steekwoord men accepteert en wel niet. 3. dat men alle 
materiaal onderzoekt en daarbij niet de franse bronnen-uitgaven a priori uitsiuit. 4. dat 
men, omdat nu eenmaal de verwarring tussen Noyon en Nijmegen bestaat, verplicht is 
ook het trefwoord Noyon na te gaan. 5. dat men vanzelfsprekend ook het Stichwort Ba- 
tua moet prikken, om maar het markantste voorbeeld uit het hele komplex te noemen, 
op straffe van dat men 500 gegevens mist. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Frisia, 
Saxonia, Traiectum, Dorestadum en alle andere in de materie voorkomende namen. Ik 
heb de juiste methode toegepast en wel zo intensief en rigoureus, dat ik de meters- 
lange series van de Monumenta Germanica, hun tegenhanger het franse “ Receuil” en 
andere grote series zoals de “Acta Sanctorum” en de “ Patrologia Latina” ongeveer 
25 maal in handen hebben gehad, omdat ik het niet veilig vind om alles in een gang op 
te zoeken. Bovendien heb ik het alleen moeten doen, daar ik geen groep studenten ter 
beschikking had. Zelfs deze methode is n ietwaterdichtgenoeg om alles te kunnen grij- 
pen. Sommige gegevens zijn zo verborgen dat zij niet “gestichwort” zijn. Men kan bij- 
voorbeeld alle teksten over Renus signaleren. Dan is men er nog niet, zolang niet opge- 
helderd is dat dit woord de Schelde aanduidt. En daar alle indices, ook die van de Fran- 
sen, deze naam als Rijn opvatten, zijn alle “Stichwort-Schema” waardeloos zonder be- 
geleidend kritisch onderzoek. Ze automatisch en klakkeloos volgen zoals het Bronnen
boek doet, leidt onafwendbaar tot een katastrofe zoals die van het Bronnenboek.
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DE BRONNEN VAN NOYON

Teksten 130-444

Tekst 130 (niet in het Bronnenboek) 
ca. 400
De provincie Belgica Secunda bevat de steden: de hoofdstad  Reims, Soissons, C halons-sur- 
M arne, de stad van de Veromandui die nu Noviomagus heet, A trecht, K am erijk, D oorn ik , Senlis, 
Bavay, Amiens, die van de M orini in Ponthieu (Terw aan) en Boulogne.
Bron: N otitiae dignitatum , H dF , II, p. 10.

Nota: Bij het onderzoek naar wat de naam  N oviom agus in de historische geschriften betekent, 
"dient men vanzelfsprekend uit te gaan van de oudste verm eldingen van deze naam .

Tekst 131. (niet in het Bronnenboek)
511
O p het concilie van O rleans is aanwezig: ” Ik Suffronius, bisschop van de kerk van Noviomagus 
(N oyon) heb dit ondertekend” .
Bron: M G H , Concilia, I, p. 11.

Tekst 132. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 530
... die te Noviomus (N oyon), dat toen een burcht o f versterking had, als de glorieuze bisschop 
M edardus na zijn wijding de bisschopszetel bekleed heeft.
Bron: Tertia Vita S. M edardi, H dF , III, p. 454.

Tekst 133. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 532
De zalige m an (M edardus) zag met leedwezen, dat de stad  van de V erom andui (St. Q uentin), die 
hij te besturen had gekregen, verlaten was, en ook  om dat hij een inval van de heidenen vreesde, 
vestigde na rijp beraad zijn bisschopszetel te Noviomus (N oyon), w aarvan vvij al gezegd hebben 
dat dit een versterkte stad was.
Bron: R atbodi Vita S. M edardi, AS, juni II, p. 90.

Tekst 134. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 532
Toen hij (M edardus) enige tijd de kerk van Noviomus (N oyon) gelukkig bestuurd had... overleed 
St. E leutherius, de bisschop van Doornik.. eenstem m ig werd M edardus tot bisschop gekozen. 
De geestelijkheid en het volk riepen hem als zodanig uit; de koning zelf en de voornaam sten van 
het paleis stem den toe evenals de andere bisschoppen van de provincie.
Bron: R atbodi V ita S. M edardi, AS, juni II, p. 90.

Nota: V anaf dit tijdstip dateert de vereniging van de bisdom m en N oyon pn D oornik  onder een 
bisschop. Zij bleven echter twee afzonderlijke bisdom m en, die territo riaal niet eens aan elkan- 
der raakten.
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Tekst 135. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 540
Eens was koning C hlotharius met een leger in de omgeving en stak hij de rivier de Somm e over... 
G ekom en bij het kasteel, dat Noviomagus (N oyon) heet en de rivier de Isara (Oise)... kon 
niem and van hen zich m eer bewegen wat drie dagen duurde. Zij begaven zich naar het dorp  van 
St. M edardus, dat Salency heet, en na zijn gebed... konden zij verder trekken.
Bron: F ortunati Vita S. M edardi, AS, jun i II, p. 80.

R atbodi Vita S. M edardi, AS, jun i II, p. 89.
A uctores A ntiqui, H dF , IV, p. 70.

Nota: De Oise heet hier Isara, elders V ahalis met al zijn varianten. H et is geen uitzondering, dat 
de rivieren verschillende nam en hadden, een keltische, een rom einse o f gallo-rom aanse en soms 
een gegerm aniseerde vorm . H et is zelden mogelijk de huidige franse naam  met zekerheid terug 
te voeren to t een van de vroegere nam en. In elk geval is de etym ologische ontw ikkeling van de 
naam  Oise beter uit Vahalis dan uit Isara te verklaren.

Tekst 136. (niet in het Bronnenboek)
545
Toen de glorierijke C hlotarius, koning van de F ranken , uit Bretagne terugkeerde... had M edar
dus de roemvolle belijder van de H eer, om dat de genade van de H eer hem riep, zijn hoofd  reeds 
te ruste  gelegd bij de burcht van Noviomagus (Noyon).
Bron: A nonym i Vita S. M edardi, AS, jun i II, p. 83.

Tekst 137. (niet in het Bronnenboek)
562
K oning Chilperic I geeft aan C hrasm arus, bisschop van N oyon en D oorn ik , de tol van de sche- 
pen op de Schelde in zoverre die toebehoort aan  het koninklijk  dom ein van D oornik: “ A an de 
apostolische m an heer C hrasm arus, bisschop van Noviomagus (N oyon) en D oornik .
Bron: M G S, D iplom ata imperii, I, p. 131.

Tekst 138 (niet in het Bronnenboek)
(6e eeuw)
... de eerbiedwaardige H erm enlandus, gesproten u it een edel geslacht van inw oners van Novio
magus (N oyon) (abt van Indre, Loire-Atl.).
Bron: Vita S. H erm enlandi abbatis A ntrensis, AS, m aart III, p. 572.

Vita S. H erm enlandi abbatis A ntrensis, H dF , III, p. 633.

Tekst 139 (niet in het Bronnenboek)
614
Op het concilie van Parijs is bisschop B erthm undus van Noviomo (N oyon) aanwezig.
Bron: M G H , Concilia, I, p. 192.

Tekst 140 (niet in het Bronnenboek)
614
De zalige Eligius, een befaam d goudsm id, verliet zijn land van Limoges en begaf zich naar de 
koning (C hlotharius)... (hij diende hem trouw  en eerlijk)... D aarom prees de koning hem en om 
hem te belonen beval hij dat hij in het paleis zou kom en wonen.
Bron: Aimoini de gestis F rancorum , H dF , III, p. 125.
Tekst 141. (niet in het Bronnenboek)
628
Na de dood van C hlotharius, koning van de F ranken , verkreeg zijn zoon D agobert de heer-
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schappij van het rijk. Van hem ontving Eligius zoveel vriendschap dat zijn geluk de afgunst van 
velen opriep.
Bron: Vita S. Eligii, H dF , III, p. 553.

Tekst 142. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 630
De m untvondst te Escharen (N.B.) bestaat u it een aan ta l m unten van overwegend franse steden. 
Er was een m unt bij met de naam  N IO M A G O . M et behulp van die ene m unt m aakt Blok (De 
F ranken  in N ederland, biz. 25) van Nijm egen een “ M erovingisch steunpunt met enige handel” , 
wat Jansen  (Geschiedenis van de M iddeleeuwen, biz. 44) kritiekloos volgt, die bovendien de 
m unt een eeuw te vroeg plaatst. Stolte tenslotte blies de zaak nog verder op, doo r van Nijmegen 
“ een belangrijk handelscentrum ” te m aken. D it alles steunde op die ene m unt van N oyon! A an 
de achterzijde van de m unt staat een vreem d opschrift (zie H olle B oom stam m en, biz. 374), 
w aarvan het slot is: IL IG O , Eligius o f Eloy, m untm eester van D agobert en bisschop van N oy
on, derhalve uit de zevende en niet uit de zesde eeuw, w at men ervan m aakte. H et B ronnenboek 
verm eldt deze m unt niet m eer met de uitvlucht “ om dat hierover nog betrekkelijk weinig gepu- 
bliceerd is” , naar waarheid echter om  deze b lundering van de nederlandse historici verborgen te 
houden, die de verwarring tussen N oyon en Nijmegen to t in de kern raakt. V oorheen had men 
deze m unt met het grootste voorbehoud benaderd; n iem and was er eigenlijk van overtuigd dat 
het een Nijmeegse m unt was. M aar toen de karolingische traditie van Nijmegen in twijfel werd 
getrokken, werd een poging gedaan om die twijfel m eteen van tafel te vegen door het uit de duim  
zuigen van een “ M erovingisch steunpun t” te Nijmegen.

Tekst 143. (niet in het Bronnenboek)
639
V andaar kozen zij... de H . Eligius, die reeds roem  verw orven had , om  aan het h o o fd te  staan  der 
kerk van Noviomagus (Noyon). Im m ers, in dat ja a r  was A scharius, de bisschop van de stad  over- 
leden. Zij kozen ook met hem A ndoeus, die m eestal D odo werd genoem d, als bisschop van 
Rouaan. Z o stelden zij de goudsm id tegen zijn wil to t bew aker aan van de steden en plaatsen, 
namelijk van de V erm andois (St, Q uentin) die de zetel is, van D oorn ik , dat voorheen een ko- 
ninklijke stad  was, van Noviomagus (N oyon) en V laanderen, van G ent en K ortrijk ... (na de wij- 
ding van de twee bisschoppen)... begaf ik mij n aar R ouaan; hij ging n aar Noviomus (Noyon). 
Bron: D odonis Vita S. Eligii, H dF , III, p. 557.

G allia C hristiana, IX , p. 982.

Nota: H ier treffen wij het eerste voorbeeld aan , hoe de schrijvers willekeurig de twee vorm en 
Noviomagus en Noviomus doo r elkaar heen gebruiken. W anneer men dan weet dat de M onu- 
m enta G erm anica systematisch de vorm  Noviomagus op Nijm egen indiceren en de vorm  Novio
mus op N oyon, wat zij tot in het absurde volhouden (soms vindt men in een deel de grap  dat het- 
zelfde feit aan  twee steden w ordt toegewezen), begrijpt m en ineens de clou van de verw arring. 
Het B ronnenboek is daar met de ogen dicht ingevlogen, ofschoon ik dit al in 1965 in “ Vraag- 
stukken ...” om standig had uiteengezet, en kom t nogm aals (biz. 6) met deze meest fundam entele 
b lunder in de Noviomagus-kwestie aandragen do o r te beweren dat F lodoard  van Reims met 
N oviom agus Nijmegen bedoelde en m et N oviom us Noyon.

Tekst 144. (niet in het Bronnenboek)
650
Bovendien stichtte hij (St. Eligius) in destad  Noviomagus (N oyon) een k loostervandienaressen  
van C hristus, w aar hij voor de vele zusters een regel opstelde.
Bron: Vita S. Eligii, H dF , III, p. 557.
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Tekst 145. (niet in het Bronnenboek)
654
Eligius, bisschop van Noviomagus (N oyon) tekent m et verschillende andere bisschoppen de oor- 
konde van koning Clovis II, w aarin deze de abdij van St. Denis bij Parijs in haar bezittingen 
bevestigt.
Bron: Parijs, Archives N ationales, K, 2, n r 3 (origineel).

Tekst 146. (niet in het Bronnenboek)
658
K oning C hlotharius gaf haar (S. G odeberta)z ijn  kapel van St. G eorge die hij had in zijnpaleis in 
Noviomus (Noyon), en twee villas met 12 vrouw en u it het koninklijk dom ein... Zij verenigden 
zich in het suburbium (de benedenstad) van de stad  Noviomica (N oyon), in het bedehuis dat zij 
van de koning ontvangen hadden, en w ijdden zich onverm oeid dag en nacht aan  de dienst van 
G od. D e m aagd werd door de H . Eligius onderwezen.
Bron: R atbodi V ita S. G odebertha, AS, april II, p. 33.

R atbodi Vita S. G odebertha, H dF , III p. 578.

Nota: H et feit, dat door deze schenking het m erovingisch paleis van N oyon zowat gehalveerd 
was en het w aarschijnlijk in hout was opgetrokken, is naar alle w aarschijnlijkheidde aanleiding 
ertoe geworden, dat Karel de G ro te  om streeks 770 aan de bouw  van een geheel nieuw paleis be- 
gon. N adien w ordt hoog opgegeven over dit paleis als een werk van onvergetelijke pracht. D it 
m aakt het aannem elijk, dat hij geen genoegen m eer nam  met een houten paleis, m aar dat hij het 
verving door een stenen gebouw, wat ook voor A ken doo r de duitse historici is aangetoond.

Tekst 147. (niet in het Bronnenboek)
659
In een oorkonde van de bisschop van Sens ten gunste van de abdij van Ste. C olom be w ordt Eli
gius, bisschop van N oyon, onder de getuigen genoem d.
Bron: M igne, Patrologia L atina, 88, p. 1168.

Tekst 148. (niet in het Bronnenboek)
662
K oning C hlotarius III bevestigt een ruil van goederen tussen de abdij van St. Bertijns te St. 
O m aars en het bisdom  N oyon “ in het d istrik t van C outance en in Noviomaginse(N oyon)... No- 
viomense (Noyon).
Bron: H aignere, Chartes de St. Bertin, I, p. 2.

D ip lom ata Childerici II, H dF , IV, p. 643.
De re diplom atica, p. 606.

Tekst 149. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 662
K oning C hlotarius III schenkt aan de abdij van St. M edardus te Soissons de villa Berny in het 
d istrik t van Noviomo (Noyon) aan de rivier de Aisne.
Bron: Pecheur, Annales du diocese de Soissons, I.

Tekst 150. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 675 en 691
Theoderich, koning van N eustrie en B ourgondie, bevestigt de bezittingen van de abdij van St. 
V aast te A trecht. Een deel van deze goederen was gelegen: in Atrecht... in het land van Verm an- 
dois... In  de Batua Rexna, W ulfara met de kapel, R othem  en het andere Rothem ; in de pagus
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H asbania en R ibuario...
Bron: G uesnon, C artulaire de l’abbaye St. V aast d ’A rras.

Pardessus, D iplom ata, II, p. 156.

Nota: Theoderich van N eustrie kon geen beschikking geven over goederen in de nederlandse 
Betuwe, w aar deze tekst doo r Sloet is toegepast. De rangschikking van de B atua tussen St. 
Q uentin  en H asbania  zegt nog meer. V oor de nam en, zie de lijst der plaatsnam en van de Batua.

Tekst 151. (niet in het Bronnenboek)
708, mei 2
Een zekere D arm ond  verkoopt aan de abdij van St. Bertijns te St. O m aars goederen te Apilly op 
de Oise, in het land van Noviomus (Noyon).
Bron: H aignere, C hartes de Saint Bertin, I, p. 35.

Tekst 152. (niet in het Bronnenboek)
721
Deze C hilperic... bleef niet lang aan de regering. Hij is daarna  gestorven en te Noviomus (N oyon) 
begraven.
Bron: G esta regum  Francorum , H dF , II, p. 572.

C hronicon M oissiacense, H dF , II, p. 655.
Ex A donis C hronico, H dF , II, p. 671.
G enealogia regum Francorum , H dF , II, p. 698.
A nnales F rancorum , H dF , III, p. 699.
C ontinuatio  Fredegarii, H dF , II, p. 454.
C hroniques de St. Denis, H dF , III, p. 208.

Nota: H et bericht kom t in nog m eer dan de geciteerde bronnen  voor, Zij geven andere vorm en 
van de naam  zoals: Noviomagus, N eom agus, N oyon, N oion, w at aan to o n t dat er geen verschil 
van in terpretatie  tussen die vorm en gem aakt kan w orden.

Tekst 153. (niet in het Bronnenboek)
732
Een concilie w ordt gehouden te Noviomagus (N oyon), w aar o.a. de klacht van de bisschop van 
Beauvais behandeld w ordt, die meende doo r de koning benadeeld te zijn.
Bron: M artene et D urand , I, p. 182.

Tekst 154. (niet in het Bronnenboek)
744
In het paleis van de hofm eier Pepijn w ordt onder voorzitterschap van St. Bonifatius een synode 
van de bisschoppen van Francia gehouden.
Bron: M igne, Patrologia Latina, 89, p. 824.

Nota: De plaats van het paleis w ordt niet genoem d. H et is vrijwel zeker dat dit N oyon o f Quierzy 
is geweest.

Tekst 155. (niet in het Bronnenboek)
765
Op de rijksvergadering te A ttigny gehouden, tekent A thilfridus, bisschop van Noviomus (Noy
on) de akten.
Bron: G allia C hristiana, IX, p. 986.
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N O Y O N . Eerste-dag-uitgifte van een bijzondere postzegel bij de 1200-jarige herdenking in 
1968 der kroning van Karel de Grote te N oyon .
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Tekst 156. (niet in het Bronnenboek)
768
N adat dit afgehandeld was (nl. de verkiezing van nieuwe koningen na de dood van Pepijn), zijn 
de genoem de koningen K arel en K arlom an met hun aanhangers naar hun zetel gekom en, en zijn 
zij in de m aand ok tober op zondag de 14e der K alenden to t koning verheven, Karel in de stad 
Noviomus (Noyon), K arlom an in Soissons, doo r de wijding van de priesters en de verkiezing van 
alle voornam en.
Bron: C ontinuatio  de Fredegario, H dF , V, p. 9.

Annales M ettense, M GS, I, p. 335.
Annales F rancorum , H dF , V, p. 31, 36.
A nnales Laurissenses, M G S, I, p. 146.
E inhardi A nnales, M GS, I, p. 147, 158.
C hroniques de St. Denis, H dF , V, p. 230.
H ugonis Floriacensis historia, M G S, IX, p. 360.
A donis C hronicon, M GS I, p. 158.

Nota: De referenties zijn niet volledig, d aar het bericht in nog m eer kronieken voorkom t, die 
niet geciteerd behoeven te worden. O ok hier gebruiken de kroniekschrijvers de verschillende 
vorm en van de naam : Noviom us, N oviom agus, N eom agus en N oion. H et staat trouw ens als 
een paal boven w ater vast, d a t K arel de G ro te  te N oviom agus - N oyon is gekroond. N a de dood 
van Pepijn kregen de twee broers meteen verschil van mening over de vraag, wie van h e n ’t eerst 
gekroond zou worden: Karel de oudste, die doo r zijn broer als een bastaard  werd beschouwd 
om dat hij geboren was voor het kerkelijk huwelijk van de ouders, o f K arlom an die zich als wet- 
tig geborene als eerste koning beschouwde. D e F rankische edelen hakten  de knoop door en be- 
paalden, dat zij op hetzelfde uur op twee verschillende p laatsen gekroond zouden worden. Deze 
kinderachtige ruzie heeft ons wel het bewijs opgeleverd dat K arel de G rote in Noyon is ge
kroond, H et is mij een raadsel, hoe het B ronnenboek dit bericht gemist kan hebben, dat tiental- 
len malen in de kronieken voorkom t. M en m oet toch  aannem en, dat bij de vraag, w aar de resi- 
dentie N oviom agus van Karel de G ro te  lag, uitgegaan m oet w orden van diens eerste vermelding 
sam en met Noviom agus. W anneer men dan in de eerstvolgende tekst, na de verzwijging van de 
eerste, met de interpretatie Nijm egen op de p roppen  kom t, dan  wisten de auteurs van het B ron
nenboek terdege dat zij aan het misleiden waren.

DE DRIE BLANKO EEUWEN VAN NOYON

Noyon, de stad Noviomagus uit de romeinse periode, beleefde sinds de 5e eeuw een 
opgang als residentie van de Merovingers en later van de Karolingers, en als zetel van 
St. Medardus en St. Eloi, dat tot ver in Vlaanderen reikte. Als residentie drong de stad 
zich niet zo ver naar voren, daar de Merovingers en de Karolingers tientallen residen- 
ties in de streek hadden. Zij bereikte een hoogtepunt in 768, toen Karel de Grote er 
werd gekroond, feit dat op het moment zelf niet volledig op zijn waarde kon worden 
geschat. Doch wonderlijk en volkomen onbegrijpelijk: na dat feit van wereldwijde be- 
tekenis valt Noyon in een zwart gat van drie eeuwen waarin, althans volgens de histo- 
rici, niet meer over Noyon gesproken wordt. Pas in de 11e eeuw begint er weer wat 
klaarheid en vastigheid te komen in de geschiedenis van de stad. Uit de drie blanko 
eeuwen was niets van belang bekend. Regionale en plaatselijk historici noemden ze 
rechttoe rechtaan “ de drie blanko eeuwen van Noyon” . Toen ik kontakt kreeg met 
Noyon en de mensen aldaar voorhield dat de drie donkere eeuwen van Noyon niet
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N oyon. D e kathedraal uit het begin van de 12e eeuw.

hadden bestaan omdat Nijmegen zich die ten onrechte had toegeeigend, vielen velen 
de schellen van de ogen.
Dit gebeurde echter niet bij de franse historici, die gealarmeerd werden door jank- 
brieven van nederlandse en vlaamse kollega’s om hen niet in de steek te laten, en om 
een gezamenlijk front te vormen tegen deophelderingen van deblunderingenderaka- 
demische wereld. De Hollanders en Vlamingen waren aan het goede adres: voorde 
Fransen immers dreigde openbaar te worden dat zij inkapabel waren geweest om hel- 
der te zien in de geschiedenis van Noyon en van heteigen land, om over romeins Gallia 
en Germania maar helemaal te zwijgen. Dit internationale alarm had tot gevolg dat 
Prof. Georges Duby, die zich zeer positief had uitgesproken voor het serieuze van mijn 
onderzoeken en mij verschillende malen aanspoorde die voort te zetten, aan het wan- 

-kelen werd gebracht. Van hollandse en vlaamse zijde werd hem in de mond gelegd - ik 
heb die uitspraak nooit van hem vernomen - dat hij uit franse “ politesse" veel te wel- 
willend op mijn stellingen had gereageerd. Hier ligt het bewijs van wat in internatio- 
naal verband aan de gang is: een samenzwering tot botte ontkenning van de histo
rische blunders. Wanneer een historicus het waagt mij bij te vallen, wordt hij tot de orde 
geroepen. Het was trouwens een koud kunstje om de Fransen in het geweerte krijgen. 
Hun blunderingen zijn namelijk nog gro terdandie  van de Hollanders of Vlamingen. Zij 
zijn voortgekomen uit de superbe minachting van generaties franse historici voor het 
noorden van het land, zodat een beeld was opgebouwd waarin geen plaats is voor iets 
vlaams of germaans. De Fransen moet honderdmaal meerdan de anderen aangeraden 
worden: Begint opnieuw bij Tacitus “ Germania” , waarvan gij alles hebt gemist, dan 
gaat het historisch beeld een geheel ander zicht vertonen en krijgt gij ook gevoel voor 
mijn alarm, dat aan Frankrijk een massa historie is ontstolen.
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Tekst 157. (niet in het Bronnenboek)
768 - 814
D at de tol van de gehele om trek van de stad  doo r K arel, de laatste van de F rankische koningen, 
geschonken is (aan de kerk), weet eenieder, daar hierop de gehele rechtsm acht (van de bisschop) 
berust.
Bron: C artu laire du chapitre de N oyon, fol. 26. T estim onium  G uidonis thesaurarii.

Tekst 158. (niet in het Bronnenboek)
770
K arlom an, koning van de F ranken , bevestigt de abdij van N ovalaise in de exemptie, de vrije 
verkiezing en de im muniteit: “ A ctum  Neumago in palatio  publico” - gegeven te Noyon in het 
openbaar paleis.
Bron: D iplom ata C arolingorum , H dF , I, p. 74.

M iihlbacher, D ie Regesten des Keiserreichs un ter den K arolingern, p. 59.

Nota: O m dat men aangenom en had  d a t het paleis te N ijm egen pas enkele jaren  later to t stand 
gekomen is en deze oorkonde daar al moeilijk te p laatsen  was, werd Neumago als Neum agen bij 
T rier opgevat, wat zeker onjuist is, d aar deze p laats pas veel later residentie werd. N eum ago is 
heel duidelijk N oyon. Karel de G ro te  resideerde in deze jaren  m eestal te Quierzy, vlak bij 
N oyon. De twee broers zijn in elkaars nabijheid gebleven om elkaar in de gaten te houden, zo
dat K arel de G ro te  dan ook meteen kon ingrijpen, toen zijn b roer in 770 overleed en hij diens 
aanhangers achter zich wist te scharen. O ok in dit geval is zonneklaar w aarom  het B ronnen
boek de oorkonde overslaat, nam elijk om dat de auteurs zeer goed begrepen dat zij deze te 
Noyon uitgegeven oorkonde niet aan  het hoofd  konden zetten van de 56 andere “ A ctum  N ovio- 
m ago” , daar eenieder dan n aar het bewijs zou vragen, w aarom  het vervolg van de serie opeens 
N ijmegen is.

Tekst 159. (Bronnenboek nr 22) 
ca. 770
Hij (K arel de G rote) begon aan paleizen van grote p rach t, een niet ver van de stad M ainz bij de 
villa die Ingelenheim heet, het andere te Noviomagus (N oyon) aan de rivier de Vahalis (Oise), die 
het Eiland van de Bataven (Bethune) in het zuiden voorbijstroom t.
Bron: Eginhard, Vie de Charlem agne, 16.

Nota: H et bericht, altijd ontleend aan  E inhard , kom t in tal van andere kronieken voor, die niet 
geciteerd behoeven te worden om dat de oertekst voldoende is. M isschien mag gewezen worden 
op de duitser E kkehard, die de tekst overnam  to t en met de Vahalis, en de rest wegliet om dat dit 
hem to taal vreem d o f onaannem elijk was. Deze tekst is sinds de 15e eeuw, niet vroeger, op Nij
megen toegepast door de Nijmeegse fan tast Willem van Berchen (zie de teksten in het hoofdstuk  
over de bronnen van Nijmegen. Er zijnbewijzen te over, d a t E inhard niet over Nijmegen schreef:
1. T o t en m et 770 betekent N oviom agus altijd N oyon. We zijn nog geen tekst tegengekomen 
w aar de interpretatie Nijmegen zelfs in overweging zou kunnen worden genom en. De gangbare 
rekonstruktie bevat derhalve de absurditeit dat Karel de G ro te  enkele ja ren  na zijn kroning te 
N oviom agus - N oyon een tweede Noviomagus ver buiten  zijn rijk stichtte, hij zijn kroningsstad 
en zetel N oyon links liet liggen, en als affron t voor de Frankische edelen en bisschoppen aan  die 
nieuwe plaats de naam  N oviom agus gaf. W ant voor hij er de palts kon bouw en, moest hij im- 
mers eerst ’n p laats stichten en die een naam  geven, w ant E inhard  zegt duidelijk dat de plaats al 
bestond. De archeologie heeft afdoende bewezen, da t in Nijmegen ca. 770 geen plaats en geen 
palts heeft bestaan, al willen de nieuwste fan tasten  er zelfs een merovingisch handelscentrum  
van m aken.
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2. Indien het nieuwe paleis werkelijk te Nijmegen lag, dan  was dit een to taal nieuwe fase in het 
norm ale resideren van de Karolingers; dan zou dit ook  een bepaalde reden hebben gehad, die 
E inhard  naar men m ag veronderstellen vermeld zou hebben.
3. De Vahalis was de Oise; zie de index op deze naam  en kontro leer dan de teksten die vanaf de 
rom einse periode to t in de lOe eeuw de Oise als de V ahalis aanduiden.
4. De naam  W aal, die helem aal niet van V ahalis m aar van “ weel” (doorbraak) is afgeleid, kom t 
ca. 1009 voor het eerst in geschriften voor (zie tekst 374), een bewijs te meer dat het een nieuwe 
naam  was, die niets uitstaande heeft met Vahalis.
5. H et Eiland van de Bataven o f  de B atua lag in F rankrijk . E r zijn ca. 180 teksten die dit bewijzen 
(zie de lijst met de p laatsnam en in de B atua), zowel bij de klassieke schrijvers als later.
6 . Tussen de 3e en de lOe eeuw, toen de Betuwe onbewoond was (zij lag onder w ater; wie dit niet 
aanneem t, w ordt door de archeologie wel verplicht om  te erkennen d a t zij niet bew oond was), 
blijft de B atua als een belangrijk landschap voorkom en. H et was de streek van Bethune to t aan 
de kust; het naam kundig  relikt van Bethune is duidelijk.
7. De nieuwe naam  van de nederlandse Betuwe (goede aarde, vruchtbare grond), tegelijkertijd 
en als pendan t on ts taan  met de Veluwe (slechte grond), kom t in de noordelijke bronnen  voor 
het eerst in 1015 voor (zie tekst 378).
8 . Tenslotte heeft E inhard ook de w est-orientatie gehanteerd zoals vrijwel alle klassieke en 
vroeg-middeleeuwse schrijvers. In de eerstvolgende alinea na de geciteerde passage staan hier- 
voor twee bewijzen (zie de teksten van E inhard  uit 808 in het hoofdstuk over Albis, Amisia en 
W isurgis). Hij schreef zuiden doch bedoelde oosten, zodat op grond  hiervan de tekst niet thuis 
hoort bij de Betuwe doch te N oyon, w aar de beschrijving van E inhard perfekt klopt. Eigenlijk is 
de karolingische kwestie van Nijmegen met deze ach t punten  afgedaan, d aar in de volgende 
teksten nergens een detail verschijnt waarbij men opeens aan Nijm egen zou kunnen gaan 
denken.

EINHARD EN DE WEST-ORIENTATIE

In de eerstvolgende alinea na de vermelding van de bouw van het nieuwe paleis te No
viomagus levert Einhard twee bewijzen dat hij de west-orientatie hanteerde. Hij ver- 
meldt dat Karel de Grote schepen liet bouwen bij de rivieren, die in Gallia en Germania 
in de Noordelijke Oceaan (lees: westelijke, versta Atlantische Oceaan) stromen. Het- 
zelfde deed hij aan de zuidkant (lees: oostkant) van de kust der provincie Narbonensis 
en Septimania. Verder bevat zijn werk geen gegevens meer over de w indrichting. Der- 
halve moet zijn “zuid” bij de rivier de Vahalis ook als “ oost” worden opgevat, en past 
zijn tekst niet op de Betuwe en de Waal, maar wel perfekt op Noyon en de Oise.

Tekst 160. (niet in het Bronnenboek)
776 - 777
Na de versterkingen georganiseerd en w achten aangesteld te hebben, keerde koning K arel in 
Francia terug, en vierde hij het Kerstfeest te H erstal, het Paasfeest in Niumaga (Noyon). 
Bron: A nnales F rancorum  M ettenses, H dF , V, p. 342.

Annales Laurisienses, M G S, I, p. 1156.

Tekst 161. (niet in het Bronnenboek)
776 - 1024
De abdij van Lorsch (D l.)k reeg  vanaf 776 veel schenkingen van de K arolingers, la ter van d eO t- 
tonen, in de Batua. De oorkonden bevatten 130 plaatsnam en, w aarvan geen enkele in de neder-
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landse Betuwe ligt doch die alle in F rankrijk  kunnen w orden aangewezen. O m dat deze lijst sa- 
m en met de plaatsnam en uit de oo rkonden  van Eperlecques sam enhangt en een overvloedig 
historisch-geografisch m ateriaal vorm t, heb ik die bij e lkaar gerangschikt in dit deel. De andere 
nam enlijsten staan bij hun teksten.
Bron: C hronicon Laurisham ense, M G S, X X I, p. 406.

Lacom blet, U rkundenbuch des N iederrheins, passim .

Tekst 162. (niet in het Bronnenboek)
111
Op een der eerste dagen van de lente vertrok  de koning n aar Noviomagus (Noyon), w aar hij de 
plechtigheid van het Paasfeest vierde. Wegens de valse beloften van de Saksen, wier trouw  hij 
niet kon winnen, riep hij een algemene vergadering van zijn volk bijeen op de plaats die Padra- 
brunna (Pierrefonds) heet; daarna is hij m et een groot leger naar Saxonia vertrokken.
Bron: Eginhardi Annales, H dF , X, p. 203; M G S, I, p. 158.

Nota: De leuke doublure van Pierrefonds, op 13 km  zuid-oost van Com piegne, 25 km zuid van 
N oyon, heeft ook parten  gespeeld, zij het niet zo ’n ernstige. De plaats heet in de bronnen Petri- 
brunna o f P atrib runna, wat in het frans Pierrefonds werd, in het duits Paderborn. Deze stad is in 
het begin van de lOe eeuw gesticht. H et verhaal dat K arel de G ro te  er in 777 een bisschopszetel 
stichtte om  de Saksen te bekeren, is pure legende en be rust op het m isverstaan van de teksten en 
het niet uit elkaar houden van de doublure. D it w ordt nader opgehelderd in Deel II.

Tekst 163. (Bronnenboek nr 20)
1 1 1 .
Hij vierde het Kerstfeest te H erstal en het Paasfeest in de villa die Niumaga (Noyon) heet. En het 
getal van de jaren  veranderde in 777.
Bron: A nnales regni F rancorum , H dF , V, p. 53.

THIONVILLE - NIJMEGEN - AKEN

Bij verschillende “ Actum Noviomago", de uitgifte van oorkonden, en ook bij andere 
teksten zet het Bronnenboek een rijtje plaatsnamen - in vette druk natuurlijk, om de 
misleiding er maar dik op te leggen - als rekonstruktie van een reis van de koning of kei- 
zer, om hiermede te “ bewijzen” dat Noviomagus Nijmegen is. Wanneer het Bronnen
boek op een reisroute een argument bouwt, moet het wel zo fatsoenlijkzijn de lezers de 
bewijzen van die reisroute voor te leggen, tevens het sluitend bewijs dat gezien tijd  en 
afstand, Nijmegen inderdaad aan deze route lag. Alle historici, zelfs de auteurs van de 
zogenaamde reisboeken, hebben uitentreure gewaarschuwd dat uit deze reizen vrijwel 
niets af te leiden is, en zeker geen pertinente lokalisatie van een plaats, daar de feiten 
soms dagen en weken uit elkander liggen, en het beslist niet de eerste zorg van de kro- 
niekschrijver is geweest, een nauwkeurige en volledige verantwoording te geven van 
de verplaatsingen van de koning. De vet gedrukte kreten van het Bronnenboek hadden 
op z’n minst de data van de bezoeken moeten bevatten. Leken en halfwas-historici, die 
dit niet weten of kunnen doorzien, vatten zo’n in het oog springende regel weer op als 
vaststaande feiten waaraan niet te tornen valt, terw ijl het naar waarheid een kinderlijke 
hantering van de historie is. Immers, wanneer men vooropstelt dat Noviomagus Nijme
gen is, keert men niet alleen de zaak om door alvast te stellen wat bewezen moet wor
den, maar komt men bovendien tot reisroutes die zonder meer vferworpen moeten wor
den. De duidelijkste voorbeelden zijn de volgende nummers van het Bronnenboek:
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20. Herstal - Nijmegen - Pierrefonds. 62. Fleury - Nijmegen - Aken.
25. Thionviiie - Nijmegen - Aken. 65. Aken - Nijmegen - Prum.
29. Frankfort - Nijmegen - Aken. 66. Elzas - Nijmegen - West Francie.
40. Theux - Nijmegen - Compiegne. 76. Dortmund - Nijmegen - Munster.
42. Samoussy - Nijmegen - Aken. 82. Aken - Ketelwoud - Nijmegen - Saksen.
49. Thionviiie - Nijmegen - Aken. 84. Keulen - Nijmegen - Munster.
51. Aken - Nijmegen - Quierzy. 87. Merseburg - Nijmegen - Keulen.
58. Frankfort - Nijmegen - Gallia. 90. Boppard - Nijmegen - Aken.
61. Leuven - Nijmegen - Ulm. 91. Selz - Nijmegen - Keulen.

94. Aken - Keulen - Nijmegen - Minden.
97. Muhlhausen - Nijmegen - Ingelheim.
98. Maagdenburg - Erwitte - Nijmegen - Luik.
99. Merseburg - Nijmegen - Dortmund.

101. Mainz - Nijmegen - Aken.
114. Goslar - Nijmegen - Worms.
156. Maastricht - Nijmegen - Worms.

Zet op de plaats van Nijmegen maaroveral Noyon neer, dan worden de routes ineens 
to t logische. Ik heb de hele serie geetaleerd, om nogmaals het peiI van het historisch 
onderzoek te Nijmegen aan te tonen, waar argumenten gehanteerd worden die een 
amateur-historicus niet zou durven uitspreken. De vervalsers zijn ook nog onnoze- 
iaars, en dit is in wetenschapszaken de gevaarlijkste kombinatie die maardenkbaar is, 
daar alles zo simpel, zo kwasi-kinderlijk eenvoudig en zo vanzelfsprekend en z o ‘‘zie je 
wel” wordt voorgesteld, dat zelfs historici erin vliegen en de leken natuurlijk helemaal 
misleid worden.

Tekst 164. (Bronnenboek nr 21)
777, juni 8
K arel de G ro te  schenkt aan de St. M artinus-kerk  van Trajectum (Tournehem ) verschillende 
goederen. Gegeven te Niumaga (N oyon) in het koninklijk  paleis.
Bron: Gysseling en Koch, D ip lom ata Belgica enz. I, p. 178.

Nota: O m dat men altijd aangenom en had, dat deze oorkonde te Nijmegen uitgegeven was en zij 
voor de eerste m aal het paleis verm eldt, werd hierop de konklusie gebouw d dat het nieuwe pa
leis toen gereedgekom en was. En om dat men zich gewoonweg niet kon voorstellen, dat zij niet 
voor U trecht gegeven was doch voor de echte zetel van St. W illibrord te T ournehem , bleef men 
m aar m et de vicieuse cirkel draaien d a t T rajectum  U trech t was en N ium aga dus Nijmegen. D at 
dus was volkom en misplaatst. Zelfs als T rajectum  in werkelijkheid U trecht was geweest, kon de 
oorkonde zonder het minste bezw aar in N oyon afgegeven zijn. Post hanteerde dit argum ent het 
eerst als bewijs ten gunste van Nijmegen. H et verplichtte mij to t de onaangenam e taak , de kerk- 
historicus erop te wijzen dat alle plaatsen , in de bullen van de pausen genoem d, dus in de buurt 
van Rom e m oeten liggen. De nadere inhoud van de oorkonde w ordt behandeld bij de doku- 
m entatie van Tournehem  (zie Deel III).

Tekst 165. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 795
Hij genoot ook van de dam pen van het w ater dat er (te A ken) van nature warm stroom t, en oe- 
fende zijn lichaam  met zwerhmen, w aarin hij zelfs zo bedreven was dat niem and het tegen hem 
kon opnem en. Om deze reden liet hij te Aken een residentie bouw en, w aar hij de laatste jaren
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kaart 23.

De plaatsen en rivieren, genoem d in de oorkonde van 777 over Traiectum, D ore
stadum, Hem, Lockia en Ubchirica. D e kaart is aangevuld met enige plaatsnamen  
uit de levens van W illibrord, Bonifatius, Lebuinus en Ludger. Bij de rivier de 
Bourre, de plaats van de m oord op St. Bonifatius, staat een kruisje. D e namen uit 
de akte zijn:
Hem - Hem. H engestschote - Ecottes.
Lockia - Loquin. W idoch - W issocq.
Ubchirica - Nortkerque. Dorestadum  - Audruicq.
Fornhese - Yeuse. Traiectum - Tournehem.
M ocoroth - M ottehault. Lisiduna - Licques.

Vlak hierbij ligt het Adrichaim van W illibrord, het Attingahem van Bonifatius, het 
Marklo van Lebuinus, de twee plaatsen Suabsna en Werethina van Ludger, en het 
Nifterlaca van de abdij van Eperlecques. H et is de normale taktiek van het Bron
nenboek, te schermen met een paar plaatsnam en en de andere, die zijn opvatting  
radikaal tegenspreken, straal te negeren.
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van zijn leven to t aan zijn dood voortdurend  verbleef.
Bron: E ginhard, Vie de C harlem agne, 22.

Nota: H ierin  w ordt de reden opgegeven voor zijn voorliefde voor Aken. N a zijn kroning to t kei
zer (800) was een vaste residentie eigenlijk een noodzaak  geworden. A ken lag daarvoor gunstig. 
W as Nijm egen w aar geweest, dan  lag die residentie zeer excentrisch, in feite zeer onlogisch. Bo- 
vendien zouden de schrijvers, evenals te A ken, de reden van die stichting te N ijm egen verhaald 
hebben. De veronderstelling dat Karel de G ro te  daar een steunpunt tegen de Saksen heeft willen 
stichten, gaat helem aal niet op. D at zou pas zin hebben gehad na de massale deportaties van de 
Saksen, die om streeks 795 begonnen na het b loedbad bij W erethina (W ereta bij Calais).

Tekst 166. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 795
O nder zijn werken m ag terecht als een van de voornaam ste gerekend w orden de basiliek van de 
H . M aagd te A ken, van wonderlijke konstruktie... die hij to t m eerdere schoonheid te A ken 
stichtte en versierde m et goud en zilver, met lam pen en sterke ijzeren balustrades en deuren. 
Toen hij voor de bouw  de kolom m en en het m arm er nergens kon vinden, liet hij ze uit Rom e en 
R avenna aanvoeren.
Bron: E ginhard, Vie de C harlem agne, 17, 26.

Nota: D e tekst geeft aanleiding to t twee opm erkingen: 1. N iet alleen het bouw m ateriaal, ook het 
grondplan  en de stijl van de Akense hofkerk zijn van R avenna overgenom en. D aar m en lang 
heeft gedacht, dat de voorheen genoem de “ K arolingische K apel” te N ijmegen ook doo r Karel 
de G ro te  gebouw d was, nu naar het voorbeeld van A ken, en de feiten chronologisch to taal an- 
ders liggen, kan men waarschijnlijk ook  het denkbeeld laten varen, dat de St. N icolaas-kapel 
van Nijmegen een im itatie van Aken is geweest.
2. In een ander opzicht is de tekst nog veel belangrijker. Een karolingische residentie is ondenk- 
b aa r en onbestaanbaar zonder een kerk. In  de op Nijm egen begrepen teksten is er nergens sprake 
van. U it andere bronnen is niets bekend van een kerk, een klooster, priester, kerkelijke goede- 
ren; kortom  er is te Nijmegen en in de verre om trek niets d a t van een kerkelijk leven getuigt. 
N ijm egen scherm t derhalve m et een halve legende; de andere absoluut noodzakelijke helft is er 
niet.

Tekst 167. (niet in het Bronnenboek)
800
K arel (de G rote) schonk aan het klooster van St. Bertijns te St. O m aars de villa C haum ont 
(Aisne), w aarvan de oorkonde bew aard w ordt bij de bisschop van Noviomus (Noyon).
Bron: “ C artu laire de Folcuin” in het cartu larium  van de kerk van Noyon.

Tekst 168. (niet in het Bronnenboek)
802
K arel de G rote bevestigt de rechten en bezittingen van de kerk van Le M ans, o.a. in Noviomo 
(N oyon).
Bron: D iplom ata Caroli M agni, H dF , V, p. 767.

Tekst 169. (niet in het Bronnenboek)
804
D e keizer b racht de w inter door te A ken en van Aken vertrekkend kw am  hij naar zijn paleis dat 
Niumagun (N oyon) genoem d w ordt. D aar b rach t hij de lente d o o r en vierde hij het Paasfeest. 
In  het begin van de zom er keerde hij n aa r het paleis van A ken terug, zond een leger naar Saxo- 
nia, en na de Renus (Schelde) overgestoken te hebben, hield hij een algemene vergadering van de 
F ranken  bij de bronnen van de Lippia (Lys o f  Leie).
Bron: A nnales F rancorum  M ettenses, H dF , V, p. 351.
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Kaart 24.

De streken en plaatsen in Frankrijk, tussen 808 en 925 d oord eN oorm ann en aan-  
gevallen, waarvan de berichten vrijwel altijd een rechtstreeks o f  zijdelings ver
band met Noviomagus - N oyon  en de Batua - Bethune bevatten.
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Kaart 25.

De streken en plaatsen in Vlaanderen en Frans Vlaanderen, door de Noorm annen  
tussen 808 en 925 bezocht. De berichten over deze gebeurtenissen spreken vrijwel 
altijd over: Renus, Frisia, Batua, Dorestadum, Traiectum en Noviomagus, zodat 
het geen vraag meer is waar de aanvallen plaats vonden, en waarom het Bronnen
boek van Nijmegen vierentachtig Noorm annen-teksten onder het vloerkleed  
veegt.
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Nota: Saxonia is niet W estfalen, doch het oorspronkelijk  land van de Saksen ten zuiden en oos
ten van Boulogne. Renus betekent hier vanzelfsprekend Schelde; deze betekenis kom t nog tot 
ver in de 12e eeuw voor. De plaats van de vergadering van de F ranken is Lisbourg, op 16 km 
noord-w est van St. Pol, inderdaad aan de bron van de Lys. Bourg- is in m eer nam en identiek 
aan  bourne o f bronne. Somm igen leiden het a f  van borth , geboorte o f bron, De naam  Lippiae- 
brunnon, die ook voorkom t, duidt dezelfde p laats aan. In  D uitsland, w aar men wel een Lippe 
aan treft als rivier, kom t de p laatsnaam  niet voor, een bewijs te meer dat de Saksen-fabel aan  een 
grondige herziening toe is.

FRISIA EN SAXONIA

Hier worden een paar teksten over Frisia en Saxonia gegeven, die wat nauwer met No
viomagus verbonden zijn. De volledige behandeling van de juiste plaats van deze vol
ken wordt in Deel II gegeven. Er kan alvast gewaarschuwd worden: zweer niet meer bij 
de gangbare mooie verhaaltjes, anders verstoren ze het goede begrip van de stof die nu 
aan de orde is. Zie in hoofdstuk 24 de plaatsnamen van Frisia, die allemaal in Frans 
Vlaanderen liggen.

Tekst 170. (Bronnenboek nr 23)
804 - 805
De keizer vertrok van Aken en ging naar Niumagum (N oyon), w aar hij Pasen vierde. Op de Ka- 
lenden van September keerde hij vandaar n aar het paleis van A ken terug, w aar hij het Kerstfeest 
en Pasen vierde.
Bron: A nnales Gulf. M GS, I, p. 45.

Tekst 171. (Bronnenboek nr 24)
804
In het ja a r ons H eren 804 vertrok de keizer van A ken en ging hij naar zijn paleis dat Niumagun 
(N oyon) heet. D aar verbleef hij de hele lente en vierde er onder andere goddelijke diensten en 
het Paasfeest. In het begin van de zom er keerde hij n aar n aar zijn paleis te Aken terug en beval 
een leger naar Saxonia te vertrekken.
Bron: Annales M ettense priores, M G S, I, p. 90.

Tekst 172. (Bronnenboek nr 25)
806
De keizer... begaf zich van het paleis van Thionville en de Renus (Schelde) over water naar No
viomagus (Noyon) en vierde d aar het heilig feest van Pasen. N a korte tijd vertrok hij vandaar 
n aar Aken.
Bron: A nnales regni F rancorum , H dF , V, p. 55.

Nota: “ Flardnekkig” blijft men met deze tekst w aarin “ secunda aquas” staat, scherm en om  er 
N ijmegen van te maken. Hij zegt dat de keizer over w ater reisde; “ stroom afw aarts”  is een ten- 
dentieuse vertaling van Leupen. Een franse historica m aakte er onlangs van: De Rijn was het 
eerste, en de W aal het tweede water: dus was het Nijmegen. De hele theorie w ordt de bodem  in- 
geslagen nu we aan de hand van Tacitus weten dat Renus in de meeste gevallen gewoon Schelde
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betekent. Wie dan zou willen opw erpen d a t N oyon niet aan  de Schelde ligt, ziet over het hoofd 
d a t de schrijver helem aal niet van plan  was elke m eter van de reis te verantw oorden. Zie ook de 
volgende tekst, w aar ten overvloede de Batua (Bethune) is genoem d, w at aan  de foutieve inter- 
pretatie Rijn-W aal-Nijm egen een definitief einde m aakt. Moezel en Schelde w aren doo r de R o
meinen al onderling verbonden.
Tekst 173. (niet in het Bronnenboek)
806
H ierna vertrok de keizer... van Thionville, ging per schip over de M oezel n aar de Renus (Schel
de) en kwam  te Niumaga (Noyon) in de Batua; hier bleef hij de hele V astentijd en vierde hij het 
Paasfeest. D aarna  keerde hij terug n aar Aken.
Bron: Annales M ettenses, H dF , V, p. 353.
Tekst 174. (niet in het Bronnenboek)
806
Keizer Karel vierde het Paasfeest te Neumaga (N oyon) en zond zijn zoon K arel overde  Duringa 
(de rivier D urtain) naar de plaats W alada (W allers-Trelon), en hield daar een grote bijeen- 
kom st. V andaar zond hij een afdeling (van het leger) naar de overzijde van de Albis (Aa). Zelf 
voerde hij zijn leger over de Sala (Selle) naar Huerenaveldo (H euringhem , op 6 km  zuid van St. 
O m aars, o f H urionville, dp 3 km zuid-west van Lillers). K oning K arel beval hen twee steden te 
bouw en, de ene aan de noordelijke (lees: westelijke) zijde van de Albis (Aa) tegenover M ageda- 
burg (M acquinghen), de andere in het oostelijk (lees: noordelijk) deel van de Sala (Selle) bij de 
plaats H alla (H alle, zuid van Brussel).
Bron: C hronicon Moissiacense, M G S, I, p. 308. II, p. 258.

C hronicon Moissiacense, H dF , V, P. 81.

Nota: Deze gebeurtenissen hebben zich niet in Duitsland afgespeeld, doch in het noord-w esten 
van F rankrijk  en het zuiden van Belgie.

Tekst 175. (Bronnenboek nr 26)
806
De capitu laria die te Niumaga (N oyon) in de V asten van het zesde ja a r  van de regering (als kei
zer) gegeven zijn.
Bron: C apitu laria C aroli M agni, H dF , V, p. 677.

Nota: Uit de inhoud van de capitu laria is niet op te m aken w aar zij uitgegeven zijn. In de gelijk- 
soortige van 808 staat “ N oviom agense” , dat doo r alle schrijvers als N oyon w ordt opgevat. We 
zijn al genoeg bewijzen tegengekomen da t geen enkel kriterium  gelegd mag w orden in de schrijf- 
wijze van de naam .
Tekst 176. (Bronnenboek nr 27)
808
Tegen het begin van de lente vertrok de keizer n aar Noviomagus (N oyon), w aar hij de V astentijd 
doorb rach t en het heilig Paasfeest vierde; daarna  keerde hij naar Aken terug.
Bron: A nnales regni F rancorum , R au, o.c. p. 86.

Tekst 177. (niet in het Bronnenboek)
808
Karel de G rote geeft een capitulare uit, bekend gew orden als het “ capitulare Noviomagense 
(Noyon).
Bron: H dF , V, p. 677, 679. M G H , Leges, I, p. 152, 516.
Nota: Alle schrijvers nemen aan dat d it in N oyon is uitgegeven. Dus is het capitulare van 806 ook 
van Noyon.
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In het begin van de lente was de keizer in Niumaga (N oyon)... daar werd hem bericht d a t G od- 
fried, de koning van de N oorm annen , met troepen de Abroditi (H ebuterne bij A trecht) had aan- 
gevallen. Hij zond zijn zoon K arel met een leger met bevel de onwijze koning te w eerstaan in- 
dien hij de gebieden van Saxonia wiide aanvallen. N adat G odfried enkele versterkingen van de 
Sclavi (Ecaibles, N ord) veroverd had, keerde hij met g roo t verlies van troepen naar zijn vader
land terug.
Bron: A nnales F rancorum  M ettenses, H d F , V, p. 354.

Tekst 179. (niet in het Bronnenboek)
808
Eardulf, de koning van de N orthum biers, die u it Engeland verdreven was, kwam  naar de keizer 
te Noviomagus (Noyon). V andaar vertrok  hij n aar Rome. N adien is hij met legaten van de keizer 
en de paus naar zijn rijk teruggebracht,
Bron: Ex A donis chronico, H dF , V, P. 322.

Tekst 180. (Bronnenboek nr 28)
808
O ndertussen kwam de koning van de N orthum biers, E ardu lf genaam d, die uit zijn rijk en vader
land verdreven was, van het eiland E ngeland bij de keizer aan , toen die nog in Noviomagus 
(N oyon) verbleef. N a het doel van zijn reis bekend gem aakt te hebben, vertrok hij n aar Rome. 
Bron: Annales regni F rancorum , H df, V, p. 56.

Tekst 181. (niet in het Bronnenboek)
808
Inm iddels was de koning van de N orthum biers, E ardu lf genaam d, die uit zijn rijk en vaderland 
gestoten was, vanaf het eiland van E ngeland bij de keizer aangekom en die nog in Niumaga 
(Noyon) verbleef. Hij m aakte de reden van zijn kom st bekend en vertrok toen n aar Rome. Van 
Rom e teruggekeerd, werd hij doo r de gezanten van de paus van Rom e en vap de keizer naar zijn 
rijk teruggebracht. De legaat van de paus was A dulphus, diaken van Engeland, een Saks van 
geboorte. M et hem werden doo r de keizer twee abten  mee gezonden, de notaris R otfridus (abt 
van C orbie) en N antherius van St. O m aars.
Bron: R egiononis C hronicon, M G S, I, p. 564.

A nnales Francorum , H dF , V, p. 57.

Nota: N oyon ligt aan de oude weg van M ilaan n aar Engeland, de weg die door verschillende 
schrijvers de eerste weg van het rijk w ordt genoem d, de weg van de vorsten, de legers, de hande- 
laars en de reizigers. H et is uitgesloten dat koning E ardu lf tweemaal de omweg over H olland 
genom en zou hebben, w aar trouw ens geen weg was en uit die tijd geen enkel bericht over enig 
verkeer bekend is. De abten van C orbie en St. O m aars, m et de koning mee gezonden, tonen ten 
overvloede aan  da t de terugreis naar E ngeland in N oyon begon. H et is duidelijk, w aarom  het 
B ronnenboek deze tekst overslaat, en nog wel ondanks d a t het germ aanse Niumaga erin staat.

Tekst 182. (niet in het Bronnenboek)
1095
St. Anselm us, aartsbisschop van C anterbury  (Eng.), die doo r koning Willem werd tegenge- 
w erkt, begaf zich naar Rome. Hij landde te Wissant (ten zuiden van Calais), werd doo r de abdij 
van St. Bertijns te St. Omaars eervol ontvangen en reisde verder over Lyon. Hij keerde over de
zelfde weg terug m aar bezocht toen de abdij van Cluny (D it was voor een Engelsm an de norm ale

Tekst 178. (niet in het Bronnenboek)
808
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route naar Rome; laat men derhalve niet beweren dat koning E ardu lf in 808 over het niet be- 
staande Nijmegen reisde).
Bron: Vita S. Anselm i, AS, april II, p. 882.

Tekst 183. (niet in het Bronnenboek)
810
De laatste oorlog voerde hij (Karel de G ro te) tegen de N oorm annen , die ook  D ani werden ge
noem d, toen zij voor het eerst de zeeroverij bedreven en m et een grote vloot de kusten van Galiie 
en G erm anie verwoestten. H un koning G odfried had  zich zo met valse hoop gevoed dat hij zich- 
zelf de m acht over heel G erm anie beloofd had. Frisia (V laanderen) en Saxonia (noord-w esten 
van F rankrijk ) beschouwde hij al als zijn provincies. Zijn buren de Abroditi (H ebuterne bij A- 
trecht) had hij al onder zijn zeggenschap gebracht, die hem  voeding moesten verschaffen. Hij 
pochte eveneens dat hij b innenkort m et een groot leger n aar A ken zou kom en, w aar het ho f van 
de koning was. A an zijn w oorden, ofschoon die ijdel w aren, kon toch niet alle geloof ontzegd 
worden; integendeel, m en vreesde da t er iets zou gebeuren als hij niet door een snelle dood  weer- 
houden zou worden. Im m ers, hij is door een eigen aanhanger gedood, w at het einde van zijn 
leven en van de door hem begonnen oorlog verhaastte.
Bron: Eginhard, Vie de Charlem agne, 14.

Tekst 184. (niet in het Bronnenboek) 
813 - 814
N adat hij zijn zoon n aar A quitanie gezonden had, ging hij, zoals zijn gew oonte was, ofschoon 
door ouderdom  geplaagd, niet ver van de residentie van A ken op jacht. H ierm ee bracht hij de 
rest van de herfst doo r en rond  de K alenden van novem ber keerde hij n aar A ken terug. 
Toen hij hier de w inter doorbracht, werd hij in de m aand  januari doo r een zware koorts aange- 
grepen. Volgens zijn gewoonte, als hij koorts had, onthield  hij zich van voedsel, in de mening 
dat het vasten de ziekte kon genezen of minstens doen verm inderen. M aar bij zijn koorts kreeg 
hij pijn  in de zijde, wat de G rieken pleuris noem en, en om dat hij het vasten voortzette en zijn 
lichaam  enkel met een weinig d rank  voedde, is hij op de zevende dag van zijn bedlegerigheid, na 
de H . Com m unie ontvangen te hebben, gestorven in zijn 72e ja a r  en het 47e ja a r van zijn rege- 
ring, op de 5e der K alenden van februari (28 januari), op het derde uur van de dag (9 u u r ’s m or
gens).
Bron: Eginhard, Vie de C harlem agne, 30.

Nota: In een kollektie teksten, w aar de figuur van K arel de G ro te  centraal staat, mag deze tekst 
niet ontbreken.

Tekst 185. (niet in het Bronnenboek) 
814
Zijn lichaam  is volgens de voorschriften gewassen en verzorgd, en naar de kerk gebracht en daar 
begraven met droefenis van het gehele volk. Eerst had  m en geaarzeld w aar m en hem zou be- 
graven, w ant tijdens zijn leven had hij hierover niets geregeld. Tenslotte was men het erover 
eens, dat geen plaats beter geschikt was voor zijn g ra f dan  de basiliek, die hijzelf uit liefde tot 
G od, Onze H eer Jezus Christus en zijn m oeder de H . M aagd op zijn kosten te Aken had laten 
bouw en. Hij werd er begraven op de dag van zijn dood; zijn g raf werd geplaatst onder een ver- 
gulde boog met een portre t en een inscriptie m et deze tekst:

O nder deze tom be rust het lichaam  van K arel, g roo t en rechtzinnig keizer, die op edele 
wijze het rijk van de F ranken  uitbreidde, en het gedurende 47 jaren  gelukkig bestuurde. 
Hij stierf in de ouderdom  van 70 ja ren  in het ja a r  Ons H eren 814, indictie 7, op de 5e der 
K alenden van februari.

Bron: Eginhard, Vie de Charlem agne, 31.
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Hij (Karel de G rote) had testam enten laten m aken... De nam en van de m etropolen (aartsbis- 
dom m en), w aaraan hij aalm oezen o f een schenking toegewezen had, zijn: R om e, R avenna, Mi- 
laan, Cividale, G rado , Keulen, M ainz, Salzburg, T rier, Sens, Besan^on, Lyon, R ouaan , Reims, 
Arles, Vienne, T arantaise, E m brun, B ordeaux, T ours en Bourges.
Bron: Eginhard, Vie de Charlem agne, 33.

Nota: Deze tekst heeft weinig rechtstreeks verband m et de kwestie N oyon - Nijmegen. H ij is ge- 
geven om duidelijk te m aken, dat de latere “ germ anisering” van K arel de G ro te , hem  naar 
D uitsland trekken en het licht exclusief op zijn keizerschap leggen, een misgreep is geweest, die 
van h aar kant het inzicht in de karolingische kwestie ernstig heeft vertroebeld.

Tekst 187. (niet in het Bronnenboek)
814
Hier w ordt gevonden dat een synode heeft plaats gehad in het ja a r 814 doo r V ulfarus,de aarts- 
bisschop van Reims, in de kerk van Noviomus (N oyon) m et andere bisschoppen georganiseerd, 
w aar een geschil geregeld werd tussen de bisschoppen W andilm arus (van N oyon) en R othardus 
(van Soissons) over de grenzen van hun parochies, d.w .z. bisdom m en.
Bron: G esta episcoporum  C am eracensium , M G S, V II, p. 416.

Tekst 188. (niet in het Bronnenboek)
814
Hij (Vulfarius) hield een synode... in de kerk van Noviomus (N oyon)... w aar geeist en bepaald 
werd dat deze plaatsen aan de overzijde van de rivier de Isara  (Oise) in het distrik t van Noviomus 
(Noyon) - ... de andere plaatsen... zouden behoren aan  het bisdom  Soissons.
Bron: F lodoard i historia ecclesiae Remensis, H dF , VI, p. 213.

Tekst 189. (Bronnenboek nr 29)
815, augustus 27
Keizer Lodewijk de Vrome bevestigt het k looster van N eustadt in het bezit van de im m uniteit en 
de koninklijke bescherming, eertijds doo r Karel de G ro te  verleend. A ctum  Noviomago palatio  
regio”  - gegeven te N oyon in het koninklijk paleis.
Bron: M uller, Beitragen zu U rkunden Ludwigs des From m en, I, 2.

Nota: Er is geen enkele aanwijzing, dat N oviom agus hier ineens Nijmegen zou betekenen.

Tekst 190. (Bronnenboek nr 30)
815, oktober 26
Keizer Lodewijk de Vrome bevestigt de abdij van Saint-W andrille te Fontenelle bij R ouaan in 
de im m uniteit, eertijds door Karel de G ro te  verleend. “ A ctum  Niumaga in palatio  regio” - ge
geven te N oyon in het koninklijk paleis.
Bron: D iplom ata Ludovoci Pii, H dF , VI, p. 482.

Lot, E tudes critiques, p. 28.

Nota: Deze twee oorkonden van Lodewijk de Vrom e, op zo korte tijd na e lk aa rd o o r zijn kanse- 
larij opgem aakt, tonen nogm aals aan  dat er tussen Noviomagus en Niumaga geen enkel onder- 
scheid bestaat, en dat het een drogreden van jewelste is om m et een germ aanse vorm  van de 
naam  de interpretatie Nijmegen te willen opdringen.

Tekst 186. (niet in het Bronnenboek)
814
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Op de twintigste dag nadat d it gebeurd was (nl. een ongeluk in de palts van A ken)... is hij (Lode- 
wijk de Vrom e) naar Noviomagus (N oyon) vertrokken  om  er de jach t te beoefenen. V andaar 
naar Aken teruggekeerd, hield hij er n aar gew oonte een algemene vergadering van zijn volk. 
Bron: G esta Ludovici Pii, H dF , VI, p. 177.

Vita H ludovici imp. M GS, II, p. 621.

Tekst 192. (Bronnenboek nr 32)
817, mei 19
Keizer Lodewijk de Vrome neemt de kerk van Lodeve (H erault) in bescherm ing en bevestigt 
haar rechten, “ Noviomagum palatio  regio” - te N oyon in het koninklijk  paleis.
Bron: Bohmer, Regesta Im perii, I, p. 646.

Tekst 193. (niet in het Bronnenboek)
820
...dertig schepen met zeerovers vertrokken uit N ordm annia en vielen het eerst al rovend de kust 
van “ Flandrensi” (V laanderen) aan, m aar zij w erden verdreven doo r hen die d aa r m et het be- 
stuur belast waren. Toch zijn er vanwege de laksheid van de bew akers enkele kleine huizen 
vernield en werd een klein aan ta l vee afgevoerd.
Bron: Annales regni F rancorum , M G S, in usum scholarum , p. 153.

Nota: In de volgende berichten over de N oorm annen  s taa t m eestal dat zij via “ F risia” in het rijk 
binnenvielen. D an  is telkens V laanderen bedoeld.

Tekst 191. (Bronnenboek nr 31)
817

NOORMANNEN OF WESTMANNEN?

De teksten laten er niet de minste tw ijfel over, dat de eerste Noormannen, die Frankrijk 
binnenvielen, uit Normandie kwamen. Uit hoofde van de west-orientatie werden zij 
Noormannen genoemd, een term die in Frankrijk uitgevonden is en in werkelijkheid 
Westmannen had moeten luiden. Eeuwen tevoren waren de bewoners van deze streek 
al Dani genoemd, wat lang niet inhoudt dat die uit Denemarken afkomstig zouden zijn 
geweest. Toen de naam van Noormannen ingeburgerd was en algemeen gebruikt 
werd, leidde deze als vanzelf to t de naam van Normandie, de streek waar zij zich vol- 
gens degangbareverhalen tenslotteconcentreerden, doch die zij integendeelaleeuw- 
enlang bezet hadden. Het probleem van de Noormannen is aan een grondige herzie- 
ning toe. In elk geval is het beeld tout, dat zij bij hun talrijke aanvallen vanuit het noor
den van Europa op Frankrijk telkens Nederland gepasseerd zouden hebben, al staat 
dat in de W inkler Prins Geschiedenis van Nederland, 1977,1, p. 115 metzosuggestieve 
maar onjuiste lijnen afgebeeld. Waarom zijn de historici toch zo blind om niet te zien, 
dat de geschiedenis van Denemarken, Zweden en Noorwegen pas in de 9e eeuw be- 
gint? Ik wil over dit punt geen pertinente uitspraken doen, doch alleen een vraag stellen 
die me al lang kwelt: Zou men de befaamde migratie van Noormannen misschien in 
omgekeerde richting moeten leggen?
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Tussen deze bedrijven door kwam  het bericht aan  het hof, dat 13 schepen m et strijders en roeiers 
vertrokken waren uit Normandie en zich n aa r Francia  richtten  om  het land te verwoesten. Toen 
werd bevolen dat alle havens van Vlaanderen en Neustrie, dat ook N orm andie w ordt genoem d, 
goed bew aakt zouden worden. De havens van Vlaanderen en de ingang van de Seine, w aar deze 
in zee valt, werden goed verdedigd.
Bron: Gestes de Louis ie D ebonnaire, H dF , VI, p. 145.

Tekst 195. (Bronnenboek nr 33)
821, m aart
Een rijksvergadering is in de m aand februari in A ken gehouden... Een volgende vergadering 
zou in de m aand mei te Noviomagus (N oyon) gehouden w orden w aar de graven on tboden  waren 
die d aar bijeen moesten komen. D aarom  reisde de keizer na het feest van Pasen over de M aas 
(naar Noyon). D aar werd opnieuw  beraadslaagd over de verdeling, die werd vastgesteld en die 
hij de voorafgaande jaren  had  gem aakt; zij werd onder ede bevestigd d o o r de rijksgroten die 
daar aanwezig waren. Hij ontving er ook de gezanten van Paschalis, de paus van Rom e, nam e- 
lijk Petrus, bisschop van Civita Vecchia en de nom enclator Leo, werkte de zaken met hen snel 
af, wees ook onder de aanwezige graven hen aan die bestem d w aren voor een veldtocht in Pan- 
nonia (D uitsland), bleef nog een tijdje d aa r en keerde toen naar A ken terug.
Bron: Annales regni F rancorum , M GS. in usum scholarum , p. 154.

Nota: Men heeft de verm elding van de M aas aangegrepen om te betogen, dat de keizer niet van 
Aken naar N oyon over de M aas kan zijn gereisd, en d a t derhalve Nijm egen m oet zijn bedoeld. 
A ken en Nijmegen liggen evenmin aan de M aas. In de reis zijn vanzelfsprekend stukken over 
land inbegrepen geweest, die de schrijver niet apart verm eldt. W aarom  w erpt men voor N oyon 
een bezw aar op, dat evenzeer voor N ijm egen geldt?
In 878 reist de koning per schip over de Rijn van M ainz naar Aken (A nnales Fuldenses, M GS, 
I, p. 386), en Aken ligt evenmin aan de Rijn als N oyon aan  de M aas. H et vorm t een bewijs te- 
m eer dat het onjuist is een argum ent te baseren op de zogenaam de volledigheid van een tekst, 
w anneer de schrijver geenszins de bedoeling heeft gehad volledig te willen zijn. Bovendien: was 
het wel M ainz, o f  was het M ainvillers?

Tekst 196. (niet in het Bronnenboek)
821, mei
Toen het tegen de K alenden van mei liep, verzam elde de keizer het parlem ent (de rijksdag) in de 
stad Noyon... van Noyon vertrok hij en begaf zich n aa r Es-en-Chapelle (Aken) om er de w inter 
door te brengen.
Bron: Gestes de Louis le D ebonnaire, H dF , V, p. 217; VI, p. 145.

Nota: De “ G estes” en de “ C hroniques de St. D enis” , die in het oud-frans geschreven zijn en 
stelselmatig “ N oyon” voor N oviom agus schrijven, zijn geen eigentijdse geschriften uit de 9e 
eeuw, toen het frans nauwelijks ontw ikkeld was, doch uit de 1 le eeuw of later. D it mag evenwel 
geen reden zijn om  hun determ inatie van N oviom agus als N oyon niet te aanvaarden  o f als fou- 
tief te verwerpen. De schrijvers geven in elk geval aan , da t in hun tijd N oviom agus als N oyon 
werd opgevat. H un opvatting verdient des te m eer vertrouw en, d aar bekend is dat de sam en- 
stellers van deze bronnen nauwe relaties hadden met het hof. D aartegenover staat het klare en 
niet te weerspreken feit, d a t voor de 15e eeuw geen enkele duitse o f nederlandse schrijver het 
karolingische Noviom agus als Nijmegen heeft opgevat.

Tekst 194. (niet in het Bronnenboek)
820
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K eizer Lodewijk de Vrome zendt vanuit Noviomagi (N oyon) een brief aan  de aartsbisschop van 
B esanfon over de vrijlating van onvrijen die priester willen worden.
Bron: Bohmer, Regesta Im perii, I, p. 126.

Tekst 198. (Bronnenboek nr 35)
821, juni 3
Keizer Lodewijk de Vrome bevestigt het k looster van Saint-M esm in bij O rleans in zijn rechten. 
“A ctum  Niumaga palatio publico” - gegeven te N oyon in het openbaar paleis.
Bron: Bohm er, Regesta Im perii, I, P- 738.

Nota: K ort na elkaar verschijnen weer twee stukken van dezelfde vorst, een met Noviomagus, 
het andere met Niumaga,als dagtekening.

Tekst 199. (Bronnenboek nr 36)
821, oktober
In het midden van oktober w erd in Thionville een grote vergadering van de F ranken  gehouden. 
N adat alles geregeld was wat hij to t nut van het rijk begonnen was, en nadat de eed, die een deel 
van de rijksgroten te Noviomagus (N oyon) gezworen hadden, doo r alien was aanvaard , keerde 
hij zelf n aar Aken terug.
Bron: Annales regni F rancorum , R au, o.c. p. 126.

Tekst 200. (niet in het Bronnenboek)
821
K eizer Lodewijk regelde te Noviomagus (N oyon) de verdeling van het rijk tussen zijn zonen. 
D aarna  riep hij in Thionville alien sam en, die in zijn tijd in ballingschap gezonden waren. 
Bron: Annales Fuldenses, H dF , V I, p. 207.

Tekst 201. (niet in het Bronnenboek)
822
De instruktie voor de “missi dom inici” ... V oor de vier bisdom m en, die to t hetzelfde bisdom  
(aartsbisdom ) behoren, te weten Noviomacensis (N oyon), Amiens, T erw aan en Kamerijk: bis- 
schop Ragenarius (van N oyon) en g raaf Berengarius.
Bron: Ludovici Pii im peratoris capitu laria, H dF , VI, p. 435.

Gallia C hristiana, IX , p. 989.

Nota: De “ missi dom inici” (gezanten van de heer) w aren afgevaardigden van de keizer, die de 
opdrach t hadden de onderscheiden delen van het rijk te inspekteren en toe te zien op de naleving 
van de wetten en de voorschriften van de regering. Zij hadden grote bevoegdheden. In verband 
hiermee is het dienstig op te merken, dat m en bij de instrukties voor de “ missi dom inici” nooit 
iets tegenkom t over N ederland o f het noorden van D uitsland , zodat het karolingisch bestuurs- 
centrum , dat men drie eeuwen in Nijm egen veronderstelde, geen enkel bestuurlijk spoor heeft 
nagelaten.

Tekst 202. (niet in het Bronnenboek)
823
Bertha, dochter van Karel de G rote, schenkt de villa Berneuil-sur-A ishe “ in het land van Novio- 
mus” (N oyon) aan de abdij van St. M edard te Soissons.
Bron: De re diplom atica, I. p. 514.

Tekst 197. (Bronnenboek nr 34)
821

151



Tekst 203. (Bronnenboek nr 37)
825, april en mei
N a te Aken het heilig Paasfeest gevierd te hebben vertrok  de keizer tegen het begin van de lente 
naar Noviomagus (N oyon) om  er te jagen. A an de gezanten van de Bulgaren gaf hij opdracht om 
tegen het midden van mei n aar A ken te kom en. N a de beeindiging van de jach t ontving hij het 
gezelschap van de Bulgaren.
Bron: Annales E inhardi de gestis Ludovici, H dF , VI, p. 185.

Tekst 204. (niet in het Bronnenboek)
825, September
Na deze rijksvergadering zond Lodewijk (de V rom e) de jongste van zijn zonen n aar Beieren, en 
bleef hij te Noion in gezelschap van zijn andere zoon Lotharius. De hele m aand September hield 
hij zich onledig met de jach t.
Bron: Gestes de Louis le D ebonnaire, H dF , VI, p. 148.

DEJACHT

De kronieken wemelen van berichten over de jacht doordeKarolingers, welketochten 
soms weken duurden, onderbroken door bezoeken of rustpauzen in verschillende re- 
sidenties. Uit 827 is een jacht bekend van Noviomagus naar Compiegne, Quierzy en 
Aken. Uit 830 een van Compiegne naar Servais, Samoussy, Corbeny en Noviomagus. 
In beide gevallen moet natuurlijk Noyon gelezen worden, al houdteen franse historica 
het op Nijmegen (Revue du Nord 1980, p. 50), wat alleen aantoont hoe fataal zelfs de 
franse historici in de Nijmegen-mythe verstrikt zijn. Met deze terloopse berichten is 
niet veel te beginnen, omdat er teveel onzekere faktoren tussen de onderscheiden 
stopplaatsen liggen.

Tekst 205. (Bronnenboek nr 38)
825, november
... na de rijksvergadering is hij naar A ken teruggekeerd. In deze tijdgebood  hij dat de vrede,d ie 
hij van de N oorm annen  gekregen had , in de m aand ok tober bevestigd m oest w orden, en nadat 
alles afgehandeld was wat o p d e  rijksvergadering besloten m oest w orden, begaf hij zich met zijn 
zoon L otharius naar Noviomagus (N oyon), na zijn zoon Lodewijk naar Beieren gezonden te 
hebben. N a de herfst met de jach t doorgebrach t te hebben, keerde hij in het begin van de w inter 
naar het paleis van Aken terug.
Bron: Vita Ludovici im peratoris, H dF , VI, p. 107. M G S, II, p. 629.

Annales regni F rancorum , R au, o .a. V, p. 142.
Annales F rancorum , H dF , VI, p. 262.

Tekst 206. (Bronnenboek nr 39)
826, juni 10
Keizer Lodewijk de Vrome geeft aan  Boso enig goed in het graafschap Vercellibij Parm a (It.) in 
ruil voor 8 mansi en een kapel in Bechi naast het dom ein van het rijk dat N ium aga heet. 
Bron: Benassi, Codice diplom atico Parm ense, I, p. 1.
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Nota: Het tekent het geografisch w anbegrip v a n ’t B ronnenboek ten voeten uit, dat het van Bechi 
Beek bij Nijmegen m aakt, en een zaak uit Italie aanhaalt om  een koninklijk dom ein in Nijmegen 
te bewijzen, w aarvan nim m er een spoor gevonden is. H et ligt niet v o o rd e  hand, dat goederen 
geruild worden tussen Parm a en Beek. Niumaga betekent hier zonder veel twijfel Novellare ten 
oosten van Parm a. De m oderne naam , sam engesteld uit Nova en villa is een vol synoniem van 
N oviom agus. Zie ook teksten 350 en 463.

Tekst 207. (Bronnenboek nr 40, gedeeltelijk)
827
De keizer hield twee rijksvergaderingen, de ene te Noviomagus (N oyon) wegens de valse belof- 
ten van R orik, de zoon van koning G odfried van de N oorm annen, die beloofd had  voor de kei
zer te zullen verschijnen. De andere werd gehouden te C om piegne, ...(hier stop t het B ronnen
boek. De tekst gaat verder): w aar hij de jaarlijkse geschenken ontving en hij instrukties gaf aan 
hen, die naar de m ark van Spanje gezonden werden. Zelf hield hij zich to t aan  het begin van de 
w inter op in Compiegne en Quierzy en de andere naburige paleizen.
Bron: A nnales E ginhardi de Gestis Ludovici Pii, H dF , VI, p. 188.

Tekst 208. (niet in het Bronnenboek)
827, augustus 2
Keizer Lodewijk de Vrome geeft aan  de abdij van St. M edard  te Soissons het klooster van St. 
S tephanus te Choisy-en-Bac in het distrik t van Noviomus (N oyon) aan de rivier de Aisne. 
Bron: A cta Sanctorum  Boll. part. 1.

Tekst 209. (Bronnenboek nr 41)
828
Er is een koninklijk dom ein in de M aasgouw , ongeveer 8 gallische mijlen van de stad A ken ver- 
wijderd, dat de inwoners Gangludem (G ingelom ) noem en... G erw ardus de bibliothecaris van 
het paleis, die toen tevens door de koning belast was met het onderhoud  van de paleizen, kwam 
van Noviomagus (N oyon) en reisde n aar het paleis van Aken. Toen hij op zekere nacht in het d o 
mein verbleef, vroeg hij aan zijn gastheer o f hij onlangs iets nieuws van het paleis gehoord had. 
Bron: T ranslatio  et m iracula SS. M arcellini et Petri, M G S, XV, p. 258.

Nota: Van G angludem  heeft Blok G angelt (D l.) gem aakt, zodat de reis van N oviom agus naar 
A ken leek van Nijmegen a f gekom en te zijn. De ju iste  determ inatie is Gingelom, op 8 km  zuid- 
west van Sint-Truiden en op 3 km oost van Landen, geboorteland  van d e  Pepijnen, w aar het be- 
staan  van dom einen voor de hand ligt. M ijn eerdere veronderstelling van W alhorn  ten zuid- 
westen van Aken is hiermee verbeterd. G ingelom  ligt op 70 km van Aken, zodat het aan ta l van 
8 mijlen niet juist is; het m oet 15 zijn.

Tekst 210. (niet in het Bronnenboek)
828 en 831
K eizer Lodewijk de Vrome verleent aan  de kerk van S traatsburg  tolvrijheid “ in alle steden, 
burchten , overgangen (veren) en havens, behalve te Quentovicus (aan de Canche), Dorestadum 
(A udruicq) en Sclusas (Lecluse bij D ouai)” .
Bron: C hartae Ludovici Pii. H dF , VI. p. 649.

Nota: De schikking van D orestadum  tussen Q uentovicus en Lecluse m aakt nogm aals duidelijk 
dat D orestadum  geen nederlandse plaats is.
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___________
A U D R U IC Q . P a n o ra m a  v an  de  s ta d , gez ien  v a n u it  h e t zu id en . V lak  a c h te r  de 
s ta d  d a a lt  he t la n d s c h a p  a b ru p t  v a n  9 m  to t  0. B oven  is ene deel v a n  h e t v ro eg ere  
A lm ere  te zien.

QUENTOVICO ET DORESTADO VEL AD CLUSAS

In de oorkonden over de tol (zie de teksten 210 en 356) staat Clusas als derde plaats. 
Het is Lecluse bij Douai aan de samenvloeiing van verschillende rivier.en, een punt bij 
uitstek voor handel en scheepvaart, maar ook gelegen in het m iddelpunt van de water- 
staatswerken, die de Romeinen hadden aangelegd tot onderlinge verbinding van de 
zuidelijke, oostelijke en westelijke rivieren van Frankrijk. De vernoeming en situatie 
van Lecluse tussen Quentovicus (in de buurt van Etaples) en Dorestadum - Audruicq 
doet zelfs vermoeden dat de drie plaatsen deel uitmaakten van een tolsysteem en dat, 
omdat beide andere zeehavens waren, Lecluse het voornaamste punt van doorvoer 
was naar het achterland. Wie in een van de havens invoerrechten had betaald, was van- 
zelfsprekend vrij van doorvoerrechten te Lecluse, wat de tekst ook schijnt te zeggen 
omdat hij spreekt van een tol van de keizer op de drie plaatsen, Een en anderduidt aan 
dat de drie plaatsen organisatorisch bij elkaar horen, een argument te meer om Dore
stadum ook in Frankrijk tezoeken. Van Clusas maakt Blok (o.c. p. 85) de Alpenpassen! 
Hoe dit naamkundig in elkaarzit, laatde naamkundige maarzwemmen. Desondanks is 
deze slag met de pet toch weer prompt de literatuur ingegaan. Dhaenens (De karolin
gische periode. In: Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden, I, p. 105) laat zelfs 
Clusas weg overeenkomstig het heersende goede (?) gebruik van de historici om de 
originele naam van de bronnen maar achterwege te laten, en schermt derhalve met de 
Alpenpassen om Nederland in de 8e eeuw al een Europa-wijde handel te geven. Na- 
schrijven en gedekt zijn door andere “ gezaghebbende” auteurs is helaas het handwerk 
van de huidige historici.

154



Deze tekst maakt ook duidelijk, dat Dorestadum een franse plaats was. Laten we de 
geografische gegevens, die de teksten over Dorestadum bevatten, eens op een rijtje 
zetten. In de serie teksten, die voornamelijk Noviomagus op het oog heeft, raken die 
misschien wat op de achtergrond. Ik verwijsnaar de nummers van mijn teksten. Zij lag: 
... ca. 670, volgens de Geograaf van Ravenna in de buurt van Boulogne.
210. 828, 838, tussen Quentovicus en Lecluse.
224. 834, in de nabijheid van Frisia - Vlaanderen.
226. 836, bij Witla - Wissant en Frisia - Vlaanderen.
242. 847, bij de Batua - Bethune.
243. 847, bij de Renus - Schelde.
244. 850, bij de Menapiers - Cassel en bij Terwaan.
250. 850, bij de Atlantische Oceaan - en de Renus - Schelde.
260. 855, bij Frisia - Vlaanderen.
261. 857, bij de Batua - Bethune.
271. 862, tussen Coulogne bij Calais en Atrecht.
356. 974, tussen Quentovicus en Lecluse.

In Deel III overde bronnen van het bisdom Tournehem komteen nieuwe serie bewijzen 
te voorschijn voor de juiste lokalisatie van Dorestadum te Audruicq. De opgegraven 
nederzetting te Wijk bij Duurstede is uit de 10e of 11 e eeuw en hette MUNNA (zie de 
teksten 384 - 387), zodat die uit hoofde van de simpele chronologie al niet te rijmen is 
met de bovenstaande teksten. Men kan derhalve ophouden met de baarlijke nonsens 
over Wijk bij Duurstede. Zie “ Holle Boomstammen” , hoofdstuk V (p. 167 e.v.), waar ik 
de foutieve methodiek van de opgraving heb uiteengezet. De “ christelijke” broche 
heeft men al lang laten vallen; met het “ karolingisch” hout, een technische misgreep 
omdat aan utiliteits-hout altijd een periode van vele jaren, soms eeuwen voorafgaat, 
wordt nog geschermd om Wijk bij Duurstede toch maar “ karolingisch” tekunnen hou- 
den.

Tekst 211. (niet in het Bronnenboek)
830, april
In dezelfde tijd werd het land van A lam annia aan K arei (de Kale) toegewezen. Nu had Lotha- 
rius eindelijk een redelijk lijkend m otief voor zijn ontevredenheid; hij begon al zijn broers en het 
gehele volk op te zetten onder het voorw endsel dat het bestuur van het rijk gered m oest worden. 
D aarom  overvielen zij met een menigte lieden hun vader in Compiegne. Zij dw ongen de konin- 
gin om  de kloostersluier aan te nemen... L otharius, die zich zo van de m acht m eester had ge- 
n iaakt, hield zijn vader en Karel (de Kale) in gevangenschap.
Bron: N ithardi H istoriae, H dF , VI, p. 65.

Nota: N a de dood vankeizerin  Erm engardis in 818 huw de L odew ijkde Vrom e in 819 m et Jud ith  
van Beieren, dochter van de g raaf van Welf. U it dit huwelijk w erd in 823 een zoon geboren, de 
latere Karel de Kale. Inm iddels had Lodewijk de V rom e al een verdeling van het rijk gem aakt 
tussen zijn zonen Lotharius, Pepijn en Lodewijk (de D uitser). Jud ith  ijverde ervoor dat haar 
zoon ook een deel zou w orden toegewezen; zij was een am bitieuze vrouw, die bovendien to t on- 
genoegen van velen een sterke invloed op de zwakke keizer had. Deze en andere m oeilijkheden 
in het rijk leidden in het jaa r 829 to t een openlijke rebellie tegen de keizer.(L otharius, die zich als 
de volgende keizer beschouwde, liet zich meeslepen en werd zelfs het m iddelpunt van het verzet. 
Leest men de kronieken na, dan blijkt dat alle gebeurtenissen rond deze affaire zich hebben af-
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gespeeld tussen Com piegne, L aon, N oyon, Parijs, Q uierzy en Aken. Volgens de gangbare op- 
vattingen zou de slotfase in Nijmegen hebben plaats gehad; algemeen neem t men aan da t de kei
zer daarheen “ gevlucht” was, wat al niet kan d aar hij onder bew aking stond. Bovendien zou hij, 
indien hij gevlucht was, zonder de m inste twijfel zijn tro o n  definitief verloren hebben. Ten der- 
de: de rebellen zouden zich nim m er naar N ijm egen hebben laten ontbieden om rekenschap a f  te 
leggen. D e keizer is ter plaatse gebleven, in het centrum  van de rebellie, om op het geschikte m o
m ent te kunnen ingrijpen, zoals de feiten aantonen.

Tekst 212. (Bronnenboek nr 43)
830, oktober
N adat dit alles afgehandeld was, stelde de keizer m et zijn zoon L otharius een andere rijksverga- 
dering vast rond de eerste ok tober te Noviomagus (N oyon), w aar de Saksen en de oostelijke 
(lees: noordelijke) F ranken konden sam enkom en. W ant d aar kwam  van beide zijden, nam elijk 
van de keizer en van Lotharius, een grote m enigte sam en. H ier greep de keizer weer de m acht, en 
beval hij de aanstokers van de daad , wier bedrog on tdek t en wier sam enzwering openbaar ge- 
w orden was, wegens hun rebellie in verzekerde bew aring te stellen to t aan  de volgende rijksdag, 
die hij in Aken zou houden. Terecht werd door alle b isschoppen ,ab ten , graven en andere F ran 
ken geoordeeld, dat zijn echtgenote die hem onrechtvaardig , onw ettig en zonder vonnis ont- 
nom en was, op die vastgestelde rijksdag zou verschijnen en, indien iem and h aar van enig mis- 
d rijf wilde beschuldigen, zij zich volgens de wet kon verdedigen of aan het oordeel van de F ran 
ken onderw erpen. V andaar keerde de keizer n aar A ken terug om  er de w inter doo r te brengen. 
Bron: A nnales Bertiniani, H dF , VI, p. 193.

Nota: De verm elding van de Saksen en de oostelijke (lees: noordelijke) F ranken  wijst vanzelf- 
sprekend niet op D uitsland, m aar op het noorden van F rankrijk  en Belgie. In  het verhaal valt 
het zelfs op, dat uit D uitsland geen enkele bisschop o f w ereldlijk bestuurder in de zaak gemengd 
blijkt te zijn geweest. De rebellie was beperkt to t het oude centrum  van het Frankenrijk . W or
den in de teksten over deze gebeurtenissen ergens G erm ania o f de G erm anen genoem d, dan 
m oeten die term en eveneens w orden opgevat in de zin van het naastaangelegen gebied in het 
noorden  van F rankrijk  en Belgie.

Tekst 213. (Bronnenboek nr 44)
830, oktober
Eindelijk hield de keizer in de m aand ok tober zijn rijksvergadering in de villa Niumaga (Noyon). 
D aa r zond hij enigen van hen, die hem de voornoem de beledigingen hadden aangedaan, in bal- 
lingschap en nam  hij hen hun  funkties af. Op dezelfde rijksdag werd op gezag van de paus of 
d o o r het eenstem m ig oordeel van de bisschoppen besloten en overeenkom stig het kerkelijk 
recht uitgesproken, dat de keizer zijn vrouw  als wettige echtgenote m oest beschouwen. H ij zond 
m eteen enige rijksgroten n aar haar toe, opdat deze h aar eervol naar hem toe zouden brengen. 
D aarna  stuurde hij zijn zoon K arel en bisschop D rogo , h a a rb ro e r , met andere rijksgroten om 
h aar plechtig en eervol naar het paleis van A ken te begeleiden. N adat deze rijksdag in Niumago 
(N oyon) afgehandeld was, keerde de keizer n aar het paleis van A ken terug, om er de winter 
d o o r te brengen, w aar hij zijn vrouw  keizerin Jud ith  ontving en in h aar vroegere eervolle staat 
herstelde.
Bron: Annales M ettenses Priores, H dF , VI, p. 210.

Nota: N adat keizer Lodewijk zijn gezag had  hersteld, wilden zijn tegenstanders hem toch nog 
blijven vernederen met de bewering dat Jud ith  nu k loosterzuster was en dat hij heiligschennis 
zou plegen met haar weer als echtgenote te nem en. O fschoon het duidelijk was dat h aar kloos- 
terlijke staat doo r geweld afgedwongen en derhalve niet geldig was, vroeg Lodewijk de beslis-
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sing van de paus en de bisschoppen, die terecht oordeelden d a t Ju d ith  onverm inderd als wettige 
echtgenote beschouwd moest worden.

Tekst 214. (niet in het Bronnenboek)
830, oktober
D aarna  hield de keizer in de m aand ok tober zijn rijksdag in de villa Niumaga (N oyon), w aar hij 
enigen van hen, die hem de voornoem de beledigingen hadden  aangedaan, in ballingschap zond 
en uit hun funkties ontzette... N adat deze rijksdag in Niumaga (N oyon) afgehandeld was, is de 
keizer vandaar teruggekeerd en in A ken aangekom en om  er de w inter doo r te brengen. 
Bron: A nnales M ettenses, H dF , VI, p. 212.

Tekst 215. (Bronnenboek nr 42)
830, november
Toen de herfst naderde, wilden de tegenstanders van de keizer d a t ergens in Francia een rijksdag 
belegd zou w orden. De keizer echter, die niet veel vertrouw en in Francia stelde en m eer op de 
Germanen vertrouw de, wist handig zijn doel te bereiken. Hij lokte een keizerlijk besluit uit, dat 
het volk in Neomaga (Noyon) samen moest kom en. In  de vrees dat het aan ta l van zijn tegenstan
ders d a t van zijn getrouwen zou overtreffen, beval hij d a t iedereen, die n aar deze rijksdag zou 
willen kom en, slechts m et een eenvoudig gezelschap zou verschijnen.
Bron: Vita H ludovici im peratoris, M G S, II, p. 633.

Nota: D e term  G erm anen uit deze tekst staat beslist niet synoniem  m et D uitsland; de keizer had 
de steun van de F ranken uit het noorden van F rankrijk  en Belgie. V oor het bepalen van een 
rijksdag en de plaats hiervan m oest de keizer de redelijke m eerderheid van de rijksgroten mee 
zien te krijgen, daar hij dit niet eigenm achtig kon beslissen. H et is een aanw ijzing tem eer dat hij 
zich niet te Nijmegen bevond, w ant daar zou hij alle kon tak ten  verloren hebben. H et aan ta l 
deelnem ers kon hij wel bepalen, d aar d it een m aatregel van orde was, die hij zelf kon beslissen. 
Een en ander toont aan , dat Lodewijk de zaak handig heeft gespeeld, en dat hij in de buurt op de 
uitkijk  stond om toe te slaan, ondanks da t hij in Com piegne gevangen zat.

Tekst 216. (Bronnenboek nr 46)
830, november
Eindelijk kwam men te Neumaga (N oyon) sam en w aar heel G erm ania sam engestroom d was om 
de keizer te helpen. De keizer wilde eerst de krachten  van zijn tegenstanders verm inderen, en 
vroeg ab t H ilduinus beschuldigend, w aarom  hij als vijand gekom en was, terwijl geboden was 
met een klein gezelschap te kom en. Toen deze dit niet kon  ontkennen, werd hem  bevolen on- 
middellijk het paleis te verlaten en met weinig mensen n aar Patrisbrunna (Pierrefonds) te gaan 
en d aar de w inter door te brengen. De abt W alach werd n aar zijn klooster van Corbie terugge- 
stuurd  en verm aand d aa rd e  regel tedoen  onderhouden. T oen de tegenstanders van de keizer dit 
zagen, spanden zij in w anhoop alle krachten in en overlegden zij de hele nacht in het huis van 
L otharius, de zoon van de keizer. Zij spoorden hem aan een oorlog te beginnen o f  tegen de wil 
van de vader ergens heen te gaan... (uiteindelijk verzoende L otharius zich met zijn vader)... 
H ierna liet de keizer alien, die aan deze goddeloze sam enzwering hadden deelgenom en, in ver- 
zekerde bew aring stellen... N adat dit afgehandeld was, ging de keizer n aar Aken om d aar de 
w inter doo r te brengen.
Bron: V ita H ludovici im peratoris, M G S, II, p. 633.

Tekst 217. (Bronnenboek nr 45)
830, november
In datzelfde ja a r kwam de keizer n aar het kasteel van Noviomagus (N oyon) (sommige uitgaven 
geven: Niwimagum), dat gelegen is aan  de rivier die Valum (W alum ) (Oise) w ordt genoem d.
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Een grote menigte u it al zijn rijken kw am  naar hem  toe, w aaronder ook zijn tegenstanders. De 
keizer overw on hen, verdeelde hen en gaf hen bevelen. Zijn zoon L otharius beloofde onder ede 
voortaan  trouw  te zullen zijn, en nadien nim m er m eer zulke dingen te doen. D aar werd ook 
Jesse (bisschop van Amiens) door een rechtvaardig oordeel van de bisschoppen afgezet. Zijn 
gelijknamige zoon (Lodewijk) was ook aanwezig, die zijn vader in alle zaken had bijgestaan. 
V andaar vertrok de keizer naar zijn zetel van A ken, w aar zijn echtgenote (Judith) zich bij hem 
voegde, die hij eervol ontving, wat paus G regorius m et de andere bisschoppen bevolen had. 
Bron: Thegani vita H ludovici im peratoris, H dF , VI, p. 81. M G S, II, p. 598.

Tekst 218. (niet in het Bronnenboek)
830, november
De keizer lokte een bevel uit, dat de volken in Neomaga (N oyon) sam en zouden kom en ... Einde- 
lijk kwam  hij in Neumaga (N oyon) aan...
Bron: V ita H ludovici im peratoris, M G S, II, p. 633.

Nota: De tekst verm eldt niets nieuws. Hij toon t aan  d a t dezelfde schrijver op korte afstand van 
elkaar, verschillende schrijfwijzen van de naam  gebruikt.

Tekst 219. (niet in het Bronnenboek)
830, november
Enkele m aanden later, nadat de keizer zijn echtgenote weer to t zich had genom en, begaf hij zich 
n aa r de burch t van Noviomagus (N oyon). N adat bisschop Jesse (van Amiens) met velen ge- 
vangen genom en was, die zich in zijn onnozelheid had verstout om de koningin, to t verbetering 
van haar leven, de kloostersluier op te leggen, werd hij u it zijn bisschopsam bt gestoten... w aar- 
toe de keizer de bisschoppen dwong. A nderen stelde hij in verzekerde bew aring en veroordeelde 
hij to t verbanning.
Bron: Ex actis S. Frederici episcopi, H dF , VI, p. 328.

Tekst 220. (niet in het Bronnenboek)
830, november
O p de rijksdag te Noviomagus (N oyon) oordeelde de keizer over alien, die tegen hem in opstand 
gekom en waren. Somm igen van hen zette hij uit hun am bten; van anderen nam  hij bezittingen 
in beslag; weer anderen zond hij in ballingschap. H ierdoor veroorzaakte hij opnieuw  tegen- 
stand  tegen zichzelf en zijn echtgenote Jud ith , niet alleen van het volk m aar ook van zijn zonen. 
Bron: Annales Fuldenses, M GS, VI, p. 210.

Tekst 221. (niet in het Bronnenboek)
830, november
H en overwon de keizer n aar w aarheid in het paleis van Novio (N oyon) op de rivier de Valum 
(Oise). O p bevel van paus G regorius nam  hij de koningin weer to t zich, die hem  te Aken ont- 
m oette.
Bron: Ex M ariani C hronico, H dF , VI, p. 228. M G S, V, p. 550.

Tekst 222. (Bronnenboek nr 47)
830, november 11
Lodewijk de Vrom e en zijn zoon L otharius schenken een k looster aan  de kerk van A quilea. 
Gegeven te Niumaga (N oyon) in het koninklijk  paleis.
Bron: M igne, Patrologia Latina, 104, 1190.

Nota: D aar de gebeurtenissen in verband m et de opstand  tegen de keizer zich in N oyon afspeel- 
den, ligt het voor de hand dat in deze oorkonde eveneens N oyon gelezen m oet w orden.
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Tekst 223. (Bronnenboek nr 48)
831, januari
Tegen de K alenden van februari, zoals bepaald w as,h ield  hij een rijksdag, w aar hij bevolen had 
dat al degenen moesten verschijnen, die het ja a r  tevoren do o r hun opstand, eerst in Compiegne, 
daarna  in Niumago (N oyon) de keizer beledigd hadden, om  over hun zaak te beraadslagen en 
het oordeel uit te spreken.
Bron: A nnales Bertiniani, uitg. G rat, p. 3.

Nota: H et is mogelijk, zelfs zeer w aarschijnlijk, d a t deze tekst geplaatst m oet w orden in het be
gin van het ja a r 830.

Tekst 224. (niet in het Bronnenboek)
834
O ndertussen kwam een vloot van N oorm annen  in Frisia (V laanderen) en vernielde een deel 
daarvan . V andaar vertrokken zij over Vetus Trajectum  (T ournehem ) naar de haven die Dore- 
stadum (A udruicq) heet, w aar zij alles vernielden. Veel mensen doodden  zij; anderen voerden zij 
als gevangenen weg; een deel van de stad vernielden zij doo r brand.
Bron: A nnales Bertiniani, H dF , VI, p. 106. M G S, I, p. 428.

Nota: D e tekst is later dan de gebeurtenis geschreven. O pvallend is de naam  Vetus Trajectum. 
T ournehem  is in 857 door de N oorm annen  veroverd en to taa l verwoest. De naam  is in stand  ge- 
bleven en werd nadien nog gebruikt om het bisdom  van St. W illibrord aan te duiden; nu sprak 
men van Vetus (het oude) Trajectum .

Tekst 225. (niet in het Bronnenboek)
835
Toen de keizer op die rijksdag (C rem ieux-sur-le-Rhone) verbleef, vielen de N oorm annen  voor 
de tweede keer Dorestadum (A udruicq) aan, dat zij verw oestten en plunderden.
Bron: A nnales Bertiniani, H dF , V III, p. 36.

Tekst 226. (niet in het Bronnenboek)
836
De N oorm annen vielen heftig Gallie binnen. Zij vernielden Dorestadum (A udruicq), de plaats 
A ndow erpium  (de “ aanw erp” bij M arck bij Calais) en de haven W itla (W issant) bij de m ond 
van de M osa (niet de M aas m aar de M oeze, algem een vlaam s w oord voor m oeras o f moerassige 
rivierm ond) en eisten schatting van de Frisones (Vlam ingen). V andaar verw oestten zij het eiland 
W alacria (tussen Brugge en U itkerke) en eisten ook daar schatting.
Bron: H istoria regum F rancorum , H dF , V II, p. 259.

Nota: De tekst p laatst alles in Gallie; derhalve is het niet N ederland. A ntw erpen, de norm ale op- 
vatting, bestond op dit tijdstip noch in w erkelijkheid, noch naam kundig. W itla lag niet bij 
V laardingen, doch was W issant; de twee nam en zijn synoniem  en betekenen resp. wit land en 
wit zand. W alacria was een eiland tussen Brugge en U itkerke (zie tekst 373); het nederlandse 
W alcheren bestond nog niet.

Tekst 227. (Bronnenboek nr 50)
837
De N oorm annen... vielen het eerst de kust van Vlaanderen aan , m aar werden daar doo r de be- 
stuurders verdreven. Vervolgens probeerden zij hetzelfde in de m onding van de Seine, w aar zij 
verdreven werden... en kwamen de N oorm annen weer in Frisia (V laanderen). In het ja a r  837
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doodden  de N oorm annen velen in het eiland, d a t W alacria heet (tussen Brugge en U itkerke). 
Toen zij d aar enige tijd verbleven hadden, kw am en zij naar Dorestadum (A udruicq), w aar zij 
eveneens schatting eisten. Toen keizer Lodewijk dit hoorde, haastte hij zich naar zijn burcht van 
Noviomagus (N oyon). N adat de N oorm annen zijn kom st vernom en hadden, trokken  zij zich 
terug.
Bron: C hronicon de gestis N ortm annorum  in F rancia , H d F , VI, p. 204.

Nota: O fschoon de schrijver eenm aal V laanderen, de andere keer Frisia geeft, had hij toch de
zelfde streek op het oog. D e tekst toon t ten overvloede aan , dat D orestadum  en N oyon in de
zelfde streek lagen. D e keizer begaf zich n aar Noyon om dat de dreiging van de N oorm annen op 
het noorden van F rankrijk  was gericht.

Tekst 228. (Bronnenboek nr 49)
837
(Dezelfde tekst als de vorige m aar met een ander slot.)... T oen de keizer dat hoorde, liet hij de 
reis (naar Rome) schieten, en keerde terug naar Gondreville (op 25 km zuid-oost van Com- 
piegne); m et geheel zijn leger trok hij n aar de burch t van Noviomagus (Noyon), dat gelegen is op 
de rivier Valum (Oise).
Bron: Thegani vita H ludovici, H dF , VI, p. 86. M G S, II, p. 604.

Nota: De keizer, reeds op weg naar Rom e, vanzelfsprekend over de norm ale route naar M ilaan, 
keerde over Gondreville naar N oviom agus terug. Deze tekst vorm t een zo afdoend bewijs dat 
N oviom agus N oyon was, dat het een mysterie is hoe het B ronnenboek nog Nijmegen durft le- 
zen. D at toon t een oogafwijking van 300 km aan.

Tekst 229. (Bronnenboek nr 51)
838, mei - augustus
De keizer zond hem (Lodewijk de D uitser) n aar huis met de opdrach t in de m aand mei opnieuw  
te Noviomagus (Noyon) voor hem te verschijnen. D aarheen besloot de keizer overeenkom stig 
een afspraak te gaan, opdat door zijn aanw ezigheid de schade zou worden voorkom en, zoals die 
in de voorbije jaren  door de onbeschaam dheid van de p iraten  (N oorm annen) en de laksheid van 
de onzen veroorzaakt was. In de streken langs de zee liet hij sterke verdedigingswerken aanleg- 
gen. Intussen vertrokken de zeerovende N oorm annen uit hun vaderland, m aar er stak plotse- 
ling een storm  op, zodat velen om kw am en en slechts weinigen aan de dood ontsnapten . Volgens 
bevel haastte Lodewijk zich voor zijn vader te verschijnen. Na een onbehoorlijke w oordenwis- 
seling on tnam  zijn vader hem alles wat hij zich aan  deze en de andere zijde van de Renus (Schel
de) toegeeigend had, namelijk: H elisatia (Elzas), Saxonia (noorden van F rankrijk), Toringia 
(D oorn ik), Austria (A ustrachia, O strevant) en Alamannia (deel van noord-Frankrijk).
Bron: Annales Bertiniani, H dF , VI, p. 199. Uitg. G ra t, p. 23.

Nota: De begerigheid van Lodewijk de D uitser was gericht op het germaanse deel van het noo r
den van F rankrijk  en niet op gebieden in D uitsland. D it w ordt mede duidelijk door de volgende 
teksten.

Tekst 230. (niet in het Bronnenboek)
838, juni 14
Keizer Lodewijk de Vrome houdt, in tegenw oordigheid van Lodewijk de D uitser en K arel de 
Kale, verschillende rijksgroten en bisschoppen, een rechtszaak betreffende een usurpatie in het 
nadeel van de abdij van St. Bonifatius te Fulda. D e zaak werd behandeld en de u itspraak be- 
paald  voor de volgende zitting te K aragoltesbach in de Saalgouw. Deze zitting vond plaats “ in
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het paleis bij de stad Noviomagus” (Noyon).
Bron: D ronke, Codex diplom aticus Fuldensis, p. 226.

Nota: D e tekst geeft aanleiding to t de opm erking dat hier de stad N oyon w ordt verm eld. Ge- 
durende de gehele periode van het bestaan van de karolingische residentie, ten onrechte in Nij
megen gelokaliseerd, kom t u it de bronnen  geen enkel detail naar voren van de stad  Nijm egen, 
noch van de verre om trek, zodat blijkt d a t alleen de palts verkeerd geplaatst is; met de andere 
details was dat trouw ens onmogelijk.

Tekst 231. (Bronnenboek nr 52)
838, juni
De keizer hield in de m aand ju n i een rijksdag te Noviomagus (N oyon). O p advies van enige voor- 
name F ranken  nam  hij het besluit om zijn zoon Lodewijk (de D uitser) het bestuur over de ooste
lijke (lees: noordelijke) F ranken te ontnem en, dat deze tevoren van hem als gunst ontvangen 
had.
Bron: A nnales Fuldenses, H dF , VI, p. 210. M G S, I, p. 361.

Tekst 232. (niet in het Bronnenboek)
838
A rchardus, bisschop van Noviomagus (N oyon), is aanw ezig op de rijksdagen van A ken en Qui- 
erzy.
Bron: G allia C hristiana, IX, p. 988.

Tekst 233. (niet in het Bronnenboek)
840
Op het concilie van Ingelenheim , een andere karolingische residentie, is Im m o de bisschop van 
Noviomacensis (N oyon) aanwezig.
Bron: M G H , Concilia, II, p. 798.

Tekst 234. (niet in het Bronnenboek)
841, September
D aarna  belastte hij (Karel de Kale) eerbiedig, zoals zijn gew oonte was, bisschop Im m o (van 
N oyon) om naar zijn broer L otharius te gaan en hem  te vragen zich te herinneren dat hij zijn 
broer en petekind was...
Bron: N ithardi H istoriae, H dF , VI, p. 75.

Tekst 235. (niet in het Bronnenboek)
841
A an H eriold, die m et de overige zeerovers van de N oorm annen  gedurende enige jaren  Frisia 
(V laanderen) en andere christelijke streken met zoveel onheilen getergd had, wat omwille van 
hem (L otharius) to t belediging van zijn vader gebeurde, gaf hij (L otharius) als dank voor deze 
verdienste (sic!) G ualacras (tussen Brugge en U itkerke) en enige andere naburige p laatsen in 
leen.
Bron: Annales Bertiniani, H dF , V II, p. 60.

Tekst 236. (niet in het Bronnenboek)
842, december 24
K arel de Kale bevestigt, op verzoek van bisschop Im m o, het kapittel, van N oyon in de im muni- 
teit, eertijds verleend door zijn voorgangers Pepijn de K orte, Karel de G ro te  en Lodewijk de 
Vrome. De bisschop w ordt genoemd: Im m o de bisschop der kerk van V erm andois, D oorn ik  en

161



Noviomagensis (Noyon).
Bron: C artulaire du chapitre de N oyon, fol. 40.

Levasseur, A nnales, p. 681.

Nota: Een voorheen gem aakte opm erking m oet nog toegespitst worden. G edurende de drie 
eeuwen, d a t de aanwezigheid van de K arolingers en de O ttonen te Nijmegen is verondersteld, 
blijkt deze de stad niets te hebben opgebracht. Z ou zij geen gunsten ontvangen hebben, wat al 
vreem d is, dan is het volslagen onaanvaardbaar d a t er geen spoor van enig bestuur is aan  te wij- 
zen. D it kan men vanzelfsprekend niet afdoen m et de bewering, al kwam die van een professor 
van de “ Ecole des C hartes” te Parijs (en toen  kreeg ik een dieprode “ collegiale” kleur), dat alle 
oorkonden verloren zijn gegaan.

Tekst 237. (niet in het Bronnenboek)
843
De zeerovende N oorm annen vielen onder hun aanvoerder H asting Francia binnen. Zij bereik- 
ten een haven en verw oestten zw aar het land van Vlaanderen. Zij drongen zover het land van 
Terwaan en Noviomense (N oyon) binnen dat zij zelfs to t bij St. Quentin kw am en, w aar zij het 
k looster van de m artelaar in b rand  staken. Buiten de poorten  van de stad Noviomensis (Noyon) 
lieten zij niets onaangeroerd  o f onbeschadigd.
Bron: H istoria Franciae, H dF , V II, p. 224.

Tekst 238. (niet in het Bronnenboek)
845
De N oorm annen verw oestten het rijk van K arel (de Kale), kw am en per schip o-ver de Seine tot 
aan  Parijs, en na van deze plaats en de bew oners van het land veel schatting ontvangen te heb
ben, trokken zij vredig weg... In Frisia (V laanderen) leverden zij nog drie gevechten... Een 
burch t van Saxonia (noorden van F rankrijk ), H am m aburg (H am es-Boucres, op 9 km zuid van 
Calais) genoem d, ontvolkten zij en ongestraft wisten zij te ontkom en,
Bron: Rudolfi Fuldenses A nnales, H dF , I, p. 364; V II, p. 161.

Annales M ettenses, H dF , V II, p. 185.
H erim anni Aug. C hronicon, M G S, V. p. 104.

Tekst 239. (niet in het Bronnenboek)
846
Vervolgens zijn door hen (N oorm annen) verwoest: de stad  N antes, het klooster Dee, B ordeaux, 
Saintes, A ngoulem e, Limoges, Parijs, T ours, Beauvais, Noviomagus (N oyon), O rleans, Poitiers 
en ontelbare burchten  en kloosters.
Bron: C hronicon A dom ari, H dF , V II, p. 226; M G S, IV, p. 121.

Tekst 240. (niet in het Bronnenboek)
846
De zeerovers van de N oorm annen vielen Frisia (V laanderen) aan, vernielden er provincies en 
kerken en doodden er veel volk. Toen de Vlamingen dit vernam en, kw am en de bisschoppen en 
abten  van de naburige streken met de relieken van hun heiligen naar St. O m aars, om dat deze 
p laa ts doo r de goddelijke voorzienigheid m et een sterke m uur en veel torens verdedigd was. D it 
zijn de heiligen, die wegens deze vervolging in die burch t kwamen: St. Bavo (van G ent), W an- 
dregisilus (van Fontenelle bij R ouaan), A nsbertus, W ulfram  (van Sens), Pictus, Bainus en de 
m aagd A ustreberta, en hun relieken bleven d aar veertig jaren.
Bron: C hronicon N ortm annorum , H dF , V II, p. 152.
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Tekst 241. (Bronnenboek nr 55)
846
Volgens hun gewoonte verwoestten de N oorm annen te vuur O stracia (O strevant bij A trecht) en 
W estracia (ten westen van A trecht) en de plaats Dorestadum (A udruicq) met twee andere 
plaatsen. Keizer Lotharius zag dit, toen hij in zijn burch t van Noviomagus (N oyon) was, m aar 
hij kon  de m isdaad niet wreken. Na een ontzaglijke bu it aan  mensen behaald te hebben en naar 
believen hun schepen gevuld te hebben, keerden zij naar hun  vaderland terug.
Bron: Annales Xantenses, M GS, II, p. 228.

Nota: De nam en O ostergo en W estergo in Friesland verschijnen op z’n vroegst pas in de 12e 
eeuw, en zijn uit dien hoofde al niet identiek met O stracia en W estracia. De naam  O stracia is 
bew aard gebleven in O strevant bij A trecht; de drie andere nam en zijn er verloren gegaan; overi
gens zijn er bewijzen in overvloed, dat landschappen in het noorden  van F rankrijk  bedoeld zijn, 
waar ook de N orthgouw  en de Sudgouw aanw ezig waren om  het geografisch kw artet vol te ma- 
ken; dezelaatste hebben in N ederland altijd eenprobleem gevorm d. E rd ien t nog een andere op- 
merking gem aakt te worden: de tekst is een der 4 die het B ronnenboek over Dorestadum heeft 
opgenom en, vanzelfsprekend om dat deze nog enigszins als nederlands te verkopen was; de tal- 
rijke andere laat het straal liggen. Het zou niet te doen zijn om  bij alle citaten van het B ronnen
boek te signaleren met welke geraffineerdheid de selektie is toegepast. Alle teksten zijn weggela- 
ten, w aaraan ook m aar het minste luchtje van F rankrijk  o f van N oyon zit, zoals alle teksten 
waarin ook franse plaatsen zijn genoem d. De attente lezer zal dit zelf wel opm erken, doch het 
kan dienstig zijn er eens op te wijzen.

Tekst 242. (niet in het Bronnenboek)
847
De N oorm annen  vielen A quitanie aan de zee aan  en roofden er; de stad Bordeaux werd lang be- 
legerd; andere N oorm annen vielen de haven aan, die Dorestadum (A udruicq) w ordt genoem d 
en bezetten het Eiland van de Bataven (Bethune).
Bron: Prudentii Trecensis Annales, M G S, I, p. 443.

Annales Bertiniani, H dF , VII, p. 65.

Tekst 243. (niet in het Bronnenboek)
847
Overigens verwoestten de N oorm annen hier en d aar de christelijke gebieden... voorbij de “vicus 
Dorestadum ” (A udruicq) roeiden zij ongeveer negen mijlen de rivier de Renus op (hier vergist de 
schrijver zich en is de Aa of de Canche bedoeld, o f is het een kopieerfout) tot aan de vicus Megin- 
hardi (M aninghen, op 20 km oost van Etaples), en na d aar buit veroverd te hebben, keerden zij 
terug.
Bron: Annales Xantenses, M GS, II, p. 228.

Tekst 244. (niet in het Bronnenboek)
850
R orik, de neef van H eriold... kwam met veel schepen en m anschappen van N oorm annen in Fre- 
sia (V laanderen) en het Eiland van de Bataven (Bethune) en vernielde andere streken in de om 
geving van de Renus (Schelde) en van de Vahalis (Oise). Toen (keizer) L otharius hem niet kon 
bedwingen, nam  hij hem als vazal aan en verleende hem Dorestadum (A udruicq) en andere 
graafschappen. Een ander deel van de N oorm annen  roofde bij de M enapiers (Cassel), Terwaan 
en andere kuststreken; een deel van hen viel Engeland en de Engelsen aan , m aar werd verslagen. 
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G ra t, p. 59; H dF , VII, p. 66.

Prudentii Trecensis Annales, M G S, I, p. 445.
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Toen dit in de gebieden van Bretagne gebeurde, kwam  een vloot van  N oorm annen onder aan- 
voering van R orik en G odfried in het rijk van L otharius. K ort daarna  echter m oesten zij zich 
van de Walus (Oise) zonder buit terugtrekken; nu vielen zij de streek van Vlaanderen aan, w aar 
zij veel roofden en m oordden.
Bron: C hronicon Fontanellense, H dF , V II, p. 42.

Tekst 246. (niet in het Bronnenboek)
850
De N oorm an R orik... verzam elde een m enigte N oorm annen  en begon zijn zeeroverij in de 
p laatsen van het rijk van Lotharius op de kust van de Noordelijke Oceaan (lees: W estelijke o f 
A tlantische Oceaan). Hij kwam  do o r de Monden van de Renus (Schelde) naar Dorestadum (A u
druicq), da t hij veroverde en bezette. De N oorm annen onder aanvoering van G odfried voeren 
de Seine op en roofden in het rijk van K arel (de Kale).
Bron: Annales Fuldenses, H dF , p. 183; M G S, I, p. 366.

Annales M ettenses, H dF , V II, p. 187.

Tekst 247. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 850
W at zal er geworden van Beauvais? W at van Noviomagus (N oyon) en de andere voornaam ste 
steden van Gallie? M oeten zij alien ten prooi vallen aan de aanvallen van de N oorm annen? 
Bron: C hronicon S. M axentii, H dF , X I, p. 216.

Tekst 248. (niet in het Bronnenboek)
850
Een tekst, te lang om volledig geciteerd te w orden, verm eldt in een adem een aanval van de 
N oorm annen op Frisia (V laanderen), de Batavia (Bethune), G ent, R ouaan en Beauvais. 
Bron: C hronicon N ortm annorum , H dF , V II, p. 153.

Tekst 249. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 850
H incm ar, aartsbisschop van Reims, zendt een brief aan  verschillende bisschoppen, o.a. aan 
Im tno, bisschop van Noviomagus (N oyon).
Bron: M G S, VII, p. 417.

Nota: De index van de M onum enta G erm anica wijst deze bisschop aan Nijmegen toe. H et ge- 
beurt no ta  bene in hetzelfde deel w aar de studenten van Nijm egen H arduinus van N oyon ook 
aan Nijmegen toewijzen. Zelfs bij het raadplegen van de indices blijken zij blind te zijn geweest.

Tekst 250. (niet in het Bronnenboek)
850
R orik  de N oorm an... was onder bew aking gesteld. N adat hij daaru it gevlucht was, werd hij ge- 
steund doo r Lodewijk, de koning van de oostelijke (lees: noordelijke) Franken. N a enige jaren  
verblijf tussen de Saxones (zuid van Boulogne), die aan  de gebieden van de N oorm annen gren- 
zen, verzam elde hij een groot leger en begon het rijk van L otharius aan te vallen, dat ligt tegen 
de kust van de Noordelijke O ceaan (lees: W estelijke, versta A tlantische Oceaan). Hij kwam door 
de Monden van de Renus (Schelde) naar D orestadum  (A udruicq), dat hij veroverde en in bezit 
hield.
Bron: A nnales Fuldenses, H dF , V II, p. 163.

Annales M ettenses, H dF , V II, p. 187.

Tekst 245. (niet in het Bronnenboek)
850
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H ierna ontvolkten de zeerovers van de N oorm annen  Fresia (V laanderen) en de streek van de 
Bataven (Bethune). Zij hielden huis tot aan  het k looster van  St. Bavo te Gent en staken d a t in 
b rand. V andaar trokken zij n aar Rouaan en kw am en te voet to t Bavay d a t zij in b rand  staken. 
Toen zij vandaar terugkeerden, werden zij d o o r de onzen opgew acht en werd een deel van hen 
verdreven.
Bron: A nnales Bertiniani, uitg. G ra t, p. 63.

Tekst 252. (niet in het Bronnenboek)
851
In het ja a r Ons H eren 851 vielen de N oorm annen  m et 252 schepen Fresia (V laanderen) en de 
Bataven (Bethune) aan. Zij plunderden to t bij het k looster van St. Pieter en St. Bavo, d a t Gent 
genoemd w ordt, en staken dit klooster in b rand . Zij wilden n aa r Rouaan trekken, en kw am en te 
voet to t bij Bavay.
Bron: Prudentii Trecensis Annales, M G S, I, p. 446.

Tekst 253. (niet in het Bronnenboek)
851
In het ja a r Ons H eren 851 ontvolkten de N oorm annen  Frisia (V laanderen) en het Eiland van de 
Bataven (Bethune): bij Gent staken zij het k looster van St. Bavo in brand.
Bron: Balduini Ninovensis C hronicon, M G S, XXV, p. 522.

Tekst 254. (niet in het Bronnenboek)
852
G odfried, zoon van H eriold de N oorm an, die voorheen ten tijde van keizer Lodewijk te M ainz 
gedoopt was, viel Lotharius a f  en begaf zich naar de zijnen. M et een sterke m acht en een menigte 
schepenen viel hij Fresia (V laanderen) b innen, daarna  de om streken van de Schelde en tenslotte 
de Seine.
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G rat. p. 35.

Tekst 255. (niet in het Bronnenboek)
853
O psom m ing van de plaatsen door de N oorm annen  aangevallen: Seine, Reims, O rleans, Parijs, 
N antes, Angers, Poitiers, Tours, Loire, A urillac, N eustrie, Bavay, Noviomagus (Noyon), de 
voortreffelijkste steden van Gallie.
Bron: A ppendix, H dF , XI, p. 624.

Tekst 256. (niet in het Bronnenboek)
853
Im m o de bisschop (van Noyon), de abt A delardus van St. O m aars, W antcaldus en Odelricus 
w orden als “ missi dom inici” aangewezen voor het land van Novioino (N oyon), V erm andois, 
A dertiso (H audrecy, A rd.), K ortrijk , V laanderen, de graafschappen van E ngilram nus en W alt- 
candus.
Bron: C apitu laria C aroli Calvi, H dF , X II, p. 616.

Tekst 257. (niet in het Bronnenboek)
853
W at m oet er worden van Bavay, wat van Noviomagus (N oyon) en al de andere eerste steden van 
Gallie? M oeten zij tenonder gaan aan de aanvallen van de N oorm annen  en het zw aard van de

Tekst 251. (niet in het Bronnenboek)
851
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vijand?
Bron: M iracula S. Benedicti, H dF , V II, p. 360.

Tekst 258. (niet in het Bronnenboek)
854
K arel de Kale, koning van W est-Francie, geeft een oorkonde uit ten gunste van de kerk van 
D oorn ik  aan Im m o, bisschop van Noviomagus (N oyon) en D oornik.
Bron: D iplom ata Caroli Calvi, H dF , V III, p. 533.

Tekst 259. (niet in het Bronnenboek)
854
A ndere zeerovers van de N oorm annen on tvolkten  Fresia (V laanderen) en het naastaanliggende 
deel van Saxonia (zuid van Boulogne).
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G rat, p. 35.

Tekst 260. (niet in het Bronnenboek)
855
L otharius gaf geheel Frisia (V laanderen) aan zijn zoon L otharius. D aarom  begaven R orik en 
G odfried (de N oorm annen) zich naar hun vaderland D ania in de hoop daar koning te worden. 
M aar om dat het geluk hen niet toelachte, zetten zij zich neer in Dorestadum (A udruicq) en be- 
heersten het grootste deel van Frisia (V laanderen).
Bron: A nnales Bertiniani, uitg. G ra t, p. 36.

Tekst 261. (niet in het Bronnenboek)
857
De N oorm annen  verw oestten de streek van de Seine en vielen Parijs aan , w aar zij de basiliek van 
St. Petrus en Ste. G enoveva in b rand  staken en alle andere kerken behalve het klooster van St. 
Steven en de kerk van St. V incentius en St. G erm anus en de kerk van St. D ionisius... A ndere 
N oorm annen  nam en met geweld de haven in die D orestadum  (A udruicq) heet en het gehele 
Eiland van de Bataven (Bethune) en alle omliggende plaatsen.
Bron: Annales Bertiniani, H dF , V II, p. 72.

P rudentii Trecensis A nnales, M G S, I, p. 451.

Tekst 262. (niet in het Bronnenboek)
857
De N oorm an R orik, die heerste over D orestadum  (A udruicq), voerde met verlof van de koning 
L otharius een vloot naar de gebieden van de N oorm annen  (N orm andie), en met verlof van H a- 
rik, koning van de N oorm annen, nam  hij het deel tussen de zee en de rivier de Egidora (de Au- 
thie) met zijn aanhangers in bezit.
Bron: Annales Fuldenses, H dF , V II, p. 166. M G S, I, p. 370.

Tekst 263. (niet in het Bronnenboek)
859
K oning Karel (de Kale) riep op verschillende p laatsen vergaderingen van de bisschoppen bijeen 
en begaf zich met zijn neven, de koningen L otharius en K arel, naar een vergadering van bis
schoppen te Seponarias, op vier mijlen afstand van T oul. D aa r b racht hij een akte van beschul- 
diging in tegen G ualino, de aartsbisschop van Sens. Deze zaak werd evenwel uitgesteld wegens 
de afwezigheid van dezelfde Gualino. V andaar begaf hij zich n aar een bijeenkom st met zijn 
b roer koning Lodewijk in het Eiland van de Renus (H et E iland van de Bataven) tussen Autumria- 
cum (Autigny) en Confluentes (Conflans-St. H onorine).
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G rat, p. 80.
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Nota: H et Eiland van de Renus is identiek m et het E iland van de Bataven. D e plaatsnam en 
m aken duidelijk dat Lodewijk zich rond  de Oise bevond.

Tekst 264. (niet in het Bronnenboek)
859
De N oorm annen vielen opnieuw aan  en zij roofden en vernielden het klooster van St. Valery- 
en-Somme en de stad Amiens en alle omliggende plaatsen  met m oord en brand. A nderen van 
hen vielen met dezelfde furie het Eiland van de Bataven in de Renus aan. Zij echter, die aan  de 
Seine verbleven, vielen in de nacht de stad Novioma (N oyon) aan , nam en d aa r bisschop Im m o 
met veel edelen en geestelijken gevangen, en na de stad  verw oest te hebben, voerden zij deze af 
en doodden hen onderweg. Twee m aanden tevoren hadden zij Erm enfridus, de bisschop van 
Beauvais verm oord; het ja a r tevoren B altfridus, de bisschop van Bayeux.
Bron: Annales Bertiniani, H dF , V II, p. 75; uitg. G ra t, p. 81.

Prudentii Trecensis A nnales, M G S, I, p. 453.
C hronicon N ortm annorum , H dF , V II, p. 153.

Tekst 265. (niet in het Bronnenboek)
859
D aarom  kwamen zij n aar de burcht van Laon en w at in de omgeving daarvan lag, roofden en 
vernielden zij. Zij waren van plan n aar Reims te gaan, m aar kw am en over Soissons en Novio
magus (Noyon) om de voornoem de burch t te veroveren en aan hun rijk toe te voegen.
Bron: Annales Bertiniani, H dF , V III, p. 37.

Tekst 266. (niet in het Bronnenboek)
859
In deze tijd verspreidden de N oorm annen zich over A quitanie, om dat de bestuurders onder el- 
kander oorlog voerden en niem and de w eerstand (tegen de N oorm annen) organiseerde. Zij 
staken het eiland H ero (N oirm outier, Vendee) in b rand , het k looster Dee, B ordeaux, Saintes, 
A ngoulem e, Limoges, Parijs, T ours, Bavay, Noviomagus (N oyon), O rleans, Poitiers; verder zijn 
ontelbare kloosters en burchten vernield na de dood  van keizer Lodewijk.
Bron: C hronicon S. M axentii, H dF , XI, p. 216.

Tekst 267. (niet in het Bronnenboek)
859
De N oorm annen... doodden alle geestelijken en bisschop Im m o van Noyon... V an Noyon tot St. 
Denis, van C hartres to t Parijs lieten zij geen stad  o f huis onaangetast.
Bron: R obert W ace, R oum an du Rou.

Tekst 268. (niet in het Bronnenboek)
859
De N oorm annen... vielen met hungew onegew eld  het gebied b innen van de M enapiers (Cassel), 
in de zeebaai die de haven van de IJzer (N ieuw poort) w ordt genoemd.
Bron: M iracula S. Bertini, M G S, XV, p. 509.

Tekst 269. (niet in het Bronnenboek)
860
Een m achtige vloot van de N oorm annen legde te N ieuw poort aan. V andaar trokken  zij naar de 
abdij van St. Bertin (St. O m aars) en de oevers van de IJzer en plunderdfen de gehele streek. Van 
St. O m aars uit plunderden zij de gehele M orinie (Terw aan).
Bron: A nnales Bertiniani, H dF , V II, p. 58.
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K arel de Kale, koning van W est-Francie, schenkt de p laats Bonne M aison in het “ graafschap” 
Noviomus (N oyon) aan de schatkam er van St. D enis bij Parijs.
Bron: D iplom ata C aroli Calvi, H dF , V III, p. 561.

Nota: De bisschop van N oyon fungeerde tevens als g raaf over de stad  en het omliggende gebied, 
zodat hij er ook het wereldlijk bestuur in handen had. D it gevoegd bij de grote zelfstandigheid 
van de stad zelf gaf N oyon een bijzonder sta tuu t, dat zijdelings van belang is geweest voor haar 
residentieel karak ter en er o.a. toe geleid heeft dat zij to t 1047 nog regelm atig doo r de duitse kei- 
zers als residentie kon worden gebruikt.

Tekst 271. (niet in het Bronnenboek)
863
De N oorm annen  kwamen in de m aand januari over de Renus (Schelde) per schip to t bij Colonia 
(Coulogne bij Calais) en na de haven, die D orestadum  (A udruicq) w ordt genoem d, ontvolkt te 
hebben, bereikten zij de stad  Nonmodoca (N em etacum  =  A trecht), w aarheen de Frisii (Vla- 
mingen) gevlucht waren. D aar doodden zij veel handelaars van de Frisii (Vlam ingen) en met 
veel gevangenen bereikten zij een eiland bij de burch t van Neussium (N oisy-le-G rand oost van 
Parijs).
Bron: A nnales Bertiniani, H dF , V II, p. 80.

H incm ari Remensis A nnales, M G S, I, p. 459.

Nota: De tekst bevat drie bewijzen tegen de m ythe van W ijk bij D uurstede, d.w.z. de Schelde, 
Coulogne en A trecht. Nonmodoca w ordt d o o r Van Es (“D o restad ” , biz. 195) vertaald m et “niet 
onbelangrijke nederzetting” , om dat er even verder in de tekst staat “non modica populi multi- 
tud ine” - een niet geringe menigte volks. De naam  is een varian t van N em etacum  - A trecht. 
Deze tocht van de N oorm annen heeft natuurlijk  niet op de Rijn plaats gevonden; dan zou Keu
len (wat m en ervan heeft gem aakt) niet het eerst genoem d zijn. D orestadum  lag derhalve tussen 
C oulogne en A trecht; ergo is het A udruicq. Neussium  is evenm in het duitse Neuss.

Tekst 270. (niet in het Bronnenboek)
860

COLONIA: KEULEN EN COULOGNE BIJ CALAIS

De vergissingen met Colonia, dat Keulen of Coulogne bij Calais kan aanduiden, zijn zo 
oud als de weg naar Keulen. Gregorius van Tours geeftdaarvan een van de markantste 
voorbeelden, natuurlijk niet Gregorius zelf, doch wat men hem ten onrechteindem ond 
legde. Men laat hem waarachtig opdraven om de mythe van Xanten te “ bewijzen” , door 
te suggereren dat hij al over St. V ictor van Xanten geschreven zou hebben, al noemt hij 
de plaats niet. In werkelijkheid heeft deze schrijver alleen gesproken over de St. Victor- 
kerk van Marseille, (Gregoire de Tours, H istoiredes Francs, uitg. Halphen, II, p. 216) en 
over de martelaren Cassius en V ictor die in Auvergne gedood waren (ibid. I, p. 58). Een 
en ander wordt vastgeknoopt aan het feit dat Gregorius enkele malen Colonia ver- 
meldt, dat als Keulen werd opgevat. Een eerste maal verhaalt hij over een inval van de 
Franken in “Germania” . Zij staken de Renus - Schelde over, waarna een groot aantal 
van hen in het Carbonarisch Woud werd gedood (ibid. I, p. 93). Dit woud lag in het 
noorden van Frankrijk. U it het vervolg van het verhaal b lijkt (ibid. I, p. 95) dat de Fran
ken Colonia op het oog hadden, dat door de Romeinen was bezet. Deze staken de Re
nus - Schelde over, verwoestten het land van de Bructeri - Broxeele en van de Chamavi-
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Camphin, terwijl zij onderweg groepen Ampsivarli - Ambrines en Chatti - Katsberg ont- 
moetten. Later verhaalt Gregorius (ibid. I, p. 133) over de opstand, op aanstoken van 
Clovis, van Sigebert tegen zijn vader. Hij verliet Colonia, stak de Renus - Schelde over 
en begaf zich naar het woud van Buchau - Bucquoy bij Atrecht. In deze drie gevallen 
had Gregorius Coulogne bij Calais op het oog. Later (ibid. II, p. 40) komt Colonia weer 
ter sprake en omschrijft Gregorius het als “de stad van Agrippina, die thans Colonia 
heet”. Deze detaillering is niet alleen exakt, maar zij bewijst ook dat Gregorius wel de- 
gelijk het onderscheid kende en maakte tussen de twee Colonia’s. Het spreekt vanzelf, 
dat ook deze verwarring tussen twee steden de nederlandse mythen voedsel heeft ge- 
geven. Zie ook de nota’s bij tekst 386, waar nog een ander Colonia verschijnt en dieper 
op Xanten wordt ingegaan.

Kaart 26.

D e ligging van Noviomagus - N oyon tussen andere m erovingische en karolingische 
residenties in de streek. Drie der belangrijkste kenmerken van de karolingische 
residenties ontbreken te Nijmegen:
1. hun bestaan als koninklijk dom ein.
2. hun onderling verband en de vrij korte afstanden.
3. hun ligging in groepen, wat eveneens blijkt bij de residentie van Aken.
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De N oorm annen kw am en m et veel schepen in Vlaanderen aan  wal, en ondanks de tegenstand 
van de bewoners voeren zij de Renus (Schelde) op en vernielden de rijken van L otharius en L o
dewijk aan beide zijden van de rivier.
Bron: Annales Bertiniani, H dF , V II, p. 87.

H incm ari A nnales, M G S, I, p. 465.

Tekst 273. (niet in het Bronnenboek)
866
De N oorm annen  begaven zich in ju li n aar de zee; een deel van hen keerde naar de pagus Isla 
(Isla =  Lys en Lijzel bij St. O m aars) terug onder de heim elijke goedkeuring van Lotharius. 
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G ra t, p. 37.

Tekst 274. (niet in het Bronnenboek)
867
L otharius... keerde vandaar (F rankfurt) terug en wees de vijand aan om zogenaam d in zijn rijk 
het vaderland tegen de N oorm annen te verdedigen. Hij dacht nam elijk dat R orik met zijn hulp- 
troepen van N oorm annen zou terugkeren, die de inw oners m et hun nieuwe naam  van Cokingi 
(Chocques o f Koksijde) uit Fresia (V laanderen) verdreven hadden.
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G rat, p. 38.

Tekst 275. (niet in het Bronnenboek)
868
Het onderzoek van W illibertus, die door de aartsbisschop H incm ar (van Reims) to t bisschop 
van C halons-sur-M arne gewijd zal w orden... in het k looster van Bretigny in het diocees van 
Reims en de parochie Noviomagus (Noyon).
Bron: Form ulae, H dF , V II, p. 711.

Tekst 276. (Bronnenboek nr 57)
870
V andaar keerde hij n aar Aken terug, w aar hij het Kerstfeest vierde. In het ja a r  870. V andaar 
begaf hij zich naar het paleis van Noviomagus (N oyon), w aar hij een afspraak had  met R orik de 
N oorm an.
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G rat, p. 168.

H incm ari Remensis A nnales, M G S, I, P- 486.

Nota: R orik de N oorm an hield zich op in het noorden  van F rankrijk ; de in terpretatie  Nijmegen 
van het B ronnenboek is een misgreep.

Tekst 277. (niet in het Bronnenboek)
870
Van Aken vertrok koning Karel (de Kale) en keerde hij naar Francia terug en kwam  in de stad 
Noyon. D aar hield hij een vergadering m et een prins van de N oorm annen  die R orik heette (de 
tekst is in het oud-frans geschreven).
Bron: C hroniques de St. Denis, H dF , V II, p. 132.

Tekst 278. (niet in het Bronnenboek)
870
In deze dagen bedreven de N oorm annen weer de zeeroverij. O nder aanvoering van H asting 
kwamen zij via een haven in Francie b innen en drongen zo ver in de streek van V erm andie en

Tekst 272. (niet in het Bronnenboek)
864
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Noviomense (N oyon) door, d a t zij het klooster van St. Q uentin in b rand  staken en buiten de stad 
Noviomensis (Noyon) niets onaangetast lieten.
Bron: H ugonis Floriacensis chronicon, M G S, IX  p. 337.

Tekst 279. (niet in het Bronnenboek)
870
In het ja a r Ons H eren 870... is tussen de glorierijke koningen K arel (de Kale) en Lodewijk een 
verdeling van het rijk gem aakt te Procaspide (onbekend, verm , een verschreven naam ) aan de 
rivier de M aas. D it is het deel dat Lodewijk to t zich n a m :... K eulen, Trier, Luik, S trasburg, Ba- 
zel, de abdijen van Susteren, St. O dilienberg... Echternach, het graafschap Testerbant (W estra- 
chia), de Batua (Bethune), H attuarie , de beneden-M aasgouw  van deze kan t, ook  de boven- 
M aasgouw van die kant... het d istrik t van A ken, het d istrik t van M aastricht... twee delen van 
Frisia die L otharius had gehad... En dit is het deel van het rijk dat Karel ontving: Lyon... het 
derde deel van Frisia (V laanderen).
Bron: H incm ari Remensis A nnales, M GS, I, p. 466.

Nota: Bij deze verdeling, w aarvan de hoofdlijn doo r het zuiden van Belgie loopt, zijn met Frisia 
en Batua beslist geen delen van N ederland bedoeld.

Tekst 280. (niet in het Bronnenboek)
872
In de m aand  oktober kwam hij (L otharius) over de M osa (M aas) naar Traiectum  (Tournehem ), 
w aar hij met de N oorm annen R orik en R udo lf sprak , die hem  per schip tegem oet gekom en w a
ren. R orik, die hem getrouw  was, heeft hij welwillend ontvangen. R udolf, die on trouw  beraam - 
de en overdreven eisen stelde, zond hij onvoldaan weg, terwijl hij zijn getrouw en bevel gaf zich 
tegen diens aanvallen te wapenen. V andaar keerde hij (L otharius) over Attinicium (A ttin  bij 
M ontreuil) terug, en vierde het Kerstfeest in het k looster van St. M edardus (Soissons).
Bron: Annales Bertiniani, uitg. G ra t, p. 40.

Nota: De andere genoemde plaatsen tonen aan , d a t met T raiectum  noch M aastricht noch U- 
trecht is bedoeld, m aar Tournehem , dat overigens m idden in het gebied lag dat doo r de N oor
m annen was bezet.

Tekst 281. (niet in het Bronnenboek)
873
In ju n i voerde een zekere R udolf, een N oorm an  van koninklijk  geslacht, die reeds meerm alen 
het rijk van Karel met ro o f en brand  had aangevallen ,een vloot naar het rijk van Lodewijk... Zij 
echter... vielen de vijand aan, en in een gevecht viel R udo lf als eerste en met hem 80 man; de ove- 
rigen, die niet naar hun schepen konden vluchten, verschansten zich in een zeker gebouw, w aar 
zij doo r de Frisionen (Vlam ingen) w erden belegerd, die onder elkaar overlegden wat zij m et hen 
zouden doen. Toen de een dit, de ander iets anders zei, kw am  een zekere N oorm an, die christen 
geworden was en reeds lang met de Frisionen (V lam ingen) verkeerd had, met een voorstel aan... 
Zijn advies werd tenslotte aangenom en en na gijzelaars gesteld te hebben, lieten zij de anderen 
naar hun schepen terugkeren. Zij betaalden eveneens een grote som geld en beloofden onder 
ede, dat zij niet meer in het rijk van Lodewijk zouden terugkeren. O nder veel verw arring en met 
veel schade, eveneens zonder aanvoerders, trokken  zij uit de streek weg.
Bron: Annales Fuldenses, H dF , V II, p. 178.

Tekst 282. (niet in het Bronnenboek)
875
Paus Johannes V III bevestigt de abdij van St. V aast te A trecht in haar bezittingen “ in de pagus
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van de Batua, die om stroom d w ordt doo r de Renus Bicornis (tw eehoornige Renus) onder deze 
nam en: Rexna, U lfrum en Rotheim . O ok in de kapel van R otheim . Bovendien 36 m ansi aan de 
overzijde van de Renus” . (Zie voor de nam en de lijst der p laatsnam en in de B atua.)
Bron: G uesnon, C artulaire de l’abbaye de St. V aast a A rras.

M artene et D urand , A m plissim a collectio, I, p. 198.

Tekst 283. (niet in het Bronnenboek)
877
Karel de Kale, koning van W est-Francie, bevestigt de abdij van St. Bertijns te St. O m aars in 
haar bezittingen, o.a. te Cassello (Cassel) aan  de overzijde van de Renus (Schelde).
Bron: G uerard , C artulaire de l’abbaye de Saint-B ertin, p. 123.

Nota: O fschoon som migen, w aaronder het B ronnenboek, hiervan het duitse N ederkassel ge- 
m aakt hebben, staat door de oorkonden  van St. Bertijns vast dat het franse Cassel is bedoeld. 
De tekst vorm t het zoveelste bewijs dat Renus de Schelde is. G eplaatst in de juiste tijd en de ju is
te streek, m aakt hij tevens duidelijk dat de abdij de bescherm ing van de koning ingeroepen had 
tegen de aanvallen en aanspraken van de N oorm annen.

Tekst 284. (niet in het Bronnenboek)
878, januari 29
Koning Lodewijk de S tam elaar geeft een oorkonde uit ten gunste van de abdij van St. G erm ain 
te Auxerre. Gegeven in de stad Noviniaco (Noyon).
Bron: D iplom ata Ludovici Balbi, H dF , IX , p. 400.

Tekst 285. (Bronnenboek nr 58)
880, winter
De N oorm annen  plunderden in Gallie en onder de vele p laatsen  en kloosters die zij verwoestten 
was ook  Biorzuna (Boursin, Pas-de-Calais, o f  Boursies, N ord), w aar een zeer groot deel vande 
Frisiones (Vlamingen) woonde. V andaar keerden zij terug n aar Noviomagus (N oyon), dat zij 
met een stevige wal en m uren om ringden en in het paleis van de koning richtten zij zich een win- 
terkw artier in. K oning Lodewijk trok  m et een sterke troepenm acht tegen hqn op, m aar wegens 
de strengheid van de w inter en de sterkte van de p laats bereikte hij niets en keerde hij terug. 
Bron: Annales Fuldenses, M G S, I, p. 394; H dF , V III, p. 40.

Nota: De tekst zelf heeft geen kom m entaar nodig. Wel m oet erop gewezen w orden dat het Bron
nenboek hier een sprong m aakt van 846, de laatst voorafgaande tekst die het citeert, to t 880 ter- 
wijl in de tussenperiode de naam  N oviom agus tientallen m alen voorkom t, vrijwel altijd  in ver- 
band met de N oorm annen. Het is een van de beste voorbeelden van het overslaan van teksten 
met franse lucht die voor Nijmegen niet in aanm erking kom en. Enige teksten uit die periode, die 
voorheen wel voor Nijmegen golden, heeft het B ronnenboek ook onverm eld laten verdwijnen. 
O verslaan kan men zoiets niet m eer noem en; het zijn sprongen van een kangeroe die onderwijl 
in zijn buidel stopt wat niet gezien mag w orden. Dezelfde hiaten doen zich voor tussen 880 en 
949, en tussen 956 en 991, een enkele m aal onderbroken  doo r een oorkonde van N oyon, zodat 
ook duidelijk is w aarom  de niets bewijzende “A ctum  N oviom ago” er met de haren zijn bijge- 
sleept. Zie ook in de namenlijst van de Batua de p laats Beurtina.

Tekst 286. (Bronnenboek nr 59)
880 - 881
In dezelfde tijd voer een vloot van d e  N oorm annen  de rivier de Wal (Oise) op en legde aan bij het 
koninklijk paleis van Niumaga (Noyon), w aar zij zich een kam p inrichtten. Toen Lodewijk dit 
vernom en had, kwam hij zonder uitstel met een leger om de versterking te belegeren. Na enkele

172



dagen strijd was hij nog niets gevorderd, om dat het paleis, een bouw w erk van zeer grote om- 
vang en buitengewone sterkte, de vijanden een zeer veilige w ijkplaats bood. In dit treffen is door 
de tegenstanders de Saks Everhardus, zoon van g raaf M eginhard, gegrepen en gevankelijk mee- 
gevoerd. Zijn m oeder Evesa kreeg hem later ongedeerd terug na een groot losgeld betaald te 
hebben. Tenslotte trok  de koning zich m et al zijn troepen terug, na de belofte geaccepteerd te 
hebben dat, indien hij van de belegering afzag, de N oorm annen onm iddellijk uit zijn rijk zouden 
vertrekken. Na zijn vertrek staken de heidenen het paleis m et de versterking in brand , scheepten 
zich in en zochten de Monden van de Renus (Schelde) weer op.
Nota: A nnales M ettenses, H dF , V III, p. 63.

Reginonis C hronicon, M GS, I, p. 592.

Tekst 287. (niet in het Bronnenboek)
880
De N oorm annen vielen Gallie en Fresia (V laanderen) aan , en vernielden er met brand , ro o f en 
m oord. Zij versterkten zich in Noviomagus (N oyon), w aar zij voornem ens waren de w inter door 
te brengen.
Bron: C hronicon H erm anni, H dF , V III, p. 245; M G S, V, p. 108.

Tekst 288. (niet in het Bronnenboek)
880
H incm ar, aartsbisschop van Reims, schrijft aan  H eidilo, bisschop van Noyon. Hij beklaagt zich 
over de aanvallen van de N oorm annen, die bovendien zoveel schatting eisen dat niem and het 
kan betalen. Hij verzoekt hem aan Lodewijk, koning van Germanie, te zeggen dat hij hem we- 
gens ziekte niet zal kunnen bezoeken m aar dat hij erop m oet aandringen dat de koning iets doet 
tegen de heidenen.
Bron: F lodoardi H istoria Remensis, M GS, X III, p. 534.

Tekst 289. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 880
H eidilo, bisschop van Noyon, verklaart dat hij de relieken van St. Eloi van de kerk van St. Loup 
in de benedenstad van N oyon overgebracht heeft naar de kathedraal wegens de aanvallen van 
de N oorm annen op Noyon.
Bron: G allia C hristiana, X, p. 383.

Tekst 290. (niet in het Bronnenboek)
880
De N oorm annen vielen Doornik op de Schelde aan, vernielden alle kloosters te vuur en te 
zw aard, en na zich in Kortrijk een versterking te hebben gebouw d om te overw interen, vernietig- 
den zij de Menapiers (Cassel) en de Suevi (omg. K ortrijk) to t aan  hun ondergang, en vernielden 
zij het gehele land tussen de Schelde en de Lys o f Leie.
Bron: G esta N orm annorum , H dF , VI, p. 202.

Nota: Leest men alle teksten uit 880 over de N oorm annen na, dan  blijft er geen enkele grond 
meer over om er twee naar Nijmegen te trekken, d aa r het zonneklaar is w aar de N oorm annen 
toen verbleven. D aar Noviomagus to t 1125 toe nooit Nijm egen betekent, kan het in de paar 
teksten van het B ronnenboek evenmin als zodanig w orden opgevat.

Tekst 291. (niet in het Bronnenboek)
881
M et een sam engebracht leger kwam de koning n aar de gouw van Kamerijk, w aar hij een ver-
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sterking liet bouwen op de plaats Strum  (E trun , op 9 km noord-oost van K am erijk, bij de sa- 
menvloeiing van Sensee en Schelde).
Bron: A nnales Vedastini, M GS, I, p. 199.

Tekst 292. (niet in het Bronnenboek)
881
D e N oorm annen... verwoestten verschillende plaatsen  in ons rijk, namelijk K am erijk, Traiec
tum (Tournehem ), de pagus van H asbania (deel van het zuiden van B rabant), en de gehele Ri- 
puaria (Ribecourt).
Bron: A nnales Fuldenses, H dF , V III, p. 40.

Tekst 293. (niet in het Bronnenboek)
881
De N oorm annen vielen m et een vloot de rivier de Wal (Oise) binnen en legerden zich in het ko- 
ninklijk paleis te Niumaga (Noyon)... (daar belegerde de koning hen enkele dagen)... Toen hij 
zich terug trok , staken de heidenen het paleis sam en met hun versterking in b rand , en keerden zij 
op hun schepen naar de Monden van de Renus (Schelde) terug.
Bron: Reginonis chronicon, M G S, I, p. 592.

A nnales M ettenses, H dF , V III, p. 63.
A nnalista Saxo, M G S, VI, p. 515.

RENUS - SCHELDE

Het voornaamste punt, waaraan alles van romeins Nederland is opgehangen, is de 
Renus, die dan ook de belangrijkste rode draad had moeten zijn voor het bevestigen 
van de historische en stratigrafische kontinui'teit en van de zogenaamde traditie sinds 
de Romeinen. Maar dit punt, waar alles om draait, heeft het Bronnenboek met een bre- 
de bocht omzeild. Het geeft vijf teksten over de Renus (nrs 19,25,51,59,70), die overi
gens ook alle vijf Schelde betekenen, en het slaat er twee en zeventig over. Zie mijn 
teksten: 1, 2, 7,10,19, 20, 21, 22,23, 24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39, 
40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 60b, 61, 62, 63, 67, 83, 84, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 105, 
106,107,109,110,111,114,127,169,173, 242,243,246, 250 261,263,264, 272,283,286, 
293, 310, 311, 344, 352, 368, 371, 417, 418. Zij zijn overgeslagen omdat ik in 1965 over- 
tuigend heb aangetoond, dat het woord Renus niet klakkeloos als de duitse en neder
landse Rijn kan worden opgevat. “ Germania” van Tacitus maakt duidelijk, dat Renus 
bij de klassieke schrijvers altijd Schelde betekent. Maar afgezien daarvan - want Taci- 
tus kennen de bewerkers van het Bronnenboek helemaal niet - wisten zij wel dat het 
woord Renus geen enkele bewijskracht voor Nederland bevat, weshalve ze deze massa 
teksten maar weglieten.

MONDEN VAN DE RENUS

Nog stringenter draaide de geschiedenis van Nederland rond de “ Monden van de Re
nus” . Aan deze geografische aanduiding hangt de hele fabulatie over romeins Neder
land vast, Ook daarna, toen Nederland onder water lag, b lijft de naam voortlopen en 
berichten de schrijvers dat St. W illibrord en St. Bonifatius in de “ Monden van de Re
nus” aankwamen en daar hun missiegebied bereikten. Dezelfde plaatsbepaling komt 
in de berichten van de Noormannen voor. Men zou dus moeten besluiten, dat dit het ge-
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geven bij uitstek was om de traditie sinds de Romeinen te bewijzen. Zij verdwijnt uit de 
bronnen indelOeeeuw, toen doorde regressies nade transgressies deonderscheiden 
uitmondingen van de Renus - Schelde droogvielen zodat tenslotte maar een stroom 
overbleef, die nog enige eeuwen naast de Schelde ook met de naam van Renus werd 
aangeduid. Opmerkelijk is dat, wanneer de hollandse geschiedenis in de 10e eeuw be- 
gint, geen sterveling over de Monden van de Renus spreekt. Hier g lijdt het Bronnen
boek weer uit. Over d it kapitale punt geeft het een tekst (nr 59) en slaat het er twaalf 
over, zijn normale fragmenten-happerij. Zie mijn teksten: 11, 22, 27, 29, 30, 31,51,246, 
250, 286, 293. Daar Renus altijd Schelde betekent en de Monden van de Renus door de 
klassieke schrijvers vlak ten noorden van Boulogne worden gesitueerd, het duidelijkst 
door Strabo en Ptolemeus, bestaat in Nederland geen traditie sinds de Romeinen. Het 
was trouwens een heel doorzichtige kreet, een losse bewering waarbij zorgvuldig ach- 
terwege werd gelaten mee te delen dat zij zuiver en alleen op de Renus - Schelde 
steunt. Maar Renus is een gevaarlijk woord geworden sinds ik in 1965 bewezen had, 
dat d it niet klakkeloos met Rijn vertaald mag worden. Men mag er ook verzekerd van 
zijn, dat sindsdien door deze of gene de “ Germania” van Tacitus isontdekt, en dat toen 
het wachtwoord is rondgegaan zo weinig mogelijk over Renus te praten. Het Bronnen
boek heeft zich stipt aan deze opdracht gehouden.

EILAND VAN DE BATAVEN

Het Eiland van de Bataven was in en doorde Renus gevormd. Dit leekde Betuweop het 
lijf te zijn geschreven. Bij de Batua lag de karolingische residentie Noviomagus. Dan 
zou je toch verwachten, dat het Bronnenboek breed zou uithalen met de teksten over 
dat Eiland van de Bataven. Mis hoor! Het geeft precies een tekst (nr 22) en slaat er een 
en twintig over, die het dus niet meer ten gunste van Nijmegen durft presenteren. Mer- 
ci, Bronnenboek! Want bij alle overslagen moet ik “ dank je wel” zeggen, omdat ze mij 
als winstpunten in de schoot worden geworpen. Zie mijn teksten: 1,7,10,20,33,41,53, 
62, 94,106,114,115,125,126,127,242,244,261,263,264,311. Weer geeft het Bronnen
boek mij toe, dat een grote kollektie hoogst belangrijke teksten aan Frankrijk en Vlaan
deren toebehoort. Maar zo wordt ook helder, met welke geraffineerdheid de teksten 
zijn uitgezocht, die zonder al te groot gevaar nog ten gunste van Nijmegen konden 
worden gepresenteerd. De kwaadaardigheid druipteraf; ikzal nog verschillendemalen 
deze taktiek signaleren. De papiermand naast Leupen's bureau moet naar helsesolfer 
gestonken hebben. Desamenzweringdruiptook eraf. Men zou er nog begrip voor kun
nen hebben, al was dit ook te veroordelen, dat medievisten weinig aandacht aan de 
klassieke teksten besteden omdat deze niet tot hun primaire vakgebied behoren. Maar 
in de “ kommissie” van het Bronnenboek zaten vierarcheologen, die de klassieke tek
sten, grondslag van hun opvattingen over romeins Nederland en ook over romeins en 
karolingisch Noviomagus, onder de aandacht van de medievisten hadden moeten 
brengen, vooral wanneer zij deze beschouwen als absolute bewijzen ten gunste van 
Nijmegen. Ergo: de heren archeologen laten niet alleen misdadige overslagen toe, 
maar durven ze zelf ook niet meer openlijk voor Nijmegen presenteren en laten zetoch 
in de lucht hangen, teneinde te voorkomen dat hun gedaas met de Peutinger-kaart aan 
het licht komt. Dit past weer geheel in de opzet van het Bronnenboek, zodat over de 
hele lijn het uitgestippelde programma van overslagen kan worden uitgevoerd.
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Deze oorlog van de N oorm annen, zo gevaarlijk en verschrikkelijk, heeft de nobelste m annen 
van ons land doen vluchten. Onze bisschop H eidilo, de geestelijkheid en de burgers van D oor
nik hebben zich in Noyon teruggetrokken, en zij hebben er ook de relieken van St. E leutherius en 
de andere heilige zaken en schatten van de kerk heen gebracht, die de m onniken van de abdij 
van St. M artinus te D oornik  hen in bew aring hadden toevertrouw d. D ie van D oorn ik  immers 
vonden geen andere stad dan N oyon geschikt om  door een en dezelfde bisschop bestuurd  te 
worden.
Bron: Jean Cousin, H istoire de T ournay , I, 2, 70.

Tekst 295. (niet in het Bronnenboek)
881
O ndertussen vielen de heidenen Kortrijk aan, en Francie zonder koning en bestuurders vindend, 
kwamen zij to t bij Peronne, dat zij in b rand  staken. D it vernam  de jonge koning Lodewijk met 
sm art; hij verliet zijn broer in Bourgondie en begaf zich naar Francie. M aar de heidenen, die 
door hun successen overm oedig gew orden w aren en m eenden dat niem and tegen hen opgewas- 
sen was, trokken met een enorm  leger n aar Kortrijk en in een raid van meer dan 50 mijlen ver- 
nielden zij alles wat zij tegenkwam en. Toen de voornoem de koning dit vernom en had, verza
melde hij een menigte F ranken, en aangespoord  doo r G o d ’s hulp overviel hij hen onverw acht 
bij Saulcourt (Saucourt op 17 km zuid-west van A bbeville), w aar een zodanig aan ta l van hen 
sneuvelde als tevoren nooit in Francie was geschied. H ierdoor werden zij, die on tkom en waren, 
en de overigen die in K ortijk gebleven w aren, zo afgeschrikt dat zij o p d e  vlucht sloegen naa rd e  
Batua (Bethune) en alle p laatsen in de omgeving van de M aas wreed verwoestten.
Bron: Sermo de tum ulatione SS m artyrum  Q uitini et Victorici, H dF , IX , p. 109; M G S, XV, p. 

272; AS, oktober X III, p. 748.

Tekst 296. (niet in het Bronnenboek)
881
De N oorm annen, in vereniging m et de D ani, trokken doo r Francie en L otharingen. Te vuur en 
te zw aard vernielden zij: Amiens, A trecht, C orbie, K am erijk , Terw aan, de gebieden van de Me- 
napiers (Cassel) en Bracbatensers (noord-w est van A trecht) en het gehele land rond de Schelde. 
V andaar trokken zij de rivier de Vael (Oise) op en vernielden de kloosters van St. Valery-en- 
Somme en van St. Riquier, de gehele B atua (Bethune), en staken ook het paleis van Noviomagus 
(N oyon) in brand.
Bron: Sigeberti G em blacensis C hronicon, H dF , V III, p. 308; M G S, IV, p. 343.

H isto ria  regum F rancorum , H dF , IX , p. 42; M G S, V, p. 343.

Tekst 297. (niet in het Bronnenboek)
881
De N oorm annen vielen met een grote menigte ons klooster (St. V aast van A trecht) op de 7e van 
de K alenden van januari aan en staken het k looster en de stad , behalve de kerken, de wijk van 
het k looster en alle plaatsen in de buurt op de 5e der K alenden van januari in brand , na alien ge
dood  te hebben die zij konden vinden. D aarn a  zwierven zij d o o r het gehele land to t aan  de Som
me, en veroverden een ontzaglijke buit aan  m ensen, vee en trekbeesten. V andaar trokken zij de
zelfde dag naar Kamerijk, w aar zij zowel de stad  als het k looster van St. G ery m et m oord  en 
b rand  verwoestten, en met grote buit keerden zij n aar hun versterkingen terug, onderwijl alle 
k loosters aan de rivier de Hissca (Scarpe) verw oestend. Tegen M aria Lichtmis (2 februari) trok 
ken zij w eerop ,d itm aal over Terwaan, n aar het k looster C entula (St. Riquier) van St. R icharius, 
en Saint-Valery-en-Somme en alle plaatsen, kloosters en dorpen  bij de zee. V andaar bereikten

Tekst 294. (niet in het Bronnenboek)
881
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zij de stad  Amiens en het klooster van Corbie, en overladen m et buit, ongedeerd en ongehinderd, 
keerden zij naar hun burchten terug. O pnieuw  kw am en zij rond  het feest van St. Petrus (18ja- 
nuari) naar Atrecht, w aar zij alien doodden  die zij konden vinden, en na de gehele streek te vuur 
en te zw aard verwoest te hebben, keerden zij ongedeerd n aar hun versterkingen terug. 
Inm iddels zag koning Lodewijk m et grote sm art hoe zijn rijk werd vernield. Hij stelde een leger 
samen en bereidde zich voor op een slag. M aar de N oorm annen  bleef het v o o rde  wind gaan; in 
de m aand ju li trokken zij met een groot leger over de rivier de Somme, en bereikten op hun ge- 
wone wijze de stad  Beauvais. K oning Lodewijk trok  met zijn leger de H isa (Oise) over en wilde 
naar Grand-Villiers (4 km van Abbeville) gaan, w aar hij meende dat de N oorm annen zich op- 
hielden. Hij tro f hen echter in de pagus W itmau (Blangy, Seine-M aritim e) op de p laats die Set- 
hulcurtis heet (Saucourt, op 17 km zuid-west van A bbeville), w aar de veldslag plaats vond. De 
N oorm annen sloegen spoedig op de vlucht en kw am en bij de genoem de plaats, w aar de koning 
hen achtervolgde en glansrijk versloeg... N a het behalen van deze overw inning, w aar het hem 
gelukt was veel N oorm annen te doden, trok  de koning zich in tr iom f achter de H isa (Oise) te
rug. D e zeer weinige N oorm annen die on tkom en w aren, berichtten  de ondergang van de hun- 
nen in de versterkingen, vandaar dat de N oorm annen  de jonge koning Lodewijk begonnen te 
vrezen. De koning kwam met zijn leger terug in het K am erijkse en nestelde zich in een verster- 
king, die Strum  heet (E trun, op 9 km  noord-oost van K am erijk) om de N oorm annen te bestrij- 
den. Toen de N oorm annen d it wisten, keerden zij naar Gandavum (G ent) terug, herstelden hun 
schepen en begaven zich over land en per schip over de M aas n aar H aslo (H asnon, op 12 km 
noord-w est van Valenciennes), w aar zij zich een w interverblijf inrichtten.
Bron: Annales V edastini, M G S, I, p. 519.

Tekst 298. (niet in het Bronnenboek)
881
In novem ber van hetzelfde ja a r kwam en G odfried  en Siegfried, twee koningen van de N oor
m annen, m et een ontelbare schaar voetvolk en ruiters. Zij vestigden zich op een p laats Haslon 
genaam d (H asnon bij K amerijk), bij de M aas.
Bron: Reginonis C hronicon, M G H . in usum  scholarum , p. 118.

Nota: De door som migen voorgestane determ inatie van Asselt (Ned. Lim b.) voor H aslon is 
zonder de m inste twijfel onjuist. Niet alleen is die streek nim m er d o o r de N oorm annen  bezocht, 
doch de plaats noch de naam  bestonden d aar in de 9e eeuw. Ten derde, stond de M aasvallei ten- 
gevolge van de transgressies to t aan  de rand  toe vol water. Bovendien: de gebeurtenissen von- 
den p laats in het noorden van F rankrijk  en het zuiden van Belgie; w anneer er een uitschieter van 
bijna 200 km  bij was geweest, hadden de schrijvers dit doo r een o f ander detail verm eld. Ten 
vierde: het is zelfs w aarschijnlijk dat er van twee A scloha o f H aslo sprake is geweest en dat het 
ene Hasnon bij K am erijk was, het andere Annoeuillin bij Rijssel, voorheen als Axcello bekend. 
De beschrijvingen geven de indruk, al is dit niet nader te bewijzen, dat de plaats genoem d w ordt 
bij een groep N oorm annen in de buurt van Rijssel, dan weer bij een groep in de buurt van K a
merijk. Ik pretendeer niet het probleem  van A scloha definitief op te lossen (dat overigens weinig 
of niets met het karolingische N oviom agus te m aken heeft), doch om  een einde te m aken aan de 
determ inatie van Asselt, die natuurlijk  terwille van Nijm egen w ordt volgehouden.

Tekst 299. (niet in het Bronnenboek)
882
Toen zij daar aangekom en waren, sloegen zij het beleg om  hun  versterking, die Ascloha w ordt 
genoem d (zie de voorafgaande tekst).
Bron: Annales Fuldenses, M G H . in usum  scholarum , p. 107.
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... d aar Karel geen middel had om  de N oorm annen  te w eerstaan, om dat som m ige voornam e 
heren hem hun hulp geweigerd hadden. D aarom  kw am en zij (de N oorm annen) to t bij de burcht 
van Laon, w aar zij in de omgeving alles roofden en vernielden. Zij wilden naar Reims gaan; van- 
d aar trokken zij over Soissons en Noviomagus (N oyon) om  dit kasteel te veroveren en aan hun 
rijk toe te voegen.
Bron: H incm ari Remensis A nnales, M G S, I, p. 515.

Tekst 301. (niet in het Bronnenboek)
882
K arel echter... trok  met zijn leger tegen de N oorm annen  op  to t aan  hun versterking; d aa r ge- 
kom en zakte zijn m oed in e lkaar en sloot hij een verdrag  met G odfried en de zijnen, dat hij het 
doopsel zou ontvangen; dan zou hij Frisia (V laanderen) en de andere eervolle titels krijgen, die 
R orik had  gehad.
Bron: H incm ari Remensis A nnales, M G S, I, p. 514.

Tekst 302. (niet in het Bronnenboek)
882
Tegen hen verzam elde koning Karel een groo t leger en belegerde hen te Haslo (H asnon bij K a
merijk). G odfried de koning (van de N oorm annen) kwam  naar hem toe, en de koning gaf hem 
het rijk van de Frisonen (Vlamingen), dat R orik de N oorm an  indertijd  bezeten had; eveneens 
gaf hij hem G isla tot vrouw , de dochter van koning Lotharius,
Bron: A nnales Vedastini, M GS, I, p. 520.

Tekst 303. (niet in het Bronnenboek)
882
D e N oorm annen verwoestten de haven, die in de friese taal Taventeri w ordt genoem d, w aar de
H. Liobomus rust, nadat zij er velen gedood hadden.
Bron: Anneles Fuldenses, M G H . in usum  scholarum , p. 99.

Nota: D e tekst, verkeerd op D eventer toegepast, geeft niet de indruk erg betrouw baar te zijn. 
Een heilige Liobom us bestaat niet; w aarschijnlijk zal de H. Lebuinus bedoeldzijn . Hij is begra- 
ven in een van de twee plaatsen St. L ievens-H outen o f St. Lievens-Esse, op resp. 15 en 23 km 
zuid-oost van G ent. T  aventeri is verm, een verschrijving o f een volledige tussenvoeging, toen de 
legende van St. Lebuinus te D eventer bestaan had gekregen.

Tekst 304. (niet in het Bronnenboek)
882
In de m aand oktober vestigden de N oorm annen  zich in Condate (C onde, bij de sam envloeiing 
van Scarpe en Schelde) en verw oestten het rijk van Karel. K oning Karel en zijn leger verbleven 
te Barlons (Barleux) aan de Somme, m aar de N oorm annen  hielden niet op met hun roofpar- 
tijen, en verdreven de overgebleven bew oners over de Som m e. M et hun leger trokken  zij door 
Thierache (bos tussn de Sam bre en de Oise) over de Oise. K oning Karel achtervolgde hen en tro f 
hen bij Avallas (A veux-le-Chateau aan  de A isne)... K arel begaf zich n aar het paleis van Com - 
piegne; de N oorm annen keerden naar hun schepen te Condate (C onde) terug en vandaar ver
nielden zij het gehele rijk to t aan  de Oise te vuur en te zw aard.
Bron: A nnales Vedastini, M G S, I, p. 520.

Tekst 305. (niet in het Bronnenboek)
882
K arel, die in naam  keizer was, kwam met een groo t leger to t bij de versterking van de N oorm an-

Tekst 300. (niet in het Bronnenboek)
882
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nen. M aar d aar aangekom en, zakte zijn m oed in de schoenen. Hij sloot een overeenkom st met 
G odfried en de zijnen, dat hij het doopsel zou ontvangen en de andere titels die R orik had ge- 
had, w at hij door tussenkom st van som migen bereikte. Siegfried en V uerm o m et hun  mede- 
plichtigen kocht hij a f  met verschillende duizenden aan zilver en goudgeld, die hij (de koning) 
van de schat van St. S tephanus te M etz en andere heilige p laatsen  had afgenom en, om hen a f te 
houden van de verwoesting van het rijk.
Bron: Annales Bertiniani, H D F , V II, p. 92; M G S, I, p. 514.

Tekst 306. (niet in het Bronnenboek)
883
H ierna staken de N oorm annen het k looster en de kerk van St. Quentin in brand ... In  de lente 
vertrokken zij van Condate (Conde) n aar de kuststreken; in de zom er verdreven zij de bewoners 
uit het Flamingose (V laanderen) land  en vernielden alles te vuur en te zwaard. Tegen de herfst 
heeft koning K arel, to t bescherm ing van het rijk, een versterking gelegd in Melnaco (M iannay 
bij Abbeville) tegenover Latuarum  (Laviers, Som m e), w aartegen de N oorm annen  in oktober 
optrokken  met hun ruiterij en voettroepen. H un  schepen kw am en over de zee en voeren de 
Somme binnen; zo dwongen zij de koning met zijn leger op de vlucht to t over de Oise. D aarna 
bereidden zij zich een w interkw artier in de stad  Amiens; vandaar vernielden zij het gehele land 
tot aan  de Seine en in de om streken van de Oise. Toen zonden de F ranken  een christelijke N oor- 
m an, Siegfried genaam d, naar hen toe om  voorzichtig met hen te onderhandelen over de vrij- 
heid van het rijk. Deze kwam van Beauvais en ging daarna  n aar Amiens om zich van zijn taak  te 
kwijten.
Bron: A nnales V edastini, M G S, I, p. 521.

Tekst 307. (niet in het Bronnenboek)
883
De N oorm annen  plunderden en verbrandden de abdij van S t. Quentin en de bisschoppelijke 
kerk van Atrecht. In de lente landden zij in het gebied van de Schelde en p lunderden vier o f vijf 
m aanden in Vlaanderen. In de herfst trokken zij do o r het land van de Somm e en vestigden zich 
opnieuw  te Amiens.
Bron: A nnales V edastini, M G S, I. p. 521.

Tekst 308. (niet in het Bronnenboek)
884
De N oorm annen  woedden op hun gewone m anier in de omgeving van de Schelde... In de m aand 
o k tober... staken de N oorm annen hun versterkingen in b rand  en trokken zij uit Amiens weg; de 
koning en de F ranken, die de Oise overgestoken w aren, volgden hen langzaam . Deze trokken 
naar Boulogne. D aar hielden zij een vergadering over w at zij m oesten doen. Een deel van hen 
stak de zee over; een ander deel trok  naar Luvanium (Louvignies), voorheen het rijk van L otha
rius, w aar zij zich een w interkw artier inrichtten.
Bron: Annales Vedastini, M G S, I, p. 522.

Tekst 309. (niet in het Bronnenboek)
884
... een groo t leger van heidenen kwam vanuit G erm ania n aar de streek van de Oude Saksen 
(noorden van F rankrijk), w aartegen de Saksen en de Frisonen sam en ten strijde trokken. 
Bron: G esta Aldfresi, M G S, X III, p. 121.

F lorentii W igorniensis C hronicon, M G S, X III, p. 124.

Nota: De term  Oude Saksen toont aan  dat er verschil w erd gem aakt tussen het oude gebied van 
de Saksen in het noord-w esten van F rankrijk  en de nieuwe gebieden van de Saksen in W estfalen.
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Tekst 310. (niet in het Bronnenboek)
884
In hetzelfde ja a r voeren de N oorm annen, die in Chinheim (Q uingoie bij Tournehem ) vanuit 
N orm andie gekom en waren, met verlof van G odfried  de Renus (Schelde) op en nam en zij Dius- 
burch in (R iquebourg, voorheen bekend als D ivus Burgus, op 9 km  noord-w est van H esdin), 
w aar zij op hun  gewone m anier een versterking bouw den en de hele w inter verbleven. Tegen hen 
richtte hertog H endrik een versterking in om  hen het roven te verhinderen. Tegen het begin van 
de lente verbrandden zij hun versterking en trokken  zij weer naar de kuststreken.
Bron: Reginonis C hronicon, M GS, I, p. 594.

Tekst 311. (niet in het Bronnenboek)
885
G odfried, die de gebieden van het rijk, die hij verkregen had, tegen invallen van zijn eigen volk 
verdedigd had, wilde dat Confluentes (Conflains-St. H onorine), Andrenacum (A ndresy) en Sin- 
chica (Sinceny) en enige andere koninklijke dom einen aan  zijn gebied zouden w orden toe- 
gevoegd, wegens de overvloed van wijn, die in deze streken aanw ezig was, d aar hij in de streek, die 
hem door de welwillendheid van de koning in bezit gegeven was, geen wijn had... H ierna zond 
hij (de keizer) H endrik naar hem toe en, om  het bedrog te verbergen, met hem W illebertus, de 
eerbiedwaardige bisschop van Keulen. Deze had het p lan  opgevat om  zijn handlangers door 
Saxonia (zuid van Boulogne) te laten kom en, niet m et een leger m aar m et een klein gezelschap, 
naar een plaats en op een dag, die afgesproken waren. Zelf kw am  hij m et weinigen naar Keulen. 
Na de voornoem de bisschop m et zich mee genom en te hebben, vertrok hij spoedig n aar de B a
tua (Bethune). G odfried, die van hun kom st verw ittigd was, ging hen tegem oet n aar een plaats 
die H erispich (Eragny) w ordt genoemd, w aar de strom en van de Renus (hier: Seine) en de Wai 
(Oise) zich in een stroom  oplossen, en zij verder van elkander a f  lopend de provincie B atua (Be
thune) met hun strom en om vatten... w aar G odfried  door de handlangers van H endrik  werd 
om gebracht. Alle N oorm annen, die in de B atua (Bethune) w erden aangetroffen, zijn gedood. 
Enige dagen later werd H ugo (de broer van G odfried) op aanraden  van H endrik  doo r beloften 
naar Gondreville gelokt (op 25 km zuid-oost van C om piegne), w aar hem op bevel van de keizer 
door H endrik  de ogen werden uitgestoken; en alien die hem  gesteund hadden w erden als eer- 
lozen behandeld.
Bron: Annales M ettenses, H dF , V III, p. 66.

UNO ALVEO SE RESOLVUNT

Over deze halve zin uit de bovenstaande tekst wordt al jarenlang gediskussieerd. Ik heb 
vertaald: “waar de stromen van de Renus (hier Seine of een kopieerfout) en de Wal - 
Oise zich in een stroom oplossen” , vooral omdat hier de plaats Herispich, wat als Heris- 
wich gelezen moet worden, omdat “ pich” een onbekend achtervoegsel is, en de streek 
van de samenvloeiing van Oise en Seine in het verhaal over Godfried de Noorm anzo’n 
belangrijke plaats innemen. Met mijn vertaling past de tekst niet in Nederland; op grond 
van de Batua moet hij sowieso al naar Frankrijk. Neen, zeggen Stoite en Camps, het 
betekent: waar Rijn en Waal zich splitsen, namelijk bij Spijk, want dat foutieve achter
voegsel is bij hen natuurljk Spijk, en dan zou de tekst naar de nederlandse Betuwe 
moeten. Ik heb deze tekst voorgelegd aan verschillende classici, die unaniem van me- 
ning zijn dat beide vertalingen mogelijk zijn, maar dat de mijne de voorkeur verdient, 
omdat de schrijver het anders gezegd zou hebben indien hij een splitsing bedoelde, 
Stolte en Camps gingen op hun akademische staart staan en sloegen er toen maar de
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grofheid uit dat ik - en ook die classici! - geen Latijn ken. 't Schijnt helaas een nare ge- 
woonte van akademici te zijn, met een grofheid te antwoorden als zij aan het einde van 
hun Latijn zijn. In andere gevallen hebben Stolte en Camps die sneer ook gehanteerd. 
Het ergerlijke is dat sommige mindere goden, die zelf geen Latijn kennen, de grofheid 
blijven herhalen en verspreiden.

Daar ik nooit beweerd heb dat zij geen Latijn kennen, behoef ik nietterug te krabbelen. 
Laten we eerlijk zijn: er bestaat een kans, al is die klein, dat hun vertaling toch juist is. 
In dat geval heeftdeschrijverdesplitsing van OiseenSambrebedoeld ten noord-oosten 
van St. Quentin, waar men met enig recht mag zeggen dat twee rivieren zich uit een 
stroom splitsen. De naam Renus is in d it verband geen beletsel, daar er meer teksten 
zijn aan te wijzen waar de naam naar deschijn ten onrechte isgebruikt, maar het waar
schijn lijk is dat men hethelesam enstelderonderlinge verbindingen tussen de rivieren, 
door de Romeinen Drusus en Corbulo tot stand gebracht, met de naam van Renus - 
Schelde aanduidde. Dit is geheel aanvaardbaar, omdat deze rivier de ruggegraat van 
het hele stelsel vormde, en de andere rivieren met recht tot het stroomgebied van de 
Schelde gerekend konden worden. Wij spreken immers ook gewoon van een Schelde- 
Rijn-kanaal, en dan weet iedereen wat bedoeld is, ondanksdatd it kanaal door oude en 
nieuwe rivieren loopt. Andere voorbeelden zijn de Rijnvaart, die voornamelijk over de 
Waal gaat, en het Amsterdam-Rijnkanaal, dat aan de Waal eindigt en niet eens recht- 
streeks op de Rijn aansluit. De plaatsnaam Heriswich is daar in de buurt niet aan te w ij
zen, doch dit behoeft ook niet doorslaggevend te zijn, Deze verklaring acht ik niet erg 
waarschijnlijk, doch terwille van Stolte en Camps mag zij wat mij betreft open blijven. 
In elk geval b lijkt dat ook deze classici de “ Germania” van Tacitus nooit gelezen, al- 
thans niet verstaan hebben, met het gevolg dat zij 300 km verkeerd zitten te vertalen,

Tekst 312. (niet in het Bronnenboek)
885
De N oorm annen... ondernam en een rooftoch t in Saxonia (zuid van Boulogne). D e Saksen vie- 
len hen m et weinigen aan, m aar om dat zij niet tegen het aan ta l bestand w aren, keerden zij om. 
M aar om dat zij (de N oorm annen) ver van hun schepen verw ijderd w aren, zetten zij de vluchten- 
den na met de bedoeling hen te grijpen, M aar de Frisionen (Vlam ingen), die Destarbenzon (van 
T estrabant of W estrachia) w orden genoem d, kw am en zoals hun  gew oonte was m et kleine sche
pen aanvaren en vielen hen in de rug aan. Toen de Saksen, die eerst gevlucht w aren dit zagen, 
keerden zij terug en begonnen hen hevig te bestoken, zodat de strijd  tegen de N oorm annen  van 
twee kanten  begon. D e christenen hebben hen tenslotte zo hard  aangepakt dat slechts weinigen 
van die grote m assa ontkw am en. N adat dit vo ltooid  was, hebben de Frisionen (V lam ingen) hun 
schepen bestorm d en zoveel schatten aan zilver en goud en andere kostbaarheden bu it gem aakt, 
dat alien ineens van niets-hebbers to t rijken werden.
Bron: Annales Fuldenses, M G S, I, p. 402.

Tekst 313. (niet in het Bronnenboek)
886
K oning Siegfried trok  de O ise op, terwijl zijn leger over w ater en te land volgde, en verwoestte 
alles te vuur en te zwaard. Toen de keizer dit vernom en had, keerde hij met spoed naar zijn rijk 
terug. D aarna  vernielde de beruchte koning Siegfried de kerk van St. M edardus te Soissons 
doo r b rand... De N oorm annen, die met hun  leger van Parijs afgedaald waren, voerenpersch ip  
over de rivier de Yonne en belegerden de stad  Sens. M aar E vrardus, de a^rtsbisschop van deze 
stad , onderhandelde met hen over de vrijheid van de stad  en verkreeg wat hij wilde.
Bron: A nnales V edastini, M G S, I, p. 522.
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De N oorm annen  zwierven op hun gewone m anier doo r de gebieden van de Seine en Loire... 
Siegfried keerde met de zijnen tegen het einde van de lente n aa r de Seine terug, w aar hij zijn ge- 
bruikelijke werk deed; hij begaf zich tegen de herfst n aar Frisia (V laanderen), w aar hij w erd ge- 
dood.
Bron: Annales V edastini, H d F , V III, p. 86. M G S, II, p. 203.

Tekst 314. (niet in het Bronnenboek)
887

Tekst 315. (Bronnenboek nrs 60, 67, 74 en 175)
888, 930, 966 en 1226
K oning A rnulf, keizer H endrik  I, keizer O tto  I en keizer Frederik II bevestigen de M aria-kerk 
van A ken (de hofkerk) in het bezit van haar goederen. Tussen de ongeveer 40 plaatsen , alle in de 
omgeving van Aken gelegen (wat trouw ens voor de hand  ligt) w orden, telkens in deze volgorde 
genoemd: “ ... Lunica, Niumaga, H o rn a ...” . L unicais L oneux,op 12 km  west van Luik. H orna  is 
Hornay, op 14 km zuid-oost van Luik. D aartussen  past geen Nijmegen w at het B ronnenboek 
ook moge beweren. N ium aga is Neuville-en-Condroz, op 12 km  zuid-oost van Luik, gelegen in 
de juiste geografische volgorde van de tekst. H et is geheel logisch dat de hofkerk  van Aken 
schenkingen had gekregen in dit oude stam land van de Pepijnen en K arolingers. H et toon t weer 
eens aan , hoe lichtvaardig het B ronnenboek overal “ N ijm egen” leest zonder een nader onder
zoek in te stellen.
Bron: M G H , D iplom ata regum G erm aniae ex stirpe K aro linorum , III, p. 31.

M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, I, p. 23, 323.

Tekst 316. (niet in het Bronnenboek)
890
Tegen het feest van Allerheiligen kw am en de N oorm annen  over de Seine en de O ise en bereikten 
zij Noviomagus (Noyon) om  er zich een w interverblijf in te richten.
Bron: Annales V edastini, M G S, I, p. 526; H dF , V III, p. 88.

Nota: N oviom agus, altijd hetzelfde N oviom agus in verband met de N oorm annen w ordt in deze 
tekst met de details over de Seine en de O ise zo afdoende aan  N oyon toegewezen, dat het een 
raadsel is hoe de nederlandse historici de m ythe van Nijm egen nog durven volhouden. Zie ook 
de volgende teksten.

Tekst 317. (niet in het Bronnenboek)
890
De N oorm annen, die over de Seine en de Oise opgevaren w aren, bereikten Noviomagus (Noyon) 
om er zich een w interkw artier te m aken. Zij die te voet de reis ondernom en hadden, ontm oet- 
ten bij Germigny koning Eudes, m aar wegens de ongeschiktheid van de plaats kon hij hen geen 
slag toebrengen. De N oorm annen echter zetten hun reis voort, en richtten tegenover de stad 
(Noyon) een versterking op. H asting m et de zijnen zette zich te Argoeuves bij de Somme neer in 
een versterking. Koning Eudes rangschikte zijn leger langs de oevers van de Oise met de bedoe- 
ling hen uit zijn rijk te houden.
Bron: D ehaisne, A nnales Vedastini, p. 336.

Tekst 318. (niet in het Bronnenboek)
890
Een groot leger... voer de rivier de Oise op en kw am  per paard  en per schip naar de stad  Novio- 
mus (N oyon); het richtte zich d aar aan  de oostelijke kan t van de stad  een sterkte op, doo r de na-

182



tuu r bescherm d, nam elijk doo r w ater en bos, Kirisiacus (Quierzy) genoem d, m et de bedoeling 
de stad, die m aar klein was, te belegeren indien zij h aar niet te rstond  konden nem en. M aar toen 
zij die om walling gelegd hadden en toch niets bereikten, integendeel zelf gebrek en honger be- 
gonnen te lijden, trokken zij onverrichter zake weg.
Bron: Vita S. Bertini, H dF , IX , p. 118.

Tekst 319. (niet in het Bronnenboek)
890
N adat de N oorm annen de burch t van Laon vernield en de bewoners gedood hadden, kw am en 
zij op het feest van Allerheiligen over de O ise naar Noviomagus (Noyon). K oning Eudes legde 
zijn leger op de oever van de Oise, o m h en  tebele tten  zijn rijk te vernielen. D e N oorm annen , die 
in Noviomo (Noyon) gebleven waren, zetten hun  leger in beweging en vernielden het gehele land 
tot aan  de M aas. Zij staken de Schelde over, w aar koning Eudes hen schtervolgde. Bij W allers 
(bij V alenciennes) kreeg hij hen te pakken, m aar niet m et zoveel succes als hij had  gewenst. 
Bron: C hronicon de N ortm annorum  gestis, H dF , V III, p. 97.

Tekst 320. (niet in het Bronnenboek)
890
Zij die in Noviomo (Noyon) gebleven w aren, zetten hun leger in beweging en verw oestten de ge
hele streek to t aan  de M aas. V andaar keerden zij over Bracbante (noord-oost van D oorn ik) te- 
rug, trokken  de Schelde over en wilden langs sluipwegen n aar hun  versterkingen terugkeren. 
K oning Eudes achtervolgde hen en greep hen aan  bij W allers (bij V alenciennes), m aar slaagde 
niet volledig, w ant na hun buit weggeworpen te hebben, on tkw am en zij in de bossen en keerden 
zo n aar hun burchten terug.
Bron: Dehaisnes, Annales Vedastini, p. 339.

Tekst 321. (niet in het Bronnenboek)
891
H asting sloot m et de abt R udolf (van A trecht) een vals akkoord , dat hij vrij kon  gaan w aar hij 
wilde. De genoem de H asting echter trok  op het feest van St. Jan  de Evangelist op tegen de 
burch t en het k looster van St. V aast (van A trecht). A bt R udolfus vreesde dat de m enigte N oor
m annen, die in Noviomo (N oyon) was, m et hem zou kom en, en m eerdere onheilen vrezend, 
hield hij zijn volk in de stad. M aar toen hij de w aarheid  kende, betreurde hij d a t ze niet waren 
weggegaan. D oor verschillende aanvallen schrok hij de N oorm annen  af, zodat zij niet meer 
durfden de stad aan te vallen. D ie in Noviomo (N oyon) gebleven w aren, zetten hun leger in be
weging en beroofden het gehele land to t aan  de M aas. V andaar keerden zij over Bracbante 
(noord-w est van D oornik) terug, staken de Schelde over en keerden langs sluipwegen naar hun 
burchten  terug.
Bron: A nnales V edastini, H dF , V III, p. 88; M G S, II, p. 205.

Tekst 322. (niet in het Bronnenboek)
891
Tegen de herfst verlieten de N oorm annen Noviomo (N oyon) om  zich n aar de kuststreken te be- 
geven, w aar zij de gehele zom er verbleven. V andaar trokken  zij weer n aar de M aas. Toen ko
ning A rnulf dit vernam , snelde hij toe en vervolgde hen over de Schelde en to t bij Atrecht, m aar 
hij kon  hen niet te pakken krijgen; vandaar keerde hij n aa r zijn rijk terug. De N oorm annen , die 
in Noviomo (N oyon) overw interd hadden, besloten naar Luvanio (niet Leuven, doch Louvignies 
bij Bavay) te gaan om  zich daar een w interverblijf in te richten; zij trokken  er in de m aand no- 
vem ber n aar toe, m aar uiteindelijk zetten zij zich neer te Argoeuves bij Amiens. K oning A rnulf 
verzam elde een leger en trok  tegen de N oorm annen  op. M et hulp van G od  nam  hij hun  verster-
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king in, w aarbij een groot aanta l N oorm annen  werd gedood; na deze overw inning keerde hij 
naar zijn vaderland terug. D e N oorm annen echter, die her en der verspreid w aren, zetten zich 
weer in hun versterking neer. K oning Eudes trok  m et zijn leger n aar Amiens, m aar kon niets 
tegen hen beginnen. D aarna  vielen de N oorm annen  onverw achts V erm andois binnen, dat door 
de laksheid van de wachten slecht verdedigd was, en dw ongen zij hem te vluchten.
Bron: Annales V edastini, H dF , V III, p. 88; M G S, I, p. 527.

C hronicon de gestis N ortm annorum , H dF , V III, p. 97.

Nota: Luvanio kan niet met Leuven gei'dentificeerd w orden, niet om dat Leuven te ver zou zijn 
van het in de teksten om schreven strijdtoneel, doch om dat Leuven en dus ook de naam  op dit 
tijdstip nog niet bestonden. H et is mij een raadsel, w aarom  D ’H aenens (Les invasions norm an- 
des en Belgique au 9e siecle, 1967) deze onm ogelijkheid niet heeft ingezien, tem eer om dat hij in 
zijn werk blijk geeft kritisch inzicht te hebben, al m oet men zich afvragen o f het wel ju ist is, zo’n 
onderzoek over de gebeurtenissen in verband m et de N oorm annen  te beperken to t de (m oderne) 
grenzen van Belgie. De talrijke berichten over Frisia (V laanderen) heeft hij natuurlijk  niet be- 
grepen en derhalve gemist. V an N oviom agus en D orestadum  houd t hij zich verre, twee kapitale 
punten  in de N oorm annen-teksten, die bij de behandeling van de gehele problem atiek  niet bui- 
ten beschouw ing kunnen blijven, te m inder nog om dat die teksten talrijke raakpun ten  m et Bel
gie hebben. M en krijgt de sterke indruk da t D ’H aenens N oviom agus en D orestadum  met opzet 
buiten zijn gezichtsveld heeft gehouden om  zich niet behoeven uit te spreken over de Novio- 
magus-kwestie. H ierin staat hij niet alleen; veel historici hebben zich reeds lang gedistancieerd 
van karolingisch Nijmegen, stilzwijgend en zonder d aa r recht voor uit te kom en, gew oon om dat 
de erkenning ervan mij teveel krediet zou geven.

Tekst 323. Bronnenboek nr 61)
891, november 1
K oning A rnulf geeft aan  de priester Eginw olf te Pont-a-M ousson aan  de M oezel twee mansi 
land. Gegeven te Noviomaco (Noyon).
Bron: M G H , D iplom ata regum G erm aniae ex stirpe K aro linorum , I, p. 2.

Nota: K oning A rnulf werd op dat tijdstip in het m idden van F rankrijk  vastgehouden doo r de 
N oorm annen. Hij heeft beslist geen snipperdag genom en om in N ijmegen een oorkonde uit te 
gaan geven, zoals het B ronnenboek klaarblijkelijk m eent.

Tekst 324. (niet in het Bronnenboek)
891
... in het 12e ja a r  van zijn kom st in het rijk kwam  hij (een aanvoerder van d e  N oorm annen) van 
de streken w aar hij verdreven was op een plaats die om  de sam enstrom ing van de w ateren aldaar 
Confluentia (C onflans-S t.-H onorine) w ordt genoem d. Hij voer de Oise op en kw am  te paard  en 
per schip to t onder de stad Novioma (N oyon), en legde d aar aan  de oostelijke kan t van de stad 
een versterking aan , door de na tuu r met w ater en bos bescherm d, die Chyrisiacus (Quierzy) is 
genaam d.
Bron: M iracula S. Bertini, H dF , IX, p. 118

Tekst 325. (niet in het Bronnenboek)
891
De N oorm annen, die voor verscheidene jaren  u itgetrokken w aren en de stad Nantes verbrand 
hadden, en d aar op Paaszaterdag de bisschop met de clerus hadden  verrtioord toen die de doop- 
vont wijdde, hebben ook te vuur en te zw aard verwoest: A ngers, T ours, Poitiers, Luik, T ourne-
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hem, Tongeren, Keulen, Bonn, Ziilpich, Jiilich, Neuss, A ken, M inda, M almedy, Stavelot, Priim 
en de koninklijke burch t van Nimago (Noyon).
Bron: G esta Trevirorum , M GS, V III, p. 130.

Nota: D e tekst is verdacht; er zijn p laatsen verm eld, die in andere berichten over aanvallen van 
de N oorm annen  niet voorkom en.

Tekst 326. (niet in het Bronnenboek)
892
De N oorm annen  trokken uit Luvanio (Louvignies) weg, en om dat zij bem erkten d a t het gehele 
rijk do o r een hongersnood werd geplaagd, verlieten zij Francia in de herfst en staken de zee 
over.
Bron: A nnales V edastini, M GS, I, p. 524.

Tekst 327. (niet in het Bronnenboek)
893
K oning Eudes bevestigt de bezittingen van de abdij van St. M edard te Soissons, o.a. te Bitry in 
het graafschap Noviomensi (Noyon).
Bron: O donis regis dip lom ata, H dF , IX, p. 460.

D e re d iplom atica, p. 557.

Tekst 328. (niet in het Bronnenboek)
895
K oning Zw entibold doet een schenking aan  het k looster van St. M ichael bij Verdun. Gegeven te 
Trosley bij de stad Novioma (Noyon).
Bron: D ip lom ata Zwendiboldi, H dF , IX , p. 376.

Tekst 329. (niet in het Bronnenboek)
896
In dezelfde tijd trokken de N oorm annen  onder hun  aanvoerder H undeus met vijf barken de 
Seine op, en om dat de koning met andere zaken bezig was, groeide zijn onheil en dat van het rijk 
weer aan... Enige dagen voor Kerstmis trokken  de N oorm annen , inm iddels aangegroeid, de 
Oise op  en richtten zij zich een w interkw artier in te Cauciaco (Choisy-au-Bac, aan  de sam en- 
vloeiing van Oise en Aisne).
Bron: A nnales Vedastini, M G S, I, p. 524.

Tekst 330. (niet in het Bronnenboek)
897, juli 11
K oning Zw entibold geeft aan g raaf F lobert de villa van G rand-R ang  (30 km zuid-oost van 
C harleroi), bezit van de abdij van C hevrem ont (bij A ken), en verkrijgt van hem de kerk, een hof 
en 60 m ansi land, welke goederen hij als schadeloosstelling aan  de abdij van C hevrem ont geeft. 
Deze zijn gelegen in H araw a (Herasvesnes, Pas-de-C alais) in het land Battauvi (Bethune). 
Bron: N olden, Besitzungen und Einkiinfte des A achener M arienstifte (1981), speciaalnum m er 

van “ Zeitschrift des A achener G eschichtsvereins” , p. 146.

Tekst 331. (Bronnenboek nr 65, gedeeltelijk)
898
In hetzelfde ja a r stootte Zwentibold - ik weet niet w aarom  - hertog Reinier van zich af, voorheen 
zijn trouw ste en enige raadsm an. Deze verenigde zich m et g raaf O dacrus en enige anderen... en 
nestelde zich op een zekere veilige p laats, die Durfos heette (Fooz, op 5 km zuid van Nam en),
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w aar hij zich versterkte. Toen de koning dit vernom en had , verzam elde hij een leger en probeer- 
de versterking te veroveren, m aar hierin slaagde hij niet om dat deze zeer sterk was wegens de 
m oerassen en de vele strom en die de M aas ter p laatse m aakt. Toen de koning de belegering op- 
hief, zijn de genoem de graven n aar K arel (de Eenvoudige) gegaan en voerden hem met het leger 
het rijk binnen. Zw entibold begreep eindelijk, m aar te laat, d a t hij om singeld was en nam  met 
weinigen de vlucht. Karel kwam  in rechte lijn n aa r A ken, en ging vandaar naar Nuimaga (Noy
on). O ndertussen was Zw entibold naar bisschop F ranco  (van Luik) gegaan en nam  hem  en de 
zijnen mee over de M aas to t bij Florichingas (zie nota), vanw aar hij met zijn aanhangers en na 
het vertrouw en herw onnen te hebben, ten strijde trok . K arel keerde van Nuimaga (N oyon) terug 
en begaf zich n aar Priim, w aar hij zijn leger tegen Zw entibold sam entrok. M aar toen de legers 
zich van beide zijden naderden, w erd geen strijd  geleverd. D oor tussenkom st van gezanten werd 
de vrede gesloten en werden eden gewisseld. K arel trok  over de M aas naar zijn rijk terug. 
Bron: Reginonis C hronicon, M G S, I, p. 608.

Annales M ettenses, H dF , V III, p. 75.
Nota: De naam  Fleury (met varianten) kom t zo dikwijls voor dat de juiste plaats niet te bepalen 
is. H et is duidelijk da t in het verhaal geen p laats is voor Nijmegen. De strijd  speelt zich a f tussen 
Luik en Priim ; voor welk mysterieus doel zou K arel de Eenvoudige eerst naar Nijm egen getrok- 
ken zijn?

Tekst 332. (Bronnenboek nr 64)
898
K oning Zw entibold herstelt de kerk  van St. Petrus te T rier in het bezit van de abdij van St. Ser- 
vaas te M aastricht, die Reinier Langhals in beslag genom en had, onder andere doo r bedreiging 
van de gezanten van de aartsbisschop van Trier. D e oorkonde bevat de volgende passage: “ Hij 
(aartsbisschop R adboud van Trier) heeft ons uiteengezet hoe in de voornoem de abdij de ge
zanten ontvangen zijn, die de opdrach t hadden om  in Neumaga (N oyon) in onze tegenw oordig- 
heid te verschijnen. Zij zijn daar bedreigd en m et geweld gedw ongen, om  voorzichzelf ende  hen 
toevertrouw de clerus hun goedkeuring aan de usurpatie te geven, en het fundam ent van ons 
gezag m et valse redenen te ondergraven” .
Bron: D iplom ata Zuendiboldi, H dF , IX , p. 378.

Nota: Om de een o f andere duistere reden heeft het B ronnenboek de vertaling van deze tekst 
achterwege gelaten. Zo kon het de lezer weer bij de neus nem en en hem een aardige rechte lijn 
T rier-M aastricht-N ijm egen opdringen, terwijl de tekst duidelijk m aakt, dat en w aarom  de ge
zanten van Trier eerst naar M aastricht m oesten om  daarna  in N oyon verslag aan  de koning uit 
te brengen. “ N iet-vertalen” hoort ook bij de tak tiek  van het B ronnenboek.

Tekst 333. (niet in het Bronnenboek)
899
In de m aand novem ber trokken de N oorm annen  n aar de O ise om  zich een w interverblijf in te 
richten. Zij zwierven door het gehele land to t aan  de M aas. K oning Zw entibold achtervolgde 
hen m aar kon ze niet te pakken krijgen.
Bron: A nnales Vedastini M G S, I, p. 529.

Tekst 334. (niet in het Bronnenboek)
900
H et was vooral Boudewijn II, g raaf van Boulogne (V laanderen) die hij (R obert, koning van 
Francie) voor zijn plannen trach tte  te w innen. Inderdaad  koos de g raaf partij voor hem en keer
de zich tegen de koning (Karel de Eenvoudige). (O p instigatie van  Boudewijn van V laanderen 
werd Foulques, aartsbisschop van Reims, ko rt daa rn a  verm oord.)
Bron: Richerius, H istoriae, uitg. L atouche, I, p. 43.
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Nota: Van verschillende zijden is opgew orpen, d a t de duitse koningen en keizers niet in N oyon 
kunnen zijn geweest, w at met veel nadruk  geponeerd w ordt voor de O ttonen. H et is een on- 
doordachte  kreet, enerzijds geinspireerd doo r de foutieve opvattingen over de verdeling van het 
karolingisch rijk, die op belangrijke punten  zoals Frisia en B atua niet overeenkom stig de w aar- 
heid is gerekonstrueerd. Anderzijds is die opvatting  ingegeven doo r onze m oderne fixatie op 
grenzen, die wij als radikale scheidslijnen beschouw en, terwijl d a t in  de lOe en 1 le  eeuw lang niet 
het geval was, w aar bovendien de personele jurisd ictie  soms veel belangrijker was dan  de terri- 
toriale. Ten derde: al begonnen D uitsland en F rankrijk  vanaf het begin van de lOe eeuw hoe 
langer hoe m eer uit elkaar te groeien - de grote scheur en de grote pijn zou L otharingen w orden - 
de illusie van het H . Roomse Rijk is nog lang blijven bestaan  zodat de duitse keizers, vooral de 
O ttonen , het denkbeeld koesterden da t zij een zekere voogdijschap over F rankrijk  hadden. De 
bewijzen zijn overtalrijk  dat zij zich politiek en m ilitair in zaken van F rankrijk  m engden. D aar- 
naast hadden het duitse rijk en het koningshuis van oudsher aanzienlijke dom einen in Belgie en 
het noorden van F rankrijk , zodat d aar duitse belangen lagen en gebleven zijn to t lang nada t de 
politieke grenzen de twee rjjken definitief gescheiden hadden. H et valt zelfs op, d a t k o rt voor 
1047, de finale verwoesting van de karolingische residentie, de duitse keizers vaak te Noyon hof 
hielden, juist om te benadrukken dat deze residentie een duitse was. H et B ronnenboek scherm t 
er ook voortdurend  mee, dat Noyon een franse stad  was, w aar een duitse keizer niets te zoeken 
had. Z onder de pretentie te hebben de gehele politieke ontw ikkeling van het noorden  van 
F rankrijk  te geven, citeer ik enkele teksten die duidelijk m aken d a t deze zaak niet m et een sim- 
plifikatie kan worden afgedaan, en d a t de titel “ franse stad” voor N oyon een kreet is, die in ver
band met de werkelijke geschiedenis van de stad  een d iepgaander benadering vereist.

Tekst 335. (niet in het Bronnenboek)
901, oktober 31
Karel de Eenvoudige, koning van W est-Francie bevestigt, op verzoek van bisschop H eidilo het 
kapittel van N oyon in de bezittingen, de tol in de gehele om trek  van de stad , m et de rechtspraak 
en alles wat daarbij hoort, m et uitzondering van de ja a rm ark t die aan de bisschop toebehoort. 
In de tekst kom t voor: “ Heidilo bisschop van V erm andois, Noviomagus (N oyon) en D o o rn ik ” . 
“ In de gehele om trek van de stad  Noviomagus (N oyon)” . “ de genoem de kerk van Noviomagus 
(N oyon)” .
Bron: C artu laire du chapitre de N oyon, fol. 30.

Levasseur, A nnales, fol. 677.
D ip lom ata C aroli Simplices, H dF , IX , p. 401.

Tekst 336. (Bronnenboek nr 66)
912, april 12
Karel de Eenvoudige, koning van W est-Francie geeft aan  de priester F u lrad  twee koninklijke 
hoeven te C ond en Merl in de streek van M ayen (20 km  west van Koblenz). Gegeven in het pa
leis van Neumaga (Noyon).
Bron: Caroli Simplicis diplom ata, H dF , IX , p. 516.

Nota: N eum aga zou hier N eum agen bij T rier kunnen zijn. H et is zeker niet N ijmegen geweest, 
wat het B ronnenboek ervan m aakt, dat er zo triom fantelijk  u itk raa it d a t de duitse keizers niet 
in een franse stad kunnen zijn geweest, en dan  m et de m op aankom t van fen  franse koning in een 
nederlandse p laats te laten resideren. K an nog duidelijker w orden aangetoond , da t Leupen een 
braller is, die zelfs na om standige uitleg zijn b lunders niet inziet.
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Tekst 337. (niet in het Bronnenboek)
917
K arel de Eenvoudige, koning van W est-Francie, bevestigt de abdij van St. Cornelis in het bezit 
van goederen te Senicourt bij C hauny in  het land  van Noviomus (Noyon).
Bron: De re diplom atica, p. 569.

Tekst 338. (niet in het Bronnenboek)
925
De N oorm annen van Rouaan verbraken het verbond, dat zij eertijds gesloten hadden, en ont- 
volkten de streken van Beauvais en Amiens. D e stad  Amiens, die slecht verdedigd was vanwege 
de overvloed van vluchtelingen, werd in b rand  gezet; d a t was ook het geval met Atrecht, dat 
plotseling overvallen werd. De N oorm annen kw am en al rovend to t bij Noviomagus (N oyon), 
w aar zij de benedenstad in brand  staken. De bezetting van het kasteel en de bew oners van de be- 
nedenstad  deden een uitval. Zij verdreven de N oorm annen, sloegen er zoveel mogelijk dood  en 
bevrijdden het deel van de benedenstad.
Bron: F lodoard i Annales, H dF , V III, p. 183; M G S, III, p. 375.

Nota: Nijmegen goochelt op onvoorstelbare m anier m et de historische teksten. Terwijl het 
B ronnenboek deze tekst weglaat, ergo aan Noyon afstaat, gaat de stad  Nijmegen ongestoord 
voort met in haar folders deze tekst als het spektakelstuk van h aar strijd tegen de N oorm annen 
te presenteren. In N ijm egen kom t im mers ook het hoogteverschil tussen het V alkhof en de be
nedenstad voor, w at voor de reclam e-schrijvers al het doorslaggevend bewijs voor hun lokali- 
satie is. D e tekst zegt overigens d a t deze N oorm annen  uit Rouaan kwamen. M et andere woor- 
den: universiteit en stad staan elkaar wederzijds voor leugenaar u it te m aken. T o t Overmaat van 
ram p hadden zij dat niet eens opgem erkt to t ik hen erop wees. En toen m oest Bogaers, de initia- 
tiefnem er van het B ronnenboek w arem pel bij mij per brief kom en inform eren, w aar de stad dat 
gepubliceerd had! H et Tweede B ronnenboek zocht haastig  een uitvlucht bij elkaar do o r te be- 
weren (biz. 6) dat F lodoard  met N oviom us N oyon had bedoeld, en m et N oviom agus misschien 
toch Nijmegen. Als dat zo is - doch het is niet zo - dan  had  de tekst in  de twee Bronnenboeken 
m oeten staan, ergo is het een valse uitvlucht. F lodoard  kan Nijmegen niet bedoeld hebben, want 
to t nu toe zijn we nog geen enkele tekst tegengekom en w aaruit zelfs het simpele bestaan van Nij
megen afgeleid kan w orden. F lodoard  van Reims heeft terdege geweten, w aar Noviomagus of 
Noviomus lag, daar hij een tijd serieus kand idaa t heeft gestaan voor de bisschopszetel van No
viomagus - Noyon.

NOORMANNEN EN NEDERLAND

De teksten over de Noormannen zijn zo uitvoerig gegeven om zeven redenen:

1. Het Bronnenboek slaat 84 teksten van de Noormannen over, welke hetderhalveaan 
Frankrijk afstaat en in welk komplex van teksten onophoudelijk de naam van Novio
magus voorkomt en dus impliciet wordt toegegeven dat d it Noyon is. De overgeslagen 
teksten, die straks nog nader gespecificeerd worden, zijn de nummers: 183,193, 224, 
225, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 277, 278,
280, 281, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322,
324, 325, 326, 329, 333, 338.
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2. In de vroeger gangbare verhalen over de Noormannen in Nederland nam Nijmegen 
een belangrijke en zelfs centrale plaats is. Onze aandacht gaat derhalve het eerst uit 
naar de teksten waar Noviomagus in verband met de Noormannen wordt genoemd. 
Het Bronnenboek geeft maar vijf teksten over Noviomagus en de Noormannen, de nrs 
50, 55, 57, 58 en 59, in feite maar vier daar 58 en 59 parallelteksten zijn over dezelfde 
gebeurtenis. Zie mijn teksten: 227,241, 276,285,286. Daaronderzijn ertwee overRoe- 
rik, de bezetter van Dorestadum - Audruicq, en een over Biorzuna - Boursies of Bour- 
sin, die we meteen kunnen afschrijven. Het slaat er 50 over, waarin over Noormannen 
en Noviomagus, Batua en Frisia wordt gesproken. Zie mijn teksten: 178, 237, 239,240,
242, 244, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 271, 274, 277, 278, 281, 287, 293, 294, 296, 300, 302, 308, 310, 311, 312, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 333, 338. Het gebeurt natuurlijk weer overeen-
komstig de normale procedure van het Bronnenboek, namelijk achterwege laten te 
vermelden en te rechtvaardigen, waarom 50 teksten over Noormannen en Noviomagus 
voor Nijmegen worden verworpen, en een armzalig restantje van vier overblijft. Is dit al 
een wetenschappelijk vergrijp, het volgende is nog veel erger.

3. Tussen die 50 teksten zitten er 25 die voorheen altijd voor Nijmegen en Nederland 
werden gehanteerd, namelijk deteksten: 178,240,242,244,248,252,253,254,259,260, 
261, 262, 263, 264, 271, 274, 287, 293, 296, 302, 310, 311, 312, 320, 338. Deze worden 
zonder vorm van proces aan Noyon c.q. Frankrijk afgestaan. Derhalve geeft het Bron
nenboek volmondig toe, al hield het de mond stijf dicht, dat de vroegere toepassingen 
op Nijmegen tout waren en dat die teksten van Noyon zijn. In deze materie heeft het 
Bronnenboek een van zijn ergste fraudes gepleegd, die de kern van het opzettelijk be- 
drog blootlegt. Het zegt: het is belachelijk te veronderstellen, dat bij de historici ver- 
warring zou bestaan tussen Noyon en Nijmegen. Niet alleen knalt hettalloze malen op- 
nieuw ind ie verwarring, maar het laat ook 50 bewijzen ervan vallen, om dan te besluiten 
dat er geen verwarring bestaat, wat het wetenschappelijk bedrog ten top voert en bo
vendien de “ Blunderprijs 1980” oplevert. Het doet mij genoegen, al is dat een bittere 
troost na 25 jaren verguizing als de dorpsgek van Nederland die waarachtig een ver
warring tussen Noyon en Nijmegen durfde aannemen, dat het Bronnenboek er nu zo 
recht voor uitkomt en mijn stellingen met 25 bewijzen bevestigt. Het is de katholieke 
universiteit die mij al 25 jaren onrecht aandoet.en zij wist het, die met haar universitair 
“ gezag” een meute van onbenullen achter mij aanzette en ophitste. In de bronnen is 
geen onderscheid te onderkennen tussen de 50 overgeslagen teksten en de vier wel 
geciteerde. Is er wel onderscheid, dan behoort het Bronnenboek dit aan tetonen, daar 
dit een eerste eis is van tekstkritiek. De minder helderziende geesten, die het beslis- 
send kriterium maar niet vermogen te ontdekken, hebben er recht op dit van de auteurs 
te vernemen, te meer omdat zij de naam van Noyon nergens in detwee Bronnenboeken 
tegenkomen. Zij willen na 25 jaren kissebissen eindelijk eens weten, wat nou precies 
van wie is. Strikt genomen, heeft het Bronnenboek niet eens een selektie gedaan. Zo'n 
selektie zou opz ’n minst een volledige vermeldlng van defeiten moeten hebben omvat, 
natuurlijk een open en eerlijke etalering, om dan te gaan uitmaken of en hoe die over 
Noyon en Nijmegen “ verdeeld” zouden moeten worden. Wanneer men beweert dat de 
oplossing van het probleem zo ligt, dan moet men dat w elzodoen, en niet wat aprioris- 
tisch gekwaak met belachelijkefragmentjeseruitslaan. Indien het Bronnen boek dit had 
gedaan, namelijk degegevens van Noyon objektief naast die van Nijmegen zetten, zou ik 
nog enig respekt hebben gehad, zelfs als het zich bij detoewijzing grapjes veroorloofd 
had. Maar d it is precies de clou van het verhaal: bij deze methodezijn grapjes uitgeslo- 
ten, omdat de toewijzingen natuurlijk niet met de natte vingen kunnen worden gedaan

189



doch beredeneerd, beargumenteerd en liefst bewezen moeten zijn. Daaraan begon het 
Bronnenboek maar liever niet, omdat het bij voorbaat wist datde boeldan opgeblazen 
werd, daar Nijmegen naast de gegevens van en over Noyon geen schijn van kans meer 
maakt. Dus werd het motto van het Bronnenboek: weg met die vervelende troep, weg 
met die 50 teksten over de Noormannen. De enige haan, diedaarnaar kraait, krijgen we 
wel op een andere manierstil, namelijk door hem als een arm zaligedilettanteneen gek 
voor te stellen, die al gek is omdat hij het tegen een kohort professoren durft opnemen.

4. Een aantal teksten over de Noormannen deelt mede, dat zij bij hun aanvallen op No
viomagus speciaal het karolingisch paleis of de koninklijke residentie op het oog had
den. In de jaren na 880 was dit voor hen zelfs een geliefd winterverblijf. Het Bronnen
boek bevat geen enkel bewijs dat d it paleis tussen de 5e eeuw en 1047 te Nijmegen 
stond, het pleegt bovendien een nieuwe fraude door het overslaan van 25 teksten, 
waarin het paleis, het kasteel of de burcht van Noviomagus vermeld staat, welke tek
sten zonder de minste twijfel op Noyon betrekking hebben, getuigeook het feitvan het 
overslaan door het Bronnenboek. Zie mijn teksten: 132, 133, 135,136, 140, 146, 156, 
158, 174, 219, 221, 230, 296, 300, 317, 332, 338, 351, 418, 419, 420, 421, 422, 424. Het 
kernpunt van de gehele kwestie is: Waar lag de merovingische en karolingische resi
dentie Noviomagus? want beide perioden zijn niet van elkander te scheiden omdat de 
Pepijnen en Karel de Grote ze vast verbinden, en ook omdat Nijmegen beide perioden 
voor zich heeft opgeeist. De zaak was in feite al beslist doordat het claimen van de me
rovingische periode geschiedde aan de hand van een munt van Noyon (zie tekst 142), 
na welke onsterfelijke blunder men eigenlijk kan ophouden nog over de karolingische 
tijd te praten. Het kernpunt van het Bronnenboek is: Hoe ga ik hog wat schijnbewijzen 
bij elkaar harken, onder volstrekt stilzwijgen over Noyon, om Nijmegen te redden. Dat 
zwijgen omvatte reeds 50 teksten, waaraan er nog eens 25 werden toegevoegd met het 
bewijs dat het paleis te Noyon lag. Hierdoor hebben de bewerkers van het Bronnen
boek zich opnieuw als regelrechtevervalsers bloot gegeven. In Nederland zal niemand 
er nog invliegen door de grap dat er twee gelijknamige residenties Noviomagus heb
ben bestaan. Zover is de zaak inmiddels wel opgeklaard. Zelfs bij leken behoeft men 
niet meer aan te komen metdietheorie, laat staan bij historici, althans wanneerdie hun 
gezond historisch verstand gebruiken.

5 .1 n de berichten over de Noormannen neemt Dorestadum een even belangrijke plaats 
in als Noviomagus. Daarover citeert het Bronnenboek twee teksten en slaat heterzes- 
tien over, weer zonder enige uitleg over deze selektie te geven. Zie mijn teksten: 87, 
104, 210, 224, 225, 226, 242, 243,244,246,259,260,262,271,356,445. De overgeslagen 
teksten worden derhalve aan Dorestadum - Audruicq afgestaan. Welnu: waarom pro- 
beert de R.O.B. dan nog altijd de 10e of 11e-eeuwse nederzetting Munna (zie de tek
sten 384 - 387) als het karolingische Dorestadum te verkopen? De berichten over de 
Noormannen binden deze plaats zo onverbrekelijk aan Noviomagus vast, dat zij met 
Noyon ver in het zuiden moet worden gezocht, wat trouwens door verschillendeduide- 
lijke geografische details bewezen wordt, die zich niet in Nederland maar wel in deom- 
geving van Audruicq bevinden. In Deel III over het bisdom van Tournehem komt een 
nieuwe serie bewijzen. Wil de R.O.B. het bij het redden en verdoezelen van zijn grootste 
archeologische flop zo ver drijven, dat hij in het publiek als oplichter en volksverlak- 
ker moet worden ontmaskerd? Dat behoeft trouwens niet meer gedaan te worden. Het 
bewijs daarvoor is al geleverd doordat hij zich achter het bedrieglijke Bronnenboek 
verschuilt, dat niet een doch een hele serie wetenschappelijkefraudes heeft gepleegd.
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6. DeNoormannen-berichten bevatten niet alleen Noviomagus en Dorestadum. Meest- 
al vermelden zij in een adem ook: Frisia - Vlaanderen, Batua - Bethune, de Renus - 
Schelde, soms zelfs de Scheldeen Vlaanderen onder hun eigen namen, bovendien ver
schillende malende Monden van de Renus-Schelde ten noorden van Boulogne, in een 
steeds terugkerende regelmaat, al zijn de berichten over verschillende jaren gespreid. 
Duidelijk is dat steeds dezelfde streek wordt bedoeld, die tussen 808 en 925 door de 
Noormannen was bezocht. Evenals de teksten over Noviomagus vormen die van de 
Noormannen een doorlopende serie, onderling verbonden door telkens dezelfde geo- 
grafische details. Van die teksten blijkt een84-tal niet voor Nederland teclaimen tezijn, 
zodat het Bronnenboek dus ook Batua, Frisia en de Monden van de Renus voor Neder
land laat vallen. Het is een klucht, een en ander met vier teksten nog overeind te willen 
houden en stilzwijgend toe te geven, dat 84 teksten met dezelfde inhoud aan het noor
den van Frankrijk moeten worden gelaten. Naast de Noviomagus-teksten vormen de 
Noormannen-berichten een aparte serie bewijzen, dat nooit een Noorman in Neder
land is geweest, zodat Friesland, de Betuwe, Nijmegen, Utrecht en Wijk bij Duurstede 
definitief afgeschreven moeten worden als doelwitten van aanvallen der Noormannen. 
Dat betekent tevens het einde van “ karolingisch” Nederland, want dit waren de vijf en 
de enige poten waarop de mythen steunden. Het zijn frans-vlaamse poten, domweg 
verkeerd geplaatst omdat men zich in de luren had laten leggen door de schijnbare of 
werkelijke namen-doublures, die zich niet alleen bij deze vijf gevallen voordoen maar 
integendeel schering en inslag zijn in de materie van de mythen. De meeste namen- 
doublures zijn schijnbaar, deze vijf in elk geval, omdat het slechts achterafse latinisa- 
ties van inheemse namen zijn, die tot de 10e of 12e eeuw in Nederland zelfs totaal on- 
bekend waren, bovendien nooit in gebruik zijn geweest. Dit simpele feit, maar wel de 
grondslag van de mythen, heeft niemand opgemerkt, ofschoon het de historische kon- 
tinuTteit in een slag als onwaar aantoont. Die steunde immers enkel op de naamkun- 
dige kontinuiteit, en deze heeft pertinent niet bestaan.

7. Eeniederzal nu ook begrijpen, waarom de publikatie “ Dorestadum” van deR.O.B. uit 
1978 en het Bronnenboek van Nijmegen uit 1980 er zo dringend moesten komen na 
mijn publikatie uit 1977 over de mythe van de Noormannen in Nederland, al wordt de 
aanleiding tot de paniek angstvallig door Nijmegen en de R.O.B. verzwegen. In 1977, 
derhalve reeds zeven jaren geleden, heb ik afdoende bewezen dat Noormannen in Ne
derland een mythe is. Hier herhaal ik de bewijsvoering, eerstens om het botte dood- 
zwijgen van mijn publikaties tegen te gaan - wel erop reageren maar niet het weten
schappelijk fatsoen hebben om man en paard te noemen - ten tweede om te laten zien 
hoe ontoelaatbaar het verzwijgen van 84 teksten is. Het Bronnenboek van Nijmegen 
heeft de verkeerde titel gekregen. Men had het moeten noemen: De Gedempte Bron
nen van Noviomagus.

*
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NAAMKUNDIG GEDRAAI

Ofschoon ik sinds 1965 herhaalde malen bewezen heb, en dit staafde met citaten, dat 
er geen enkei onderscheid bestaat tussen de vormen Noviomagus en Noviomus (zie 
o.a. tekst 433), b lijft men hardnekkig m etdedrogreden schermen dat Noviomagus N ij
megen betekent en Noviomus Noyon. Merkwaardig daarbij is, dat de vorm Numaga of 
Niumaga niet meer naar voren wordt gebracht. Deze voorheen door Stolte gehanteer- 
de drogreden, namelijk dat Numaga een germaanse naam is, die dus in het germaanse 
taalgebied moet hebben gelegen en dus Nijmegen is, durft men niet meer herhalen 
sinds ik erop gewezen heb, dat bij deze opvatting Aken dus in Holland gelegen had, 
Aachen dus in Duitsland en Aix-la-Chapelle dus in Frankrijk of Wallonie. Het is ju istde 
grondfout van de Monumenta Germanica, ook weer gestaafd door talloze voorbeel- 
den, dat zij dit niet-bestaande onderscheid tussen de vormen Noviomagus en Novio
mus tot het alles bepalend kriterium tussen Noyon en Nijmegen hebben gemaakt. Het 
Bronnenboek is er verschillende malen ingevlogen, ofschoon ik de ergste en duidelijk- 
ste gevallen al in 1965 in mijn boek “Vraagstukken...” had gesignaleerd, een afdoend 
bewijs, wat eigenlijk overbodig is, dat mijn boek a priori ongelezen isgelaten. Maar ver
schillende keren is het niet erin gevlogen, wist het dus dat het kriterium van de Monu
menta Germanica fout is, maar ging het desondanks door met het te hanteren en de 
leken ermee te misleiden. Immers, wanneer b lijkt dat Noviomagus de eerste en de 
meest voorkomende vorm van Noyon is, dan is het niet alleen radikaal afgelopen met 
de drogreden, maar wordt de noodzaak nog dringender om te bewijzen wanneer Nij
megen onder deze vorm verschijnt. In de eigen bronnen van Nijmegen - hier dienen de 
franse natuurlijk buiten beschouwing te blijven - zit het bewijs dat dit pas in 1145 ge- 
beurde. Zie hoofdstuk 8, De nieuwe stad Neumaia. Men kon zich natuurlijk niet voor- 
stellen, al b lijkt dit zonneklaar uit de feiten, dat Noviomagus voor Nijmegen enkel een 
achterafse latinisatie van de eigen naam Neumaia was, precies hetzelfde wat met U- 
trecht, Wijk bij Duurstede, Friesland en de Betuwe gebeurd is, en wat in feite de kwin- 
tessens van de mythe vormde, omdat eenieder dacht dat die namen reeds vanaf de eer
ste eeuw in Nederland hadden gegolden.

Tekst 339. (niet in het Bronnenboek)
932
N a de nodige m aatregelen genom en te hebben, voor de verdediging van de stad  (L aon) beraad- 
slaagde hij (Lodewijk van Overzee) aan  wie hij de bisschopszetel van Noviomus (N oyon) zou 
geven, d aar de titularis A irard overleden was... (na een incident met politieke achtergrond)... 
G aubert, m onnik en abt van C orbie, aan  wie de koning het bisdom  van Noviomus (N oyon) had 
verleend, is gekonsakreerd door A rtaud, aartsb isschop van Reims.
Bron: Richerius, H istoriae, uitg. Latouche, I, p. 119.

F lodoard i A nnales, M GS, III, p. 380.

Tekst 340. (niet in het Bronnenboek) 
voor 933
Oduiz schenkt aan de abdij van St. Eloi te N oyon goederen te Ecuvilly en te Siecourt in het land 
van Noviomus (Noyon).
Bron: De re diplom atica, p. 567.
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Tekst 341. (niet in het Bronnenboek)
933
O do de zoon van H erbert van V erm andois, die bezit nam  van H am , roofde en plunderde Sois- 
sons en Noviomus (Noyon).
Bron: C hronicon, F lodoard i, H dF , V III, p. 189; M G S, III, p. 381.

Tekst 342. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 936 en 950
Lodewijk van Overzee, koning van W est-Francie, geeft aan  T ransm arus, bisschop van Novio
magus (Noyon) verlof om  een klooster te stichten van enige kleinere kloosters in de benedenstad 
van Noviomagus (Noyon).
Bron: Ludovici T ransm arini dip lom ata, H dF , IX, p. 597.

Nota: Uit deze tekst blijkt eens te meer dat ook in de lOe eeuw met N oviom agus nog steeds Noyon 
w ordt bedoeld, w at het B ronnenboek ook moge beweren. Zie tekst 338.

Tekst 343. (niet in het Bronnenboek)
936 - 973
(Sam envatting.) O tto I, duits koning vanaf 936, keizer van af 962 to t 973, heeft veel bemoeienis 
met F rankrijk  gehad. Een bloem lezing uit R icherius levert de volgende feiten op: 939, hij valt 
F rankrijk  b innen en dringt door to t V erdun en Reims; 942 steunt hij Lodewijk IV  van Overzee, 
doch ook L otharius, wat hem in feite to t voogd van F rankrijk  m aakte; 943 spant hij sam en met 
opstandige heren in F rankrijk  tegen de koningen; 945 alliantie m et Engeland tegen bepaalde 
heren in F rankrijk ; 946 onderneem t hij een veld tocht n aar F rankrijk ; 947 is hij nauw  betrokken 
bij de zaak tegen H ugo, dan steunt hij Lodewijk weer; 948 zit hij m ede de synodes voor die meer 
politieke dan  kerkelijke achtergronden hadden; 949 steunt hij Lodewijk ook  m ilitair; 954 steunt 
hij L otharius; geeft te Noviomagus (N oyon) verschillende oorkonden  uit.
Bron: R icherius, H istoriae, uitg. L atouche, passim .

Tekst 344. (niet in het Bronnenboek)
939
De krijgers van de koning kw am en bij de Renus (Schelde) op een p laats die de naam  van Bier- 
zuni (Boursin) draagt, en waren reeds begonnen de Renus (Schelde) over te steken, niet wetend 
dat H endrik  met de genoemde graven nabij was.
Bron: L iudprandi C hronicon, M G S, III, p. 321.

Nota: Men denke niet dat Renus alleen bij de klassieke schrijvers de Schelde aanduid t, daar dit 
spraakgebruik  to t ver in de lOe eeuw bij alle schrijvers voorkom t.

Tekst 345. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 940
Een kroniek spreekt over T ransm arus “ Noviomagensis episcopus” , en over R udulfus “ Novio- 
mensis episcopus” .
Bron: Annales G andenses, M GS, I, P. 187, 188.

Nota: In beide gevallen indiceren de M onum enta G erm anica deze met naam  en toenaam  ge
noem de bisschoppen op Nijmegen. Ten overvloede w orden beide vorm en N oviom us en Novio-
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magus op afstand van een bladzijde gebruikt, weer een bewijs dat het B ronnenboek niet lezen 
kan en nog m inder heeft opgem erkt dat de indices van de M onum enta to taal onbetrouw baar 
zijn. En alleen daarop  heeft het volgens zijn eigen getuigenis gewerkt!

Tekst 346. (niet in het Bronnenboek)
942
T ransm arus, bisschop van N oyon, geeft een verklaring ten gunste van de abdij van St. Petrus te 
G ent. Gegeven in de stad Noviomagus (Noyon).
Bron: W auters, Table chronologique des chartes et diplom es im prim es de l’histoire de la Bel
gique, I, p. 349.

Tekst 347. (niet in het Bronnenboek)
945
Lodewijk van Overzee, koning van W est-Francie, bevestigt de schenkingen van Transm arus, 
bisschop van Noviomagus (N oyon) aan verschillende kloosters.
Bron: C artulaire du chapitre de N oyon, fol. 34.

Tekst 348. (niet in het Bronnenboek)
948
Een andere synode is gehouden te Ingelenheim. O p het vastgestelde tijdstip verzam elde zich op 
bevel van paus A gapit onder voorzitterschap van zijn legaat M arinus, een synode in het paleis 
van Ingelenheim op de oevers van de Renus (hier inderdaad de Rijn), in de basiliek van St. Re- 
migius, apostel van de Franken. Bisschoppen van verschillende streken kw am en er sam en over- 
eenkom stig de regels van het kerkelijk recht van: T rier, Reims, M ainz, Keulen, H am burg, M un
ster, T oul, Metz, V erdun, K am erijk, Laon, W orm s, Spiers, W urtzburg, K onstanz, A ugsburg, 
H ildesheim , H alberstadt, P aderborn , Ribe, Tongeren (bedoeld is Luik), O snabriick, M inden, 
Balderik van U trecht, Salzburg, Passau, E ichstadt, Sleswig en Bazel.
Bron: Richerius, H istoriae, uitg. L atouche, I, p. 243.

Nota: Deze synode onder voorzitterschap van Lodewijk van Overzee en keizer O tto  I, was de 
voortzetting van de mislukte synodes van V erdun, Reims en M ouzon, w aar te vergeefs getracht 
was de vrede en de eenheid in F rankrijk  te herstellen. D e synode sprak een veroordeling en ex- 
com m unicatie uit tegen H ugo de G ro te , hertog van Francie, de voornaam ste tegenstander van 
Lodewijk van Overzee, en tegen H ugo, de afgezette aartsbisschop van Reims. In de bovenstaan- 
de opsom m ing ontbreekt de bisschop van N oyon. T ransm arus had  de partij van H ugo gekozen; 
hij was evenmin aanwezig op de synode van L aon, w aar 30 dagen na Ingelenheim  de besluiten 
bekrachtigd en uitgevoerd werden.

Tekst 349. (Bronnenboek nr 68)
949, juni 1
Keizer O tto  I bevestigt de abdij van Priim  in het bezit van het klooster te Susteren (Ned. Limb.). 
In de akte is vermeld dat de keizer een rijksdag hield te Niumaga (N oyon), in tegenw oordigheid 
van de bisschoppen van: T rier, U trecht, M etz, P aderborn  en Luik, en de hertogen C onrad  en 
H erim an.
Bron: M uller en Bouwm an, O orkondenboek van het Sticht U trecht to t 1301, I, p. 176. 

M artene et D urand, A m plissim a collectio, I, p. 289.
M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, I, p. 194.

Nota: H et feit dat het gaat over het klooster van Susteren en de aanwezigheid van de bisschop 
van U trecht vorm en natuurlijk  geen kriteria om  te doen besluiten dat N ium aga Nijmegen is, al
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moet tot onze nationale droefenis w orden vastgesteld dat som mige nederlandse historici zo 
simpel redeneren.

Tekst 350. (niet in het Bronnenboek)
950, november
K oning O tto  I geeft aan de kerk van K oblenz goederen in de villae Bechi en Auici, in de pagus 
G anapa gelegen.
Bron: Stum pf, A cta imperii inedita, 1873, p. 598.

Sloet, o.c. p. 87bis.

Nota: In zijn “ D e Franken in N ederland” , p. 88 m aakt Blok hiervan: “ de onplaatsbare  pagus 
Genipi, w aarin de koninklijke villae Ewijk en Beek lagen” . D e w aarheid is dat G anapa G a- 
maches is, op 15 km zuid-oost van Le T report (Seine M aritim e), in 751 als G annapio  bekend. 
Auci is Avesnes-en-Bray, en Bechi is Bacqueville-en-Caux, beide bij D ieppe gelegen. D e fantas- 
terij van Blok is een duidelijk voorbeeld van de tendens, om  alles m aar naar de buurt van Nij
megen te trekken, teneinde daar “ koninklijke dom einen” te scheppen, die er niet geweest zijn. 
Dit Bechi is vanzelfsprekend een geheel ander dan  dat uit de oorkonde van 826 (zie tekst 206).

Tekst 351. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 954 en 961
In dezelfde tijd heeft de glorierijke koning O tto  (keizer O tto  I) in Niumacum (N oyon) een rijks- 
dag bijeengeroepen van de rijksgroten to t herstel van de vrede in de katholieke kerk en to t nut 
van het gehele rijk. Men had besloten dat de relieken van St. A udom aar (van St. O m aars) daar- 
heen gebracht zouden worden. M aar toen zij (ab t en m onniken) na de eerste gunstige reis aan  de 
poort van Thiale (Tilques) gekom en w aren, w aar zij wilden rusten, werden zij door de koster 
van de kerk bespot, die weigerde voor hen de p o o rt van de kerk te openen... V andaar gingen zij 
verder en bereikten zij Niumacum (N oyon)... (Een andere tekst voegt er nog aan toe, dat de abdij 
hiervoor de kerk van Frekena (Ferques bij D esvres) ten geschenke kreeg.
Bron: Vita S. A udom ari episcopi, AS, September III, p. 414.

G esta abbatum  S. Bertini, M G S, X III, p. 630.

Tekst 352. (Bronnenboek nr 70) 
tussen 954 en 961
Ten tijde van zijn bestuur (nl. van abt Regenoldus) vervoerde hij m et instem m ing en op aan- 
d rang van de beroem de g raaf A rnulf, de relieken van de H . A udom arus met de grootste eer en 
met een groot en zeer devoot escorte van de m onniken en kannuniken naar het koninklijk  paleis 
van Neumagus (Noyon), w aar toen de roem ruchte koning van O ost-F rancie aangekom en was, 
tevens met de bedoeling om de landerijen aan  de overzijde van de Renus (Schelde) terug te krij- 
gen, die eertijds door de gelovigen aan  deze heilige p laats geschonken waren.
Bron: G esta abbatum  S. Bertini Sithiensis, M G S, X III, p. 630.

Nota: De bedoelde bezittingen, die de abdij verloren had, lagen voornam elijk  in W est-V laan
deren, aan de overzijde van de zuidelijke Schelde-m ond. Bij de organisatie van het bestuur en de 
opbouw  der abdijen van G ent had de eerste g raa f van V laanderen de abdijen van St. O m aars en 
W orm hout geplunderd. L ater heeft iem and (van de abdij o f van buiten?) deze tekst, gekom bi- 
neerd met Frekana (Ferques) niet m eer verstaan, zodat ten onrechte de mening on tstond  dat de 
abdij van St. O m aars voorheen goederen had gehad te Frechen bij Keulen (zie ook tekst 375).
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Tekst 353. (niet in het Bronnenboek)
962
Odelric is to t bisschop gewijd (van Reims) in de basiliek van St. Remigius d o o rd e  bisschoppen 
van de prcvincie Reims: G uido van Soissons, R orgon van L aon, G ubuinus van C halons, H a- 
dulf van Noviomus (Noyon) en W icfrid van V erdun.
Bron: R icherius, H istoriae, uitg. L atouche, II, p. 26.

Tekst 354. (niet in het Bronnenboek)
965, mei 1
Keizer O tto I bevestigt het k looster van St. G hislain in H enegouw en in zijn bezittingen en be- 
looft het zijn bescherming. Gegeven te Noviomagus (Noyon).
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, I, p. 606.

Nota: D erhalve hoorde Henegouwen bij het rechtsgebied van de keizer. En weer slaat het Bron
nenboek de tekst over, om dat N oviom agus te d ich t bij H enegouw en staat. H et neem t wel een 
oorkonde uit 1044 van H endrik III aan  hetzelfde k looster op, ook in Noviomagus - N oyon uit- 
gegeven, om dat dit in deze tijd nog enigszins te verkopen is. Zie tekst 413.

Tekst 355. (niet in het Bronnenboek)
973
O tto (II) werd to t koning uitgeroepen doo r de Germanen en de Beigae (nl. Lotharingen, V laan
deren en H enegouwen)... H et koninkrijk  G erm anie alsm ede een deel van G allie bleef in zijn 
handen tot aan  zijn dood, m aar onder om standigheden die m enigm aal verstoord werden. Er 
vonden im mers tussen O tto en L otharius, koning van de G alliers, verschrikkelijke’rivaliteiten 
p laats, en de overwinning bleef onzeker. D aar O tto  Belgica bezat en L otharius zich daarvan 
m eester wilde m aken, zetten de twee koningen m achinaties tegen elkander op, w ant beiden be- 
weerden d a t hun vader het in bezit had gehad, en beiden aarzelden niet om hun recht met een 
groot leger te verdedigen. N aar w aarheid had  het land behoord  aan  Lodewijk van Overzee, de 
vader van L otharius, en deze had het vervolgens aan  O tto  gegeven, de vader van onze O tto. Bel
gica was derhalve de diepste reden van hun tw eedracht.
Bron: Richerius, H istoriae, uitg. L atouche, II, p. 83.

Tekst 356. (niet in het Bronnenboek)
974, april 10
Keizer O tto II bevestigt het bisdom  S traatsburg  in het bezit van de tolvrijheid in het rijk, zoals 
die d o o r zijn voorgangers was verleend, behalve te Q uentovic, D orestato - A udruicq en Clusas. 
Bron: M G H , D iplom ata, O ttonis d ip lom ata (1956), p. 89.

Nota: De oorkonde is een bevestiging van voorafgaande. Zie tekst 210. D orestadum  bestond 
tegen het einde van de lOe eeuw nog steeds onder zijn eigen naam , toen de geschiedenis van H ol
land reeds begonnen was en daarin  de naam  D orestad  en D uurstede pas in de 14e eeuw opduikt, 
een afdoend bewijs dat dit opduiken legendarisch was. E r is een poging gedaan om deze akte 
van 974 voor vals te verklaren, w ant zij is vanzelfsprekend dodelijk voor de opvatting  van een 
nederlands D orestadum , om dat de nederlandse historici aangenom en hadden dat D orestadum  
om streeks 870 verloren was gegaan, met naam  en al. De duitse historici publiceren deze oor
konde als echt, zelfs zonder een bem erking of reserve te m aken. Ergo lag D orestadum  niet in 
Nederland, w aar het niet aanw ijsbaar is, het do o r geen au toch tone schrijver is verm eld en ten- 
slotte op geen enkele m anier blijkt hoe en w anneer dit beroem de D orestadum  verloren is ge
gaan. Op zijn juiste plaats is het niet verdw enen, om dat A udruicq  k o rt daarna  zijn funktie van 
zeehaven heeft verloren m aar zijn bestaan heeft voortgezet.
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Tekst 357. (niet in het Bronnenboek)
980
(De Fransen  vielen O tto  aan in het paleis van A ken; hij onsnapte  en trok  daarna  m et een groot 
leger F rankrijk  binnen, verwoestte het koninklijk dom ein van A ttigny, nam  Reims en Soissons 
in en verwoestte de residentie van Com piegne. Hij d reef L otharius voor zich uit overde  Seine.) 
De verzoening van de koningen L otharius en O tto . Zij ontm oetten  elkaar. Na elkaar de hand  te 
hebben gegeven, omhelsden zij zich zonder aarzeling m et grote toew ijding en zwoeren zij 
vriendschap. H et deel van Belgica, w aarover de twist ging, werd aan O tto  toegewezen.
Bron: Richerius, H istoriae, uitg. L atouche, II, p. 100.

Tekst 358. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 982
K oning L otharius bevestigt de goederen en inkom sten van het k looster St. Eloi te N oyon. In de 
tekst kom t voor: “ Lyndulfus, onze neef, bisschop van Noviomus (N oyon)” . “ H et klooster van 
St. Eloi in de benedenstad van Noviomus” (Noyon).
Bron: Lotharii regis d ip lom ata, H dF , IX , p. 653.

Tekst 359. (niet in het Bronnenboek)
987
W ant de rijksgroten van F rankrijk  lieten hem (koning R obert) in de steek, en w endden zich tot 
H ugo (Capet), die toen het hertogdom  van Francie goed bestuurde, de zoon van de grote H ugo, 
en verhieven hem in Noviocomo (N oyon) (o f Noviomo) to t koning.
Bron: Ex' m iraculis S. Benedicti, H dF , IX , p. 142.

Aimonis Floriacensis, M G S, IX, p. 375.
Chronicon S. Benigni, H dF , V III, p. 244.

Nota: Verschillende schrijvers zijn van mening d a t voor de kroning van deze eerste koning van 
F rankrijk , die eindelijk de eenheid van het land zou gaan representeren, de stad N oyon uitge- 
zocht is vanwege haar karolingische traditie en om dat Karel de G ro te  er ook gekroond was. 
M.i. kan m en er ook een pesterijtje in zien tegenover D uitsland, da t nog altijd een zekere supre- 
matie pretendeerde en ook op territo riaal gebied nog enige konkrete aanspraken  had. Het 
was wel p ikant de nieuwe koning te kiezen en te kronen in de stad , die een residentie van het H. 
Roomse rijk had. D it laatste is het subtiele verschil, d a t niet opgem erkt is doo r hen die zich 
N oyon niet kunnen voorstellen als duitse residentie.

Tekst 360. (niet in het Bronnenboek)
987
Verheffing van H ugo op de troon. D it advies w erd aangenom en en eenstemm ig goedgekeurd. 
De hertog werd met toestem m ing van alien op de troon  verheven en te Noviomi (N oyon) ge
kroond  doo r de aartsbisschop en de andere bisschoppen, en uitgeroepen to t koning van de 
Fransen, de Bretonnen, de N orm andiers, de A quitaniers, de G o then , de Spanjaarden en de 
G ascognards, op de K alenden van juni.
Bron: Richerius, H istoriae, uitg. L atouche, II, p. 162.

Tekst 361. (niet in het Bronnenboek)
988, m aart
Paus Johannes XV bevestigt op verzoek van de bisschop van N oyon en D oorn ik  de goederen en 
privileges van het bisdom  en van het kapittel. In de tekst staat: “ L yndulphus de bisschop van 
Noviomus (N oyon), D oorn ik  en V laanderen” .
Bron: C artu laire du chapitre de N oyon, fol. 46.

Levasseur, Annales, p. 733.
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Tekst 362. (Bronnenboek nr 87)
991, mei 28
Keizer O tto III bevestigt het bisdom  K am erijk in de im m uniteit en verleent het de tol en de m unt 
van de stad. Gegeven te Novimago (Noyon).
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, II, p. 72.

Nota: K am erijk met omliggend gebied werd in 925 bij de verdeling van L otharingen aan  het 
duitse rijk toegewezen. In feite is het to t in de 16e eeuw een duits bezit gebleven.

Tekst 363. (Bronnenboek nr 88)
991
Keizerin T heophanu  vierde met h aar zoon O tto  III het Paasfeest m et keizerlijke glorie in de stad 
Q uedlinburg... H ugo (m arkgraaf van Toscane) volgde als d ienaar de keizerin en h aar zoon 
overal in het rijk w aarheen zij voor de bestuurszaken vertrokken, to tda t zij in Niumagon (N oy
on) aankw am en. D aar echter, terwijl zij het gehele rijk als het ware in de boeien van haar gezag 
hield, bleek de levensloop van keizerin T heophanu  vo ltooid  te zijn en, o sm art! het is ellendig dit 
te m oeten zeggen, stierf zij een vroegtijdige dood  op de 17e van de K alenden van juli (15 juni). 
V andaar werd zij in een rouw stoet door haar zoon de keizer en haar overige getrouw en naar de 
stad Keulen gebracht (een andere kroniek voegt h ieraan toe: w aar zij in de kerk van St. Pantha- 
leon begraven is).
Bron: A nnaels Quedlinburgenses, M GS, III, p. 68.

Tekst 364. (Bronnenboek nr 89)
991
O ndertussen is vrouwe de keizerin T heophanu  te Neomagus (N oyon) to t grote droefheid van 
het gehele rijk gestorven.
Bron: Vita S. Bernw. ep. H ildesheim einsis, M G S, IV, p. 759.

Tekst 365. (niet in het Bronnenboek)
994, m aart 18
R adboud, bisschop van Noviomensis (N oyon) en D oorn ik , geeft het a ltaa r van Vladslo (B.) aan 
de abdij van St. P ieter te G ent.
Bron: Gysseling en Koch, D ip lom ata Belgica ad annum  millesimum scripta, 182.

Tekst 366. (Bronnenboek nr 91)
996
A angezien de koning in goed overleg de veiligheid van die p laats (nl. het klooster van Elten) wil- 
de verzekeren, heeft hij op de rijk sdagd ie  te Noviomago (N oyon) was vastgesteld, w aarheen ve- 
len overal vandaan gekom en w aren, bepaald  d a t over die p laats gehandeld zou worden. D aar 
was ook Balderik met zijn vrouw  aanwezig. Volgens het vonnis van de rijksgroten moest hij, 
aangezien zijn schuld bewezen was, beloven d a t hij zich voorgoed van aanspraken op de kerk 
zou onthouden . Zo werd do o r een oorkonde en een privilege de stabiliteit van deze p laats ver- 
zekerd.
Bron: A lpertus M ettensis, De diversitate tem porum , V an Rij, p. 14.

Nota: H et feit dat Elten dicht bij Nijmegen ligt, en het feit d a t A lpertus M ettensis, die verm, in 
Tiel leefde en schreef, zijn vanzelfsprekend geen bewijzen om  te doen besluiten dat deze rijksdag 
in N ijmegen is gehouden. H et B ronnenboek past overigens nog een handige true toe doo r de 
tekst zo te vertalen dat de indruk w ordt gewekt a lso f de keizer voor deze zaak van Elten een 
aparte  rijksdag met een agendapunt in Nijmegen had  vastgesteld. D at d aar “velen van overal
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vandaan” naar toe gekom en waren, spreekt dit reeds kategorisch tegen. Op desynode van 1018 
te N oyon, w aarover A lpertus ook verhaalt, stonden eveneens andere zaken op de rol, o.a. voor- 
schriften voor het celebreren van de Mis. H ieruit blijkt dat de rijksdag samenviel m et een sy- 
node van de kerk, wat in die tijd norm aal was. D it laatste heeft dan ook to t de verm akelijke bij- 
zonderheid geleid, dat sommige historici de rijksdag van 1018 te Nijmegen plaatsen en de kerk- 
vergadering te Noyon. Het spreekt vanzelf dat de h ieruit gevolgde oorkonde voor het klooster 
van Elten (B ronnenboek nr 92) “ A ctum  in palacio Novimagii” (N oyon) evenmin te N ijmegen 
gegeven is.

Tekst 367. (niet in het Bronnenboek)
999
Deze, die de aarde nu de glans van de ogen en het gelaat bedekt, was paus G regorius, de vijfde 
van zijn naam . V oorheen heette hij B runo, een telg uit het koninklijk  geslacht der F ranken , 
zoon van O tto en van zijn m oeder Jud ith . D uitser van spraak , w erd hij opgevoed te Neomagus 
(Noyon) en nog jong bezette hij de apostolische stoel.
Bron: O pschrift op een pausgraf in de V aticaanse grotten.

Nota: Paus G regorius V, geboren in 972, stam de uit het geslacht van de O ttonen. Hij w erd in 
996 door de jonge O tto III, zijn neef, als opvolger van paus Johannes XV aangewezen. Hij 
kroonde O tto  in 996 tot keizer, die hem zijn zetel behield toen de Rom einen hem afvielen en een 
tegenpaus aanstelden. Hij overleed te R om e op 18 februari 999.

Tekst 368. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 1000
Laten we nu de provincie Belgia beschouwen. D e rivieren van deze provincie zijn: de Schelde, de 
M arne en de M aas, die in de Vogezen ontspringt, dat is in het gebied van de Lingonen, en nadat 
zij een deel van de Renus (Schelde) ontvangen heeft, die Vaculus (Vahalis, Oise) w ordt genoem d, 
in de volksm ond echter Walis heet, vorm t zij het Eiland van de Bataven (Bethune), dat in de taal 
van het volk B attua w ordt genoem d. De andere stroom  bij de Belgen is de Aisne, die bij de uiter- 
ste gebieden van de Remii (Reims) stroom t. O ok het Ardennerwoud, dat het grootste van Gallie 
is, en dat zich vanaf de oevers van de Renus (Schelde) en de gebieden van de Treveri (Trier) over 
meer dan 500 mijlen in de lengte u itstrekt. H ierm ede is genoeg over de Belgen gezegd.
Bron: A im oini de gestis F rancorum , H dF , III, p. 25.

Nota: A im oinus, kloosterling en kroniekschrijver van de abdij van Saint-B enoit-sur-Loire, be- 
schrijft hier een hem bekend deel van F rankrijk . Al herinnert zijn tekst duidelijk aan die van de 
klassieke schrijvers, dan  valt er niet te on tkennen d a t hij het E iland van de Bataven in het noo r
den van F rankrijk  plaatst. N og m inder kan beweerd w orden, dat hij een fout heeft gem aakt en 
een nederlands landschap in F rankrijk  zet. D uidelijk  is ook, dat hij het A rdennerw oud tussen 
V laanderen en Trier lokaliseert, zodat ook de tweede m aal dat hij Renus gebruikt, deze naam  
als Schelde m oet worden opgevat.

Tekst 369. (Bronnenboek nr 94)
1003
V andaar keerde hij (H endrik II) n aar A ken terug, w aar hij eerbiedig het feest van M aria Licht- 
mis (2 februari) vierde. V andaar begaf hij zich n aa r Nuimagum (N oyon) en bleef daar verschil
lende dagen van de V astentijd, eerst om het rijk van G od  en zijn gerechtigheid te zoeken, m aar 
ook om de menselijke zwakheid het nodige te verschaffen.
Bron: T hietm ari Mers. ep. C hronicon, M G S, III, p. 798.
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Tekst 370. (niet in het Bronnenboek)
1003
Hij (H endrik  II) keerde van A ken terug en vierde plechtig en met devotie het feest van M aria 
Lichtmis... vandaar vertrok hij en kwam  naar Noviomagus (Noyon). D aa r bleef hij verschillen
de dagen van de V astentijd om  aan G od  te geven w at van G od  is, en aan de mensen het hunne te 
verschaffen.
Bron: A delboldi vita H einrici im peratoris, M G S, IV, p. 689.

Nota: Deze twee vrijwel gelijkluidende teksten bieden een goede illustratie van een andere tak- 
tiek van het Bronnenboek. H et kiest nam elijk altijd  die teksten uit, w aar een germ aanse o f een 
germ aans lijkende vorm  van de naam  N oviom agus staat, wat in feite een onnozele true is, die 
echter tot gevolg heeft dat de lezer weer misleid w ord t indien dat N oviom agus, w at veel te  veel 
aan N oyon doet denken, m et opzet verm eden w ordt.

Tekst 371. (niet in het Bronnenboek)
1004
St. Popp, ab t van Stavelot, begaf zich n aar de B atua (Bethune) in de nabijheid van de rivier de 
Renus (Schelde), w aar hij zaken te behartigen had  voor het k looster van St. V aast te A trecht 
(w aarvan hij voorheen deel had uitgem aakt). Zie ook tekst 376.
Bron: Vita Popponis abbatis Stabulensis, M G S, II, p. 300.

Nota: De naam  van Renus voor Schelde kom t zelfs nog in de 1 le  eeuw voor.

Tekst 372. (Bronnenboek nr 97)
1006
De koning vierde het Kerstfeest te Palathii (Palaiseau, Seine en Oise en niet Pohlde, wat het 
B ronnenboek ervan m aakt); m aar de plechtigheid van Pasen b rach t hij gelukkig te Nuvimago 
(Noyon) door.
Bron: A nnales Hildesheim enses, M G H . in usum  scholarum , V III, p. 29.

Tekst 373. (niet in het Bronnenboek)
1006
.. .de g raaf van V laanderen Boudewijn met de B aard nam  de vesting Valenciennes van de keizer 
in beslag... Toen beleende de keizer hem m et Valenciennes en voegde daar bovendien het land 
van V alkara aan toe.
Bron: Ex chronico Sithiensi, H dF , X, p. 299.

Nota: D aar het B ronnenboek met W alachria een enorm e bok geschoten heeft en de eerste au 
teur onlangs met een nieuwe drogreden een sluier over die bok trach t te werpen, m oeten we eni- 
ge teksten over W alachria geven. D e juiste ligging van het eiland W alachria is verm eld in het 
leven van Ste. Lewina, tussen 1060 en 1070 geschreven doo r D rogo, priester en m onnik van 
W innoksbergen, later bisschop van Terw aan (T ranslatio  S. Lewinnae, M GS, XV, p. 788; Meye- 
rus, A nnales rerum  F landricarum , 1561, p. 25) D rogo  verhaalt dat de m onniken van W innoks
bergen in 1058 (D rogo schrijft derhalve als plaats- en tijd genoo t!)eenom drach th ie ldenm et de 
relieken van de H. Lewinna doo r “de plaatsen en burchten  van het aan zee gelegen Vlaanderen. 
De processie kwam  achtereenvolgens in het land van V eurne, Leffinge in het land van Brugge, 
O udenburg, U itkerke, het eiland van W alacria, Brugge, Dudzeele en Lissewege en keerde van
daar naar W innoksbergen terug. De naam  blijft to t in de 13e eeuw in de streek voorkom en. Het 
nederlandse W alcheren bestond in 1058 nog niet en kan derhalve niet bedoeld zijn; nog m inder 
kan d it al in 1006 door de keizer aan  de g raaf van V laanderen geschonken zijn. H et ging hier om 
een gebied, dat de g raaf van V laanderen ter afronding van zijn territo rium  wenste. W aarschijn-
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lijk is het na de transgressies doo r anderen drooggelegd en in ku ltuur gebracht, die het - het nor- 
male spel in alle vlaam se, zeeuwse, braban tse  en hollandse inpolderingen - als hun eigendom  be- 
schouw den om dat zij het zelf met hun eigen handen op de zee veroverd hadden. De keizer wilde 
vanzelfsprekend sterke graafschappen in zijn rijk, vooral aan  de uiterste grenzen daarvan , en 
geen versnippering in kleine, onm achtige heerlijkheden, zodat hij zijn vazallen bij deze expan
sies g rif tegem oet kwam. Bij de inval van de Engelsen in 1213 w orden verschillende m ilitaire 
operaties genoem d bij W ulpen, V eurne, Brugge, G ent, Ieperen, Bailleul, Cassel, Boulogne, 
G revelingen, Steenvoorde en H azebroek, w aar W alacria o f W aucres (in de franse teksten) ver
schillende m alen voorkom t (Zie: Ex historiis D ucum  N orm anniae et regum A ngliae, M G S, 
XXVI, p. 710; C hronicon Sithiense, H dF , X V III, p. 605; Selectaex variis chronicis, H dF , XIX, 
p. 256. C hroniques des rois de F rance par un anonym e de Bethune, H dF , XXIV , p. 765. Over 
W alachria bestaat een massa teksten). In de tekst van 1006 w ordt het “ land” genoem d; na de 
verlanding was het geen eiland meer. De naam  van W alcheren voor het nederlandse eiland is 
zuiver im port, wat geen verw ondering behoeft te w ekken, d aa r Zeeland do o r V lamingen inge- 
dijkt en in ku ltuur gebracht is.

Tekst 374. (niet in het Bronnenboek) 
ca. 1009
Van verschillende eilanden in de O ceaan kw am en zeerovers met een grote menigte van schepen 
aangevaren en joegen m et grote snelheid de rivier Merixvido (M erwede) op, en kw am en to t aan 
de poort van Tyla (Tiel). De volken echter, die rond  de oever van de Wal (W aal) w oonden... 
Bron: A lpertus M ettensis, D e diversitate tem porum , M G S, IV, p. 704; H dF , X, p. 138.

Nota: D it is de eerste vermelding van de W aal in een noordelijke b ron , een tekst van een duitser 
of nederlander. Ergo: is deze rivier niet identiek met de V ahalis, die vanaf de eeuw voor Chr. al 
door de klassieken w ordt genoemd en to t in de lOe eeuw in de teksten van franse schrijvers blijft 
voorkom en met zoveel om ringende details d a t de in terpre tatie van Oise onafw endbaar is. Taal- 
en naam kundig  ligt de zaak even klaar. Vahalis betekent: een niet zo grote rivier, kleiner dan  een 
grote stroom , m aar gro ter dan een beek. De naam  is sam engesteld uit: acha - w ater en de ver- 
kleinvorm  -alis. W aal is volledig synoniem  aan “ weel” - d o o rb raak , en is niet van Vahalis afge- 
leid.

Tekst 375. (Bronnenboek nr 98)
1012
N adat enige tijd verstreken was, begaf heer G erardus (benoem d m aar nog niet gewijd bisschop 
van K am erijk) zich, nadat hij zijn zaken geregeld en zijn vazallen en geestelijken doo r een eed 
aan zich verbonden had, naar de keizer in de villa Novimagum(Noyon), en met andere getrouw - 
en van de keizer nam  hij ook g raaf Boudewijn (van V laanderen) met zich mee. H ier schonk de 
keizer hem (nl. aan  G erardus) de villa W alcras. In deze zelfde p laats (“ hoc autem  in loco” ) liet 
hij (de keizer) heer G erardus in zijn tegenw oordigheid to t priester wijden. Tenslotte kreeg hij 
(G erardus) verlof om te vertrekken, echter met de opdrach t om  hem (de keizer) op het Paasfeest 
te dienen, terwijl hij W alter (onbekend) met zich m oest brengen, en daartoe n aar de kerk van 
Luik te komen.
Bron: G esta episcoporum  Cam eracensium , M G S, V II, p. 466.

Nota: De “ villa W alcras” is Vauchelles, op 2 km  noord-w est van N oyon gelegen. W alcheren, 
wat het Bronnenboek ervan m aakt, is nooit bezit van K am erijk geweest. D at de keizer een bis
schop van K am erijk op W alcheren to t priester zou laten wijden, kan alleen on tspruiten  aan de 
pen van onnadenkende lokalisators met een volslagen blindheid op het gebied van de h isto
rische geografie, zodat zij in 1012 op W alcheren een priesterw ijding onder water rekonstrueren.
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Alla, a l s ’t nou nog een doop was geweest! H et bisdom  Verdun had W alcras van keizer L o tha
rius gekregen, sam en met de plaatsen: M arcellinianum - M archeville; Arbeirivillam - Larbroye 
bij Com piegne; M aureium - M ory - M onteux; Brasaidam - Brasseux; M etganis villa - M esbre- 
court; Commenarias - C om m enchon en Gaugiacum - G auchy (G esta episcoporum  V irdunen- 
sium , M G S, IV, p. 45). M idden tussen deze p laatsen w ord t W alcras genoem d; derhalve was het 
niet W alcheren. D it bezit werd V erdun afgenom en; om dat de bisschop van V erdun een tegen- 
stander van de keizer was, terwijl G erardus van K am erijk  zich een trouw e aanhanger betoonde. 
De in terpretatie  W alcheren, gepleegd om  de tekst naa r het noorden  te trekken en de blik  op Nij
megen te doen richten, is een der gebruikelijke foefjes van het B ronnenboek teneinde door valse 
lokalisaties Nijmegen weer wat schijn te geven. Even onjuist is de interpretatie  van Nijmegen 
voor N oviom agus, daar de tekst er geen twijfel over laa t bestaan dat de twee p laatsen  N ovio
m agus en W alcras dicht bij elkander lagen, d aa r de keizer bij de wijding tegenw oordig was. Hij 
reisde natuurlijk  niet van Nijmegen naar W alcheren, nog m inder van N oyon n aar W alcheren. 
De eerste au teur van het B ronnenboek heeft onlangs (N um aga, 1982, biz. 77)een nieuwe drog- 
reden en een volgende onw aarheid aangesleept om  zijn b lunder recht te praten  door te beweren 
dat de keizer “ te zelfder tijd” W alcheren aan  de g raaf van V laanderen schonk. D at, een geheel 
ander W alacria, lag tussen Brugge en U itkerke, en had de keizer al in 1006 aan  de g raaf van 
V laanderen geschonken (zie tekst 373), zodat gekonstateerd m oet worden dat het B ronnenboek 
wel na enige aandrang  bereid blijkt te zijn een reeds tweemaal gepubliceerde fout te verbeteren, 
m aar het veel erger m aakt doo r m et een nog grotere b lunder op de proppen  te kom en. “ In deze 
p laa ts” wijst op de laatst genoem de, derhalve Vauchelles en niet Noyon.

Tekst 376. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 1014 en 1024
De m an G o d ’s ging op reis naar keizer H endrik (II)... M aar hij m oest ook  de Batua bezoeken, 
w aar hij enige inkom sten vande abdij van St. V aast (te A trech t)h ad ,d ie  hij aan  de broeders van 
zijn k looster (te Stavelot) wilde geven... Keizer H endrik  ontving hem  eervol en zond hem even 
eervol n aar de zijnen terug. Hij keerde langs dezelfde weg w aar hij gekom en was, naar Atrecht 
terug, en vertelde aan abt R ichard (van St. V aast) hoe vriendelijk hij doo r de keizer ontvangen 
was.
Bron: Vita S. Popponis abbatis, AS, Jan . I l l ,  p. 256. M G S, X I, p. 300.

Nota: Het B ronnenboek negeert deze tekst, n aar mijn stellige mening opzettelijk, w ant men mag 
bij voo rbaat verwerpen dat de w erkgroep van studenten hem niet gesignaleerd zou hebben . Al- 
thans, ik ga van de veronderstelling uit (want als deze niet w aar zou zijn, kunnen we wel hele- 
maal ophouden), dat zij de indices ook  op het w oord Batua hebben nagetrokken. Al staat in de 
tekst niet eens de naam  van N oviom agus, toch bevat hij d o o r de nauw keurige reisbeschrijving 
het bewijs dat de keizer in N oyon resideerde. A bt Poppo gaat van Atrecht naar de keizer, en 
keert daarna over Atrecht naar Stavelot terug; ondertussen heeft hij zaken gedaan in de Batua. 
Het verdonkerem anen van dit helder bewijs voor Noyon en een even duidelijke aanw ijzing voor 
de streek van de Batua vorm t het zoveelste bewijs van een opzettelijke en verwerpelijke selektie 
van teksten, die niets meer met wetenschap uitstaande heeft en het historisch apriorism e tot de 
enige norm  verheft.

Tekst 377. (Bronnenboek nr 100)
1015
Keizer H endrik  II bevestigt het klooster van St. V anne bij Verdun in zijn bezittingen, en verleent 
het de helft van de tol en van de m unt te Mouzon (Fr. A rdennes). Gegeven te Noviomago (Noy
on).
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, III, p. 340.
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Nota: D e oorkonde is niet zo belangrijk wegens de p laats van uitgifte N oyon, doch om dat zij 
aan toon t hoe ver in F rankrijk  de duitse keizer rechtsm acht bezat.

Tekst 378. (niet in het Bronnenboek)
1015
H eribert, aartsbisschop van K eulen, geeft aan  het k looster van D eutz de kerk van Zetten, ge
legen in de pagus die in de volksmond Betua w ordt genoemd.
Bron: Lacom blet, U rkundenbuch des N iederrheins, I, p. 91.

Nota: H et B ronnenboek slaat ook deze tekst over, vanzelfsprekend om dat het niet aan het licht 
wil laten kom en dat dit de eerste vermelding is van de Betuwe in een au toch tone bron. Zo be
hoeft het ook geen verklaring te geven van het onverk laarbare  feit w aarom  die B atua, w aar het 
al in 777 de residentie van K arel de G ro te  situeert, voor de 1 le  eeuw in geen enkele duitse o f ne
derlandse bron is genoemd. Volgens de aartsbisschop van Keulen leefde de naam  enkel in de 
volksm ond; dat klopt, want hij was nog niet to t A lpertus van M etz in Tiel doorgedrongen, bij 
wie men de naam  van Betuwe vergeefs zal zoeken. H et w oord Betuwe betekent “ goede, vrucht- 
bare aa rd e” en is on tstaan  sam en m et en als pendant van Veluwe, dat “ slechte aard e” betekent. 
De naam  Betuwe is derhalve niet van Bataven afgeleid, al hebben we dat eeuwen lang aange- 
nom en. D at “ eeuwen lang” m oet overigens ook m et een korreltje zout genom en w orden, daar 
het overduidelijk is dat men in N ederland pas in het begin van de 17e eeuw over Bataven is gaan 
praten  en d a t in het begin van de 1 le  eeuw, toen de naam  Betuwe opkw am , niem and enige notie 
van de Bataven had.

Tekst 379. (Bronnenboek nr 99)
1015, november 28
Keizer H endrik  II bevestigt het kapittel van St. A udom arus en het k looster van St. Bertijns te 
St. O m aars in hun bezittingen te (zegt het Bronnenboek): D eventer, H uissen, F rechen, Golz- 
heim, H erbach, Nedercassel, G elsdorf en Bruttig, en verleent de door hen uitgezonden lieden 
tolvrijdom  in het rijk. Gegeven te Noviomago (Noyon).
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, III, p. 339.

H aignere, C hartes de St. Bertin, passim.

Nota: H et B ronnenboek heeft ook in dit geval k lakkeloos de to taal foutieve determ inaties van 
de M onum enta G erm anica gevolgd, die acht plaatsen uit het noorden van F rankrijk  zo m aar in 
D uitsland neerpatsten en zodoende weer een aardig  kaartje m aakten m et Nijmegen als karo 
lingisch m iddelpunt. Een vrij simpel en beslist niet tijdrovend onderzoek in de oorkonden  van 
de abdij van St. Bertijns te St. O m aars (men m oet natuurlijk  uitgaan van de originele nam en van 
de akten  en niet van plaatsen in D uitsland, die er ’n beetje op lijken) brengt aan het licht dat er 
sprake is van: Daventre - Desvres; Hosanghen - A ssinghem  onder W avrans o f Assinghem onder 
Eperlecques; Frekena - Ferques bij Desvres; Godalfishem - G uselinghem  onder M oringhem ; 
H erebac - H erbroucq  onder H oulle; Casello - Cassel; Gesoldustorp - G rosville; en Prodaca - 
Pronville, alle in het noord-w esten van F rankrijk  gelegen. De rekonstruktie van zoveel bezit
tingen van de abdij van St. O m aars ver in D uitsland had al w aakzaam  m oeten m aken; doch 
w aakzaam heid is wel het laatste wat het B ronnenboek toont; het vliegt integendeel blindelings 
in de fouten van de M onum enta G erm anica, die to t overm aat van ram p al jaren  geleden weer- 
legd zijn. D oor het m isverstaan van een tekst uit een kroniek, die over goederen van de abdij 
“aan de overzijde van de R enus” spreekt, w aarm ede natuurlijk  de Schelde was bedoeld, is in de 
loop van de 13e eeuw de mening on tstaan , dat de abdij bezit had gehad in het duitse Frechen 
w at, als m en de teksten van St. Bertijns kritisch nagaat, gebleven is bij een eenmalige bewering, 
die geen enkele vrucht heeft afgew orpenenevenm ingeleid  heeft to t enig bezit van St. Bertijns te 
Frechen.
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Tekst 380. (niet in het Bronnenboek)
1016
R obert, koning van F rankrijk , bevestigt een schenking doo r bisschop H arduinus gedaan aan de 
kerk van N oyon. In de tekst staat: “ H arduinus, bisschop van Noviomagus (N oyon) en D oor
nik... de kerk van Ste M aria  in Noviomagus (Noyon).
Bron: C artu laire de l’eglise de N oyon, fol. 30.

R oberti regis dip lom ata. H d F , X, p. 599.

Tekst 381. (Bronnenboek nr 103)
1018
K eizer H endrik  vierde het Kerstfeest in F rank fo rt, het heilig Kerstfeest in Niumagun (Noyon). 
Bron: Annales Quedlinburgenses, M G S, III, p. 84.

Tekst 382. (Bronnenboek nr 106)
1018, april 12
K eizer H endrik  II schenkt bezittingen aan  de bisschoppelijke kerk  van Paderborn . Gegeven te 
“Tritile Noviomago” (Noyon).
Bron: M G H , D iplom ata regum  et im peratorum  G erm aniae, III, p. 385.

Nota: Tritile, dat later aan de tekst is toegevoegd, kan  betekenen: w at vernietigbaar is. In dit ge- 
val wil het zeggen dat het grote en beroem de paleis van K arel de G ro te  en de belangrijke resi
dentie van de keizers toch het lot van alles op deze wereld deelde en zijn einde had gevonden. 
D an duidt de om schrijving onm iskenbaar op N oyon, w aar het paleis in 1047 verwoest werd, 
zoals we zullen zien bij de teksten van 1047. T ritile kan echter ook betekenen “ tri-t-ile” =  drie- 
eiland, en dan  wijst het ook N oyon aan, w aar het grondgebied van de stad  doo r de rivieren de 
Verse, de G ouelle en de M arguerithe in drie eilanden is verdeeld. Deze verklaring is niet de eerste 
en de meest waarschijnlijke, om dat het latijnse w oord  “ insula” verm oedelijk nog niet to t het 
franse “ ile”  geevolueerd was. M aar om dat het niet bekend is w anneer “T ritile” aan de tekst 
werd toegevoegd, behoeft men deze betekenis niet rad ikaal te laten vallen. Is zij geschied in een 
tijd, dat het w oord “ ile” wel bestond, dan zou deze betekenis misschiens zelfs de voorkeur ver- 
dienen boven de andere, om dat een geografische precisering beter te aanvaarden  is dan  een toe- 
speling op de verwoesting van het paleis.

Tekst 383. (Bronnenboek nr 108)
1018
De keizer ging na een lang verblijf uit Niumagun (N oyon) weg en vierde de plechtige dagen voor 
’s H eren H em elvaart te Aken.
Bron: T hietm ari Mers. ep. chronicon, M G S, III, p. 866.

Tekst 384. (niet in het Bronnenboek)
1018
Er was een zekere plaats, door bossen en m oerassen omgeven, die doo r de inw oners M eraveda 
(M erwede) w ordt genoem d, nam elijk daar w aar de M aas en de W aal, die uit de Rijn stroom t, 
sam enkom en. V oorheen w oonde er niem and dan  jagers en vissers. H et werd doo r de bisschop- 
pen van Trier en Keulen en enige abten  gezam enlijk bezeten, die er de visvangst en d e jach t lieten 
uitoefenen.
Bron: C hronicon Cam eracense, H dF , X, p. 100. M G S, VII p. 471.

Nota: De kroniek van K am erijk, geschreven verm, in de 12e eeuw, heeft kennelijk het gebied 
van W ijk bij D uurstede op het oog, w aar de opgravingen overtuigend hebben aangetoond  dat
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het inderdaad een nederzetting van jagers en vissers was. In de tijd van de schrijver was de p laats 
niet m eer bew oond, wat precies k lop t met het archeologisch beeld van W ijk bij D uurstede. Op- 
m erkelijk is da t zij bezit was van T rier en K eulen, en niet van de bisschop van U trecht o f de graaf 
van H olland , wat aan toon t d a t er bij de eerste verlandingen na de transgressies verschillende 
instanties op het vinkentouw  hebben gezeten om  nieuwe gronden in bezit o f  in gebruik te krij- 
gen. H et raadsel, w aarom  het bisdom  U trecht o f het graafschap H olland  d aar niet bij w aren, is 
helem aal geen raadsel, daar deze nog niet bestonden toen de anderen de nieuwe gronden in be
zit o f in gebruik kregen. Hetzelfde verschijnsel zien we in het L and van M aas en W aal, w aar het 
bisdom  Keulen het eerste doordrong  en er parochies en kerken stichtte. H etzelfde heeft zich 
voorgedaan in het zuiden, w aar het bisdom  Luik de nieuw in ku ltuu r gebrachte gronden (hier 
was niet alles vrucht van een transgressie) bij het bisdom  voegde, w at ook voor de hand lag om 
dat de bevolking van deze nieuwe streken uit het zuiden kwam. In Zeeland integendeel, een veel 
jonger gebied, nam  het bisdom  U trecht het initiatief, zodat dit gebied onder U trecht kw am , te 
meer om dat H o lland  niet zou hebben toegestaan dat d aar een vreem d bisdom  een voet aan  de 
grond kreeg. De schrijver van K am erijk blijkt uitstekend op de hoogte te zijn met het M erwede- 
gebied en de nederzetting van W ijk bij D uurstede; zijn beschrijving is zelfs in de 20e eeuw per- 
fekt doo r de opgravingen bevestigd. W aarom  spreekt hij dan met geen w o o rd o v erd e  “ belang- 
rijke” karolingische handelsplaats D orestadum , die er voorheen gelegen m oet hebben? W an
neer hij de andere bijzonderheden van W ijk bij D uurstede zo goed kende, had  hij dat toch ook 
m oeten weten indien het w aar was geweest.

Tekst 385. (Bronnenboek nr 104)
1018
M aar het is heel anders gelopen. W ant op een te Noviomago (N oyon) belegde rijksdag, w aar 
velen heen gekom en waren, heeft de keizer bevolen M unna te verwoesten, opdat vanuit die 
streek geen schade o f plundering m eer zou kom en. Hij zond aartsbisschop H eribert (van K eu
len) en G erard  van de M oezel en vele anderen uit om de verwoesting te gaan doen. Zij hebben 
alle gebouw en met de grond gelijk gem aakt en verbrand en iedereen de hoop ontnom en daar 
ooit nog een nederzetting te bouwen.
Bron: A lpertus M ettensis, D e diversitate tem porum , M G S, IV, p. 717.

Nota: H et gaat erop lijken, dat we eindelijkde juiste naam  van de nederzetting te W ijk bij D u u r
stede op het spoor komen. Zij heette Munna en helem aal niet D orestadum , welke naam  pas in 
de 13e eeuw wat ter plekke begon te zweven toen de bisschop van U trecht er een buitenverblijf 
met de naam  D uurstede (sterke stede, sterke plaats) bouw de, welke naam  aan die van W ijk ge- 
koppeld w erd, dat toch pas lang daarna  to t de lokalisatie van D orestadum  leidde, wat men ove- 
rigens vergeefs bij de eerste nederlandse schrijvers zal zoeken.

Tekst 386. (niet in het Bronnenboek)
1018
Een deel van de Friezen had zijn w oonplaatsen verlaten en in het bos Meriwido (M erwede) wo- 
ningen gebouw d en zich gevestigd. Zij nam en rovers bij zich op en berokkenden veel schade aan 
de handelaars. D e rovers, die zij daarna  aan zich onderw ierpen, kregen ieder voor zich een stuk 
nieuwland aangewezen, dat zij in ku ltuu r m oesten brengen en verbouw en, en zo verschaften zij 
zich levensmiddelen. D aarom  richtten de handelaars van Tiel, die overigens zelf, in vergelijking 
met anderen, gem akkelijk ertoe kom en om twisten u it te lokken, zich to t de koning m et het ver- 
zoek d a t hij hen, voor zijn eigen bestwil, tegen deze beledigingen zou bescherm en. Indien hij 
dit niet deed, zeiden zij, zouden ze om  te handelen niet n aar het eiland kunnen gaan, en konden 
de Engelsen evenmin naar hen toe kom en, en zouden ze zich zelfs de noodzakelijke levensbe- 
hoeften niet meer kunnen verschaffen... De keizer, die de wegen van de handelaars open wilde 
houden, gaf bisschop A delbold en hertog  G odfried  (van Lotharingen) opdrach t om naar de
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Friezen te gaan, hen van deze p laats, die zij onrechtm atig  ingenom en hadden, te verdrijven en 
de rovers te verwijderen. N a deze bevelen ontvangen te hebben, brach tenzij een groot leger bij- 
een van voortreffelijke m annen, vooral in de krijgsdienst geoefend, die echter heel hun  leven als 
ruiters gediend hadden m aar op een schip niets konden beginnen. Toen zij zich verzam eld had
den, scheepten zij het hele leger in en begaven zich naar de plaats w aar zij vernom en hadden dat 
de Friezen zich met hun gedwongen troepen (de rovers) ophielden. M aar zij, die het bos bezet 
hadden, verlieten hun huizen toen zij doo r verkenners de kom st van het leger vernom en had
den en zij trokken  zich doo r de vlucht terug tussen hen, voor wie de rovers een kleine versterking 
hadden gebouwd.
Bron: A lpertus M ettensis, De diversitate tem porum , M G S, IV, p. 718.

H dF , X, p. 139.

Tekst 387. (niet in het Bronnenboek)
1018
A delbold, de bisschop van U trecht, in vereniging met hertog G odfried (van L otharingen) en 
met hulp van zijn gezellen en vrienden, beklaagde zich dat D irk  (van H olland), neef van onze 
keizerin, hem veel schade toebrach t door het doden van zijn soldaten, en op een zeker eiland een 
leger had bijeengebracht... Deze gehele streek, die gebrek had  aan een sterke verdediger, vreest 
elke dag doo r zeerovers overvallen te w orden... D irk  (van H olland), de goddeloze, was voor- 
heen vazal van de genoemde bisschop. Hij had in een zeker bos, Mirwidu (M erwede) genaam d, 
een grote nederzetting, die hem (de bisschop) do o r hem (D irk van H olland) onrechtm atig  ont- 
nom en was. Alle streekgenoten kwamen zich in Niumagum (N oyon) bij de keizer beklagen. 
D aarom  beval de keizer op advies van de rijksgroten aan  de bisschop van U trecht, dat hij deze 
plaatsen in b rand  moest steken en aan  de protesterenden teruggeven. D aar de kw aadaardige 
jongeling (D irk van H olland) zich bij deze bevelen van zijn oudere niet wilde neerleggen, vroeg 
hij toestem m ing om heen te gaan, terwijl hij aanzegde dat hij het zou verhinderen.
Bron: Thietm ari C hronicon, M G S, III, p. 869. H dF , X, p. 137.

Nota: T hietm ar en A lpertus M ettensis verhalen hetzeJfde feit in enigszins andere bewoordingen; 
zij spreken elkaar nergens tegen doch vullen zich aan.

Tekst 388. (Bronnenboek nr 101)
1018
In de m aand m aart... werd een grote synode gehouden in Niumagon (N oyon) w aar O tto , een der 
rijksgroten van Francie en zijn vrouw  Irm ingard , die wegens bloedverw antschap ontw ettig sa- 
m enleefden, wegens voortgezette ongehoorzaam heid  geexcom m uniceerd werden. De mede- 
schuldigen werden door hun bisschoppen ter verantw oording geroepen... De keizer vierde in de 
genoem de plaats Palm zondag en het Paasfeest.
Bron: T hietm ari C hronicon, M G S, III, p. 869; H dF , X, p. 137.

A nnalista Saxo, M GS, VI, p. 673.

Nota: H et sam envallen van een rijksdag met een synode, wat in die tijd norm aal was d aar de 
rijks- en de kerkelijke zaken gezam enlijk behandeld w erden, heeft in dit geval to t het verm ake- 
lijke resultaat geleid, dat de M onum enta G erm anica, en alien die hun indices volgden, zowel 
rijksdag als synode in Nijmegen lokaliseren, terwijl de franse schrijvers onderling strijd  voeren 
(H dF , X, p. 139) o f het nu Nijmegen dan wel N oyon was. Rivetus (Hist. Lit. Franc. V II, p. 249) 
houdt het op Noyon. A nderen hebben Nijmegen gekozen; som m igen gaan zo ver dat zij de rijks
dag in Nijm egen plaatsen, de synode echter te N oyon. Zelfs bij de Fransen heerst een fundam en- 
tele verw arring over Noviomagus. W aarom  zou m en dan verbaasd zijn dat die ook in Nijmegen 
bestaat?
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Tekst 389. (Bronnenboek nr 109)
1021
H et B ronnenboek geeft deze tekst: “ N a de installatie (van aartsbisschop Peregrinus van K eu
len) begaf de keizer zich naar N ijm egen...” D e voile tekst luidt: N adat H eribertus, de eerbied- 
w aardige bisschop van Keulen overleden was, is Peregrinus gewijd... in tegenw oordigheid van 
de keizer en veel bisschoppen, w aaronder ook heer G erardus (bisschop van Kamerijk). N a de 
w ijding vertrok de keizer naar Noviomagus (N oyon)... Toen alles gereed gem aakt was en hij (de 
keizer) aan  de reis begon, nam  hij bisschop G erardus m et zich mee to t aan  M onasteria Sanctas, 
w aar hij hem eervol overlaadde met vele en kostbare geschenken, in goud, in gewaden, onder 
andere een kostbare vaas, en gaf hij hem met liefde en welwillendheid verlof om n aar huis te 
gaan.
Bron: G esta episcoporum  Cam eracensium , M G S, V II, p. 470.

Nota: M onasteria Sanctas w ordt d o o r alle historici als Sains-les-M arquion bij K am erijk opge
vat. H et is een w etenschappelijk m isdrijf, een stukje van een tekst te citeren om zo essentiele ge- 
gevens weg te moffelen, die de in terpretatie Nijm egen ten stelligste tegenspreken. H et tweede 
B ronnenboek heeft het bewijs geleverd, d a t dit de bedoeling is geweest, om dat het volm ondig 
toegeeft geweten te hebben da t alien de in terpretatie Sains-les-M arquion voorstaan. H et was 
een probeersel, w ant als men alleen Keulen en N oviom agus citeert, ligt Nijmegen weer voor de 
hand. N adat ik kritiek hierop had gegeven, kwam het Tweede B ronnenboek met de verrassende 
troef aandragen, dat niet Sains-les-M arquion m aar Xanten bedoeld was w at, als het w aar is en 
dit bij het Eerste B ronnenboek de overtuiging van de bew erkers was, dan ook in het Eerste 
B ronnenboek had m oeten staan, zodat het evident is dat het een uit de duim  gezogen uitvlucht 
is. Enige bladzijden voor het citaat (M GS, V II, p. 459) bevat de kroniek van Kam erijk een uit- 
voerig relaas over M onasteria Sanctas, bezit van het bisdom , w aarin verhaald w ordt d a t daar 
eerst de verering had  bestaan van de H. Saturnina en later ’n k looster en kerk ter ere van St. Re- 
migius was gesticht. De bewering van het Tweede B ronnenboek is voor de derde maal een botte 
onw aarheid, daar het Stift van X anten noch de abdij op de Fiirstenberg a ldaar in 1021 beston- 
den en pas in het begin van de 12e eeuw werden gesticht, zodat de term  “ M onasteria Sanctas” er 
helem aal niet toe te passen is, en zelfs daarna nooit toegepast is gew orden. Een kat in het nauw 
m aakt rare sprongen, zelfs van K am erijk naar X anten. Onlangs (N um aga, 1982, biz. 78) 
bew eert de eerste au teu r van het B ronnenboek, dat het Stift van X anten al in 866 bestond. Hij 
moet dan wel de desbetreffende tekst aanhalen  en onderzoeken en zich niet beroepen op een 
schrijver uit de 20e eeuw, daar het zeker is dat die schrijver zich m et een derta lrijke  “ Sanctis” in 
F rankrijk  heeft vergist.

SANCTIS EN XANTEN

Met franse plaatsnamen, van “Sanctis” ’ afgeleid, bedoel ik natuurlijk niet de paar dui- 
zend namen in Frankrijk, die Saint- als voorvoegsel hebben, doch deenkelvoudige na
men, waar de franse etymologen deze afleiding voorstaan. Het zijn (het lijstje is niet 
volledig):
Sains, I lie et Villaine. Sains-Morainvillers, Oise.
Sains-du-Nord, Nord. Sains-Richemont, Aisne.
Sains-en-Amienois, Somme. Saints, Seine et Marne.
Sains-en-Gohelle, Pas-de-Calais. Saints, Yonne.
Sains-les-Fressin, Pas-de-Calais. Saintes, Charente.

207



Sains-les-Marquion, Pas-de-Calais. Saintines, Oise.
Sains-les-Pernez, Pas-de-Calais. Saintry, Essonne.
Dit is niet eens het belangrijkste in de Xanten-affaire, daar de traditie van Xanten vrijwel 
zeker niet aan een van deze plaatsen is ontleend of de naam daarvan is overgenomen.

Daar de medievist Leupen zijn stellingen "bewijst” met een verwijzing uit de tweede 
hand naar een moderne auteur in plaats van met direktecitaten uit de bronnen, moet ik 
ook hier zijn werk weer doen. Zijn zegsman Oediger, een verdienstelijk historicus die 
zich echter niet los heeft kunnen maken van de bij de Duitsers algemeen heersende 
tendens om alles naar Duitsland te trekken, poneerde zijn stelling dat Xanten reeds in 
863 “ Sanctis” of “Ad Sanctos” heette, op een tekst uit de Annales Xantenses. Deze kro- 
niek is teruggevonden in het handschrift van de Annalen van Egmond, en bevat be- 
richten tussen 790 en 1205. De Annalen van Egmond zelf dateren uitde 13eeeuw. Voor 
de periode 790 - 874 zijn de Annales Xantenses een vrijwel slaafse kopie der kroniek 
van Sigebert van Gembloers (1030 - 1102), aangevuld met interpolates (tussenvoe- 
gingen) en nieuwe teksten van een schrijver uit Xanten. In feite zijn de berichten uitde 
periode 1203 - 1205 de meest originele en de meest betrouwbare, daar de schrijver uit 
eigen kennis verhaalt, wat het meer dan waarschijnlijk maakt dat de gehele kroniek 
omstreeks 1205 is geschreven, en dat het werk van Sigebert van Gembloers als aan- 
loop is gebruikt voor de eigen kroniek, een normalewerkwijzein die tijd. Dedesbetref- 
fende tekst over St. Victor en “Ad Sanctos” komt bij Sigebert niet voor. Het bericht 
stamt derhalve niet uit 863, maar het is een toevoeging uit de 13e eeuw, toen de legende 
van St. Victor al wortel had geschoten te Xanten. Van de bewering van Leupen, dat 
Xanten reeds in 863 Xanten heette, blijft derhalve niets over.

De legende van St. Victor, een der 50 martelaren van het Thebaans Legioen, is een der 
zovele boeiende legenden-wandelingen uit de historie, vooral omdat zij illustreert hoe 
subtiel, sluipend en onopgemerkt sommige kerkelijke tradities werden ingevoerd, 
die op hun beurt weer een enorme invloed kregen op de profane geschiedenis en in 
een onjuiste retrospectieve to t zogenaamd “onbetwijfelbare zekerheden” leidden. 
Men mag bijna vooropstellen, dat d it is gebeurd zonder de minste intentie tot verval- 
sing, wel met niet te miskennen lichtvaardigheid en onkritische lichtgelovigheid. Bij
voorbeeld: de gevallen zijn legio, waar uit de aanwezigheid van relieken of vermeende 
relieken van, of dedevotietoteen heiligezomaarwerd afgeleid, dat de heilige terplaat- 
se gewoond en gepredikt had. In Nederland hebben we ook een hele serie van zulke 
legenden. Daar kwam het misverstaan van plaatsnamen nog eens bovenop, zodat de 
relieken van Plechelmus te Oudezeele bij St. Omaars, die op zich al hoogst legenda- 
risch waren, leidden tot de traditie van Oldenzaal als zetel van Plechelmus (Blok, o.c. 
p. 51). Het is tot daaraan toe, dat in de middeleeuwen legenden erin gingen als koek, 
doch het is bedroevend dat de moderne historici deze niet doorzien. Het ligt buiten 
mijn bestek om de traditie van Xanten helemaal te ontrafelen. Het lijkt echter nood- 
zakelijk om een paar markante punten aan te stippen, vooral om de algemeen aange- 
nomen doch volstrekt onjuiste opvatting tegen te spreken, dat de legende van St. Vic
to r rechtstreeks is voorgekomen uit romeins Xanten. Hoe de traditie er terecht is ge- 
komen, wordt duidelijk. Het wanneer is nog belangrijker, namelijk inde 12eeeuw, en in 
d it opzicht is Xanten van belang omdat het geheel parallel loopt met Nijmegen: een 
nieuwe stad bovenop een oude romeinse, waarna een soortgelijk spel begon met mis- 
verstanden en het leggen van kontinu-lijnen, die niet hadden bestaan.
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De letterlijke tekst uit de Annales Xantenses luidt (MGS, II, p. 230): “ In dit jaar (863) was 
een hevige winter, guur en met veel regen en bijna geheel zonder vorst, zoals uit het 
vervolg b lijkt in de kerk van St. Victor. Anno 864. Terwijl een grote overstroming aan de 
gang was, hebben de reeds meermalen genoemde heidenen (Noormannen) overal de 
kerken verwoest. Over de rivier de Renus (Rijn) kwamen zij naar “Ad Sanctos” en ver- 
woestten er de prachtige plaats. Bovendien, wat voor alien die het hoorden en het heb
ben gezien een grote smart was, stakenzij de kerk van St. Victor in brand, een werk van 
wondere pracht, en roofden alles wat zij binnen en buiten het heiligdom vonden” . Dan 
voIgt het verhaal dat de proost, op een nacht en te paard I de relieken van de heilige 
naar Keulen in veiligheid bracht. De fabulaties springen meteen in het oog. Deze be
richten komen bij Sigebert van Gembloers niet voor, derhalve zijn het toevoegingen 
van de Xantense kopii'st, let wel uit de 13e eeuw. De Noormannen zijn nooit in Xanten 
geweest. In geen enkele andere tekst wordt Xanten genoemd als doelwit van de Noor
mannen. Wel wordt in een tekst uit 863 (zie tekst 271) gesproken over een aanval van 
Noormannen op Neussium via de Renus - Schelde, wat meteen vlotoog natuurlijkon- 
afwendbaar als het duitse Neuss gelezen werd. Het prikken van Noormannen op Xanten 
zal ook wel beinvloed zijn door de befaamde tekst uit 880 over Biorzuna (zie tekst 285), 
waar met hetzelfde gemak Birten bij Xanten werd geTnterpreteerd. Wel spreken som
mige kronieken over Noormannen in verband met “Sanctis” , en dit zal de Noorman- 
nen-fabel van Xanten wel bevorderd hebben, doch die kronieken bedoelden Saintes in 
de franse Charente.

De oudste berichten over het Thebaans Legioen komen u itde Franse Alpen en de Pro
vence. Dan kan men meteen afschrijven dat d it legioen ooit in de buurt van Xanten had 
gebivakeerd. Een tweede schok ondervindt men wanneer blijkt, dat de bisschop van 
Terwaan in 516 de lichamen van St. V ictor en St. Ursus ontdekte en tot de eer der al- 
taren verhief (Bled, Regestes des eveques de Therouanne, nr 5). Zweer niet op de be- 
trouwbaarheid van dit bericht noch op de authenticiteit van de relieken, want zonder 
uitputtend nader onderzoek durf ik veronderstellen, dat er ook elders relieken van St. 
Victor gevonden zijn. Let wel op de twee heiligen, want ook in Xanten gaat het verhaal 
al heel lang, dat St. Victor een onbekende metgezel had. Toen in Xanten een vermoe- 
delijk romeins graf werd ontdekt met twee lichamen, was de legende geen legende 
meer, maar werd zij tot super-betrouwbare historische waarheid en zekerheid verhe- 
ven. St. Victor wordt in de bronnen altijd met een ander genoemd, ofwel met Cassius 
ofwel met Ursus, zodat de legende van twee heiligen al vlug is verklaard. Wandelt men 
na de vondst van Terwaan wat in Frankrijk rond, dan vindt men daar niet minder dan 25 
plaatsen St. Victor, overwegend in het zuiden. Van sommige wordt verondersteld dat 
zij vernoemd zijn naar paus Victor uit de 2e eeuw, of een bisschop van Carthago uit de 
5e eeuw; de meeste echter kregen de naam van de martelaar St. Victor, die beslist niet 
de Xantense kan zijn geweest. Helemaal mooi wordt het wanneer St. Gereon, de Keulse 
tegenhanger van St. Victor, en ook martelaar van het Thebaans Legioen, in Frankrijk 
ook zes plaatsen St. Gereon, St, Geron, St. Gerons of St. Girons gekregen heeft. Waar- 
mee enkel gezegd wil zijn: kerkelijke tradities zijn in historisch opzicht het minst be- 
trouwbare materiaal, omdat zelden bekend is hoe zulke tradities ter plaatse zijn ont- 
staan. Zij zijn ook het gevaarlijkste materiaal, omdat devoties zich met de Kerk ver- 
spreid hebben en zij op nieuwe plaatsen zo gemakkelijk tot een onjuiste rekonstruktie 
leidden en tot bevestiging van veronderstelde feiten, die niet hebbe^ bestaan maar in- 
tegendeel van de legende werdeh afgeleid. In deze zaak is het merkwaardig, dat niet- 
katholieke of a-religieuze historici niet gemakkelijk ertoe komen om een legende af te
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kraken, vermoedelijk uit welbewuste of intuVtieve vrees, dat zij misschien als anti-kleri- 
kaal of anti-rooms uitgekreten zouden kunnen worden. Katholieke historici hebben 
daar minder moeite mee, omdat zij het eigen nest wel kennen. Zij waren trouwens al 
vanaf de 17e eeuw op hun hoede, toen de grote franse historicus Jean Mabillon, zelf 
priester en Benedictijn, keihard schreef dat in de grote en brutale vervalsingen van 
oorkonden en historische teksten onze lieve Moederde H. Kerk helaas I de eerste viool 
had gespeeld.

Ondanks deze verwarrende feiten en gesignaleerde onzekerheden kan toch een theo
rie worden ontvouwd hoe Xanten aan zijn traditie kwam. Gregorius van Tours verhaalt 
in zijn “ Liber in gloria Martyrum” (MGS, rerum Merovingarum, I, p. 530), dat bij de stad 
Agripinensis een kerk bestond, waar men zei dat de 50 martelaren van het Thebaans 
Legioen de marteldood hadden ondergaan. Omdat die kerk rijk versierd was, werd zij 
“Sancti Aurei” de Gouden Heiligen genoemd. Ten tijde van bisschop Eberigisilis van 
Colonia leed deze eens aan hevige hoofdpijn. Een priester ging naar de kerk en vond 
het lichaam van de H. Mallosus. Terwijl niemand wist waar het rustte, nam hij in de 
plaats Bertunensis uit een put, waar men dacht dat de lichamen rustten, wat as waar- 
mee de bisschop op slag genas, De bisschop bouwde daar een kerk. Weer zocht men 
vergeefs naar het corpus van de heilige, totdat een diaken Mettensis (van Metz) door 
een wonderdadige ingeving het graf in de absis van de kerk terugvond. Men zegt, be- 
sluit Gregorius, dat de martelaar Victor daar ook begraven is, maar wij weten niet of 
zijn graf ook al gevonden is.

Dit verhaal met zijn teveel aan wonderen maar ook teveel tegenspraken kunnen we la
ten voor wat het is. De plaatsnamen, die Gregorius noemt, zijn echter wel van belang. 
Uit d it verhaal is natuurlijk met glans, zonder enige terughoudendheid en zonder de 
minste kritiek gelezen, dat de traditie van het Thebaans Legioen reeds ten tijde van 
Gregorius (ca. 530 - 590) in het bisdom Keulen en te Xanten gangbaar was. In zijn “ His
toriae Francorum” spreekt Gregorius over dezelfde bisschop Eberigisilis (uitg. La- 
touche, II, p. 286), die in de strijd tussen koning Childebert en koning Gotran met hem 
Gregorius en de bisschoppen van Poitiers en Bordeaux werden aangewezen om een 
schandaal in een klooster van Poitiers teonderzoeken. Elders wordt dezelfde Eberigisi 
lis genoemd als afgezant van koningin Brunehilde (ibid. II, p. 221). Franse historici 
(Payet, Kleinclausz, Pfister, Le christianisme... p. 236) noemen een Bodegisilis, tijd- 
genoot van Gregorius, als bisschop van Le Mans. Het is derhalve vrijwelzeker dat Gre
gorius met de bisschop van Colonia niet die van Keulen heeft bedoeld. Even onwaar- 
schijn lijk is, dat hij een bisschop van Colonia A g rip in a -Avesnes-sur-Helpeop hetoog 
had. Er bestaat in Frankrijk een bijnaonafzienbare reeks van plaatsnamen, die van Co
lonia zijn afgeleid. Het b lijft dus een raadsel wiedeze Eberigisilis precies was, maar van 
Keulen was hij beslist niet.

De diaken van Metz draagt de oplossing aan, zoals het trouwens een goede diaken be- 
taamt. Deze immers vond voor de bisschop het corpus van St. Mallosus terug; er werd 
gezegd dat daar ergens ook het corpus van St. V ictor moest rusten. Eerst ging hij het 
zoeken in de kerk die “Sancti Aurei” heette, daarna in de plaats Bertunensis. Dit was 
Bertring, onderdeel van Forbach, op 26 km noord-oost van Metz. Vlak daarbij ligt de 
plaats Saint-Avold, en aangezien er geen heilige Avoid bestaat en het woord een 
prachtige staal van volksetymologie op de frans-duitse taalgrens is, zal deze wel de 
plaats zijn van de “ Gouden Heiligen” . Derhalve is duidelijk dat Gregorius van Tours
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een verhaal uit de omgeving van Metz neerschreef en geen van Xanten. Dit leidt ook tot 
de konklusiedatde legende van hetThebaans Legioen voor de7e eeuw niet in en rand
om Keulen heeft gezweefd, waar later naast Gereon ook Cassius en Victorals plaatse- 
lijke heiligen werden aangezien. Punt een is nu te onderzoeken wanneer deze legende 
in Keulen opduikt. Zij kan, maar dat is lang niet zeker, uit een verkeerd lezen van Gre
gorius van Tours afkomstig zijn. De legende van St. V ictor en zijn gezel, die dan toch 
weeranoniem bleef, is pas later op Xanten geprikt, overigens via deomweg Birten.wat 
wel van Gregorius is afgeleid. In kerkelijkopzichtwas Xanten een stichting van Keulen, 
waardoor de kring van de legende rond is. 't Was een lange omweg die we moesten 
maken, doch hij kan zijn verdienste hebben om aan te tonen hoe legenden “wandelen” . 
Xanten is niet voor de 11 e eeuw gesticht, vermoedelijk pas ongeveer in dezelfde tijd als 
Nijmegen, zodat het zonneklaar is dat het in 863 niet “Sanctis” of “Ad Sanctos” kan 
hebben geheten.

Omdat Xanten door de legenden zo sterk in de schijnwerpers was gezet, kon het niet 
uitblijven dat ook andere lijnen daar naartoe werden gelegd. Een markantvoorbeeld is 
een passage uit het Roelandslied, waarvan de dramatische veldslag bij Roncevalles 
van 15 augustus 778 als een schok door geheel Frankrijk wordt beschreven:

Se Seint Michel (del Peril) jusq’as Seinz,
Des Besengun tresqu’as (porz) de Guitsand,
Non ad recet dunt li murs ne cravent.

Dit betekent: Van Mont-Saint-Michel tot aan Sens, en voorts van Besangon to t aan de 
haven van Wissant bij Calais, is geen huis te bekennen of het heeft een scheur. Zelfs 
franse historici vatten Seinz als Xanten op, omdat de vier plaatsen een kruis vormen, 
wat als het ultimatieve bewijs werd opgevat voor deze interpretatie, maar welk kruis 
hetzelfde blijft bij de opvatting Sens, die overigens door de meesten wordt voorge- 
staan. Dit is bovendien dwingend, omdat de tekst van Francia spreekt, en de plaats 
Xanten ten tijde van Karel de Grote nog niet bestond. De foutieve opvattingen over 
Xanten en zijn Victor-legende leidden vanzelfsprekend tot de even onjuiste opvatting, 
dat het rijk van de Merovingers en Karolingers zich reeds vanafde6e eeuw tot daar toe 
had uitgestrekt, een treffende iIlustratie van de manier waarop fatale vicieuse cirkels 
geboren worden. Het behoeft nauwelijks uitgelegd te worden, dat het misverstand 
tussen Renus - Schelde en de Rijn in deze zaak een kapitale rol heeft gespeeld, daarde 
teksten onophoudelijk zeggen dat het rijk van de Franken tussen de Loire en de Renus- 
Schelde lag. Rest nog erop te wijzen dat de legende van Xanten dezoveelste illustratie 
is van het verschijnsel, waarop men de klok gelijk kan zetten, namelijkdat Duitsland in 
de 11e eeuw beglnt de hele historic van westelijk Europa naar zich toe te trekken.

*
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Tekst 390. (niet in het Bronnenboek)
1021
H arduinus, bisschop van N oyon, geeft een oorkonde uit over de stichting van een a ltaar in de 
kerk van Nesle. In de akte staat: “ H arduinus, bisschop van Noviomense (Noyon). Gegeven in 
het paleis van Verberie.
Bron: C artu laire de l’eglise de N oyon, fol. 34.

Tekst 391. (Bronnenboek nr 112)
1024
V andaar (van M ainz) kw am en de koning en de hem vergezellende koningin te Neomagum (Noy
on), w aar zij enige tijd verbleven; daarna  bereisden zij de plaatsen in het westen en bereikten 
tenslotte het verm aarde Frethenna.
Bron: A nnales Quedlinburgenses, M G S, III, p. 90.

Nota: De keizer reisde van N oyon naar het westen, zodat de lokalisatie Vreden een tekstver- 
krachting is, nog afgezien van de vraag w aardoor deze p laats zo verm aard  was. De juiste plaats 
is Fretigny, op 40 km zuid-west van C hartres. Zelfs deze simpele tekst is verkeerd ge'interpre- 
teerd om weer ’n keer Nijmegen op te dringen.

Tekst 392. (Bronnenboek nr 111)
1024
Eindelijk kw am en de vorsten van de Saksen (D uitsland) te M ainz bijeen, en kozen K oenraad 
(II) to t koning. H ertog G othilo , de vorst van de L otharingers, wilde daartegen ingaan. Hij 
sprak de bisschoppen van Keulen, Noviomagus (N oyon), V erdun, U trecht en Luik aan , en hij 
nam van ieder afzonderlijk de eed aan, dat zij zonder zijn verlof hem (K oenraad) niet hun hulde 
zouden betuigen (m anus se ei daturos =  als koning erkennen) noch naar hem  toe zouden gaan. 
Bron: G esta episcoporum  Cam eracensium , M GS, V II, p. 485.

Nota: H et B ronnenboek heeft er “ de bisschop van Nijmegen” van gem aakt en zodoende de his
torische flater van de eeuw geslagen, daar elke m iddelbaar scholier in N ederland weet, dat Nij
megen nooit een bisschop heeft gehad, en men van de katholieke universiteit toch wel de funda- 
mentele kennis van de nationale kerkgeschiedenis had  mogen verwachten. De studenten zijn 
ook in dit geval in de foutieve index van de M onum enta G erm anica getrapt, overigens door mij 
al in 1965 gesignaleerd. Bij hen was het een blunder, bij de proferssoren, die hem ongekontro- 
leerd overnam en, m oet het als een m onstruositeit w orden beschouw d, w aardoor medievisten 
tot in hun schoenen afbranden. H et Eerste B ronnenboek geeft de tekst zonder enig kom m en- 
taar, derhalve als “ bisschop van N ijm egen” . N adat ik hierop kritiek had gegeven, kwam het 
Tweede B ronnenboek (biz. 7) met de volgende verklaring:

“ In de bewuste passage is sprake van L otharingse bisschoppen, die een eed aan hertog 
G othilo  afleggen. Het afleggen van zo’n eed door een bisschop van N oyon (een Frans 

. prelaat!) aan de hertog van Lotharingen is volslagen zinloos, d aar noch de stad Noyon, 
noch het diocees tot het hertogdom  behoorde. D it in tegenstelling to t de andere in deze 
passage genoem de plaatsen: Keulen, Verdun, U trecht en Luik. Onze conclusie kan der
halve alleen m aar zijn, dat o f  de schrijver van de G esta zich hier vergist heeft, o f dat de 
bron niet ongeschonden is overgeleverd. A an de identificatie van N oviom agus met Nij
megen valt dus niet te twijfelen; aan de com binatie van Nijm egen m et een bisschop wel” . 

Het is een walgelijke uitvlucht om de dodelijke flater te bedekken, en zij m ag m et recht walge- 
lijk genoem d worden om dat zij tien botte onwaarheden bevat, weer een knap staaltje van kom - 
pressie w aarop het B ronnenboek patent schijnt te hebben. Het m oet als volgt uiteengerafeld 
worden:
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1. Enige bladzijden voor de betreffende passage van de kroniek van K am erijk blijkt, dat bis
schop H arduinus van Noyon bij het verzet tegen de koning, en derhalve het kom plot, betrokken 
was. Hij w ordt er met naam  en toenaam  genoem d. D a t hij eens Noviomensis en ’n andere keer 
Noviomagensis w ordt genoem d, is de meest norm ale zaak van de wereld. In de dokum entatie 
van N oyon kom t d it tientallen m aien voor. De eerste au teu r van het B ronnenboek heeft onlangs 
(N um aga, 1982, biz. 78) nogm aals de drogreden (zeg m aar: aperte onw aarheid) herhaald , dat 
de schrijvers m et Noviomagus Nijmegen, en met Noviomus N oyon bedoelen. W anneer in 1146 
het bisdom  D oorn ik  zich van N oyon afscheidt en weer zelfstandig w ordt, blijkt ju ist de wereldse 
politiek van bisschop H arduinus een der voornaam ste aanleidingen daartoe te zijn.
2. D e tekst zegt nergens en door niets en evenmin do o r zijn sam enhang, dat het “ lo tharings” ele
m ent ’t b indend grondbeginsel van de sam enzwering was. G othilo  wendde zich to t ontevreden 
bisschoppen in zijn omgeving; het zou voor hem geen zin hebben gehad om bijvoorbeeld bis- 
schoppen van Beieren te benaderen.
3. K eulen, U trecht en Luik “ lo tharingse” bisdom m en noem en, o f beweren dat die tot “ Lotha- 
ringen” behoorden, is je reinste onzinnigheid voor het begin van de 1 le eeuw, toen het begrip 
L otharingen een totaal voorbije zaak was, die voor Keulen, U trecht en Luik niet m eer gold. Er 
bestond geen enkele bestuurlijke band meer tussen de bisdom m en en het hertogdom .
4. Suggereren dat de bisschoppen een eed aan G othilo  aflegden in de kw aliteit van hun over- 
heer, is zw aar misleidend, om dat deze verhouding tussen de bisschoppen en de hertog niet be
stond. U trecht en Luik waren bovendien wereldlijke en onafhankelijke vorstendom m en.
5. H et is dubbel misleidend om dat G othilo  hertog was van Opper-Lotharingen (infeite was zijn 
b roer hertog), w aar Keulen, U trecht en Luik al helem aal niet b ijhoorden. G othilo  kreeg pas in 
1033 een voet aan de grond in Neder-Lotharingen. De drie noordelijke bisschoppen vallen der
halve niet onder het met de haren erbij gesleepte kriterium .
6. D e afgelegde eed werd dus niet aan  G oth ilo  gedaan uit een o f ander aspekt van onderhorig- 
heid, doch berustte op het feit, dat in deze hoek van het rijk enige bisschoppen niet tevreden wa
ren met de gang van zaken.
7. H et ham eren op een “ franse p re laa t” is een volgende misleiding. Het sta tuu t van N oyon en de 
positie van de bisschop zaten genuanceerder in e lkaar dan  dat die m et een 20e-eeuwse opvat- 
ting over grenzen benaderd mogen worden.
8. De schrijver van de kroniek heeft zich niet vergist, nog m inder is de b ron  geschonden overge- 
leverd. De bewerkers van het B ronnenboek hebben zich vergist, en p roberen nu met tekstver- 
draaiingen hun kerkhistorische b lunder te rectificeren. Dus m oet niet alleen getwijfeld worden 
aan  hun identificatie van N oviom agus als Nijmegen, m aar is zij pertinent vals. Men m oet wel ’n 
onvoorstelbaar lef hebben te durven bew eren, d a t de schrijver Nijm egen heeft bedoeld, m aar 
zich met de bisschop vergist heeft.
9. E n wil men dan perse vasthouden aan de onjuiste bew ering dat G othilo  alleen sam enspande 
m et L otharingse bisschoppen, dan klopt dit ook  perfekt voor de bisschop van N oyon, die 
im m ers ook bisschop van Doornik was en als zodanig wel degelijk een “ lo tharingse” bisschop. 
Zoals te verw achten was, doet het B ronnenboek zich met zijn eigen argum ent de das om.
10. D at doet het op nog verpletterender m anier do o r de tekst van 1026, het slot van deze zaak, 
w aar hetzelfde rijtje bisschoppen w ordt genoem d, niet in het B ronnenboek op te nemen. Die 
tekst staa t het derhalve aan Noyon af. E n hiermee is een definitief einde gem aakt aan  “de bis
schop van N ijm egen” , en ook aan  alle pogingen om  m et uit de duim  gezogen argum enten onder 
die blunder uit te kom en. Zie tekst 394.
De 10 onw aarheden heeft het B ronnenboek bekroond  met een staaltje van tekst-kritisch on- 
benul. In hetzelfde deel zeven van de M onum enta G erm anica, w aaruit de “ bisschop van Nij
m egen” geboren werd, kom t op biz. 417 “ Im m o de bisschop van Noviomagus” voor, die de 
D uitsers, ofschoon hij over- en overbekend is als bisschop van N oyon, toch op Nijm egen in- 
diceren. Zie tekst 249. Het B ronnenboek heeft deze tekst overgeslagen, natuurlijk  weer zonder

213



te verm elden welk verschil er bestaat tussen H ardu inus van N oviom agus en Im m o van N ovio
magus. D e auteurs hebben derhalve gezien dat de M onum enta zich bij het indiceren van “ bis
schoppen van Nijm egen” vergissen; een paar soortgelijke gevallen hebben zij ook overgeslagen; 
zie tekst 345. De konklusie m oet dus getrokken w orden dat de “ bisschop van N ijm egen” geen 
fout uit onnadenkendheid is, m aar dat het B ronnenboek hem opzettelijk heeft laten geboren 
worden, teneinde de karolingische mythe ook een kerkelijke kroon  te geven. Toen die vlieger 
niet opging, moest voor de tweede editie vlug w at anders verzonnen worden.

DE BOK WORDT GEKNUFFELD

En toen deze bok was neergelegd, barstte historisch Nederland niet in gieren uit - wat 
had moeten gebeuren indien het nog integriteit en humor had gehad - maar werd ge- 
probeerd het voor te stellen als een schoonheidsfoutje. Eenieder zag wel dat de blun
der op geen enkele manier meer recht te praten was, doch de bloedige konsekwentie 
werd met de mantel der liefde, lees; medeplichtigheid, bedekt. De juiste gevolgtrek- 
king is dat de historici en archeologen, die zo’n enorm iteit presteren, het bewijs gele- 
verd hebben dat zij volslagen inkapabelzijn in de Noviomagus-kwestie. Nade verschil
lende vergissingen van de Monumenta Germanica met “ bisschoppen van Nijmegen", 
welke vergissingen zij gezien hebben omdat zij ze passeerden, vondenzij het nieteens 
de moeite waard om deze “ bisschop van Nijmegen” op zijn gehalte te kontroleren, 
terwijl zij enkele bladzijden verder in hetzelfde boek verschillende bewijzen voor de 
valsheid van de interpretatie hadden kunnen vinden. Derhalve hebben zij voor hun 
andere interpretaties van Noviomagus als Nijmegen elk vertrouwen verspeeld. Met op- 
zet heb ik van “de bisschop van Nijmegen” een gevleugeld woord gemaakt. Zet dit 
maar neer bij alle “ Nijmegen”-kreten van het Bronnenboek.

Tekst 393. (niet in het Bronnenboek)
1024
Over de goederen van koning K oenraad II van de dom einen onder zijn recht te G annita (Ge- 
nech).
Bron: C hronicon Lauresham ense, M G S, X X I, p. 406.

Nota: In deze tijd hadden de duitse koningen nog bezittingen in het noorden van F rankrijk . Zie 
ook de naam  G ann ita  in de nam enlijst van de Batua.

Tekst 394. (niet in het Bronnenboek)
1026
H ertog G othilo , de bisschoppen van K eulen, Noviomagus (N oyon), V erdun, U trecht en Luik, 
hertog D iederik en Reinier g raaf van H enegouw en hadden zich tegen de wijding van K oenraad 
(tot koning) gekeerd en een eed gezworen hem geen hulde te betuigen noch n aar hem toe te 
gaan, daar zij n iet wilden dat hij over hen zou regeren. D e genoem de hertogen en bisschoppen 
w aren echter na anderhalf ja a r to t de vrede geneigd. De heer bisschop (van K am erijk) ging met 
hen n aar het paleis van Aken, en hij gaf zich vertrouw vol aan  de koning over.
Bron: C hronicon S. A ndrae, M GS V II, p. 530.
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Nota: In deze tekst vinden wij hetzelfde rijtje bisschoppen als in de tekst van 1024, w aar het 
B ronnenboek H arduinus van N oyon to t bisschop van Nijmegen proklam eert. Deze tekst, in 
feite het vervolg en het sluitstuk van de affaire uit 1024, staat toevallig op ’n andere plaats in de 
M onum enta G erm anica, w aar de bew erker van de tekst toevallig dit N oviom agus niet op Nij
megen heeft geprikt, zodat het niet kon uitblijven dat de studenten toevallig deze tekst misten, 
die hen de ogen had kunnen en m oeten openen voor de eerste. H ier hebben zij een afdoend be
wijs geleverd - al zal menigeen dat al lang begrepen hebben - dat zij niet eens de moeite genom en 
hebben om de indices van N oyon ook  na te lopen, w at al een eerste eis van kontro le had moeten 
zijn. N aar het resultaat te oordelen, is de enige instruk tied ie  zij hebben gehad, deze geweest van 
m aar niet naar N oyon te kijken. V oor de B atua moesten zij 500 teksten overslaan.

Tekst 395. (niet in het Bronnenboek)
1027
In de stad  Noviomus (N oyon) stond  bij het paleis van de bisschop een geweldige toren, w aarvan 
de kastelein, die op de burgers gebeten was, hen alsmede de clerus en zelfs de bisschop met af- 
persingen plaagde. D aar zij niets bereikten bij de koning, wiens hulp zij ingeroepen hadden, be- 
sloten zij op advies van bisschop H arduinus die toren  te vernielen en de kastelein uit de stad  te 
verdrijven. M aar de koning was hevig verontw aardigd; hij verplichtte H arduinus zijn zetel te 
verlaten en joeg hem in ballingschap. De bisschop vluchtte naar V laanderen naar g raaf Boude- 
wijn en diens zoon, neef van de koning, om  doo r hun  tussenkom st met de koning verzoend te 
w orden. Zij wisten de vrede te bew erken tussen de koning en de bisschop. Uit dank  voor deze 
zaak schonk H arduinus aan  de g raaf van V laanderen tw aalf altaren (kerken) in V laanderen, 
namelijk: K ortrijk , O udenaarde, K om en en negen andere, op voorw aarde echter dat G odfried 
(met de baard), diens zoon en de zoon uit de zoon ze in bezit m ochten houden, m aar dat zij daar- 
na aan de kerk (het bisdom ) moesten terugkeren.
Bron: G allia C hristiana, IX , p. 995.

Nota: De gebeurtenis toont nogm aals aan , m et welk voorbehoud er over N oyon als franse stad 
m oet w orden gesproken, d aar doo r de grote zelfstandigheid zowel van de bisschop als van de 
stad de belangen en de politieke bindingen doo r e lkaar heen liepen. D e hier genoem de toren  was 
geen onderdeel van het paleis. D aa r dit nog bestond, en de bewuste toren  bezit was van de franse 
koning en de kastelein die op gezag van de koning beheerde, volgt daar zijdelings uit dat de resi
dentie niet van de franse koning was, ergo nog altijd  van het duitse rijk. L ater is deze gebeurte
nis, vooral het gesjacher met goederen van de kerk (let wel: van het bisdom  D oornik!) een der 
aanleidingen geworden dat D oorn ik  weer een eigen bisschop wilde hebben , wat in 1146 gebeurde.

Tekst 396. (niet in het Bronnenboek)
1027
In die tijd bezat koning R obert (van F rankrijk ) een to ren  te Noviomi (N oyon), gelegen binnen 
het gebied van de kerk van de H. M aagd M aria naast het h o fvan  de bisschop, wat veel onheilen 
teweeg bracht aan  het volk van de stad... de bisschop, de geestelijkheid en het volk waren hier- 
over zeer bedroefdenprobeerden  zich daartegen tew eerte  stellen... de dienaren van d e  bisschop 
staken hem van alle kanten in b rand , vernielden alle gebouw en, stelden w erktuigen op voor de 
afbraak , en m aakten de hoge toren  met de grond  gelijk, van de hoogste to t de laagste steen, en 
gingen toen n aar huis.
Bron: N arra tio  restaurationis abbatiae S. M artin i, H dF , X, p. 236.

Tekst 397. (niet in het Bronnenboek)
1030
De bisschoppen van Laon, C halons-sur-M arne, K am erijk, Beauvais, Senlis, Amiens en Ter-
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w aan, en de clerus en het volk van Noviomagus (N oyon) en D oorn ik  kiezen H ugo to t bisschop 
van Noyon.
Bron: G allia C hristiana, X, p. 362.

Tekst 398. (Bronnenboek nr 114)
1031
Keizer K oenraad viert het Kerstfeest te Paderborn , het Paasfeest te Nuvimago (Noyon). 
Bron: A nnales Hildesheim enses, M G S, III, p. 98.

Tekst 399. (niet in het Bronnenboek)
1031
T oen kwam de hertog (van N orm andie) met a lz ijn  aanhangen  de koning H enri (van F rankrijk ) 
en zij nam en Senlis, Beauvais, Am iens, Com piegne, Reims, L aon, Noyon, A trecht, de gehele 
V erm andois en Sens... en hiervoor gaf koning H enri aan  hertog  R obert (van N orm andie) 
Ponthieu , C haum ont en de franse Vexin (om geving van R ouaan), w aarover de F ransen zeer 
m isnoegd waren.
Bron: C hronique de N orm andie, H dF , X I, p. 324.

Nota: D it was een uitvloeisel van de strijd om  L otharingen en het uiteenvallen van het vroegere 
grote hertogdom  in twee delen; de aktie was tegen het duitse rijk gericht. D it betekent weer niet, 
dat N oyon to t dan  toe een duitse stad  zou zijn geweest; de zaken liggen veel gekom pliceerder en 
kunnen niet m et simplifikaties w orden afgedaan. H et betekent wel, dat het duitse rijk in N oyon 
nog een voet aan  de grond had.

Tekst 400. (niet in het Bronnenboek)
1033
De keizer... schonk hem (M einwerc) wegens zijn diensten in Noviomagus (N oyon) een bezit te 
M ersvelde... op  verzoek van keizerin G isla en h aar geliefde zoon koning H endrik.
Bron: Vita M einwerci episcopi, M G S, X I, p. 158.

Tekst 401. (Bronnenboek nr 117)
1033
De keizer bracht K erstmis door te Paderborn , Pasen te Neumago (Noyon).
Bron: Annales Hildesheim enses, M G S, III, p. 99.

Tekst 402. (niet in het Bronnenboek)
1036
K oning H endrik , de zoon van de keizer, huwde m et C unigunda, dochter van C nut, koning van 
de Angelsaksen, en vierde te Niumago (N oyon) de bruiloft.
Bron: A nnales A ltahenses, M G S, XX, p. 792.

Tekst 403. (niet in het Bronnenboek)
1036
K oning H endrik , de zoon van de keizer, huwde m et C unihildis, dochter van C nut koning van 
de D ani en de Engelsen; de koninklijke bruiloft was te Noviomagus (Noyon).
Bron: H erim anni Aug. chronicon, M G S, V, p. 122; H dF , X I, p. 18.

Tekst 404. (niet in het Bronnenboek)
1036
De keizer b rach t het feest v a n ’s H eren H em elvaart te Paderborn  door; P inksteren en het feest
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van St. Jan  te Niumago (Noyon). D aa r kwam  naar koning H endrik , de zoon van de keizer, de 
koningin C unihild, die er op de feestdag van de A postelen (Petrus en Paulus, 29 juni) de ko- 
ningskroon ontving en bij haar w ijding C unigund is genoemd.
Bron: A nnales H ildesheim enses, M G S, III, p. 100.

A nnalista Saxo, M GS, V, p. 180.

Tekst 405. (Bronnenboek nr 124)
1036
(Uit een brief van Im m o aan bisschop A zecho van W orm s)... de bisschop van M etz is met gun- 
sten overladen van het ho f weggegaan; de aartsbisschop van C. (Keulen?) en de bisschop van L. 
(Luik?), de ab t van E. (Echternach?) en de ab t van P rum  blijven tesam en m et onze keizerin to t 
10 augustus, de dag dat zij besloten heeft van Noviomagus (N oyon) naar Saksen te gaan. W an
neer ik  m eer weet, zal ik meer berichten. H et ga u goed, dierbare vader.
Bron: Bulst, Briefsamm lung, p. 5.

Tekst 406. (Bronnenboek nr 122)
1036, juli 4
De duitse keizer K oenraad II bevestigt het k looster B landigni te G ent (B.) in het bezit van ver
schillende goederen en privileges. Gegeven te Noviomagus (Noyon).
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, IV, p. 230.

Sanderus, F landria illustrate, I, p. 268.

Nota: W at zou een oorkonde van een duits keizer voor zin hebben, indien d aar niet een rechts- 
m acht achter stond?

Tekst 407. (niet in het Bronnenboek)
1037
(G ozelo hertog van Lotharingen had onrechtm atig  goederen in bezit genom en van het klooster 
van St. M edardus te Soissons. De abt had zich hierover beklaagd bij de koning van F rankrijk , 
en toen  deze geen beslissing wist te verkrijgen, deed hij een beroep op keizer K oenraad II. De 
tekst vervolgt dan): door een keizerlijk bevel werd de hertog verplicht om  naar het ho f te Novio
magus - N oyon te kom en. (De hertog begaf zich tegen Pasen op weg en passeerde op zijn tocht 
M aastricht).
Bron: Ex M iraculis S. Sebastinani. H dF , X I, p. 456.

Nota: Mijn vraag is: W aarom  passeert het B ronnenboek deze tekst en deze m ooie kans om weer 
een N oviom agus richting Nijmegen te trekken? H et an tw oord  is heel simpel: om dat de vermel- 
dingen van Lotharingen, de koning van F rankrijk  en Soissons opwegen tegen de verm elding 
van M aastricht en uit de reis van de hertog, die toen op krijgsrocht was, geen aanwijzing, nog 
m inder een bewijs kan worden geput dat de residentie te Nijm egen lag. D it toon t weer aan, hoe 
zorgvuldig het B ronnenboek de N oviom agus-teksten “gewikt en gew ogen” heeft.

Tekst 408. (Bronnenboek nr 125)
1039
De keizer vierde M aria Lichtmis te A lstedt. N a een langdurige reis in het oosten van Saksen en 
nadat de zaken daar bevredigend geregeld w aren, begaf hij zich naar Nuvimagon (N oyon) en 
verbleef daar de V astentijd, met Pasen e n ’s H eren H em elvaart, doo r jich t geplaagd. V andaar 
kwam hij n aar Traiectum (M aastricht) om er Pinksteren te vieren. M aar tegen zes uur van de 
volgende dag... toen hij aan tafel ging zitten om te eten, is hij doo r een plotselinge flauwte over-
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vallen, en terwijl de absolutie nauwelijks uitgesproken was, gaf hij de geest.
Bron: Annales Hildesheimenses, M G S, III, p. 102.

A nnalisata Saxo, M GS, VI, p. 602.

Nota: T raiectum  betekent hier M aastricht. D it w ordt bewezen door het feit, dat de keizer aan- 
wezig was bij de verheffing der relieken van de H H . G ondulfus en M onulfus door bisschop Nit- 
hardus van Luik en de konsekratie van de vernieuwde St. Servatius-kerk (G esta ep. C am era- 
censium, M G S, V II, p. 487).

Tekst 409. (Bronnenboek nr 128)
1040
De koning v ie rd e ’s H eren H em elvaart te Niumagon (N oyon), P inksteren echter te Luik. 
Bron: A nnalisata Saxo, M GS, VI, p. 684.

Tekst 410. (niet in het Bronnenboek)
1043
De keizer vierde het paasfeest te Noviomagus (Noyon); daar bleef hij de m aand april.
Bron: Vita Bardonis m ajor, M GS, XI, p. 237.

Tekst 411. (Bronnenboek nr 129)
1044
De koning vierde m et zijn nieuwe bruid  het Kerstfeest te Trier, het Paasfeest te Novimago (N oy
on).
Bron: Annales A ltahenses, M GS, XX, p. 799.

Tekst 412. (Bronnenboek nr 130)
1044, april 26
Keizer H endrik III bevestigt de abdij van St. Remigius te Reims in haar bezittingen. Gegeven te 
Noviomagus (Noyon).
Bron: M G H , D iploam ta regum et im peratorum  G erm aniae, V, P. 122.

Nota: W anneer men zo’n oorkonde ziet, m oet men heel vlug de bewering inslikken “ dat een 
duitse keizer niet in N oyon kan zijn geweest” .

Tekst 413. (Bronnenboek nr 132)
1044, mei 1
Keizer H endrik  III geeft een oorkonde uit voor het k looster van Saint-G hislain in H enegou- 
wen. Gegeven te Noviomagus (Noyon). (Zie ook tekst 354.)
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, V, p. 124.
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N oyon. Zicht op de kathedraal vanaf het oude kerkhof van de stad. D it kerkhof is 
vermoedelijk de plaats van het karlingisch paleis.

1047... ATTENTIE!

Nu komt het punt, waar het Bronnenboek een van zijn ergste fraudes pleegt, namelijk 
het weglaten derhalve afliegen van klare en eenvoudige teksten met afdoende bewij- 
zen dat de residentie Noviomagus zich te Noyon bevond. Deze teksten zijn noch voor 
tegenspraak noch voor een andere uitleg vatbaar, wat het Bronnenboek erkent daar 
het aan geen van deze twee mogelijkheden begint. Ergo: weg ermee! al zit de Nijmeeg
se prullebak reeds boordevol weggeworpen teksten. Tot hier toekon het lekenpubliek 
nog met enig succes bedot worden door het in de waan te laten dat, nou ja, in Noyon 
ook een karolingische residentie Noviomagus lag, maarwij hebben afgesproken daar- 
over niet te praten. We hebben nu eenmaal te aanvaarden dat de residentie in duplo be- 
stondl Of en hoe die in duplo was ontstaan, gaat niemand iets aan. Maar in 1047 komt 
een ernstige moeilijkheid, omdat de teksten pertinent zeggen dat zij in enkelvoud is 
verwoest. Konden de vervalsers met de Noormannen-teksten nog wat schipperen en 
het dubbele van de residentie. in het vage laten, dan zagen wij wel in dat een dubbele 
verwoesting van de ene residentie Noviomagus op dezelfde dag te Noyon en te Nij
megen niet teverkopen was. Dus lieten zij de teksten over Noyon maar weg! Dus zijn de 
bewerkers van het Bronnenboek welbewuste leugenaars, die hun titel van weten- 
schapper moeten afgeven indien zij nog enige schaamte in hun lijf hebben.
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Venvoesting van het karolingische Noviomagus in 1047. Ik  geef eerst de drie teksten van het B ron
nenboek, daarna de zes overgeslagen teksten, die op een afdoende wijze aantonen , ten eerste dat 
de Lotharingers niet alleen in deze zaak betrokken w aren doch ook de Vlamingen, en ten tweede 
dat de overgeslagen teksten juist de bewijzen bevatten dat het karolingisch paleis N oviom agus 
te Noyon werd verwoest. H et overslaan van zes teksten is weer een staaltje van w etenschappe- 
lijke fraude. H et begin van de residentie is verdonkerem aand doo r de tekst overde k ron ingvan  
K arel de G ro te  in 768 weg te laten, het einde ervan is eveneens vervalst doo r het weglaten van 
heldere en afdoende teksten. Tussen deze twee fraudes blijft er geen schijn van kans meer over 
om ergens in de tussenperiode de in terpretatie Nijm egen te proberen.

Tekst 414. (Bronnenboek nr 134)
1047
G odfried (met de Baard, hertog van O pper-L otharingen) stak  het paleis van Neomagi (Noyon) 
in brand. Hij nam  Verdun in en stak het in brand.
Bron: Annales S. Jacobi M inoris, M G S, XVI, p. 638.

Annales Leodienses, M GS, V, p. 19.

Tekst 415. (Bronnenboek nr 135)
1047
Toen hij (de keizer) H endrik  (zijn zoon) in zijn p laats had  gesteld en zijn route had verlegd naar 
het westen van zijn rijk, tro f hij d aar een slagvaardige vijand, nam elijk hertog G odfried (van 
Lotharingen). Deze had een nieuwe opstand  voorbereid, d aar hij to taal w anhopig was dat hij 
zich ooit met de keizer zou kunnen verzoenen. Hij had im mers gezien dat dit hem ontzegd was, 
toen de andere schuldigen op de drem pel van de St. P ieter (te Rom e) vergiffenis gekregen had 
den. D aarom  riep hij D iederik, Boudewijn (van V laanderen) en alien die hij als bondgenoten 
van zijn misdrijven vinden kon bijeen, en stak  hij het paleis van Niumago (N oyon) in b rand , wat 
hij helem aal afm aakte met de verwoesting van de omliggende villae (dorpen o f plaatsen). Som- 
mige versterkte steden, die vroeger aan de keizer behoord hadden, nam  hij in, nadat de soldaten 
van de keizer verleid, gedood o f verdreven w aren, en vulde die met een menigte van zijn aan- 
hangers, zodat geen van onze landslieden er m eer b innen kon komen.
Bron: A nnales A ltahenses, M GS, XX, p. 804.

Tekst 416. (Bronnenboek nr 136, slechts gedeeltelijk geciteerd)
1047
H ertog G odfried, bevrijd uit de gevangenschap, konstateerde dat de tussenkom st van de vor- 
sten en zijn eigen overgave, w aartoe hij zelf besloten had , hem niets hadden gebaat. O m dat hij 
daarover verontw aardigd was en zag dat zijn familie to t arm oede verviel, hervatte hij de oor
log. O nder andere ram pen, die hij het rijk toebrach t, stak  hij het koninklijk  paleis van Neumago 
(Noyon) in brand, een bew onderensw aardig en onvergelijkbaar bouw werk; hij veroverde de 
stad  Verdun en stak daar de grote kerk in brand...
Bron: Lam perti Hersfordiensis A nnales, M G S, V, p. 154; H dF , XI, p. 60.

Tekst 417. (niet in het Bronnenboek)
1047
(De bovenstaande tekst, B ronnenboek 136, laat onm iddellijk daarna  volgen:)
Vervolgens zond hij (de keizer) met de vloot een leger over de Renus (Schelde) n aar Fresia 
(V laanderen) tegen Godfried en zijn helper D iederik, d a t d aar twee zeer versterkte steden in- 
nam , namelijk Rinesburg (R ichebourg, op 8 km noord-oost van Bethune) en Fleerdingen (Flo- 
ringhem , op 15 km zuid-west van  Bethune). (Ergo: Godfried is nooit te Nijmegen geweest). 
Bron: Lam berti H ersfordiensis A nnales, M GS, V, p. 154; H dF , X I, p. 60.
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Tekst 418. (niet in het Bronnenboek)
1047
Boudewijn, g raaf van V laanderen, legde een versterking aan  te O udenaarde, en een er tegenover 
te Eichem, w aardoor hij een deel van het rijk van L otharius to t aan de Dender onrechtm atig  in 
bezit nam . De stroom  van de Schelde is im mers vanaf zijn oorsprong  to t aan  de zee de grens tus
sen Lotharingen en het graafschap V laanderen, dat to t het rijk van Francie behoort. De koning 
van L otharingen, die tevens keizer was (H endrik III), trad  m et een leger tegen graaf Boudewijn 
op, en rukte op tot voor de poorten  van Atrecht, w aarbinnen Boudewijn zich bevond, die zijn 
leger nauw elijk achter de gesloten poorten  kon houden. V andaar trok  de keizer n aar Arques, de 
stad van St. Bertijns (vlakbij St. O m aars), in de verkeerde veronderstelling, d a t hij d aar beter 
V laanderen kon binnendringen. De g raaf echter had zich d aar en overal, w aar een droge door- 
toch t naar Vlaanderen mogelijk was, doo r wallen en palissaden tegen hem versterkt. De keizer, 
verm oeid doo r de veldtocht, keerde terug zoals hij gekom en was. D e graaf meende dat hij op de 
vlucht was geslagen, achtervolgde hem to t aan de Renus (Schelde), en na diens edel paleis van 
Neomagus (N oyon) in brand gestoken te hebben, keerde hij met een ongeschonden leger terug. 
D e keizer, die terecht rood van kw aadheid was, viel na zeven dagen de g raaf opnieuw  aan. On- 
verw acht verscheen hij bij de versterking van Boulenrieu (ten oosten van D oorn ik), nam  D oor
nik in en bereikte met de andere edelenspoedigA nnoeullin(16 km zuid-west van Rijssel), terwijl 
n iem and van de V lamingen w eerstand bood. D aarn a  traden  gezanten op om vrede te sluiten; de 
keizer gaf de gevangenen aan de g raa f terug en verleende hem  (het deel van) B rabant in leen, na 
zijn hulde aanvaard  te hebben.
Bron: G enealogiae com itum  Flandriae, M G S, IX , p. 320.

Tekst 419. (niet in het Bronnenboek)
1047
H endrik  III, die reeds met zijn vader het oostelijk deel van V laanderen bezocht had en wist dat 
dit d o o r versterkingen, m anschappen en rivieren zeer sterk was, terwijl de westelijke delen m in
der verdedigd waren, voerde zijn leger naar Doornik met de bedoeling om langs die kant V laan
deren binnen te trekken. G raa f Boudewijn (van V laanderen) had  dit voorzien. Hij verzamelde 
van overal zijn volk en liet V laanderen aan die kant sluiten m et een gracht, die over een lengte 
van 9 mijlen werd aangelegd, te weten van het kasteel Ruholt (ten oosten van St. O m aars) to t aan 
La Bassee (10 km oost van Bethune). D it werk w erd in drie dagen en nachten voltooid; hier 
w eerstond hij de keizer. De keizer bew onderde de versterking en de hoeveelheid van de krijgs- 
lieden, en keerde terug langs dezelfde weg van w aar hij gekom en was. De g raaf echter en de zij- 
nen achtervolgden hem to t aan  Neomagum (Noyon), w aar zij het paleis van de keizer in b rand  
staken en keerden toen in V laanderen terug. D aarna  is in Doornik doo r koning H endrik  van 
F rankrijk  de vrede tussen hen geregeld in die zin, dat de g raaf van V laanderen voor eeuwig en 
erfelijk in het bezit zou blijven van dat deel van B rabant, dat g raaf Boudewijn aan de overzijde 
van de Dender veroverd had, het graafschap van Aalst en het land van de Vier Ambachten, w aar- 
aan de keizer bovendien vijf eilanden in Zeeland toevoegde op voorw aarde dat hij erkennen 
moest die van hem in leen te houden.
Bron: Johann is Longi C hronicon, M G S, XXV, p. 781. M G S, X I, p. 381.

Tekst 420. (niet in het Bronnenboek)
1047
K eizer H endrik  (III) verzamelde een on te lbaar leger tegen g raaf Boudewijn van V laanderen, 
voornam elijk om dat deze zijn prachtig  paleis van Neomagum (N oyon) verbrand  en vernield 
had. In  deze veldtocht waren paus Leo en zeer vele edelen en machtige heren aanwezig. Swanus, 
de koning (hertog) van de N orm andiers, was doo r de koning gevraagd met een vloot te kom en. .. 
hij zond ook een boodschap naar E duard , de koning van E ngeland, en vroeg hem Boudewijn
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het vluchten te beletten, indien deze over de zee wilde ontkom en. Deze begaf zich met een grote 
vloot naar de haven van Zandvliet (ten noorden van A ntw erpen), w aar hij zolang bleef liggen 
to tda t de keizer alles wat hij wilde van Boudewijn verkregen h ad ... N adien zijn de keizer en Bou- 
dewijn tot vrede gekomen.
Bron: Rogeri de Hoveden A nnales, H dF , X I, p. 310.

Tekst 421. (niet in het Bronnenboek)
1047
Toen hij (G odfried van Lotharingen) zeer kw aadaardig  tegenover de keizer het paleis van Neo
magus (N oyon), een werk van w ondere prach t, in de oorlog onherstelbaar vernield had... ver- 
woestte hij heel Lotharingen met m oord , b rand  en roof. Toch is hij gedurende de 22 jaren , die 
hij daarna leefde, tam elijk welwillend geweest voor de mensen van Verdun.
Bron: H istoria episcoporum  V irdunensium , H dF , X I, p. 250.

Nota: H et ligt enigszins voor de hand d a t L otharingse schrijvers de “heldendaad” van de ver- 
woesting van de duitse residentie te N oyon aan de hertog van L otharingen toeschrijven, A ndere 
kronieken, die bovendien zulke nauw keurige geografische aanduidingen bevatten dat de in ter
pretatie N oyon dwingend is, geven een heel ander beeld van de gebeurtenissen. W anneer het 
B ronnenboek het m et dat beeld niet eens is, d ient het die mededelingen op een afdoende wijze te 
weerleggen. H et doet dat niet; integendeel, het staat die teksten zonder kom m entaar aan  N oyon 
af, doch dan is het wel een wetenschappelijk vergrijp ze te verzwijgen.

Tekst 422. (niet in het Bronnenboek)
1047
G odfried stak het paleis van Neomagus (N oyon) in b rand  en verw oestte het onherstelbaar. Ook 
de stad  van de C labi, die Verdun heet, m et de grote kerk van St. M aria stak hij in brand. 
Bron: Sigeberti C hronicon, M GS, VI, p. 358.

Nota: De nevenschikking van Neomagus (N oyon) m et Verdun in een zin is eigenlijk al een a f
doende bewijs dat de interpretatie  Nijm egen vals is.

NA 1047 IS ER GEEN KWESTIE MEER

Na 1047, het jaar van de verwoesting der karolingische residentie Noviomagus, is er 
geen kwestie meer waar die gelegen had, Wanneer het vraagstukdan nog niet isopge- 
lost, zullen latere gegevens dat niet meer kunnen. Nog minder bestaat na 1125 de 
noodzaak te bewijzen dat Nijmegen ook Noviomagus wordt genoemd, daar dit van al- 
gemene bekendheid is, Wel is onontbeerlijk te ontdekken en goed voor ogen te hou- 
den, dat de klassieke naam enkel een achterafse latinisatie van de inheemse naam is, 
en dat dit, als men het niet opmerkt, de fatale weg opent tot een rectrospectieve vergis- 
sing. Toch is het goed geweest, dat het Bronnenboek ook na 1047 zijn “ Nijmegen”- 
kreten heeft voortgezet. Omdat Noyon dan vrijwel geheel uit het zicht is, al komt in 
1234 nog een machtige verwarring opdagen bij het toernooi van Floris IV, moeten die 
kreten elders gezocht worden, onder andere in Neumagen bij Trier, een ander Novio
magus dat dan ettelijke keren voor Nijmegen wordt ondergeschoven. Men kan nog 
enig begrip ervoor hebben, dat de Nijmeegse verblinden niet helder konden zien in de
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karolingische periode. Maar het is hemeltergend dat zij er ook na 1047 zo’n potje van 
maken. Het hoofdstuk 6 toont dan ook aan, dat de studenten, - en de professoren per 
handtekening - totaal inkapabel zijn in de geschiedenis van Nijmegen.

Tekst 423. (niet in het Bronnenboek)
1054
...tussen de rivieren Renus (Schelde) en Seine, dat G allisch Belgia w ordt genoemd.
Bron: G esta Guillelmi ducis N orm annorum , H dF , X I, p. 83.

Tekst 424. (niet in het Bronnenboek)
1064
Boudewijn, bisschop van Noviomagus (N oyon) geeft een oorkonde uit over de stichting van een 
k looster van St. B artholom eus in de stad, w aarin de volgende gegevens staan: Een zekere G ar- 
nerius, aartsdiaken van de kathedrale kerk, had  eertijds bij het kerkhof voor de begrafenis van 
arm en en pelgrim s een kerkje ter ere van St. B artholom eus gebouw d, dat gewijd was door bis
schop H ugo. Boudewijn wilde daarvan een k looster m aken. M aar H ugo, de kastelein (beheer- 
der van het kasteel) van N oyon, verzette zich daartegen, voorgevend dat de plaats onder zijn 
rechtsm acht viel, m aar uiteindelijk m oest hij toegeven d a t de rechten van de bisschop en van de 
kerk gefundeerd waren. Een en ander werd plechtig afgekondigd op de plaats, die Mons Monu- 
menti heet. E r werd een akte van opgem aakt, die op P inksterdag in de kerk van Ste. M aria van 
Noviomagus (N oyon) w erd voorgelezen.
Bron: Parijs, Archives N ationales, K. 135, I, 3, n r 1 (origineel).

G allia C hristiana, X, p . 366.
Levasseur, A nnales, p. 770.

Nota: “ Mons Monumenti” , de berg van het m onum ent, duidt zonder veel twijfel de p laats aan 
van het verwoeste paleis. In de geschiedenis van N oyon is niets anders bekend dat dit “ m onu
m ent” kan zijn geweest, tem eer daar de kastelein (de beheerder van het kasteel o f  burcht en van 
de daaraan  verbonden dom einen) pretendeerde er ook rechten te hebben. Deze kastelein was 
niet onderw orpen aan  de franse koning; dit blijkt afdoende uit de latere geschiedenis, w anneer 
de laatste kastelein het restant van de kastelanij aan  de franse koning verkoopt. Op de p laats 
van het voorm alig paleis, dat zich duidelijk toont als een minstens gedeeltelijk kunstm atige heu- 
vel, is de abdij van St, B artholom eus gesticht. Deze is in de F ranse Revolutie verloren gegaan en 
volledig afgebroken. Op de plaats, de afgeplatte heuvel, ligt nu het oude kerkhof van de stad.

Tekst 425. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 1067 en 1098
Philippe I, koning van F rankrijk , schenkt aan  bisschop R adboud van N oyon het kasteel van 
Quierzy (de voorm alige karolingische residentie), opdat hij voor zich en zijn clerus een schuil- 
plaats heeft indien zij door vijandige naburen w orden aangevallen.
Bron: C artulaire du chapitre de N oyon, fol. 35.

Tekst 426. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 1068 en 1098
(Bisschop R adboud geeft een beschrijving van N oyon:) H et is een vruchtbare en aangenam e 
streek, vol w ijngaarden en tuinen, aangenaam  van begroeiing. Zij levert strijdbare m annen op, 
en kerkelijke personen van de beide geslachten, die G od edelm oedig dienen. De streek is om- 
geven door bossen en m oerassen, zodat zij doo r h aar ligging goed verdedigd is tegen vijande-
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lijke aanvallen. N oyon zelf ligt tussen twee rivieren, in het oosten de Gohelle, in het westen de 
M arguerithe, die beide door een derde w orden opgevangen, de Verse; zo sam enstrom end vallen 
zij niet ver van de stadsm uren in de Oise, die de grootste is. Overal ziet men boom gaarden en 
heeft men schone uitzichten; het land  is levendig doo r de weiden en de kudden en lacht de bewo- 
ners toe. De plaats zelf is in het oosten en in het westen zo door oevers en stroom pjes, en ook 
d o o r bergen en dalen afgebakend, dat zij gem akkelijk d o o r weinigen tegen een inval van vij- 
anden verdedigd kan worden.
Bron: R atbodi Vita S. M edardi, AS, jun i II, p. 9.

Nota: In de kronieken valt het op dat de K arolingers bijna altijd in de lente te N oviom agus w a
ren, wat door sommigen is uitgelegd dat zij dan Nijm egen verkozen om  bij de “ Bloeiende Be
tuw e” te zijn. D at die bloeiende Betuwe helem aal niet bestond, voor het grootste deel onder w a
ter lag en pas ca. 960 weer wat droog begon te vallen, hebben zij natuurlijk  niet begrepen. De 
tekst van bisschop R adboud verklaart de voorkeur van de karolingers voor N oyon, w aar de len
te enkele weken eerder begint dan in A ken of het nog noordelijker gelegen Nijmegen.

Tekst 427. (Bronnenboek nr 137)
1075
D aarna  voerde de beroem de hertog G odfried (met de Bult, van N eder-L otharingen) het leger 
aan; hij droeg zijn vaders hart m aar was hem in lichaam  niet gelijk. Hij stond aan  het hoofd van 
de afdelingen van jongelingen, in de oorlog bedreven, die de noordelijke (lees: westelijke) steden 
Thilen (Tilques) en Nimagum (N oyon) bew onen, aan de uiterste grenzen van het rijk, w aar 
steeds de oorlogen woeden en de aarde verzadigd is van vijandelijk bloed.
Bron: C arm en de bello Saxonico, M GS, XV, p. 1230.

Nota: De tekst is op geen enkele m anier m et Tiel en Nijm egen in verband te brengen; hij m aakt 
onm iskenbaar een toespeling op de huurlingen van Picardie, die vanaf de Bataven to t ver in de 
m oderne tijden toe de vechtersbazen voor de oorlogen gevorm d hebben.

Tekst 428. (niet in het Bronnenboek)
1092
Een zeker iem and heeft een geschil met de hertog van N orm andie, die hem en zijn familie goede
ren wilde ontfutselen. Er is sprake van bezittingen in de B atua, Noyon, te Vattier-Voisin en te 
Cravent.
Bron: Orderici Vitalis historia, H dF , X II, p. 636.

Tekst 429. (niet in het Bronnenboek) 
tussen 1098 en 1113
G uido, kastelein van N oyon, en Balderik, bisschop van Noviomus (N oyon), sluiten een akkoord  
over bepaalde goederen, w aarvan de kastelein bew eerde dat hij die in erfpacht verkregen had; 
hij staat ze aan de bisschop af.
Bron: C artu laire du chapitre de N oyon, fol. 73.

Tekst 430. (niet in het Bronnenboek)
1108 of 1109
Balderik, bisschop van Noviomus (N oyon), m aakt bekend dat hij van koning Lodewijk (van 
F rankrijk ) de instelling van een gemeente voor N oyon verkregen heeft.
Bron: C artulaire du chapitre de N oyon, fol. 364.

Levasseur, A nnales, p. 805.
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Z egel van  S im o n , bisschop van N oyon, a a n  een  o o rk o n d e  u it 1147.
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NOYON. D e kathedraal uit het begin van de 12e eeuw. Aan de twee steunbs 
tussen de drie portalen stonden meer dan levensgrote beelden van Karel de Gi 
en zijn m oeder Bertha-M et-De-Grote-Voet. D e beelden zijn tijdens de Franse 
volutie vernield. Op de plattegrond zijn nog de eerste om walling van het Romei. 
kamp en de latere uitleg te zien. Het kruisje duidt de plaats aan van het M ero\ 
gisch paleis. H et paleis van Karel de Grote bevond zich op een heuvel links van 
kathedraal, waar nu het kerkhof van N oyon  ligt.
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Nota: N oyon is de eerste stad in F rank rijk , die deze erkenning als gemeente ontvangen heeft. 
Het zou te ver gaan om te beweren dat dit een uitvloeisel is geweest van h aar vorige positie als 
residentie van het rijk. Wel toon t het aan  dat N oyon do o r de zelfstandigheid van de bisschop, 
die g raaf van N oyon en pair van F rankrijk  was, gevoegd bij een hoge en voorlopig uitzonder- 
lijke autonom ie van de stad  een bijzonder sta tu u t had.

Tekst 431. (niet in het Bronnenboek)
1120
G ra a f A rnold van K leef schrijft aan  de ab t van St. V aast te A trecht over goederen in de Batua 
“ in pago Batuano sub tu tela advocaciae nostrae” - in het land van de B atua (Bethune), onder 
de bescherm ing van onze voogdij.
Bron: G uesnon, C artu laire de l’abbaye de St. V aast d ’A rras.

Nota: A rnold van Kleef was op dit tijdstip  voogd van Vlaanderen, w aar doo r de dood van Boude- 
wijn VII het V laam se grafelijk geslacht was uitgestorven. In deze kw aliteit richtte A rnold  van 
K leef zich tot de abt van A trecht, daar delen van de (franse!) B atua onder V laanderen ressor- 
teerden. H et is een volslagen onw are bewering, dat A rnold  van K leef op trad  als voogd van de 
goederen van St. V aast van A trecht in de nederlandse Betuwe; zij is al onw aar om dat St. Vaast 
daar nooit goederen heeft gehad en het slechts verondersteld  is doo r de m isvatting van enige 
plaatsnam en in de B atua, w aardoor het zoveelste leuke vicieuse cirkeltje ontstond. Vanzelf- 
sprekend is het van het hoogste belang te signaleren, dat de naanB atua in 1092 en 1120 nog in 
F rankrijk  in gebruik is en de twee nam en van B atua en Betuwe elkaar ruim schoots overlappen, 
w aardoor nog duidelijker is dat het twee verschillende landschappen betreft. H et Bronnenboek 
heeft ook op dit pun t misleiding gepleegd door essentiele zaken weg te laten, nam elijk de be
wijzen dat er twee B atua’s hebben bestaan.

Tekst 432. (niet in het Bronnenboek)
1125
L isiard, bisschop van Soissons, bevestigt de schenking van Bellefontaine doo r Ivo, kastelein 
van Noviomus (N oyon), aan  de abdij van St. B artholom eus te Noyon.
Bron: Achives de L ’Oise, H . 459.

Tekst 433. (niet in het Bronnenboek)
1128
Lodewijk VI, koning van F rankrijk , bevestigt de bezittingen van de kerk van N oyon, voorna- 
melijk het exclusieve recht van de tol in de om trek van de stad, om dat sommige ridders beweer- 
den dat hun sergeanten daarvan vrij waren. De tekst bevat de volgende namen:
“ Sim on, bisschop van Noviomagus”
“ de Ste M aria van Noviomus”
“ de stad Noviomagus”
“de Ste M aria van Noviomus”
“ Sim on, bisschop van Noviomus”
“ G uido, kastelein van Noviomus”
Bron: C artu laire du chapitre de N oyon, fol. 38.

Nota: De tekst is opm erkelijk om dat op dit late tijdstip , w aar de verfransing van de naam  N o
viom agus tot Noyon in de spreektaal al was geschied, en in de latijnse teksten over het algemeen 
Noviomus werd geschreven, toch nog de vorm  Noviomagus voorkom t, doo r elkaar met de ande
re vorm , nota bene, om het helem aal officieel te m aken, d o o r de kanselarij van de koning van
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Frankrijk . D e M onum enta G erm anica hebben derhalve fundam enteel geblunderd door hun a 
priori aangenom en en systematisch volgehouden principe, dat Noviomagus op Nijmegen zou 
slaan, en Noviomus op Noyon. En wie dan  blindelings deze blundering heeft gevolgd, redt er 
zich niet m eer uit, zelfs als hij (N um aga, 1982, biz. 78) nogm aals de aperte omvaarheid verkon- 
digt d a t de kroniekschrijvers dit onderscheid gem aakt hebben. D e dokum entatie van N oyon 
bevat overigens tientallen bewijzen, dat het een onw aarheid  is, nam elijk w aar precies hetzelfde 
feit doo r een schrijver voor Noviomagus, door de ander voor Noviomus w ordt verhaald.

Tekst 434. (niet in het Bronnenboek)
1134
...een grote beweging kwam er in de zee, die haar oever overtrad  en zich daarna  weer in haar 
oude bed terugtrok. In de volgende nacht, bij het aanbreken  van de dageraad, kwam  de zee met 
voile kracht uit h aar begrenzing te voorschijn en vernielde zij alles wat in de omgeving lag: dor- 
pen, kastelen en kerken werden zo verw oest dat drie graafschappen, nam elijk W alacra, W ales 
en B rabant met mens en dier vergingen.
Bron: Appendix ad Sigebertum , H dF , X III, p. 266.

Nota: Deze gebeurtenis speelde in V laanderen; een bewijs tem eer w aar W alacra lag. Wales is het 
land van W aasten (Fr. W arneton) tussen leper en Rijssel.

Tekst 435. (niet in het Bronnenboek)
1181
Phillips de g raaf van V laanderen... trach tte  F rederik , de room s keizer, nu met gezanten, dan 
persoonlijk, ertoe te brengen om tegen de koning van F rankrijk  op te treden en de grenzen van 
het rijk weer tot aan de Britse zee (H et K anaal) te leggen. G raa f Phillips... verzam elde een leger, 
viel Noviomus (Noyon) aan en ontvolkte het gebied van Senlis; hij stak  steden in b rand  en roeide 
w ijngaarden uit.
Bron: Rudulfi de D iceto historiae, H dF , XVII, p. 618.

G isleberti M ontensis H annoniensis chronicon, H dF , X III, p. 566; H dF , X V III, p. 366.

Nota: D e g raaf van V laanderen, niet ongenegen om  van twee walletjes te eten, trach tte  de keizer 
te bewegen om F rankrijk  voormalig duits bezit afhandig  te m aken. Frederik B arbarossa heeft 
hem misschien wel m oreel, doch niet ak tief gesteund, om dat deze wel begreep dat de duitse pre- 
tenties in d a t deel van F rankrijk  definitief ach te rhaald  waren.

Tekst 436. (niet in het Bronnenboek)
1186
Dit vredesverdrag (van Boves) behaagde zeer aan  de koning van F rankrijk , en m oest hem trou- 
wens genoegen doen, om dat hij d aardoo r niet alleen de genoem de eervolle titels verwierf, m aar 
ook in vrede en tot zijn beschikking terugkreeg: zijn stad  Noyon, eveneens Corbie, Montreuil en 
Saint-Riquier in Ponthoise, koninklijke steden, die de g raaf van V laanderen to t dan toe in bezit 
gehouden en versterkt had.
Bron: G isleberti M ontensis H annoniae chronicon, H dF , X X I, p. 547; H dF , X V III, p. 381.

Tekst 437. (Bronnenboek nr 180)
1234
M aar de g raaf van H olland (Floris IV) ging naar huis en is in een toernooi t^ Noviomagus (Noy
on) gedood.
Bron: Annales Stadenses, M GS, XVI, p. 362.
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Nota: Vlak voor deze passage verhaalt de ab t van Staden (bij Bremen) d a t de g raaf van H olland 
had deelgenomen aan  de oorlog tegen de Stadingers. H et B ronnenboek vat de tekst aldus op, 
dat F loris IV uit het Elbe-gebied over Nijmegen terugkeerde en d aar in een toernooi om kw am . 
W at deze tekst met de karolingische kwestie te m aken heeft, is mij een raadsel, daar het van al- 
gemene bekendheid is dat Nijmegen om streeks deze tijd  N oviom agus werd genoem d zodat, 
zelfs als de tekst werkelijk Nijmegen bedoelde, hij niets bewijst ten gunste van de karolingische 
m ythe van Nijmegen. Hij zal ook wel gepresenteerd zijn om  te “ bew ijzen” dat in de 13e eeuw 
N oviom agus niet meer N oyon kan  betekenen. M aar aangezien zelfs op onze lagere scholen 
w ordt geleerd, dat Floris IV in Noyon sneuvelde, hebben de professoren van A m sterdam  en Nij
megen een dubbele blunder begaan, nog erger dan “de bisschop van Nijm egen” . A chteraf (N u
m aga, p. 79) w orden nieuwe onw aarheden aangedragen, nam elijk dat de ab t van Staden zich 
vergist heeft en het feit ten onrechte aan Nijm egen toeschreef, zodat eindelijk w ordt toegegeven 
dat het B ronnenboek deze tekst ten onrechte tw eem aal (Eerste en Tweede B ronnenboek) voor 
Nijmegen heeft aangevoerd, al blijft m en m et de aperte en welbewuste onw aarheid schermen 
dat Noviom agus, ondanks de vergissing van de ab t van Staden, toch Nijm egen betekent. De 
sam enstellers van het Bronnenboek hebben zich in dit geval weer onbenullen getoond bij het 
blind varen op de foutieve indices van de M onum enta G erm anica, die het feit op Nijmegen in- 
diceren. Im mers, de Stadingi zaten helem aal niet bij Brem en, doch in F rans V laanderen, zoals 
de volgende teksten (die ik niet eens kom pleet citeer) afdoende bewijzen, zodat het “ naar huis 
g aan” door de professoren ook 400 km verkeerd is gelokaliseerd, de norm ale afstand die zij met 
alles van streek zijn. H elder is nu ook  dat hun  exklusief werken op de indices, op zichzelf al een 
gruwel voor een rechtgeaard historicus, niets voorstelt; zij hebben deze niet verder geraad- 
pleegd dan op het w oord Nijmegen; Stadingi sloegen zij m aar over.

Tekst 438. (niet in het Bronnenboek)
1234
Er w erd een oorlog gevoerd tussen de christenen en de ketters rond het feest van St. B arnabas 
(11 jun i) op een eiland dat Stadingas heet. D aa r werden to t 5000 ketters gedood, zowel m annen, 
vrouwen en kinderen. De expeditie stond onder leiding van de voogd van Bethune en Boudewijn 
van Bethune, B ertram  de G rote en vele anderen.
Bron: A nnales Vigornienses en Teohesburienses, M G S, X X V II, p. 467.

Tekst 439. (niet in het Bronnenboek)
1234
In het ja a r 1234 is het kruis gepredikt tegen de Stadingi in de uiterste gebieden van Teutonia en 
Flandria. N adat een groot leger verzam eld was, wiens deelnem ers getekend w aren met het kruis, 
werden op de dag na H em elvaart dezelfde Stadingi overw onnen en volledig in hun land uitge- 
roeid. D e Stadingi waren een volk, gezeten in het grensgebied van Frisia en Saxonia, om ringd 
d o o r ontoegankelijke m oerassen en rivieren, dat wegens zijn uitspattingen en zijn weigering om 
tienden te betalen, al vele jaren  in de ban was en als verachters van de K erk werden beschouwd. 
D aar zij sterke m annen waren, vielen zij hun buren aan , zelfs graven en bisschoppen; zij over
w onnen dikwijls en werden zelden overw onnen. Om deze reden werd met verlof van de paus in 
veel bisdom m en een kruistocht tegen hen gepredikt. In deze oorlog zijn ongeveer 2000 van hen 
gesneuveld; de weinige overgeblevenen vluchtten naar de naburige Frisones... In hetzelfde ja a r 
sneuvelde de g raaf van H olland op een toernooi te Corbie in het bisdom  Amiens.
Bron: Annales Colonienses maximi, M G S, X V II, p. 843.
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Tekst 440. (niet in het Bronnenboek)
1234
H endrik, oudste zoon van hertog H endrik  van L otharingen , g raaf Floris van H olland  en vele 
andere landsheren ondernam en een kru istoch t tegen het ketterse volk van de Stadingi (in som - 
mige kronieken K ataren  of K atiers genoem d). O p de 7e der kalenden van jun i vond een grote 
slag plaats, waarbij weinigen van het christelijk leger sneuvelden. V an de Stadingers vielen 4000 
m an doo r het zw aard, daarbij niet eens m eegeteld de kinderen en vrouw en die bij de vlucht ver- 
dronken. H un land werd geheel doo r b rand  verwoest.
Bron: C hronica de origine ducum  B rabantiae, M G S, XXV, p. 410.

H istoria M onasterii Rastedensis, M G S, XXV, p. 495 (deze k ron iekp laa tst de gebeurtenis 
bij Bremen).
Balduini N inovensis chronicon, M G S, XXV, p. 542 
Johann i Longi chronicon, M G S, XXV, p. 840.

Nota: Na het voorafgaande is het geen vraag meer, w aar de raakpun ten  van F landria , Frisia, 
Saxonia en T eutonica te zoeken zijn. D at de leiding van de strafexpeditie berustte bij de graven 
van Bethune, doet de deur dicht. De K ataren  o f K atiers hebben verm oedelijk hun  naam  achter- 
gelaten in Estaires, op 14 km  noord-oost van Bethune, een m oerassig gebied w aar alle details 
geheel passen.

Tekst 441. (niet in het Bronnenboek)
1234
De Stetingers w orden gedood, nam elijk 5025 in het bisdom Bremen.
Bron: C hronica m inor Ecphordiensis, M G S, X XIV , p. 198.

Nota: Ongeveer 50 jaren  na het feit, dat zich zonder de m inste twijfel in het noord-oosten  van 
F rankrijk  had afgespeeld, w ordt het per vergissing n aa r de omgeving van Bremen verplaatst. 
M en behoeft niet op te kijken van deze term ijn; er zijn wel m eer m ythen aan te wijzen, waarbij 
feiten en personen op betrekkelijke korte tijd zijn verplaatst. D e sam enstellers van het B ronnen
boek schermen derhalve met feiten, die niet w aar zijn, en die na een onderzoek van een paar mi- 
nuten gekrontroleerd en gerektificeerd kunnen w orden; desondanks gaan ze voort met hun las- 
ter da t ik “ niet w etenschappelijk” werk. D at som m ige schrijvers het sneuvelen van Floris IV in 
Corbie plaatsen, valt geheel te verklaren. Toen zij de tekst met Noviomagus lazen (denk eraan 
dat dit zich heeft afgespeeld in de 13e eeuw!), w at ook in hun ogen Nijmegen betekende om dat 
zij N oyon niet kenden en zeker niet onder deze naam , m eenden zij dat dit fout m oest zijn, om dat 
zij terdege wisten dat Floris IV in V erm andois gevallen was, te m eer om dat zij ook  nog zeer goed 
wisten dat de vlak daaraan  voorafgaande gebeurtenis zich in het noord-oosten  van F rankrijk  
had afgespeeld. Zij vervingen het daarom  doo r Corbie. H et moge duidelijk zijn, dat de profes- 
soren van A m sterdam  en Nijmegen ook op het “ toernooi van N ijm egen” gesneuveld zijn, en 
wel tweemaal, ten eerste om dat N oviom agus niet N ijmegen betekent, en ten tweede om dat het 
Elbe-gebied helemaal niet van pas kom t bij de juiste lokalisatie van de Stadingers. Een en ander 
illustreert de erbarm elijke m anier w aarop het B ronnenboek de “ Nijm egen’s” bij e lkaar heeft 
geharkt. H ier knalde het jeugd-elftal van de nijmeegse universiteit grandioos de beslissende 
goal in eigen doel. En dat warem pel met een tekst, die geen snars heeft uit te staan  met de karo- 
lingische kwestie, derhalve ook niet met het B ronnenboek. Hij had hoogstens ter sprake moge 
zijn gebracht om  te illustreren welke blunders er in de indices van de M onum enta G erm anica 
zitten.
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BISSCHOP... TOERNOOI... KNOCK OUT!

De twee machtigste blunders van het Bronnenboek: “ de bisschop van Nijmegen” en 
het “ toernooi van Nijmegen” zijn beide even onnodig als ondoordacht eruit gegooid, 
onnodig omdat ze geen jota hebben uit te staan met de karolingische kwestie. Zij fun- 
geren daarom terecht als de laatste linkse en rechtse dreunen om het Bronnenboek 
tinaal tegen de grond te slaan. Tot overmaat van ramp hebben destudenten die aan de 
professoren toegediend. Dat komt ervan, wanneer men halfwas leerlingen de sleutels 
van de historie toevertrouwt, nalaat hen te instrueren hoe zij die moeten gebruiken, en 
tenslotte ook nog triom fantelijk hun totaal verkeerd opgeloste legpuzzel aan het raam 
hangt. De Universiteit van Nijmegen dient karolingisch Nijmegen te laten rusten, Dat 
probleem kan zij niet aan, wat nu driemaal bewezen is. Zij moet integendeel aan het 
herstel van haar wetenschappelijk gezicht beginnen.

Tekst 442. (niet in het Bronnenboek)
1292, juni 1
W alter van T horo tte , voorheen kastelein van N oyon, verkoopt de kastelanij van N oyon m et al 
haar rechten en bezittingen aan Philips de Schone, koning van F rankrijk .
Bron: Parijs, Bibliotheque N ationale, Fonds fran<pais 12031.

Tekst 443. (niet in het Bronnenboek)
1294, maart
Philips de Schone, koning van F rankrijk , verkoopt de kastelanij van N oyon, zoals hij die ge- 
kocht had van W alter T horotte, aan bisschop G uido II van Noyon.
Bron: Parijs, Archives N ationales, J. 229, nr 23.

Nota: Deze twee akten  kan men beschouw en als het laatste spoor, tevens het definitief einde van 
elke herinnering van de voorm alige koninklijke residentie van Noyon.

Tekst 444. (niet in het Bronnenboek)
1383, maart 1
De deken en het kapittel van N oyon verklaren dat zij in de stad, in de om trek en in de plaats 
P ont-l’Eveque bij N oyon de tol bezitten, hen verleend do o r koning Charlemagne zaliger ge- 
dachtenis.
Bron: C artulaire du chapitre de N oyon, fol. 86.

Nota: Te Noyon leeft de herinnering aan  K arel de G ro te  nog in een tijd, dat ze in Nijmegen nog 
niet opgekom en was. Toch is zij nadien verslapt en zelfs zo ver in de vergetelheid geraakt dat 
door de vergissing van Nijmegen, die weliswaar in N ederland on tstond  m aar zich wereldwijd 
verbreidde, drie eeuwen geschiedenis van Noyon w erden weggeveegd. De historici van N oyon en 
om streken hebben zich m eermalen erover verw onderd dat deze stad, toch van enige im portan- 
tie meende men, om dat Karel de G ro te  er gekroond was, ineens terugviel in een donker gat, 
w aar pas in de 12e eeuw weer wat k laarheid begon te kom en. H et raadsel is nu opgelost. N ijm e
gen heeft die drie eeuwen aan zich getrokken, zodoende een “ verduistering van staa t” gepleegd,
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die uniek in de historie is, m aar die toch op te helderen was d o o r toepassing van de juiste nor- 
men van historisch onderzoek en tekstkritiek.

KONKLUSIE

De dokum entatie van Noviomagus toon t aan , dat de verm eldingen van de naam  met zijn varian- 
ten een dooriopende en bij elkaar horende serie is w aar geen ruim te blijft voor twee verschil- 
lende interpretaties. Van het begin to t het einde g a a t ’t altijd  om  hetzelfde N oviom agus. Van- 
zelfsprekend moet men hierbij de Batua en de Vahalis op de juiste plaats neerzetten, anders blijft 
men 300 km  van koers af. Verder kom m entaar is overbodig, d aar het nu tijd is om  de balans op 
te m aken. H et B ronnenboek presenteert tussen ca. 770 en 1075 117 N oviom agus-teksten. D aar- 
onder zijn 56 “A ctum  N oviom ago” o f een varian t m et de dagtekening van oorkonden , die we 
om de aangegeven redenen opzij hebben gezet. Er blijven dus 61 N oviom agus-teksten over, 
w aarvan het B ronnenboek “ Nijm egen” heeft gem aakt. De vijf onsterfelijke flaters namelijk: de 
kroning van Karel de G rote te N oviom agus - N oyon, de bisschop van Kam erijk en W alacria, de 
oorkonden van St. Bertijns te St. O m aars, de “bisschop van N ijm egen” en het “ toernooi van 
Nijm egen” , bewijzen al voldoende dat het B ronnenboek niet lezen kan, wat op nog spektaku- 
lairder wijze bevestigd w ordt door het astronom isch getal overgeslagen teksten. Het zijn:

146 Noviomagus-teksten, die het B ronnenboek derhalve aan  N oyon afstaat, terwijl met geen 
w oord verantw oord w ordt op welke basis van tekstkritiek  het deze laat vallen en de 61 voor 
N ijmegen claimt. De 56 “Actum Noviomago” behoren natuurlijk  ook aan Noyon toe.

25 paleis-teksten, w aarin het paleis, het kasteel o f de burcht van N oviom agus-N oyon w ordt ge
noem d, welke teksten het ook aan N oyon laat. D a t ’t voor zichzelf een to taal onaanvaardbare 
situatie van twee gelijknamige karolingische residenties Noviomagus aanneem t, is to t daaraan  
toe. D an is het uit hoofde van de eerste regel van tekstkritiek wel een verantw oording schul- 
dig, op welke grond een serie “paleis van N oviom agus” voor Nijmegen w ordt geclaimd, ter
wijl een andere serie “paleis van N oviom agus” aan  N oyon w ordt gelaten.

25 Noviomagus-, Batua- of Vahalis-teksten, die voorheen altijd op Nijmegen werden toegepast en 
die derhalve aan Noyon worden afgestaan - dat eenieder dit eindelijk eens to t zich door late 
dringen. Stilzwijgend w ordt de verw arring tussen de twee steden erkend, die openlijk wordt 
afgelogen. Vanzelfsprekend w ordt met geen w oord verantw oord , dat en w aarom  deze teksten 
opeens niet m eer voor Nijmegen gelden.

84 Noormannen-teksten worden overgeslagen, terwijl er vier zijn aangevoerd. De gebeurtenis- 
sen in verband met de N oorm annen vorm en ook een sam enhangend kom plex van feiten, dat 
ten overvloede doo r de massa vermelde streken en p laatsen een geografische bepaling heeft 
gekregen. Het gaat niet aan daaru it een m iserabel fragm ent te happen en een verpletterende 
hoeveelheid gelijksoortige teksten te laten liggen. Toen prof. Bautier van de “ Ecole des C har- 
tes”  te Parijs met een stalen gezicht volhield, dat de N oorm annen  in preCies dezelfde jaren  en 
op precies dezelfde dagen N oyon en Nijmegen konden hebben aangevallen, sloeg de brabant- 
se streekarchivaris van zijn stoel. De professor had de geniale theorie ontw ikkeld dat Noyon
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en Nijmegen alle twee karolingische residenties zijn geweest, en d a t ’t alleen zaak is de teksten 
al naargelang de kontekst tussen de beide steden te “verdelen” , een m ethodiek die het B ron
nenboek ook heeft toegepast. Bij zulke opvatting  m oet dan wel het tekstkritisch bewijs ge- 
leverd worden, w anneer Nijm egen opeens kandidaat staat bij de N oviom agus-teksten, die 
voor N oyon al een eeuw o f  zes aan het rollen zijn.

180 Batua-teksten, die genegeerd worden a lso f het niks is, terwijl er ’n paar w orden aangehaald 
om de interpretatie Nijmegen te steunen. Zouden we hier de teksten van de klassieke schrij
vers bijtellen, dat stijgt het to taal met m eerdere tientallen.

11 Vahalis-teksten die derhalve eveneens aan N oyon w orden afgestaan, natuurlijk  weer zonder 
te verklaren w aarom  deze niet geclaimd w orden en de andere wel.

40 Frisia-teksten die via de gezam enlijke N oorm annen-relatie  ten nauw ste met Noviom agus 
verbonden zijn.

16 Dorestadum-teksten. W anneer er welgeteld twee met zoveel nadruk  gegeven w orden, gaat het 
niet aan  er zestien over te slaan.

IS DAT OBJEKTIEF EN INTEGER, OF IS HET OPGELEGD BEDROG?

Verschillende teksten bevatten meer dan een gegeven. Het overslaan van die teksten 
levert een totaal op van 756 overgeslagen gegevens. Rekenen we daarbij de teksten 
van de klassieken en de namenlijst van de Batua, dan stijgt het totaal boven 1500, die 
niet alleen door hun aantal maar ook inhoudelijk veel essentieler zijn dat de 61 wel- 
gekozen fragmenten van het Bronnenboek. Dit is geen wetenschappelijk bronnen- 
onderzoek, doch het sprokkelen van wat afgevallen takjes uit het historisch bos, om die 
ver buiten het bos als "nijmeegse” palmpjes aan de man te brengen. Wanneer vakhisto- 
rici en medievisten, die toch weten, althans moeten weten hoe met het bronnen-mate- 
riaal moet worden omgegaan, zich aan zulke fragmenten-happerij bezondigen, waar 
de misleiding van afdruipt, kan niet worden aangenomen, zelfs als men begrip heeft 
voor hun verblinding, dat nog sprake is van goede trouw. I k durf hen dan ook rechtuit te 
zeggen, dat zij wisten onvakkundig en tegen de regels van hun discipline in aan het werk 
te zijn, en dat zij desondanks ermee zijn doorgegaan met het enige doel om de blunde- 
ringen van de historici buiten het zicht van de leken te houden. En neem op mijn gezag 
aan, dat de historici al lang ervan overtuigd zijn dat het tout zit met de Hollandse ge
schiedenis. Wanneer komt er bijvoorbeeld een eindeaan het voorwetenschapperson- 
waardig gedoe, dat zij zich deeen nadeandervan karolingisch Nijmegen distantieren, 
d.w.z. het niet meer als waar erkennen en dit ook in hun geschriften laten blijken, maar 
dat zij door hun verdere stilzwijgen omwille van de konsekwenties het volk in de waan 
laten, met andere woorden opzettelijk bedotten, dat er niets aan de hand is.

Duidelijk is immers dat men na het omverkegelen van karolingisch Nijmegen automa- 
tisch kan stoppen met de rest van de Hollandse geschiedenis van voor de 10e eeuw. Dit 
is ook de re den waarom van Nijmegen het “ piece de resistance” wordt gemaakt, daar 
eenieder die konsekwentieziet. Over andere zakenzoals St. W illibrord, de mysterieuze
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Friezen, de Noormannen en de transgressies, wordt niet gesproken. Toevallig is de 
mythe van Nijmegen in het geheel niet de sterkste, wat men ten onrechte dacht, doch 
integendeel de zwakste om de doodeenvoudige reden dat zij de laatste is geweest in 
het hele samenstel van de mythen en pas in de 15e eeuw begon op te komen toen de 
andere al gevestigd waren. Het is een tweede reden om de goede trouw van het Bron
nenboek in twijfel te trekken. De problemen zijn heel wat breder dan Nijmegen alleen. 
Maar ook hier tonen de bewerkers van het Bronnenboek zich fragmenten-happers. 
Een klein stukje van het probleem, waarvan zij ook nog ten onrechte het voornaamste 
punt maken, behandelen zij terw ijl zij de daarachter liggende veel grotere, buiten het 
zicht houden. Een derde bewijs van kwade trouw is, dat zij achteraf nieuwe onwaar- 
heden en nieuwe verdraaiingen blijven aanvoeren om hun blunders te bedekken. Dit 
gedraai in bochten heeft geen enkele zin meer. Al die verklaringen en nadere uitleg 
hadden zij in het Eerste Bronnenboek moeten geven, en zich niet twee jaren later ge- 
dragen als een op heterdaad betrapte die zijn misgrepen probeert af te liegen. De 
goede trouw hebben zij radikaal prijsgegeven door de tekstvervalsing met betrekking 
tot een der belangrijkste punten van de kwestie. Dit bedrog heeft nu ook dezaak van de 
historische blunderingen verraden. Het Bronnenboek heeft het er te dik opgelegd en 
zo de hele historische wereld in haar hemd gezet, wat inderdaad een “ nuttig werk” is 
geweest, omdat het er toch eens van moest komen. Of heeft iemand soms nog een 
echte bewijsvoering voor karolingisch Nijmegen ter beschikking? Zo niet, laat men 
dan ophouden met het “ karolingisch” gedaas, dat de Keizer Karel-Universiteit zelfs na 
drie pogingen maar niet als waar bewezen kreeg, en dat zij door haar vervalsingen en 
blunders eens en voorgoed heeft opgelost.

De eindkonklusie van dit hoofdstuk is van groot belang. Nu de gehele serie van de 
Noviomagus-teksten ter tafel ligt, b lijkt de interpretatie Nijmegen in geen enkele geval 
houdbaar te zijn, zelfs niet in de teksten waar het Bronnenboek “ hardnekkig” Nijmegen 
wil lezen. Voor wie de betekenis hiervan niet ten voile doorziet, moet het eens duidelijk 
gezegd worden: in de historische bronnen komt Nijmegen voor 1125 niet voor. Daaruit 
voIgt met ijzeren konsekwentie, dat er geen kontinui'teit is tussen het romeinse en het 
middeleeuwse Nijmegen, wat het archeologisch onderzoek trouwens al lang had aan- 
getoond. Het “ Gat van Nijmegen” , dat in Nijmegen een gevleugeld woord is om te spot- 
ten met het feit, dat men maar niets karolingisch kan vinden, moet men met evenveel 
recht toepassen op de historische dokumentatie. De volgende konklusie is, dat men 
definitief kan ophouden met het plaatsen van feiten, zaken en personen op een niet- 
bestaande plaats. De eerste absoluut noodzakelijke voorwaarde voor het lokaliseren 
van een historische plaatsnaam, namelijk het bewijs dat ter plekke een plaats bestond, 
werd door de mythen uit het oog verloren. Het eerste fundament van elk historisch 
onderzoek, in dit geval zelfs een breed fundament van de 4e tot de 12e eeuw, is uit hoof- 
de van de mythen gratis aangenomen, terw ijl in de bronnen overacht eeuwen geen 
spoor van Nijmegen te bekennen is. De gratis bewering was volkomen onwaar. De 
waanzin werd ten top gevoerd door aan te nemen dattientallen schrijvers honderden 
malen over een niet bestaande stad gesproken hebben.

Het moet het Bronnenboek als een tweede verdienste worden aangerekend- het wordt 
alsmaar “ nuttiger” - dat het met zijn wetenschappelijke fraudes het “ Bronnenboek van 
Noyon” heeft uitgelokt en noodzakelijk gemaakt en mij verplichtte de gehele proble- 
matiek met teksten en al op tafel te leggen. Ondanks deze verdiensten is het een droe- 
vig gezicht dat de Alma Mater van Nijmegen nu met een rood hoofd erbij staat, vol ver-

234



bijstering dat haar alumni de grondregels van hun vak niet weten toe te passen en in de 
20e eeuw nog in fabels van de 15e eeuw tuimelen. In de grote series van de teksten 
gaan de blunders van de studenten - en van de professoren per delegatie! - misschien 
wat verloren. Daarom zal ik deze aan het einde van hoofdstuk6samenbundelen met de 
daar ook gesignaleerde. Het wordt een bijna onafzienbare litanie van misgrepen, ver- 
valsingen, onnozelheden, misleidingen en lachwekkende indices-vlooierij. In zeker 
opzicht spijt het mij - ik ben katholiek, meneer - dat ik de KU van Nijmegen zo moet 
neerzetten. Van de andere kant moet het maar onbarmhartig gebeuren, al was het 
reeds om de nog bij velen levende opvatting tegen te spreken, dat katholieken het niet 
zo nauw met de historische waarheid nemen.

KEIZER KAREL UNIVERSITEIT

De Alma Mater van Nijmegen is zelf ook niet een van de eerlijkste. De KU, Katholieke 
Universiteit is in 1923 gesticht onder de  titel “ Keizer Karel-Universiteit” . Dit predikaat 
heeft zij enkele jaren geleden laten vallen om hette  vervangen door KU. Daarbij werd 
d'e motivering gegeven dat dit gebeurde om nadruk te leggen op het katholieke karak- 
ter van de universiteit, een enorme drogreden en een enorme wimpel voor de ogen van 
de leken, daar eenieder weet dat het sindsdien alleen maar bergaf is gegaan met dat 
katholieke karakter. De ware reden voor het veranderen van de naam is, dat bij velen in 
de eigen universitaire kring van Nijmegen de tw ijfel aan karolingisch Nijmegen al diep 
was doorgedrongen. Men wilde het risiko niet lopen die titel nog op de voorgevel te 
hebben wanneer het debakel zou losbarsten, dat men toch zag aankomen, en dat een
ieder zich dan vrolijk zou maken. Daarom liet men de naamplaat bijtijds verdwijnen in 
de hoop dat zij vergeten zou worden, overeenkomstig het bekende recept van het 
Bronnenboek voor het uitwissen van sporen. In de eerste jaren van de kwestie werden 
mijn bedenkingen over Noviomagus opgevat als een aanval op de universiteit, Wie dit 
niet kan aannemen of wil ontkennen, moet er de artikelen van Post maar eens op na- 
slaan, vooral zijn dagblad-artikelen waarin hij geheel Nijmegen te wapen riep. Het ge
beurde overigens ten onrechte, daar een historicuszich n ietdrukbehoeftte  maken over 
20eeeuwse naamgevingen, wat ik dan ook niet heb gedaan, netzo min als een haar op 
mijn hoofd eraan heeft gedacht om het straatnaambord "Keizer Karel-Plein” uit de 
grond te trekken. Het dient juist in der eeuwigheid te blijven staan tot vermaak van de 
toeristen. Het getuigde van een onnozel historisch inzicht, dat die naamgevingen als 
argument en “ bewijs” werden aangevoerd. Nu getuigt het van misleiding, dat de vlag 
aan de voorgevel werd binnengehaald en de goegemeente een andere dan de juiste 
verklaring kreeg voorgeschoteld.

WIJ ZIJN ZO NIET...

Niet alle hoop is verloren. Verschillende wetenschappers van Nijmegen hebben mij 
verweten dat ik zo tekeer ga tegen de Universiteit, wat zij niet juist vinden, omdat ik vol
gens hen bij het InstituutvoorM iddeleeuwseGeschiedenis moet zijn, “want wij zijn'zo’ 
niet”. Zij behoren dan wel duidelijk te maken wat zij precies met dat “zo" bedoelen, en 
indien dat hetzelfde is als wat ik bedoel, moeten zij to t veiligstelling van hun eigen we- 
tenschappelijke integriteit de vervalsers eruit gooien.

235



GEMISTE KANS

De jonge generatie toont hoopgevende inzichten. Verschillende studenten van Nijme
gen - ik begrijp niet waar zij de moed vandaan haalden- hebben opgemerkt dat de Uni
versiteit de kans van haar leven heeft gemist. Volgens hen had zij in 1955, toen dezaak 
aan de orde werd gesteld, involstrekt stilzwijgen en vooral zondervoorbarige loopgra- 
ven-gevechten moeten beginnen aan een diepgaand en allesomvattend onderzoek, 
niet meer moeten praten over Delahaye want het negeren van deze man stond toch al 
op het program, om dan te komen met een opzienbarendepublikatie, diezij met m inof 
meer fatsoen als haar ontdekking had kunnen presenteren. Het is ongeveer hetzelfde 
wat een professor van Nijmegen (nota bene!) m ijzei: “Weet je, wat jij fout hebt gedaan? 
Je had de hele zaak zoveel mogelijk moeten klaar maken, dan naareen professor stap- 
pen, die jouw thesis met een meewarige blik onder zijn armen had genomen, en dan 
had je hem na een paar jaren wel zien verschijnen, maar niet onder jouw naam” . Dat is 
inderdaad, wat de Universiteit had moeten doen. Maar zij had zich, bulderend van het 
lachen, zo vastgereden in de verblinding, dat de weg terug niet meer mogelijk was en 
de zaak al op korte tijd een prestige-kwestie werd. Toen begon een armzaliggeploeter 
om er toch nog onderuit te komen, ingezet door de kerkhistoricus Post, wat bij ver
schillende van zijn Nijmeegse kollega’s een wenkbrauw-fronsen deed ontstaan omdat 
deze man zich aan een hem vreemd vakgebied waagde. Waarom blijven die feiten hard- 
nekkig doodgezwegen, terw ijl ze aan eenieder bekend zijn en zelfs de leken ze kunnen 
opmerken wanneer ze zien dat het Bronnenboek w ijselijk over Post zwijgt. En waarom 
b lijft men metde klareonwaarheid schermen, dat de hele Universiteit als een man tegen 
mij opstond, terwijl de echte waarheid is dat verschillende professoren van Nijmegen 
inmiddels overtuigd zijn van de valsheid der karolingische traditie, maar dit niet in het 
publiek zeggen, eerstens om hun kollega’s niet in het hemd te zetten, wat in hun geval te 
excuseren en te begrijpen is, tweedens omdat de materie hun vakgebied niet is en zij be- 
slist geen navolgers van Post willen worden, en ten derde om geen grote mond te krijgen, 
wanneer zij het wel zouden doen, dat zij buiten hun vakgebied treden. Dat immers is 
alleen geoorloofd aan Post en aan de archeologen. Het is verheugend te konstateren, 
dat zelfs de jonge historici van Nijmegen devolslagen m islukking van het Bronnen boek 
hebben doorzien, wanneer zij openlijk erkennen dat zij zich daardoor niet bij de neus 
hebben laten nemen, en dat zij de vingerdurvenleggen op het falen vande eigen Univer
siteit. Misschien, maar dan dient er wel eerst opruim ing te worden gehouden, komt er in 
Nijmegen nog ooit gedegen onderzoek van de grond.

DOODZWIJGEN VAN “VRAAGSTUKKEN...”:
HET PAROOL VAN HUGENHOLTZ EN STOLTE

Nadat in 1965 het eerste deel van mijn “Vraagstukken in de historische geografie van 
Nederland” verschenen was, hebben Hugenholtz en Stolte het zo grondig wegge- 
hoond, dat niemand het boek nog ter hand nam. Feitelijk had ik als historicus afgedaan 
en was ik tot armzaligedilettant verklaard. Achteraf gezien, is de titel van het boeksym- 
bolisch geweest, al was dit niet de opzet, want in diezelfde aktie hoonden de twee ook 
de vraagstukken weg, en het zijn er vele, die weldegelijk in de nederlandseeneuropese 
geschiedenis bestaan. Zij mogen trots zijn op hun daad, die tenminste nog voor enkele
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jaren de opheldering van de mythen heeft tegengehouden. Het gevolg w asdat“Vraag- 
stukken...” to t verboden lektuur aan de universiteiten werd verklaard. Bij lezingen voor 
hogeschool-studenten kreeg ik nota bene! slag op slag het verw ijtte horen dat zij nooit 
van "Vraagstukken...” hadden gehoord. Ik heb hen dan vlug aan het verstand gebracht, 
dat zij met d it verwijt bij mij aan het verkeerdeadres waren, maar bij Hugenholtz, Stolte 
en hun eigen professoren moesten zijn. Een ander gevolg was, op het eerste gezicht 
hoogst vermakelijk doch in feite heel bedroevend, dat in 1980 na “ Holle Boomstam- 
men’’ een grote vraag naar “Vraagstukken..." ontstond, juist uit geleerde en hoogge- 
leerde kringen. Het boek was echter uitverkocht. Een en ander is de aanleiding ertoe 
geworden om deze nieuwe bewerking te maken.

Dat doodzwijgen heeft nog veel erger gevolgen gehad. ledereeen dacht natuurlijk, dat 
werd althans door Hugenholtz en Stolte gesuggereerd, dat ik er ten aanzien van Nij
megen en de andere onderwerpen wat ondoordachte kreten had uitgeworpen, terwijl 
“Vraagstukken...” op een diepte en breedte van bronnen-onderzoek steunt, die ik bij 
geen van beide doodzwijgersooit hebgezien. Vanzelfsprekend heeft het boek zijn fou- 
ten en gebreken. De grootste was, en die is nu hersteld, dat ik toen al de volie teksten 
had moeten geven in plaats van de 1900 citaten uit en referenties naar de bronnen, te 
meer omdat dit aantoont dat ik niets uit mijn duim zuig, doch mijn gegevens en argu- 
menten recht uit de bronnen put die ik op de juiste manier lees, zonder de spinneweb- 
ben van de mythen in het hoofd. Maar aldoende leert men. Een tweede even erge fout 
was, dat ik veel te aarzelend en voorzichtig geschreven had, wat deels veroorzaakt was 
door het feit dat mijn onderzoekingen opta l van detailpunten nog niet waren afgerond, 
deels omdat detitel van “Vraagstukken...” mijn bedoeling juist weergaf, namelijk niet te 
pretenderen het laatste woord over de vraagstukken te zeggen, integendeel, de pro- 
blemen open en eerlijk aan de orde te stellen. Het tweede nare gevolg was, dat het boek 
totaal onbekend bleef en dat, toen “ Holle Boomstammen” verscheen, dat toch duide
lijk genoeg als een populaire bewerking van “Vraagstukken...” isgepresenteerd, velen 
eruit kraaiden “ dat ik geen bronnen geef” . In het begin was dit een vergissing, overi- 
gens een stompzinnige daar de samenhang tussen de beide publikaties volledig was 
verklaard. Maar toen ik dit een paar keer en soms bijzonder indringend had tegenge- 
sproken, werd debewering nog herhaald en was zij pure laster, die nog altijd wordt vol- 
gehouden (zie het recente“ Brabants Heem” ), om mij op een kwaadaardige manier een 
wetenschappelijk beentje te lichten. Nu is gebleken, dat het schrijven van "Holle 
Boomstammen” een verstandige maar ook noodzakelijke stap is geweest in de door- 
braak van de mythen. Dit boek verklaart de mythen op een voor alien bevattelijke ma
nier, zonder het beroepsjargon van de vakman, in klare en eenvoudige taal, zodat zelfs 
een leek de ingewikkelde doolhof van de mythen begrijpt, die door de historici haast 
onontwarbaar was gemaakt. En om het verhaal dan maar af te maken: thans wordt het 
doodzwijgen van “Vraagstukken...” op zijn beurtookdoodgezwegen en afgelogen (zie 
het Bronnenboek van Nijmegen), zodat de cirkel rond is van de schanddaad van Hu
genholtz en Stolte.

Die kwalifikatie wordt met recht gebruikt. In “ Vraagstukken...” is de essentie van de 
zaak volledig bewezen, maar Hugenholtz en Stolte geven het sein tot een bot afliegen, 
later door Blok en anderen gevolgd, en hardnekkig volgehouden tegen de zich opsta- 
pelende bewijzen in. Beiden hadden uit het boek terdege begrepen, dat zij de kwestie 
gebagatelliseerd hadden en dat Stolte’s proefschrift van tafel moest. Om niet aan het 
licht te laten komen dat zij overhaast, ondoordacht en zonder enig nader onderzoek
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“ the point of no return” hadden overschreden en hun gezicht niet wilden verliezen, 
zelfs niet door toe te geven dat er verwarring tussen Noyon en Nijmegen kon zijn op- 
getreden (wat Hugenholtz later, al was het mokkend, wel heeft erkend), grepen zij het 
middel aan om door mij grenzeloos belachelijk te maken, het onderzoek en de diskus- 
sie tegen te houden, waardoorzij de wetenschap, hun kollegeen het nederlandse volk 
een enorm rad voor de ogen draaiden. Hun kollegae konden immers niet aannemen, 
althans niet in dat stadium, dat zij niet met wetenschappelijk integriteit en sereniteit 
gesproken hadden, doch uit een onwetenschappelijkegepikeerdheid overeigen blun
ders. Ten koste van alles moestverhinderd worden dat dit bekend werd. Daarom mocht 
“Vraagstukken...” bij geen enkele universiteits-bibliotheek binnen. Immers, stel jeeens 
voor dat een ander onafhankelijk historicus het onderzoek van mij over zou doen en 
dan tot hetzelfde resultaat kwam!

Wat ik Hugenholtz en Stolte het meest kwalijk neem, is het volgende: zij hebben mij 
door hun hoon, die overigens allerminst in nette bewoordingen was verpakt, vogelvrij 
verklaard in de wereld van historici, archeologen, archivarissen en amateurs op histo- 
risch gebied, zodat eenieder, aangespoord door hun professoraal voorbeeld en gedekt 
door hun zogenaamd “ gezag” , meende zich alles tegen mij te kunnen veroorloven en 
ik, in plaats van enig respekt te ondervinden voor mijn werk, tot de dorpsgek van Ne
derland werd uitgeroepen. Jarenlang heb ik de wrange vruchten moeten plukken van 
hun "professoraal” voorbeeld, niet te kijken op een belediging min of meer. Toen ik op 
hun eigen manier reageerde, steeg de schijnheiligheid ten top en wilden zij mij warem- 
pel verbieden hun methoden toe te passen.

Wat Hugenholtz er af en toe in interviews uitsloeg, raakt aan het infantiele, zoals zijn 
bewering dat Karel de Grote alleen een “ houten boerderijtje" in Nijmegen had gehad, 
en zijn onsterfelijke mop dat de Noormannen na hun bezoeken aan Nederland alle 
sporen van hun aanwezigheid hadden “ opgeruimd” . Kijk, wanneer een professor, die 
in de knel zit, met zulke kinderachtigheden aankomt, moet hij in het belang van de we
tenschap recht in zijn gezicht gezegd krijgen dat hij beneden niveau bezig is. Maar mop 
of geen mop, het werd door Caspar van Heel in het Nederlands Archievenblad 1982 
(p. 241) met een stalen gezicht herhaald, wat aantoont hoe besmettelijk de infantiele 
uitvlucht is geweest, en dat zij toch was blijven hangen ofschoon heel Nederland zich 
slap gelachen had. Maar ik ben niet haatdragend. Ik zal Hugenholtz en Stolte een ex- 
emplaar van Tacitus’ “ Germania" toesturen met een passende en vriendelijke op- 
dracht. Hugenholtz kent dit werk immers niet, en de klassikus Stolte heeft het om de 
een of andere duistere reden ook gemist.
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5. DE PLAATSNAMEN VAN BATUA EN TAXANDRIA

De B atua o f het E iland van de Bataven is in de historische b ronnen  gedokum enteerd doo r een 
aantal feiten, die op de verkeerde plaats w aren gezet, m aar gelukkig ook  doo r een groot aantal 
toponiem en die niet te verplaatsen zijn. Bij tal van p laatsen  staat in de teksten dat zij in de Batua 
liggen. H et grootste komplex, ruim  120 plaatsnam en in de B atua, vindt men in de oorkonden van 
Lorsch tussen de jaren  772 en ca. 1050. De abdij van Lorsch o f Laurisham  in de latijnse versie, 
gelegen op 10 km zuid van D arm stad t (D uitsland, zuid van F rankfurt), had  h aar stichting en 
het m erendeel van haar bezittingen aan de K arolingers te danken, te beginnen m et Karel de 
G rote. Zij had  een groot kom plex goederen in de B atua en in T axandria, w aar G ann ita  - Genech 
het adm inistratieve centrum  van d a t bezit was en de p laats A blain-Saint-N azaire, genoem d 
naar de patroon  van de abdij, een van haar belangrijkste bezittingen met verschillende onder- 
horigheden. M en zou zich kunnen afvragen, o f  hier ook  sprake is geweest van de verplaatsing 
van een klooster in de N oorm annen-tijd , zoals het geval was m et W erethina - W erden, Corbie - 
Corvey, en Souastre - Susteren. D it is echter weinig w aarschijnlijk, ofschoon het niet volstrekt 
uitgesloten is. Alles wijst er integendeel op dat de abdij te Lorsch is gesticht. Zowel de tijd van 
h aar stichting (772) als de bescherming en de dotaties van de K arolingers tonen aan, dat het 
k looster is opgezet in het kader van de politieke, geografische, kerkelijke en kulturele expansie 
van het karolingisch rijk. H et is een volslagen fabel, dat het rijk van Karel de G ro te  zich in het 
oosten tot tegen Bohemen en M oravie, in het noorden to t aan  Polen en D enem arken zou 
hebben uitgestrekt, al staat die fabel kleurrijk  afgebeeld in vrijwel alle historische atlassen. De 
plaatsnam en uit de oorkonden  van Lorsch vorm en het hoofdbestanddeel en in m enig opzicht 
de ruggegraat van de onderstaande lijst. H et verdere m ateriaal is van andere zijden gekomen.

Batua in de romeinse periode. H et spreekt vanzelf da t ook de nam en uit de rom einse periode in 
deze lijst thuishoren, niet alleen de eigen nam en van de Patavia op de Peutinger-kaart, doch ook 
alle omringende namen van stam m en en p laatsen en andere direkte raakpunten , die ofwel expli- 
ciet over de B atua spreken, ofwel in geografisch verband m et de B atua o f de Bataven worden 
genoemd.

Batua en Taxandria. Bij het enorm e kom plex van Lorsch in het noorden  van F rankrijk  blijkt 
verschillende malen, d a t dit lag op de scheiding van B atua en T axandria. D e teksten uit de ro 
meinse geografische bronnen hebben duidelijk gem aakt dat Taxandria  een frans landschap was. 
Het w erd ook T esterbant genoemd, dat identiek was met W estrachia, en was derhalve de tegen- 
hanger van O strachia, w aar de streeknaam  O strevant nog bestaat. In de oorkonden  van Aefter- 
nacum  - Eperlecques w orden verschillende p laatsen in T axandria  genoem d. Deze zijn ook op- 
genom en, ten eerste om alle p laatsen uit T axandria  te geven om  het kom plex van Lorsch bij el- 
kaar te houden, ten tweede de juiste streek geheel te bewijzen, en ten d e rd eo m h e t b raban tsge- 
daas over 25 kerken van St. W illibrord in N oord B rabant alvast te doen ophouden, in afwachting 
van de behandeling van de oorkonden van Eperlecques in Deel III. O ndertussen m oet er wel op 
gewezen w orden, dat het B rabants O orkondenboek van C am ps zo’n &0 franse bladzijden bevat 
en dat eenieder gew aarschuw d m oet w orden die over te slaan.

239



Aefternacum - Eperlecques. H et L iber A ureus van E chternach, d a t in de 13e eeuw werd sam en- 
gesteld, toen de verscheuring van St. W illibrord over ha lf E uropa begon, wemelt van de ver- 
valsingen. Van de pagus Renensis heeft Theoderich van Echternach Surensis gem aakt (de Sauer 
in Luxem burg); van de pagus der Batua m aakte hij Bedensis; van de pagus W abarinsis de Waver- 
gau; van de pagus van Ardres het land van de Ardennen; van de pagus M issala - de Selle bij K a
merijk de Moezel; van de pagus Duplao - de D eule het land van de Dommel. H et gevolg was, dat 
de plaatsnam en met scheppen tegelijk werden verplaatst. De twee streken A rdres en W abarinsis 
- W avrans waren onderdelen van de B atua. H ier zijn derhalve de nam en opgenom en, die de oor- 
konden van Eperlecques in de drie gouwen noem en; het to taa l der nam en zal in Deel III gegeven 
w orden.

Corbie. Van enige akten van Corbie uit ca. 1050 is een aan ta l nam en in de Batua en de “pagus 
Islo i” opgenom en, om dat deze te weinig w aren om  er een afzonderlijke lijst van te m aken. D u it
se historici hebben reeds lang opgem erkt, dat die nam en onvindbaar zijn bij de duitse abdij Cor- 
vey, terecht ! om dat zij van de franse abdij Corbie zijn.

St. Vaast van Atrecht. O nder de goederen van de abdij van St. V aast te A trecht w ordt een drietal 
plaatsen in de Batua genoemd. Zij staan  de eerste m aal verm eld in een oorkonde tussen 675 en 
691 van Theoderich, koning van N eustrie en B ourgondie, w aardoor het volstrekt uitgesloten is 
d a t in deze akte de nederlandse Betuwe kan zijn bedoeld. In kom binatie met de andere nam en 
vallen ook deze in de juiste streek terug.

Overlapping van Batua en Betuwe in de tijd. T oevallig iseen  vrij late lijst uit ca. 1050 van de abdij 
van Lorsch bew aard gebleven, w aarin veel p laatsnam en in de B atua worden genoem d. De eer
ste verm elding van de nederlandse Betuwe dateert uit 1015. B atua en Betuwe overlappen elkaar 
dus ruim schoots, w at we trouw ens al zagen in de b ronnen van Noyon. W anneer de twee streken 
identiek waren, hadden die zoveel jongere nam en toch zeker in de Betuwe gevonden m oeten wor
den. Zij zijn erevenm in als deoudere. E rgo gebruikten Lorsch, Corbie, St. V aast en het noorden 
van F rankrijk  nog de streeknaam  B atua, die beslist niet de Betuwe was ofschoon deze nieuwe 
nederlandse naam  al bestond. H ieruit blijkt onder andere, dat het in acht nem en van de chrono
logie niet alleen voor de historici doch ook voor de naam kundigen een eerste eis is, en dat het 
voorbijzien ervan to t dram atische resultaten leidt. Bij het opkom en en in gebruik nemen van de 
naam  Betuwe in N ederland bestond de m ythe van de Bataven nog niet; die is pas tegen het einde 
van de 16e eeuw ontstaan  en aan de Betuwe vastgeknoopt.

H et totaal. D it alles levert een to taal op van 550 plaatsnam en in de Batua. W anneer de gangbare 
rekonstrukties op w aarheid hadden berust, m oeten die nam en in of bij de nederlandse Betuwe 
gelegen hebben, een volstrekte onm ogelijkheid, om dat de Betuwe tussen de 3e en de 1 le eeuw 
archeologisch to taal b lanko is, wat trouw ens voor de hand ligt om dat zij onder de transgressies 
lag. In o f bij N ederland heeft men geen enkele van deze 550kunnen aanwijzen, noch van de eigen 
noch van de om ringende nam en, ofschoon Gysseling en Blok niet flauw zijn met gemakkelijke 
in terpretaties en lokaties. Blok (o.c. p. 73) beweert dat Lorsch goederen in Zeeland en Friesland 
bezat, doch hij heeft wijselijk ervan afgezien ook m aar een naam  uit de oorkonden  van Lorsch 
te citeren en te lokaliseren (er liggen no ta  bene 120 te w achten !), om dat hij daartoe geen kans 
zag. Volgens zijn gew oonte poneert hij w at gewichtige stellingen om N ederland m aar zo karo 
lingisch mogelijk te m aken, wat hij echter niet onderbouw t m et bewijzen o f konkrete voorbeel- 
den w aar dan wel goederen lagen van de abdij van Lorsch. D e lezer m oet m et klem aangeraden
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worden om de onderstaande nam en bij Blok te zoeken, al zal hij er geen kunnen vinden, zelfs 
Thoringia niet, w ant daarvan  m aakt Blok (o.c. p. 22) Tongeren !

De Batua en Noviomagus. D oor de onverbrekelijke sam enhang tussen de B atua en N oviom agus 
vorm t deze nam enlijst een eindeloze litanie van bewijzen tegen het B ronnenboek van Nijmegen. 
D it geeft welgeteld negen citaten over de B atua (Tweede B ronnenboek nrs 2, 3 ,4 , 5, 6, 8 ,16 ,17 , 
22), w aarvan 8 op gedenkstenen uit de rom einse periode “ all over the w orld” , die to taa l niets 
zeggen laat staan iets bewijzen ten gunste van Nijmegen. Zij bevestigen alleen dat ter p laatse van 
hun vondst ooit een B ataaf vertoefd heeft. H et B ronnenboek zou er overigens goed aan hebben 
gedaan de plaats van deze gedenkstenen te verm elden, w at voor een archeologische vondst even 
essentieel is als de juiste referentie voor een historische tekst, d aar het nu een dokum entatie voor 
Nijmegen presenteert die helemaal niet van Nijm egen is. Uit de geschreven b ronnen  tussen de 
5e en de 12e eeuw citeert het een te k s t! De 550 eigen en om ringende plaatsnam en van de B atua 
slaat het straal en to taal over, zodat men zich m et recht m oet afvragen, welke wetenschappelijke 
fraude het grootste is: het slaken van 190 “N ijm egen” -kreten  onder het passeren van ca. 200 
N oviom agus-teksten en het schieten van een onvoorstelbaar aan ta l bokken, o f het verdonkere- 
manen van zoveel tegenbewijzen uit de Batua.

Samenhang met andere series teksten. In de onderstaande lijst hadden  de series nam en uit de be- 
richten over de Albis, Frisia en Saxonia m et evenveel recht opgenom en kunnen w orden, niet 
alleen om dat deze landstreken de naastaangelegen buren van de B atua waren, doch ook om dat 
zij elkaar territoriaal overlappen en doo r dezelfde historische feiten in een gem eenschappelijk 
kader gevat worden. Hetzelfde geldt voor de nam en uit de b ronnen van Traiectum  - T ourne
hem, A efternacum  - Eperlecques en W erethina. Deze nam enlijsten staan in hoofdstuk 24. Een- 
ieder zal het verband weten te leggen en uit dat verband de nadere bevestiging zien van de juiste 
streek. Wel dient op een punt nog de aandach t te w orden gevestigd, H et nam en-m ateriaal, dat 
ik omwille van een beter overzicht en de ju iste verbanden, tevens om  niet te verdrinken in een 
onafzienbare lijst, in zes afzonderlijke lijsten heb ondergebracht, hoort in dezelfde streek thuis, 
zodat men niet m oet denken dat uit en rond  de B atua slechts 550 nam en bekend zijn. In werke- 
lijkheid zijn het er m eer dan 1800. H et vorm t een bewijs tem eer voor de elders getrokken kon- 
klusie, dat de nederlandse Betuwe vele m alen te klein is voor de m assa feiten en nam en uit de 
echte Batua.

Doel van de namenlijsten. De zes nam enlijsten zijn op de eerste plaats bedoeld om  uit de vooraf
gaande series teksten de p laatsnam en opnieuw  naar voren te halen en te etaleren, en zo te be- 
nadrukken dat bij dit sam enhangend kom plex geen kans m eer bestaat om met enkele misver- 
stane nam en, meestal een voile o f schijnbare doublure, ten gunste van N ederland te schermen. 
De lijsten hebben nog een ander doel, nam elijk om  op een p laats een korte en bondige om schrij- 
ving te geven, met de juiste p laatsbepaling en andere dienstige details, zodat die bij de teksten 
niet telkens herhaald behoeven te w orden. Ik heb aan  deze nam enlijsten een tekstnummer ge
geven, om dat de index straks naar de teksten zal verwijzen en het voor de gebruiker verw arrend 
zou zijn als naar de teksten en de bladzijden verwezen zou w orden. Ik  aanvaard  volledig de mo- 
gelijkheid, acht die zelfs groot, dat de regionale historici van V laanderen en F rans V laanderen 
mij straks op tal van punten zullen korrigeren en betere determ inaties voorstellen, tem eer om 
dat de teksten nu voor de eerste m aal in hun  streek w orden gesitueerd. Zij m oeten me dan wel
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het plezier doen de plaatsnam en serieus in hun  streek te zoeken, w ant ik wens niet nogm aals de 
lugubere grap mee te m aken van de professor van Rijssel, die zich opw ierp als expert in  de ne
derlandse geschiedenis en naam kunde, en L isiduna, L ockia, H engestschote, H em , Fornhese, 
W idoch en Ubchirica hardnekkig in H olland  bleef zoeken, terwijl hij zich te T ournehem  be
yond, nota bene op 5 km afstand van de ju iste  p laats der oorkonde.
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Plaatsen der goederen van de abdij van Lorsch in de Batua:

I. het westelijk deel.
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P la a tse n  d e r  g o ed e ren  v a n  de ab d ij v an  Lorsch in  d e  Batua:

II. h e t o o s te lijk  deel.
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De plaatsnamen van B atua en Taxandria 
Tekst 4 4 5

Abroditi, de germ aanse stam in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van He- 
buterne, op  20 km zuid-west van A trecht.

Adelricheim (Lorsch 772) (lees: W alricheim ) is Warcove, gehucht van A udem bert, op 5 km 
noord  van M arquise. De p laats is verm oedelijk een andere dan  A dricheim  - A udrehem .

Ad duodecimum, door de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Montdidier, op 34 km zuid- 
oost van Amiens.

Adrichaim, door Theofried van E chternach in nauw  verband met A efternacum  - Eperlecques 
genoem d, is Audrehem, op 5 km zuid-west van Tournehem .

Aedui, een gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, onder andere tijdens de O pstand 
der Bataven, waren de bewoners van A utun.

Aefternacum, door de oorkonden  van Eperlecques talloze m alen in verband met de B atua ge
noem d, is Eperlecques, op 10 km noord-w est van St. O m aars en op 7 km oost van Tournehem .

Aesti, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren bewoners van Estaires, 
op 23 km oost van Aire-sur-la-Lys.

Albanianis, doo r de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Alembon, op 9 km zuid-oost van 
Guines.

Albis, een rivier talloze malen in nauw  verband met de Bataven genoem d, is de Aa.
Alfeim of A lpheim pso in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 709, is H al- 

luin, op 17 km noord-oost van Rijssel.
Alisum, doo r Ptolemeus in verband met de M onden van de Renus (Schelde) genoem d en door 

zijn graden dicht daarbij geplaatst, is Arleux-en-Gohelle, op 11 km  noord-oost van A trecht.
Allemanni, de germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van 

Hallennes-lez-Haubourduin, Halluin, Hellemmes-Lille, alle in de onm iddellijke omgeving van 
Rijssel. De naam  Allemant, Oise heeft verm oedelijk dezelfde afleiding.

Alsantia, een rivier in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, talloze m alen in de oor
konden van Eperlecques genoem d, is de Authie.

Alsenenghe (Lorsch ca. 1015) is Alsinghen bij St. O m aars.
Alvea, een rivier in verband met de B atua genoem d, is de Authie.
Ambe (Lorsch ca. 1050) is Ames, op 11 km west van Bethune.
Ambiani, de gallische stam in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van het 

land van Amiens.
Amisia, de rivier talloze malen in verband m et de Bataven genoem d, w aarvan Ptolem eus de uit- 

m onding vlakbij de M onden van de Renus (Schelde) zet, is de Hem, die langs T ournehem  
stroom t en vroeger in het Flevum of A lm ere uitm ondde. Zij kom t ook voor in de oorkonden 
van Eperlecques.

Amsia, door Ptolemeus bij de M onden van de Renus (Schelde) geplaatst, terwijl het duidelijk is 
dat hij een plaats bedoelt, is Ames, op 5 km zuid-west van Lillers.

Ampsivarii, de germ aanse stam  in nauw  verband met de Bataven genoenjd, doo r de Peutinger- 
kaa rt ten noorden van de Patavia geplaatst, waren de bewoners van Ambrines, op 12 km zuid- 
oost van St. Pol-sur-Ternoise.
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Analo (Lorsch 814) is Annoeillin, op 13 km  noord-oost van Lens. De andere m ogelijkheden: 
Hallines, op 6 km zuid-west van St. O m aars, en Henneveux, op 6 km noord  van Desvres, zijn 
m inder waarschijnlijk.

Anartes, de germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van Anne- 
quin, op 7 km  zuid-oost van Bethune, o f Annezin, op 2 km west van Bethune, o f Annoeuillin, 
op 13 km  noord-oost van Lens of Anneux, op 8 km  zuid-west van K am erijk. De gelijksoor- 
tige nam en duiden de streek van de stam  aan.

Andassale in de B atua, genoem d in een oorkonde van W erethina uit 855, is Audreselles, op 11 
km  noo rd  van Boulogne.

Andleda in H um erki in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Antin, gehucht 
van V alhuon (=  H um erki), op 7 km noord-oost van St. Pol.

Andoverpensis in de pagus van de Renus - Schelde, genoem d in de oorkonden van Eperlecques, 
was een “aanw erp” (nieuw aangespoeld land) bij Marcq bij Calais.

Andrenacum, in een bericht over de N oorm annen  u it 885 in nauw  verband m et de B atua ge
noem d, is Andresy, op 3 km zuid-west van C onflans-Ste-H onorine.

Angeren (Lorsch ca. 1050) kan  Dangermel zijn, leengoed onder Ecuires, op 2 km zuid van M on- 
treuil. W aarschijnlijk is echter, dat het dezelfde plaats is die elders Angrise o f A ngrina w ordt 
genoem d, en dat de lichte aanpassing van de naam  is gebeurd m et een schuinse blik op de Be
tuwe. In  de 12e eeuw immers is een kwestie on tstaan  tussen de parochie van Angeren in de ne
derlandse Betuwe en de abdij van Lorsch over zogenaam de rechten van de abdij in dit dorp, 
D it is overigens het enige geval, w aar op een later tijdstip iets blijkt van een pretentie van 
Lorsch in de Betuwe. H et is noch m erkw aardig noch uitzonderlijk , daar precies hetzelfde ge
beurd  is m et de abdij van Echternach, die op grond  van een p aar nam en uit oude akten  pre- 
tenties stelde op verschillende plaatsen in H olland , Zeeland, het land van Duffel bij Nijmegen 
en in N oord B rabant, w aar zij zelfs rechten verkreeg op grond van die pretenties.'Tengevolge 
van de historische verplaatsingen hebben de abdijen zich eeuwen later vanzelfsprekend ook 
vergist m et de juiste streken, w ant altijd is het eeuwen later dat de pretenties w orden gesteld. 
D it ene geval van A ngeren zegt derhalve niets. H et toon t alleen aan , dat de abdij van Lorsch 
op een to taa l van ca. 130 plaatsnam en uit de B atua slechts deze ene kon vinden om  er een pre
tentie in de Betuwe mee te kunnen steunen. H oe subtiel dit spel soms in zijn werk ging, zien we 
bij de behandeling der oorkonden  van A efternacum .

Angli, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van Englos, 
op 7 km west van Rijssel.

Angrisa in T axandria (Lorsch 816), w aar de abdij van Lorsch goederen ontving voor haar kerk 
van St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Angres, op 5 km zuid-west van Lens.

Angrivarii, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Angres, op 6 km zuid-west van Lens.

Anternacha, door de G eograaf van Ravenna in verband m et de B atua genoem d, kan Anhiers of 
Aniche zijn, op resp. 7 km noord-oost en 14 km zuid-oost van D ouai.

Apeldro (Lorsch 793) is Haplincourt, op 24 km zuid-oost van A trecht.
Arantia. Zie Q uantia.
Archeim (Lorsch ca. 1050) is Arques bij St. O m aars, reeds in 668 als A rkas bekend. De plaats 

kom t als Archi voor in de oorkonden  van W erethina.
Ardenner Woud, m eestal C arbonarisch W oud genoem d, strekte zich uit van St. O m aars tot bij 

Trier. Men m oet de naam  niet exklusief vastknopen aan de belgische A rdennen, eerder aan 
het franse departem ent A rdennes. H et Hercynisch W oud (omg. K atsberg bij Cassel) m aakte 
deel ervan uit.

Ardinensis, een pagus die verschillende m alen in de oorkonden  van Eperlecques voorkom t en 
doo r Theoderich van Echternach licht vervalst werd, is het land van Ardres ten oosten van 
Boulogne. De plaatsnam en uit deze gouw  w orden derhalve met recht in deze lijst opgenom en.
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Arenatio, door de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia genoem d, welke plaats ook  een rol heeft 
gespeeld in de O pstand van de Bataven, is Annois, op 20 km  noord-oost van Noyon.

Argova, in de berichten over de N oorm annen  uit 890 in nauw  verband  met gebeurtenissen in de 
B atua genoem d, is Argoeuves, op 6 km  noord-w est van Amiens.

Arevisci, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van Aire- 
sur-la-Lys, op 16 km zuid-oost van St. O m aars.

Arnestadi, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 704 en gelegen aan de rivier de H u itto  - 
de Albis o f A a, is Ergny, op 8 km  zuid-west van Fauquem bergues.

Asciburgio, doo r de G eograaf van R avenna in verband m et plaatsen  in de B atua genoem d, kan 
zijn Auchy-au-Bois, op 10 km west van Bethune, o f Auchy-les-Mines, op 10 km  zuid-oost van 
Bethune.

Aschendorpe “ in pago Isloi” (Corbie ca. 1060) is Hezecques, op 22 km  noord-w est van St. Pol- 
sur-Ternoise.

Aspanmora, in een lijst van W erethina uit 855 in de B atua genoem d, is Espagnies, een leengoed 
en kom plex weiden onder de gem eente Bethune.

Aszi “ in pago F elua” (Corbie ca. 1060) is Azincourt, op 12 km noord-w est van H esdin. Felua 
slaat op het Flevum  of Almere.

Atrebates, de gallische stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van het 
land  van A trecht.

Attuarii. Zie H attuarii.
Attiniacum, in 872 in verband met Traiectum  en de B atua genoem d, is Attin, op 3 km noord-w est 

van M ontreuil.
Atuacutum, door Ptolem eus vlakbij de M orini genoem d, volgens zijn graden in de streek van de 

M onden van de Renus (Schelde) gelegen, is Attin, op 3 km  noord-w est van M ontreuil.
Augusta Veromanduorum, doo r Ptolem eus in de onm iddellijke nabijheid van de B atua geplaatst 

en door de Peutinger-kaart zeer korrek t volgens zijn graden afgebeeld, is St. Quentin.
Augusta Suessonum, door Ptolem eus in de onm iddellijke nabijheid van de B atua geplaatst en 

d o o r de Peutinger-kaart zeer korrek t volgens zijn graden afgebeeld, is Soissons.
Autumnacum, in een bericht uit 859 over de N oorm annen  in nauw  verband met de B atua ge

noem d, is Autigny, H aute-M arne.
Auxenna, door de Peutinger-kaart geplaatst en afgebeeld in het naastaangelegen gebied van de 

Patavia, is Evergnicourt, Aiane.
Averni, de gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, o .a. bij de O pstand van de B ata

ven, waren de bewoners van Clerm ont-Ferrand.
Aviones, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van Avion, 

op 3 km zuid van Lens.
Baca Conervio, door de Peutinger-kaart geplaatst en afgebeeld in het naastaangelegen gebied 

van de Patavia, is Bavay, op 20 km zuid-oost van Valenciennes.
Babinga, gelegen in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde 

van Eperlecques uit 782, is Bainghen, op 12 km zuid-west van Tournehem .
Babinheim, (Lorsch 891) is Bazinghen, op 3 km noord-w est van M ontreuil.
Bacwaldus, genoem d in het zogenaam de T estam ent van St. W illibrord, is Bacoual, gehucht van 

Estree-W am in, op 27 km  west van A trecht.
Baduhenna, het heilig w oud dat ter sprake kom t in T acitus’ verhaal over de opstand  van de C an

ninefaten en Frisones in 28 na C hr., is Behagnies, op 17 km zuid van A trecht. Deze lokalisatie 
is w aarschijnlijker dan Beaudignies, op 14 km  zuid-oost van Valenciennes.

Baetasi, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de Bataven, w aren de bewoners van Bettignies, op 7 km  noord  van M aubeuge.

Baidanis villa (Lorsch 863) (lees: Balduini villa) is Baudival, gehucht van Noyelles-Vion, op 16 
km  west van A trecht.
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Bardonwik. Zie B ordonchar.
B arla (Lorsch 793) is Berly, op 17 km noord-w est van A trecht.
Bassi, de germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Bas- 

seux, op 12 km  zuid-west van A trecht.
Basternae, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van He- 

buterne, op 20 km  zuid-west van A trecht.
Batawe (Lorsch 793, 814) is het Insula B atavorum  of E iland van de Bataven, op de Peutinger- 

kaart Patavia geheten, een landstreek in het noorden van F rankrijk , w aarvan Bethune een der 
hoofdsteden was.

Batavodurum, doo r de klassieke schrijvers genoem d als een der twee grote steden van de B ata
ven, is Bethune, op 31 km  zuid-west van Rijssel.

Batuensis, genoem d in een akte van Eperlecques u it 788, in welke gouw de p laatsen Loffna en 
Langenrech liggen, is de Batua o f E iland der Bataven, w aarvan Lugdunum  B atavorum  - 
Leulinghen en O ppidum  B atavorum  - B ethune de hoofdsteden waren.

Bechi (Lorsch 863) is Bachy, op 16 km zuid-oost van Rijssel.
Bedensis, een pagus, welke naam  in het L iber A ureus van E chternach system atisch vervalst is 

om  de Bidgau in Luxem burg op te dringen, is de B atua - Batuensis o f het E iland van de B ata
ven. De plaatsnam en uit de oorkonden  van Eperlecques in deze gouw w orden derhalve te- 
recht in deze lijst opgenom en.

Bellovaci, de gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Beau
vais.

Bersacbere (Lorsch 863) is Bersacq, leengoed onder de gem eente Quelmes, op 9 km west van St. 
O m aars.

Betheberch of Bethinberche in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een 
oorkonde van Eperlecques uit 877, is Bethencourt, gehucht van de gemeente Tincques, op 21 
km  noord-w est van A trecht.

Betuwe, de naam  van het nederlandse landschap kom t met zijn pendant Veluwe pas op in het 
begin van de 1 le  eeuw. Veluwe betekent: slechte aarde, een streek van zand, bos en heide. 
Betuwe is: goede grond, land van vruchtbare rivierafzettingen. D e twee nam en zijn samen 
on tstaan ; op dat tijdstip heeft niem and aan Bataven gedacht, zodat het duidelijk is d a t de 
naam  niet van Bataven is afgeleid. Pas in het begin van de 17e eeuw en na de ontdekking van 
de Peutinger-kaart is m en verband gaan leggen m et de Bataven, vanzelfsprekend na de mythe 
van karolingisch Nijmegen.

Beurtina, d o o r de G eograaf van R avenna in nauw  verband genoem d met andere p laatsen in de 
B atua, is Bertincourt, op 27 km zuid-oost van A trecht.

Bichendorf in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 832, is Bi- 
ache-Saint-Vaast, op 12 km noord-oost van A trecht.

Bicornis (tweehoornig) w ordt de Renus (Schelde) do o r de schrijvers genoem d. De eerste in tijd 
Virgilius knoopt d it gegeven vast aan de M orini van Terw aan en Boulogne. Latere teksten 
noem en het verschillende m alen in verband  m et de Batua.

Billiacum in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 814, is Billy- 
Berclau, op 15 km oost van Bethune.

Binbinne (Lorsch 891) is Penin, op 21 km  noord-w est van A trecht.
Bingum, doo r de G eograaf van R avenna in verband met de B atua genoem d, kan  Binche zijn, op 

15 km zuid-oost van M ons,(B.).
Biorzuna o f Bierzuni, genoem d in de berichten over de N oorm annen  uit het ja a r  880, w aarheen 

een deel van de Frisones gevlucht w aren, is Boursies, op 15 km  zuid-west van K am erijk. Zie 
ook  Beurtina.

Bituriges, de germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Bet- 
trechies, op 4 km noord-w est van Bavay.
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Blariaco, doo r de Peutinger-kaart genoem d en geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van de 
Patavia, is Blerancourt, op 13 km zuid-oost van  Noyon.

Bledingen in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 798, is Radinghen, op 5 km zuid-west van Fauquem bergues.

Bloheim in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 832, is Blo- 
ville, gehucht van de gemeente Boisjean, op 6 km zuid van M ontreuil.

Boderecas, door de G eograaf van R avenna in verband met de B atua genoem d, kan Vaudricourt 
zijn, op 3 km zuid-west van Bethune.

Bogadum, doo r Ptolemeus genoem d w anneer hij de streek van het Flevum  of A lmere beschrijft, 
is Bouchain, op 17 km noord-w est van Valenciennes.

Bohennia, de streek van een germ aanse stam  die in verband met de Bataven w ordt genoem d, is 
Beaudignies, op 14 km zuid-oost van Valenciennes.

Boii, de germ aanse stam  die in verband met de Bataven w ordt genoem d, w aren de bewoners van 
Boeseghem, op 4 km noord-oost van Aire-sur-la-Lys, en Boeschepe, op 14 km noord-oost van 
H azebroek.

Bollingen in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper
lecques uit 789, is Boulogne.

Bonnae, doo r de G eograaf van R avenna in verband  met de Batua genoem d, kan Bondue zijn, op 
8 km noord  van Rijssel.

Bononia, vlak waarbij Ptolem eus de M onden van de Renus (Schelde) situeert, is Boulogne.
Bordonchar, doo r de G eograaf van Ravenna genoem d in verband met andere plaatsen in de 

B atua, is Wervicq, op 17 km zuid-oost van K ortrijk . Op de Peutinger-kaart w ordt de plaats 
V irovinum  genoem d. In latere teksten heet zij B ardonw ik, B ardunw ik o f Bardengoi.

Bosalvia, doo r de G eograaf van R avenna in verband met de B atua genoem d, kan Bousignies 
zijn, op 15 km noord-oost van Valenciennes.

Bracbatenses, genoemd in de berichten over de N oorm annen  uit het ja a r 881 in nauw  verband 
m et de B atua, de M enapiers (Cassel) en de Schelde, soms gebruikt als geheel o f gedeeltelijk 
synoniem  van T axandria, duidde een landstreek aan ten noorden  en ten westen van D oornik. 
De naam  is afgeleid van het rom aanse “b racca” (broek). Enige oude schrijvers m eenden, dat 
de G alliers broeken moesten dragen vanwege het klim aat; A lcuinus spreekt dan ook van 
“ G allia B raccata” ; anderen van “ Braccae G allicae” . W aarschijnlijk is dat de naam  Brac- 
bante, die pas in de 9e eeuw in gebruik kom t, slechts in overdrachtelijke zin van “ bracca” is 
afgeleid en dat hij gewoon “broek land” betekent. De hertogen van B rabant noem den zich 
eerst hertogen van Leuven, pas in de 1 le  eeuw hertogen van B rabant, w aardoo rde  naam , die 
tevoren al een verwijding had gehad, een geweldige territo ria le  en ideologische explosie on- 
derging. De naam  van de nederlandse provincie B rabant is vanzelfsprekend fa taal geweest 
voor het historisch denken, daar er met verve zaken n aar toe getrokken werden, die in werke- 
lijkheid honderden kilom eters verder hadden gespeeld. Somm igen zetten er met een stalen 
gezicht de M enapiers neer; men mene niet dat dit oude schrijvers zouden zijn; Van Es (De 
Rom einen in N ederland, 1981, p. 23) p resteert dit nog in onze dagen. Toen op die begrips- 
verwijding van B rabant de dislokatie van T axandria  w erd gestapeld, met als voornaam ste 
gevolg een hoop gedaas over de missie-arbeid van St. W illibrord in N oord B rabant, was het 
helem aal fini met het gedegen historisch onderzoek.

Brachati, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Braine, Aisne of Braines, Oise.

Britones, de germ aanse o f gallische stam in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewo
ners van Bretigny, Oise.

Bructeri, de germ aanste stam  in verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de Bataven, waren de bewoners van Broxeele, op 10 km noord-oost van Cassel.

Bruomat (Lorsch ca. 1050) is Brunemont, op 11 km zuid-oost van D ouai, o f Brunembert, op 7
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km noord-oost van Desvres, o f Brimeux, op 16 km zuid-oost van Etaples.
Bubonis Hova (Lorsch ca. 1050) is Bouvelinghen, op 16 km  west van St. O m aars, o f Bouvigny- 

Boyeffles, op 11 km west van Lens, o f Bouvignies, op 13 km noord-oost van D ouai.
Budeburges (Lorsch ca. 1050) is Boubers-les-Hesmond, voorheen bekend als Budberg, op 13 km 

noord-oost van M ontreuil.
Budilio in Taxandria, w aa rd e  abdij van C hevrem ont bij A ken van Pepijn goederen ontvangen 

had, die in 777 door Karel de G rote bevestigd werden, is Bully-les-Mines, op 8 km west van 
Lens.

Buduris, doo r Ptolem eus genoem d w anneer hij de streek van het Flevum of A lmere beschrijft, is 
Buire-le-Sec, op 11 km zuid-oost van M ontreuil, o f Buirre-au-Bois, op 28 km noord-w est van 
Abbeville, of Buire, op 3 km  zuid-west van H irson. In verband m et de andere gegevens van 
Ptolem eus is de laatste de meest waarschijnlijke.

Burginatio, d o o r de Peutinger-kaart genoem d in nauw  verband met de Patavia, is Bohain, op 20 
km noord-oost van St. Q uentin.

Buri, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Buire- 
le-Sec, op 10 km zuid-oost van M ontreuil, en/ofBours, op 10 km  noord-oost van St. Pol-sur- 
Ternoise.

Buria (Lorsch 772) is Buire-le-Sec, op 10 km  zuid-oost van M ontreuil, o f een der andere Buire. 
Zie Buduris.

Burlohe (Lorsch 814) is Bourlon, op 8 km west van K am erijk.
Buxingi in de Batua, in een lijst van W erethina uit 855 genoem d, is Buissy, op 21 km zuid-oost 

van Atrecht.
Cadurci, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 

Catheux, Oise.
Caeracates, een germ aanse stam , in verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O p

stand  van de Bataven, waren de bewoners van Carency, op 11 km noord-w est van A trecht.
Caledoni, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 

Calonne-Ricourt, op 13 km zuid-oost van Bethune, en Calonne-sur-la-Lys, op 11 km noord  
van Bethune.

Caleti, een germ aanse stam in verband met de Bataven genoem d; een tekst zegt da t zij de buren 
van de Bataven waren, gescheiden door de rivier de Legia, de Lys. H et w aren de bewoners 
van Clety, op 13 km zuid-west van St. O m aars, aan  de westzijde van de Lys.

Camaraco, doo r Ptolemeus en de P eutinger-kaart in de nabijheid van de Bataven genoemd, 
d o o r latere schrijvers talloze malen in verband m et de N oorm annen in nauw  verband met 
de Batua gebracht, is Kamerijk.

Canninefaten, door de klassieke schrijvers in nauw  verband met de Bataven genoem d, doo r hen 
zelfs als van een stam beschouw d, deelgenoten in de O pstand van de B ataven, waren de be
woners van Genech, op 12 km zuid-oost van Rijssel. De p laatsnaam  Gennes-Ivergny, op 6 km 
noord-w est van A uxi-le-Chateau is verm oedelijk ook van deze stam  afgeleid.

Caritami, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 
Cartignies, op 7 km zuid-west van Avesnes-sur-Helpe.

Carradesheim (Lorsch 814) is Carency, op 11 km  noord-oost van A trecht, vlakbij A blain-Saint- 
N azaire. Zie ook Laurisham .

Carvone, doo r de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Carvin, op 11 km noord-oost van 
Lens.

Caspingio, doo r de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Campagne-les-Hesdin, op 11 km 
zuid-oost van M ontreuil.

Castello o f Casello, op de Peutinger-kaart C astellum  M enapiorum  geheten, vlakbij de Patavia 
geplaatst, de hoofdstad  van de M enapiers, die doo r verschillende schrijvers als synoniem  van 
de Bataven worden voorgesteld, is Cassel, op 17 km noord-oost van St. Om aars.
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C astra (Lorsch 814) is Caestre, op 10 km  zuid-oost van Cassel.
C astra Herculis, doo r de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Roye, op 20 km noord-w est 

van Noyon.
Castrum Bedinse, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 715, is Bethune.
C atualium , door de Peutinger-kaart in de nabijheid van de Patavia geplaatst, is Couthuin (B,), 

op 10 km  west van Huy.
Catuslogi, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, is C attenieres, op 8 km 

zuid-oost van Kamerijk.
Cevelum, op de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, altijd verkeerd gelezen als Ceu- 

clum om  het wat meer op  het nederlandse Cuyk te doen lijken, is Chevilly, op 7 km  noord- 
west van Noyon.

Chamavi, in nauw  verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand van de B ata
ven, door de Peutinger-kaart ten noorden  van de Patavia geplaatst, w aren de bew oners van 
Camphin-en-Carembault, op 15 km noord-w est van Lens, en Camphin-en-Pavele, op 14 km 
zuid-oost van Rijssel.

Charydi, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van Che- 
riennes, op 6 km zuid van H esdin, e n /o f  Chereng, op 10 km zuid-oost van Rijssel.

Chasuarii, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Quesnoy-sur-Deule, op 10 km noord-w est van Rijssel (de naam  kom t verschillende m alen in 
de streek voor), o f  Guesnain, op 5 km  zuid-oost van D ouai.

C hatti, de germ aanse stam  w aarvan de B ataven een afsplitsing w aren, m eerm alen in verband 
met de B atua genoem d, onder andere bij de O pstand van de Bataven, bew oonden de streek 
ten, noorden  en noord-oosten van Cassel, w aar de Katsberg, op 13 km oost van Cassel, de 
naam  bew aard heeft.

Chauci, een germ aanse stam , in verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O p
stand  van de Bataven, doo r de Peutinger-kaart ten noorden  van de Patavia geplaatst, waren 
de bewoners van Chocques, op 15 km west van Bethune.

Chemae, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van Che
rny, op 13 km zuid van Rijssel.

Cherusci, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, doo r de Peutinger-kaart 
ten noorden van de Patavia geplaatst, w aren de bew oners van Cherisy, op 11 km  zuid-oost 
van A trecht.

Chinheim, w aar in 884 de N oorm annen binnenvielen en verder naar de Renus (Schelde) tro k 
ken, is Quingoie bij Tournehem . De in terpre tatie van K ennem erland was vanzelfsprekend 
een niet ernstig bedoeld grapje.

Cimbri, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van Si- 
mencourt, op 10 km zuid-west van A trecht. Reeds in de tijd van Tacitus was deze stam  niet 
verdwenen, zoals hij meende, doch geassim ileerd do o r en opgegaan in andere stam m en, zo
da t hij er als afzonderlijke stam  nauwelijks m eer uitspringt.

Coadulfaveris, door de G eograaf van R avenna in verband m et andere p laatsen in de Patavia ge
noem d, bestaat uit twee aan elkaar geplakte nam en: Coadul is Caullery, op 14 km  zuid-oost 
van K am erijk; Faveris, F ab iranum  bij P tolem eus, is Favreuil, op 18 km zuid van A trecht.

Codanus, de zeebaai vlakbij het land van de Bataven, is H et Kanaal.
Colonia, genoem d in verband m et de Renus (Schelde), de Triboci, de Friezen en B ataven, is 

Coulogne, op 3 km  zuid van Calais. D aar het ca. 7 m hoog ligt, is de plaats in de tijd van de 
transgressies droog gebleven. De verw arringen met Keulen zijn niet te tellen. Die werden van
zelfsprekend in de hand gew erkt doo rda t ook dit C olonia aan  de Renus werd genoem d, m aar 
dat was per ongeluk de Schelde.

Colonia Trajana, doo r de Peutinger-kaart in verband m et de Patavia genoem d, gelegen aan de 
weg vanuit het noord-w esten van F rankrijk  n aar K eulen, is Trazegnies (B.), op 13 km noord-
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west van C harleroi. De in terpretatie  van X anten heeft altijd kreupel gelopen, om dat men te 
X anten ook Vetera lokaliseerde, terwijl de Peutinger-kaart en het Itinerarium  A ntonini 80 
km  tussen de beide plaatsen leggen, een afdoend bewijs d a t de zogenaam de “ nederlandse” 
in terpretaties van de kaart van geen kan t geklopt hebben en dat men vooral m et de opgegeven 
afstanden geen raad  wist.

Colvidum in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Cohvede, oud kasteel en ge
hucht in de gemeente Rodelinghem , op 5 km zuid-west van Ardres.

Condate, genoem d in verband met de B atua doo r teksten over de N oorm annen, is Conde-sur- 
l’Escaut, op 11 km noord-oost van Valenciennes.

Confluentes, enige m alen genoem d in verband m et de N oorm annen, in 885 in nauw  verband 
m et de B atua, is Conflans-Ste-Honorine aan de sam enstrom ing van de Oise en Seine.

Conzteim, C onztoim  o f  C onztum  in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in 
oorkonden  van Eperlecques uit 790 en 795, is Condette, zuid van Boulogne.

Corbulo, die in 47 na Chr. een kanaal liet graven tussen M aas en Renus (Schelde), algem een be- 
schouw d als een afronding der kanalen van D rusus, die nauw er met het land van de Bataven 
w orden beschreven, heeft zijn naam  achtergelaten in Corbehem (voorheen C orbelhem ), op 5 
km  zuid van D ouai.

Corteriacum, in verband m et de Bataven genoem d, is Kortrijk.
Cotini, een germ aanse stam in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Can- 

taing-sur-FEscaut, op 6 km zuid-west van K am erijk, e n /o f  Cantin, op 8 km zuid-oost van 
D ouai.

Crastlingi in de B atua, in een lijst van W erethina uit 855 genoem d, is Questelingues, gehucht van 
O utreau , op 3 km zuid-west van Boulogne.

Crispiniacum in  de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 832, is 
Crepigny, gehucht van de gemeente T ilques, op 11 km  zuid-west van H esdin.

Crucenach in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 768, is Crecques, gehucht van de gemeente M em etz, op 7 km west van Aire.

Cruofta in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper
lecques u it 799, is Le Croquet, welke naam  zo dikwijls voorkom t dat de juiste p laats niet aan 
te wijzen is.

Cruptorix, in verband met de Bataven genoem d, is Crochte, op 5 km zuid-west van W inoksber- 
gen, o f  Quievrechain, op 10 km noord-oost van Valenciennes.

Cunkenlande (Lorsch 863) is Cuinchy, op 7 km oost van Bethune.
Curtehulle (Lorsch ca. 1050) is Courtalon, een verdwenen dorp  bij Guines.
Dabsandera. Zie Taxandria.
Dacii, een gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Dagny, 

Aisne en andere gelijknamige plaatsen. Dezelfde naam  D acia duidt in ander verband een ge- 
heel andere streek aan.

Dagoradavilla in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques, is Dou- 
deauville, op 7 km zuid-oost van Samer.

Deddingwerbe in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Tatinghem, op 3 km 
west van St. Om aars.

Destarbenzon w orden de Frisones genoem d, die in 885 de N oorm annen aanvielen. De naam  is 
een lichte verschrijving van O esterbanzon en duid t O strachia aan, O strevant o f O sterban bij 
A trecht.

Dioli (Lorsch 964) is Tilloy-les-Cambrai, op 2 km noord-w est van K am erijk, o f Tilloy-les- 
Hermaville, op 16 km noord-w est van A trecht.

Digena, een rivier in T axandria, genoem d in het zogenaam de Testam ent van St. W illibrord, 
w aaraan  de plaats D iosne lag, is een vervalsing van de Lawe, met de bedoeling om  er de Dieze 
van te m aken en de tekst n aar het brabantse  Diessen te trekken.
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Dispargum, w aar Clovis verbleef voordat hij de Batua en het land van D oorn ik  in trok , is Dom- 
pierre-sur-Helpe, op 6 km  noord-w est van Avesnes-sur-Helpe.

Diusburch, dat de N oorm annen in 884 innam en, toen zij in de B atua en aan de Schelde aan  het 
plunderen waren, is Riquebourg, voorheen bekend als D ivus Burgus, op 9 km noord-w est van 
H esdin.

Divitia, in verband met de Bataven genoem d, is Divion, op 12 km zuid van St. Pol-sur-Ternoise.
Dorestadum, talloze malen in direkt en zijdelings verband met de B atua en m et N oviom agus 

genoem d, is Audruicq, op  19 km noord-w est van St. O m aars. De stad , m eerm alen genoem d 
als haven, lag op de oever van het Flevum  o f Almere. N a de verlanding van het A lmere en de 
sluiting van de kust doo r de duinen verloor de stad h aar funktie als zeehaven. Zij ligt op 9 m 
hoogte, wat een vrij exakte aanduiding is hoe hoog het w ater ten tijde van de transgressies in 
dit deel van Vlaanderen stond. D at het ten tijde van de eb veel lager stond, vorm t geen be- 
zw aar; A udruicq was duidelijk een vloedhaven, zoals er wel meer aan de kusten van F rankrijk  
aan te wijzen zijn. De naam  A udruicq is rechtstreeks van D orestadum  afgeleid. O dre- is een 
letterinversie van D ore-. Vic o f wic is synoniem  aan stadum  o f stad. Een bevestiging van deze 
etym ologie vindt men onder Odarwic.

Dorinburc (Lorsch ca. 1050) (lees: D orenburg) is Tenvaan, op 12 km zuid van St. O m aars, voor
heen bekend als Thorenburg.

Dreise in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 797, is een verschrijving van 
Creuse, op 7 km noord-oost van Desvres.

Driele in de pagus van T esterbant o f T axandria , genoem d in een schenking uit 814 aan de abdij 
van Lorsch voor haar kerk van St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Troisvilles, op 18 km 
zuid-oost van Kam erijk.

Drusinae, de w aterw erken en kanalen, die D rusus in 9 voor Chr. in o f bij het E iland van de Ba
taven liet uitvoeren als onderdeel van zijn verdedigingslinie van G allie, bevonden zich in het 
gebied van de Deule. Deze rivier zonder oorsprong  o f b ron  m anifesteert zich duidelijk als een 
kunstm atige verbinding tussen de Scarpe en de Lys o f Leie. D e oude naam  D ubla o f D upla 
wijst dit ook aan, nam elijk een verdubbeling van de vaarw eg van beide rivieren. D e Scarpe 
was op haar beurt met de M aas verbonden; deze met de M oezel en de Saone, zodat het doel 
van deze waterweg, do o r Tacitus om schreven, duidelijk w ordt: hij was als verbinding be- 
doeld tussen M arseille en het noord-w esten van F rankrijk . D at de nederlandse historici D ru 
sus dit w erk in N ederland laten uitvoeren ruim  60 ja a r  voordat de eerste Rom ein een voet in 
N ederland zette, was een der ergste absurditeiten  van de m ythen, vooral om dat dit to t op de 
dag van vandaag nog w ordt verkondigd d o o r lieden, die blijkbaar nooit het nadenken hebben 
geleerd. W aarschijnlijk m ag in de naam  van Drouvin, op 4 km  zuid van Bethune, eenherinne- 
ring aan de D rusinae w orden gezien. Zie ook: T ropea D rusi.

Dubla o f D upla, pagus genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 814, is het land van de 
Deule.

Dubridum (Lorsch 814) is Douvrin, op 4 km  zuid van B ethune (N.B. D ouvrin en D rouvin  zijn 
twee onderscheiden plaatsen).

Duconum, doo r de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, is Dourlers, op 6 km noord  van 
A vesnes-sur-Helpe.

Dulgubini, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Doulieu, op 7 km noord-oost van Merville.

D uria, in verband met de B atua genoem d, is Dury, op 17 km  zuid-oost van A trecht.
Durocortoro, doo r de Peutinger-kaart vlakbij de B atua geplaatst, is Reims.
Dutm ala, een rivier in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 703, is een ver- 

valsing door Echternach van de rivier D upla o f de pagus D uplao , die in andere oorkonden 
voorkom en, met de bedoeling om de tekst en de plaatsen  naar de b rabantse rivier de D om m el 
te trekken.
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Duvelero (Lorsch 891) is Dourlers, op 6 km noord  van Avesnes-sur-H elpe, o f Doullens, op 34 
km zuid-west van Atrecht.

Eburon'es, in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Evry, Seie-et-M arne en 
andere p laatsen met deze afleiding. H un lokalisatie te Tongeren is een fabel.

Ecke (Lorsch ca. 1050) is Ecke bij L apugnoy, op 10 km  zuid-west van Bethune, o f Ecques, op 9 
km zuid-oost van St. Om aars.

Einingi in de B atua, genoemd in een lijst van W erethina uit 855, is Inghem, op 3 km noord-west 
van Tournehem .

Eliste-M arithaim e in de B atua, w aar St. W illibrord een kerk ontving, was O ust-M arest, op 3 km 
oost van Eu.

Elti in de B atua, genoem d in een oorkonde van W erethina uit 855, is Elnes, op 11 km  zuid-west 
van St. Om aars.

Empele in T axandria, w aar de abdij van Lorsch in 816 goederen ontvangt voor haar kerk van St. 
N azarius, is Ablain-Saint-Nazaire, op 12 km  noord-w est van A trecht.

Empla, in T axandria, w aar de abdij van Crespin bij Valenciennes in 855 goederen en in 931 de 
plaats ontving, gelegen aan de rivier de V erchena (zie daar), in Hamblain-les-Pres, op 13 km 
oost van A trecht en aan de T rinquoise gelegen. Gelijktijdig kreeg de abdij goederen te On- 
naing en Hermignies (B.).

Eptiacum in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in oorkonden van Eper
lecques uit 786, 789 en 903, is Eps, op 9 km noord-w est van St. Pol.

Epuego in de pagus van W avrans, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 780, is identiek 
aan Eptiacum.

Erbene (Lorsch ca. 1050) is Herbinghen, op 10 km  zuid-west van Tournehem .
Erchem (Lorsch ca. 1050) is Herchem, een verdw enen do rp  bij G uines,
Eresloch o f Eresloh in Taxandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 712, is Herlies, 

op 16 km noord-oost van Bethune.
Eudoses, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 

Houdain, op  11 km zuid-west van Bethune, en Houchain, op 5 km zuid van Bethune.
Evitano, doo r de G eograaf van Ravenna in verband m et andere p laatsen in de B atua genoemd, 

is Evin-M almaison, op 15 km  oost van Lens.
Ewic in de B atua, genoemd in een oorkonde van W erethina uit 855, is Evin-M almaison, op 14 

km oost van Lens.
Fabiranum, d o o r Ptolemeus genoem d w anneer hij de streek van het Flevum  o f A lmere be- 

schrijft, is Favreuil, op 18 km  zuid van A trecht. Zie ook: Coadulfaveris.
Falburcm arca (Lorsch 793) is Fauquembergues, op 20 km zuid-west van St. Om aars.
Fanfana, het heiligdom van de G erm anen dat Tacitus o .a. bij de beschrijving van G erm a- 

nicus’ veldtocht van 14 na Chr. noem t, is Fampoux op 7 km  oost van A trecht.
Fasna (Lorsch 891) is Fechain, op 10 km noord  van K am erijk. Zou de naam  als Sasna gelezen 

m oeten w orden, wat mogelijk is, dan is het Sachin, op 19 km zuid-west van Bethune.
Faveris. Zie Fabiranum .
Felaowa pagus (Lorsch 793) is de streek van het Flevum o f  Almere. D e naam  heeft niets u itstaan- 

de met Veluwe, welke naam  in N ederland pas in de 1 le  eeuw verschijnt,
Felua, Felum  of Velum, genoem d in oorkonden  van W erethina u it 801, 845, 855 en ca. 966, is 

het gebied van het Flevum of Almere tussen Calais, St. O m aars en Veurne.
Fenni, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Fei- 

gnies, op 5 km noord-w est van M aubeuge.
Feuthna, een rivier in de pagus van W avrans, elders W itha o f H u itta  geheten, is een germ aanse 

vorm  (wit) voor de rivier de Albis - de Aa. Albis betekent “ witte rivier” .
Flenio, door de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Fiennes, op 6 km zuid-west van 

Guines.

253



Fletio, door de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Flechin, op 9 km zuid-oost van T er
waan.

Flevum o f Almere, door Ptolem eus m et graden-aanduiding in het noord-w esten van F rankrijk  
ten noorden van Boulogne geplaatst, is de Plaine Flam ande (nu verland) tussen Calais, St. 
O m aars, W atten, Veurne en Brugge, het grote transgressiegebied van V laanderen, dat eeuw- 
enlang zee of een zeebaai is geweest en pas tegen het einde van de 9e eeuw droog begon te val
len. V oorheen was de kust open en bestonden de gebieden van Calais en D uinkerken niet; de 
definitieve sluiting van de kust geschiedde in de lOe eeuw, toen ook in N ederland de duinen 
w erden gevorm d. Als zijn tegenhanger noem en de klassieken het H elinium . In N ederland is 
de Zuiderzee ten onrechte als het Flevum  opgevat; de naam  Flevum  kom t in geen enkele b ron 
voor. W anneer de Zuiderzee voor het eerst w ordt genoem d, heet zij Interlake, een zeer juiste 
naam  voor het Tussenmeer, dat na de eerste verlandingen was overgebleven. De naam  van 
Flevopolders voor de nieuwe bedijkingen van de Zuiderzee is dan ook  een loer, die de mythen 
N ederland gedraaid hebben; hetzelfde geldt voor de naam  Almere voor de nieuwe stad. Het 
zijn zeer leerzame gevallen; immers, zo ging het vroeger ook  toe bij naam gevingen. Wie nog 
m oeite heeft zich voor te stellen, dat en hoe de naam  Friesland in N ederland terecht kw am , 
m oet naar deze twee voorbeelden kijken.

Forum Adriani, welke naam  afgeleid is van keizer H adrianus, die daar zijn expeditie naar Enge
land voorbereidde, welke p laats doo r de Peutinger-kaart in de Patavia w ordt gezet, is H ar- 
dinghem, op 8 km oost van M arquise.

Fosi, een germ aanse stam in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van Fosseux, 
op 16 km zuid-west van Atrecht.

Frisia, door een lijst van W eretha uit 855 in de B atua genoem d, duidt de Frisones van V laande
ren aan. Is het als p laatsnaam  bedoeld, dan kan het niet aangewezen w orden d aar een 20-tal 
p laatsnam en in de streek met Frise-, F risni o f Fresne begint.

Frisingen in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 768, is Fersinghem, op 8 km zuid-west van St. O m aars. H et is een der talrijke 
toponiem en in deze streek, die van de Frisones zijn afgeleid.

Frisones, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de Bataven, waren de bewoners van Vlaanderen. H un w oonplaatsen kunnen niet nauw- 
keurig w orden aangeduid. U itvoeriger gegevens over Frisia vindt m en in het hoofdstuk  over 
Frisia en Saxonia.

Furgelarus, genoem d in het zogenaam de T estam ent van St. W illibrord, als Furchus voorko- 
m end in een oorkonde van Eperlecques u it 802, is Fouquieres-les-Lens, op 4 km  oost van 
Lens, o f Fouquieres-les-Bethune, op 2 km zuid-west van Bethune.

Gambrivi, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Cambrin, op 7 km zuid-oost van Bethune.

G annita (Lorsch 772, 793, 814, 860, 863, 864, 1024, 1046, ca. 1050) kan Gennes-Ivergny zijn, op 
24 km zuid-west van St. Pol-sur-Ternoise. W aarschijnlijker is het Genech, op 15 km zuid-oost 
van Rijssel. H et neem t in de goederen van Lorsch een belangrijke plaats in, daar het een cen
trum  geweest schijnt te zijn voor het beheer van de kerken en goederen in de streek. H et toe- 
passen van de naam  op G endt in de nederlandse Betuwe was de zoveelste slag m et de pet, 
d aar G endt in 772 niet kan  hebben bestaan, en noch u it de plaatselijke geschiedenis noch uit 
uit die van G elderland iets blijkt van een regionale funktie van G endt.

Gauriagum in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 758, is 
Gouy-sous-Bellone, op 20 km noord-oost van A trecht.

Geihe, een rivier in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, is een foutieve lezing van Hem 
of Hemi en duidt de rivier de Hem aan, die lang T ournehem  stroom t.

Geinne in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper
lecques uit 783, is Guemy, op 1,5 km zuid-west van Tournehem .
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Geizefurt (Lorsch 893) kan Ghijvelde zijn, op 10 km  noord-oost van D uinkerken. W aarschijn- 
lijker echter is het Guisy, op  5 km  noord-w est van H esdin.

Geke (Lorsch ca. 1050) is Guelque, leengoed onder Rety, op 5 km  zuid-oost van M arquise.
Gelastorf in de pagus Renensis - van de Schelde, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 

795, is Galametz, op 15 km  zuid-west van St. Pol.
Geminiaco vico, doo r de Peutinger-kaart in de nabijheid van de Patavia genoem d, is Gembloux 

(B.), op 17 km noord-w est van N am en.
Genesvurdhi in  de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Gennes-Ivergny, op 12 

km zuid van Hesdin.
Gen (Lorsch ca. 1050) is Journy, op 7 km zuid-oost van T ournehem , o f  Cherisy op 11 km zuid- 

oost van A trecht, o f Chereng, op 11 km  oost van Rijssel.
Germiniacum, in een bericht over de N oorm annen  uit 890 in verband m et de Batua genoem d, is 

Germigny, op 12 km zuid-west van Reims.
Getvurdh in de Batua, genoem d in een oorkonde van W erethina uit 855, is een der drie Givenchy 

in de streek.
Gladebach in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 776, is Gla- 

tignies, gehucht van Locon, op 4 km  noord -oost van Bethune.
Gondulfi villa, in een bericht uit 837 in direkt verband  m et de residentie N oviom agus genoem d, 

in 885 in een bericht over de N oorm annen in verband met de B atua verm eld, is Gondreville, 
op 25 km  zuid-oost van Compiegne.

Gothones, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Couture, op 8 km noord-oost van Bethune, en Gouves, op 10 km  west van A trecht.

Griete (Lorsch ca. 1050) is niet te lokaliseren om dat de naam  vijf maal in de streek voorkom t. 
De meest w aarschijnlijke is Griet, een leengoed onder H oulle, op 7 km noord-w est van St. 
Om aars.

Grinnibus, doo r de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, ook  verm eld in de operaties rond de 
O pstand  van de Bataven, is Grivesnes, op 8 km  noord-w est van M ontdidier.

Grodenhulle ((Lorsch ca. 1050) is Grand-Rullecourt, op' 15 km  zuid-west van A trecht.
Guatinum (1 le  eeuw), doo r een kroniekschrijver genoem d als w oonplaats van Bataven, welke 

naam  hij beschouw t als van de Bataven afgeleid, etym ologisch geheel aanvaardbaar, is Wat- 
ten, op 10 km noord  van St. Om aars.

Guberni, doo r Plinius in nauw  verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van Gou
ves, op 10 km west van A trecht.

Gundringen o f G undritinga in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in oor- 
konden van Eperlecques uit 799, 867, 877 en 903, is Gondardenne, gehucht van W izernes, op 
4 km  zuid van St. Om aars.

Gypedes, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Quievy, op 13 km oost van Kam erijk.

Haedilla. Zie Hatalle.
Haelusii, doo r Tacitus in nauw  verband met de Bataven genoem d, door de Peutinger-kaart ten 

noorden van de Patavia geplaatst, w aren de bew oners van Halluin, op 11 km zuid-west van 
K ortrijk .

Haeslaos in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 718, is Loos, op 3 km 
zuid-west van Rijssel.

Hagamathingas in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 793, is Haquembergue, gehucht van de gemeente Louches, op 4 km  noord- 
west van Tournehem .

Hagamundi. Zie Stillinha.
Hainau, w aar koning Clovis ca. 694 goederen schenkt aan  de abdij van Crespin bij V alencien

nes, is Henegouwen. In dezelfde akte schenkt hij goederen in Taxandria.
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Halffbrotowe (Lorsch ca. 1050) is Haffreinque, leengoed onder Saint-E tienne-au-M ont, op 6 km 
zuid van Boulogne, o f Affrinque, op 15 km  zuid-west van  St. O m aars.

Halosta (Lorsch 814) is Halloy, op 28 km  zuid-west van A trecht.
Hamalanda (Lorsch 891) is Ablain-Saint-Nazaire, op 12 km noord-w est van A trech t, o f Ham- 

blain-les-Pres, op 13 km oost van A trecht. Zie L aurisham , w aar is uiteengezet w aarom  aan 
het eerste de voorkeur m oet w orden gegeven.

Hamaritda (Lorsch 814) in de pagus T esterbant o f  T axandria , genoem d in de schenkingaan  de 
abdij van Lorsch voor h aar kerk van St. N azarius te A blain-Saint-N azaire uit 814, is Emme- 
rin, op 6 km zuid-west van Rijssel.

Hanarem in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 768, is Nabringhen, op 18 km noord-oost van Boulogne.

Harawa “ in de B atua” , genoemd in een oorkonde van koning Zw entibold uit 897, is Harasves- 
nes, op 7 km oost van Auxi-le-Chateau.

Harii, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Har- 
nes, op 6 km noord-oost van Lens.

Hasbania, in nauw verband met de B atua genoem d, was een streek in H enegouwen. Zie de 
Index, via welke meer bijzonderheden te vinden zijn.

Haslum in de B atua, door een lijst van W erethina uit 855 genoem d, is Halloy, op 29 km  zuid- 
west van A trecht.

Hasmaringa in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 867, is Harasvesnes, op 18 km zuid-west van St. Pol.

Hatalle in T axandria (Lorsch 816), w aar de abdij van Lorsch in 816 goederen ontvangt voor 
h aar kerk van St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Hesdigneul-les-Bethune, op 4 km zuid- 
west van Bethune.

Hatheim (Lorsch 891) is Heuchin, op 12 km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise.
Hattuaria, welke naam  afgeleid is van de germ aanse stam  der A ttuarii, door de klassieken ge

noem d, du id t soms de bewoners van Attin aan, op 8 km  zuid-oost van Etaples. In ander ver
band, bijvoorbeeld in de rijksverdelingen, wijst de naam  op een streek bij de Aisne en de Oise. 
De H ettergouw  bij Nijmegen, die nooit heeft bestaan, is een van B lok’s “ karolingische” grap- 
jes (o.c. p. 25).

Havinum (Lorsch 814) is Anvin, op 9 km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise.
Heddingrip in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Vieil-Hesdin, op 4 km 

zuid-oost van Hesdin.
Hedilla (Lorsch 814) is Hesdigneul-lez-Bethune, op 5 km  zuid-west van Bethune, o f Hesdigneul- 

lez-Boulogne, op 8 km zuid-oost van Boulogne.
Heldingen in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 

Eperlecques uit 768, is Hallines, op 6 km  zuid-west van St. Om aars.
Helana. Zie Salmana.
Helinium, een rivierm ond o f zeebaai, door de schrijvers als pendan t van het Flevum  genoem d, 

is de uitm onding van de Liane bij Boulogne, welke rivier voorheen de Helena heette.
Helvecones, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van 

Helfaut, op 6 km zuid-west van St. O m aars.
Hem in de B atua, genoem d in een lijst van W eretha uit 855, is Hem, op 9 km noord-oost van 

Rijssel, o f Hem-Lenglet, op 9 km noord  van Kamerijk.
Henesloth in Taxandria, in het zogenaam de T estam ent van St. W illibrord als een schenking van 

Engelbert genoemd, kan identiek zijn met Eresloch, ofschoon Henneveux ook aannem elijk is.
Heopordum in Taxandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 710, is Haubourdin, op 

5 km  zuid-west van Rijssel. ,
Hercynisch Woud, door de schrijvers in nauw  verband met de Bataven en hun buren genoem d, 

begon bij de Katsbergen strekte zich uit to t aan de Aisne. H et vorm de een deel van het A rden-
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ner W oud dat to t T rier liep. Na de rom einse periode w ordt de naam  H ercynisch W oud prak- 
tisch niet m eer gebruikt.

Herispich, in een bericht over de N oorm annen uit 885 in nauw  verband m et de B atua en Con- 
fluentes gebruikt, is Eragny, op 3 km noo rd  van C onflans-Ste-H onorine.

Heritbritlar in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 895, is (verm inkt) Hermelinghen, op 7 km  noord  van M arquise.

Herminiacum, sam en m et de plaats Empele in T axandria van de adbij van Crespin genoem d in 
verschillende oorkonden tussen 694 en 1201, is Harmignies (B.), op 33 km noord-oost van 
Valenciennes.

Hermiones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 
Hermies, op 16 km zuid-west van Kamerijk.

Hermomacum, door de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, is Bermerain, op 12 km 
zuid van Valenciennes.

Hermunduri, in nauw  verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Hermelinghen, 
op 11 km oost van M arquise.

Herpina (Lorsch 814) is Erin, op 11 km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise, o f Herin, op 5 km 
west van Valenciennes, o f Herrin, op 12 km zuid-west van Rijssel. Zou een lichte verschrij ving 
o f dyftongering aangenom en kunnen w orden, dan  is het Hermin, op 16 km noord-oost van 
St. Pol-sur-Ternoise.

Heruli, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Heri- 
court, op 7 km zuid-west van St. Pol-sur-Ternoise.

Hettilbrucka in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 901, is Hellebrouck, op 2 km noord-oost van Eperlecques.

Hezia in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 785, is Haisnes, op 9 km 
noord-w est van Lens.

Hingendorf in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 804, is Inxelles, gehucht van Quelmes, op 8 km zuid-west van St. O m aars en 
identiek met H inlesum  uit de akten van W erethina.

Hinlesum in de B atua, genoem d in een lijst van Were'tha uit 855, is Inxelles, op 9 km  west van St. 
O m aars.

Hisla “ w aar de H isla in de zee stroom t” (Lorsch 814) heeft niet betrekking op de rivier de Lys 
die in  de Schelde u itm ondt. Bedoeld is de Lyzel, Lijsel o f Isla ,d ie  bij St, O m aars in het Almere 
u itm ondde, en w aarvan het zuidelijk deel nog eeuwen na de verlanding Almere, La M eer o f 
M eere is blijven heten.

Hister. Zie Istrus.
Hlegilo of Legilo in de B atua, genoem d in een lijst van W eretha uit 855, is Helfaut, op 6 km zuid- 

west van St. O m aars.
Hoccascaute of H ocanschot in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 710, 

is Choques, op 5 km oost van Bethune.
Hoensal in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 786, is Honval, gehucht van 

R ebreuve-sur-Canche, op 11 km zuid van St. Pol, o f  Honvault, op 3 km noord  van Boulogne, 
o f Houlle, op 8 km noord-w est van St. O m aars.

Holzheim in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 882, is Assinghem, voor- 
heen bekend als Holsinghem , oude wijk van Eperlecques en Houlle.

Honaniis, sam en met Em pla van de abdij van C respin - H am blain-les-Pres in een oorkonde uit 
931 genoem d, is Onnaing, op 6 km  noord-oost van Valenciennes.

Honoriani, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Hornaing, op 17 km oost van D ouai.

Hortina (Lorsch 814) is Ourton, op 14 km  zuid-west van Bethune.
Hosenheim (Lorsch 814) is Wissant, voorheen H ushem  geheten ,op  15 km zuid-west van Calais.
Hosle (Lorsch 814), verm oedelijk identiek met Oslem in de oorkonden  van T raiectum , is Etre-
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hem, voorheen bekend als O strehem , gehucht onder Leulinghem , op 7 km west van T ourne
hem.

Hubsakker (Lorsch ca. 1050) is H uplandre, op 5 km oost van Boulogne. A kker is vervangen 
door het synoniem land, w aaraan een franse vorm  gegeven is.

Hubshuve (Lorsch ca. 1050) is H ubersant, op 10 km zuid-oost van Boulogne.
H uita o f H u itto  (spreekt uit: W ieta), een rivier in de pagus van W avrans, onderdeel van de Ba

tua, is de germ aanse vorm  (wit) voor de rivier de Albis - de Aa. Albis betekent “ witte rivier” .
Hukenlande (Lorsch ca. 1050) is afgeleid van Le Hucquelet, een beek onder M oulle, op 7 km 

noord-w est van St. O m aars. Mogelijk is ook dat het gelijkgesteld m oet w orden m et H ukil- 
heim.

Hukilheim (Lorsch 814) is Huclier, op 6 km noord-oost van St. Pol-sur-Ternoise, o f  Hucqueliers, 
op 15 km  noord-oost van M ontreuil.

Hulislaum in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 710, is Hulluch, op 6 km 
noord-w est van Lens.

Hullegisilmaris (Lorsch ca. 1050) is sam engesteld u it twee p laatsnam en, die door een kopi'ist ten 
onrechte aan  elkaar zijn geplakt. Hulleg is Hulluch, op 13 km  zuid-oost van Bethune. Zie Isil- 
maris.

Hullingen in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van E per
lecques uit 773, is Houlle, op 8 km noord-w est van St. O m aars.

Humerki in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Valhuon, op 7 km noord- 
oost van St. Pol. De plaats is ook als H ugum archi bekend en heette voordien H ugonis Urbs.

Hunsete in T axandria, w aar de abdij van Lorsch in 816 goederen ontvangt voor haar kerk van 
St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Houdain, op 11 km  zuid-west van Bethune.

Husijim o f Husne (Lorsch 814, ca. 1015) is Houchin, op 5 km  zuid van Bethune.
Hustin “ in pago B atua” (Corbie ca. 1060) is Houdain, voorheen als H ustene bekend, op 11 km 

zuid-west van Bethune.
Huvelerndal in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 

Eperlecques uit 774, is Ouve-Wirquin, op 15 km  zuid-west van St. Om aars.
Imiswalde in  de B atua, genoem d in een lijst van W eretha uit 855, is Le Bois-de-Misel, leengoed 

onder de gemeente Locon, op 5 km noord -oost van Bethune.
Incriones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 

Equirre, op 13 km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise, e n /o f  Equihen-Plage, op 6 km  zuid 
van Boulogne e n /o f  Ecuires, op 2 km zuid van M ontreuil.

Indistavisae, door Tacitus in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van St. 
Inglevert, op 12 km  zuid-west van Calais. Zij w orden ook Ingaevones genoem d. Deze laatse 
naam  heeft in de taalkunde to t het begrip “ ingaevoons” geleid w at, al w ord t dat do o r som mi- 
gen bestreden (Blok o.c. p. 28), in elk geval een to taa l m isplaatste naam  gekregen heeft, daar 
Tacitus helem aal niet bedoelde wat men ervan heeft gem aakt, nam elijk een indeling van de 
G erm anen in twee o f drie onderscheiden taalgroepen.

Intuergi, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Ennetieres, op 9 km  west van Rijssel.

Isara, een rivier die soms in verband met de Batua w ordt genoem d, al is de naam  Vahalis o f een 
variant het meest gebruikt, is de Oise. H et is geen zeldzaam heid dat de rivieren verschillende 
nam en hadden, een keltische, een latijnse o f  rom aanse en soms een germ aanse. H et verschijn
sel kom t bij vrijwel alle rivieren van F rankrijk  voor.

Isilm aris (Lorsch ca. 1050) is Isel-les-Hameau, op 13 km  noord-oost van St. Pol-sur-Ternoise. 
Zie Hullegisilmaris.

Istaevones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Estevelles, op 8 km noord-w est van Lens.
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Istrus, een rivier die in verwijderd verband met de Bataven w ordt genoem d, is de H uistre, zij- 
rivier van de Aube.

Icium Promontorium, in verband m et de Bataven genoem d, doo r Ptolem eus vlakbij het Flevum  
en de M onden van de Renus (Schelde) geplaatst, is Cap-Gris-Nez en Cap-Blanc-Nez, beide ten 
noorden van Boulogne.

Kekerceim (Lorsch 864) is Quercamps, voorheen K ercam p, op 14 km west van St. O m aars, of 
Querenaing, op 8 km  zuid van Valenciennes.

Kinhem is de plaats O bbinghem  in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina u it 855, is 
Hinges, op 4 km noord-w est van Bethune. Obbinghem is Oblinghem, op 3 km noord-w est van 
Bethune.

Landudi, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Landas, op 19 km noord-oost van D ouai.

Langenrech in de Batua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 788, is Longuerecque, op 
1 km  zuid-oost van Desvres.

Langobardi, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Lompret, op 6 km noord-w est van Rijssel.

Lauri, door de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Lumbres, to t ver in de middeleeuwen 
als L aurentia bekend, op 11 km zuid-west van St. O m aars.

Laurisham, de latijnse o f rom aanse vorm  van de abdij van Lorsch. Hij w ordt enkele malen in de 
akten  genoemd: eenmaal (814) w ordt gezegd d a t goederen overgedragen w orden aan  de H. 
N azarius van Laurisham ; anderm aal (860) d a t in L aurisham  een kerk van St. N azarius staat; 
de derde m aal (863) d a t Laurisham , “w aar het lichaam  van St. N azarius ru s t” , gelegen is in de 
“pagus Renensis” en aan de rivier Wisgoz. M et deze laatste naam  kan  een rivier o f beek 
W eissbach bedoeld zijn. D e pagus Renensis is te Lorsch geheel toepasselijk, ofschoon een 
verw arring met Renus (Schelde) niet uitgesloten behoeft te w orden. O ok deze gegevens tonen 
aan , dat de abdij van Lorsch zich altijd ter plaatse heeft bevonden, en da t de veronderstelling 
van een verplaatsing niet w aarschijnlijk is. “ H et lichaam  van de H. N azarius” zal wel beteke- 
nen dat de abdij van Lorsch relieken van de heilige heeft gehad, die doo r de kopii'st natuurlijk , 
zoals dit schering en inslag was, to t “het lichaam ” werden uitgebreid. St. N azarius, een heilige 
uit de eerste christentijd, heeft in het noorden van F rankrijk  weinig bekendheid gehad, veel 
echter in het zuid-oosten, w aar de legende on ts tond  dat deze heilige en m artelaar u it de 4e 
eeuw in het zuiden van F rankrijk  het Christendom had verspreid, en m eer dan lO plaatsen de 
naam  van St. Nazaire alleen o f in een sam enstelling dragen. In de streek van de goederen van 
Lorsch is alleen Ablain-Saint-Nazaire, het H am alanda van de oorkonden , aan  te wijzen als 
p laats m et een pa tronaa t van St. N azarius, w at des te opm erkelijker is, om dat in de omgeving 
ervan een sterke koncentratie voorkom t van bezittingen van Lorsch. H et is vanzelfsprekend 
een volslagen gemis aan historisch gevoel geweest, dat men een kerk van St. N azarius in de 
nederlandse Betuwe veronderstelde, w aar n iem and ooit van St. N azarius gehoord had  to tdat 
deze lokalisatie p laats vond. H et p a tro n aa t van A blain-Saint-N azaire, doo r de teksten on- 
weersprekelijk m et de B atua verbonden, vorm t een helder bewijs dat deze streek in F rankrijk  
lag.

Ledus, een rivier in verband met de Bataven genoem d, is de Lys o f Leie, weer een voorbeeld dat 
de rivieren verschillende nam en hadden.

Legia, een rivier die genoem d w ordt als grens tussen de B ataven en de Caleti, is de Lys in F rank 
rijk, de Leie in V laanderen.

Lemonici, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 
Lim ont-Fontaine, op 9 km  noord  van A vesne-sur-Helpe.

Leuci, een gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Toul.
Levesano, d o o rd e  Peutinger-kaart in d e  Patavia geplaatst, is Lavende, op 15 km noord-oost van 

Bethune.
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Levetlaus in T axandria, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 712, is Laventie, op 15 
km noord-oost van Bethune.

Liane. Zie Salm ana.
Lincera in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper

lecques uit 867 en 876, is Linzeux, op 10 km  zuid-oost van St. Pol.
Lingones, een gallische stan die bondgenoot was in de O pstand van de B ataven, waren de be

woners van Langres, M arne.
Linterwic, in de B atua, genoemd in een oorkonde van W erethina uit 855, is Linzeux, op 10 km 

zuid-west van St. Pol.
Lipia o f Lippia, een rivier verschillende malen in verband  m et de B atua genoem d, zowel door de 

berichten van de klassieken als in de berichten over de Saksen, is de Lys o f Leie. Lippiae- 
brunnon, de bron van de Lipia o f Lys, is bew aard gebleven in de p laatsnaam  Lisbourg, op 17 
km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise. De duitse Lippe is nooit in de teksten bedoeld.

Loffna in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 788, is Long- 
fosse, op 2 km zuid van Desvres.

Longi Pontes, in verband met de Bataven genoem d, is Longfosse, op 3 km zuid-west van 
Desvres.

Lotde (Lorsch 891) is Louches, op 4 km noord-w est van Tournehem .
Lugdunum Batavorum, een der twee hoofdsteden van de Bataven, doo r Ptolem eus met juiste en 

betrouw bare coordinaten in het noord-w esten van F rankrijk  neergezet, door de Peutinger- 
kaart in de Patavia geplaatst, is Leulinghem, op 2 km noord-oost van M arquise (N.B. N iet te 
verw arren met Leulinghem , op 7 km west van St. O m aars).

Lullingas in de B atua, genoemd in een oorkonde van Eperlecques uit 781, is Leulinghem, op 7 
km zuid-west van St. O m aars, o f  Leulinghen, op 2 km  noord-oost van M arquise.

Lupia, een andere schrijfwijze voor Lipia. Zie aldaar.
Lupia, door Ptoleumeus genoem d w anneer hij het noorden  van F rankrijk  beschrijft en daar 

kennelijk als stad bedoeld, is Louvigny-Quesnoy, op 16 km zuid-oost van Valenciennes.
Lusgosesbach (Lorsch ca. 1050) is Lozinghem, op 10 km west van Bethune, o f Lottinghen, op 

7 km west van Desvres, o f Lostebarne, gehucht van Louches, op 4 km noord-w est van T ou r
nehem. D e uitgang “ bach” wijst op een germ aanse kopiist die de naam  misschien niet ju ist 
heeft overgebracht.

Luvigus in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 794 en daar verkeerd ge- 
schreven als luvigus, is Lugy, op 10 km  noord-oost van Fauquem bergues.

Lygii, een germ aanse stam in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Ligny- 
Thilloy, op 23 km zuid van A trecht,

M aandra (Lorsch 864) is M anin, op 19 km west van A trecht, ofM aninghem ,op  13 km zuid-west 
van Fauquem bergues.

Machonvillare in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 832, is M agnicourt- 
en-Comte, bij A trecht, o f M agnicourt-sur-Canche bij St. Pol. Zie ook W achconvillare.

M aguntia, doo r de G eograaf van Ravenna in verband m et de B atua genoem d, kan M aing zijn, 
op 6 km zuid-west van Valenciennes.

M alberc (Lorsch ca. 1050) kan M aubreucq zijn, gehucht onder de gemeente Lum bres, w aar- 
schijnlijker is het Malbrecq onder Boulogne.

M anaricium, volgens het Itinerarium  A ntonini tussen T raiectum  - Tournehem , A trecht, D oo r
nik en Cassel gelegen en niet op de Peutinger-kaart voorkom end, is Merville, op 17 km oost 
van A ire-sur-la-Lys, voorheen bekend als M enreville. M anare betekent uitstrom en. D e plaats 
ligt w aar verschillende rivier o f beken u itstrom en in een groot m oerasgebied. De etymologie 
van Gysseling, die de p laatsnaam  op M aurik in de nederlandse Betuwe legt, is volslagen on- 
aanvaardbaar, om dat hij een taalkundig  verband probeert te leggen tussen een rom aanse en 
een germ aanse naam , bovendien om dat de naam  van M aurik pas in de 12e eeuw voor het
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eerst verschijnt.
Manimi, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 

Manin, op 18 km oost van A trecht. Zie ook M aandra.
Maquila o f M eckela, in de B atua, genoem d in oo rkonden  van Eperlecques u it 814 en 832, is 

Macquinghen, gehucht van T ingry, op 3 km van Sam er, o f  het gelijknam ige gehucht van Bainc- 
thun, op 5 km zuid-oost van Boulogne.

Mararmanis, door Ptolem eus een haven genoem d en vlakbij de M onden van de Renus (Schelde) 
geplaatst, kan Merville zijn, w anneer de naam  van M anaricium  zou zijn afgeleid. D e naam  
kan ook verband houden met de M orini.

Marcomanni, de germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Marconne, op 1 km zuid van H esdin.

Marsaci, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de B ataven, waren de bewoners van Marchiennes, op 15 km  noord-oost van D ouai.

Marsi, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Marck 
bij Calais.

Martfelde in de pagus T esterbant (T axandria o f W estrachia), w aar de abdij van Lorsch ca. 770 
goederen ontvangt, die later blijken te ressorteren onder haar kerk van St. N azarius te A blain- 
Saint-N azaire, is Merville, op 17 km oost van Aire.

Martres in de pagus T esterbant (Taxandria o f  W estrachia), genoem d in een schenking van 815/ 
30 aan de abdij van Lorsch voor haar kerk van St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Mar- 
thes, gehucht van M am etz, op 5 km west van Aire.

Marvilde (Lorsch 814) is Merville, op 17 km  oost van A ire-sur-la-Lys, o f Maresville, op 7 km 
oost van Etaples.

Matilone, op  de Peutinger-kaart in de Patavia verm eld, is Le Mat, een wijk van H erm elinghen, 
op 11 km  oost van M arquise.

Matringa in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in oorkonden  van E per
lecques uit 777 en 798, is Matringhen, op 8 km  zuid-oost van Fauquem bergues.

Mattiaci, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O p
stand  van de Bataven, is Mastaing, op 17 km zuid-west van Valenciennes.

Mediolano, door het Itinerarium  A ntonini als de volgende p laats in noordelijke richting na 
C olonia T rajana - Trazeignies genoem d, is Moignelee (B.), op 10 km noord-oost van Charle
roi.

Medona in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 786, is Moyen- 
neville, op 12 km zuid van A trecht.

Menapia, door sommige schrijvers als identiek met B atua beschouw d, ook genoem d bij de O p
stand van de Bataven, is de landstreek w aarvan de hoofdplaats Cassel genoem d werd Castel- 
lum  M enapiorum . Om een en ander wat beter te laten kloppen, heeft men de M enapii in Zee
land en N oord  B rabant neergezet, wat volslagen onjuist was.

Meginhardeswich (Lorsch 814) is Manighen-Wimille, op 6 km  noord-oost van Boulogne. Deze 
lokalisatie w ordt bevestigd doo r een bericht over de N oorm annen.

Mermerdinga in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 895, is Mazinghem, op 5 km zuid van Aire.

Midningi in de B atua, genoemd in een lijst van W erethina uit 855, is Moyenneville, op 12 km zuid 
van A trecht.

Millinga “ in pagus D ub la” (Lorsch 793) is Millonfosse, op 23 km  noord-oost van D ouai. De 
Dubla is de Deule.

Monicesloc in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Monnecove, gehucht van 
Eperlecques, o f Monneville, op 9 km noord -oost van St. Pol.

Mons Taunus, een plaats in verband met de B atua genoem d, is Montigny-en-Cambrin bij K am e
rijk, o f Montigny-en-Ostrevant bij D ouai, o f Montigny-en-Gohelle bij Lens. D e nam en M on-
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tigny zijn overigens nog veel talrijker.
Montis, in een oorkonde van Eperlecques u it 699 in de pagus Tulpiacensis genoem d, da t op- 

gevat m oet w orden als de Deule, is Deulemont, op 16 km  noord-oost van Rijssel.
Morini, de gallische stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand van 

de Bataven, w aren de bewoners van Terwaan. In  de 7e eeuw is St. O m aars een centrum  van de 
M orini geworden.

M osa, doo r Ptolem eus vlakbij de M onden van de Renus (Schelde) gesitueerd en do o r graden 
nader aangegeven, is de Canche. M osa is een algem ene naam  voor rivier die soms gebruikt 
w ordt in een verband w aar hij niet simpelweg m et M aas vertaald  kan w orden. “M oeze” be- 
tekent in het V laams kreek o f m odderige u itstrom ing van een rivier. H et is w aarschijnlijk dat 
in enige latere teksten de naam  in deze betekenis is gebruikt.

M urirato in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 832, is Mo- 
riaucourt, gehucht van de gemeente H ern icourt, op 4 km noord-w est van St. Pol.

Naharvales, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Neuvireuil, op 12 km  noord-w est van A trecht.

N aristi, de germ aanse stam  in verband m et de B ataven genoem d, waren de bew oners van No- 
reuil, op 17 km  zuid-oost van A trecht.

Navalia, de rivier w aar Julius Civilis zich na de O pstand van de Bataven aan Cerialis overgaf, 
is de Nave bij Lillers.

Nedervurdhi in de B atua, d o o r een lijst van W erethina uit 855 genoem d, is La Heronnerie, voor
heen N ederhove genaam d, leengoed onder de gem eente Bazinghen, op 3 km  noord-w est van 
M arquise.

Nemetaco, op de Peutinger-kaart vlakbij de B atua geplaatst, in de berichten over de N oorm an
nen verschillende malen in verband met N oviom agus en de B atua genoem d, is Atrecht.

Nerschina (Lorsch 863), vrijwel zeker een verschrijving die als V erschina m oet w orden gelezen. 
kan  Verschin zijn, op 16 km  noord-oost van St. Pol-sur-Ternoise. Zou de naam  als Merschina 
gelezen m oeten w orden, dan is het Merckeghem, op 13 km noord  van St. O m aars.

Nerteriani, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Niergnies, op 3 km  zuid van Kamerijk.

Nervii, de germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de B ataven, waren de bewoners van Bavay.

Nigropullo, door de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Noires-Terres onder A rdres.
Nigrum Fluvium, in verband met de Bataven genoem d, is de Noir-d’Aa, voorheen een zijrivier 

van de Aa. De Aa, voorheen Albis, was de “ w itte rivier” ; de andere de “zw arte rivier” ; de 
tegenstelling bewijst al d a t het duo bij elkaar hoort. D e opvatting  van N eckar was onjuist.

N inttaci, door de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia genoem d, is Noizy-le-Comte, Aisne.
Niol (Lorsch 891) kan Nielles-les-Calais zijn, o f een der talrijke Noyelles. M ogelijk m oet Viol 

gelezen worden en dan is het Violaines, op  11 km oost van Bethune.
Nocdac en Noita, door de G eograaf van R avenna genoem d in verband m et andere p laatsen  in 

de B atua, m oet waarschijnlijk als dezelfde p laats w orden opgevat, Noeux-les-Mines, op 6 km 
zuid van Bethune. Deze lokalisatie is w aarschijnlijker dan Noeux-les-Auxi.

Noita, doo r de G eograaf van  Ravenna in verband m et de B atua genoem d, kan  een van de vijf 
Noyelle o f Noyelles zijn tussen A trecht en Rijssel.

Nommero o f N uom ere in de B atua, genoem d in oo rkonden  van Eperlecques uit 776 en 814, is 
Nomain, op 18 km noord-oost van Desvres.

Nonmodoca, in een bericht over de N oorm annen  u it 863 in nauw  verband m et D orestadum  en 
de B atua genoemd, is een andere schrijfwijze voor Nemetacum - A trecht.

Noordelijke Oceaan, in verband m et de Bataven genoem d m oet, uit hoofde van de bij de klas- 
sieke schrijvers gebruikelijke w est-orientatie, als W estelijke O ceaan verstaan w orden en 
du id t de Atlantische O ceaan aan, wat som m ige schrijvers zelfs woordelijk zeggen w anneer zij
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hem  W estelijke o f A tlantische noemen. W anneer men hem  algem een als N oordzee opvat (en 
laat men niet proberen  te on tkennen, dat dit de algemene opvatting  was !), dan  kan m en alle 
gefilosofeer over rom eins N ederland herzien d aa r men op de verkeerde zee aan  het zwalken 
was.

Nordmora in  de B atua, genoemd in een lijst van W erethina u it 855, is Norrent-Fontes, op 5 zuid 
van Aire.

Nordosquavi, in een bericht uit 748 in verband m et de B atua genoem d, is Nordausques, op 2,5 km 
noord-oost van Tournehem .

Northgowe (Lorsch 793) is de N oordgouw  die boven A trecht lag. Zie Ostergo bij de nam en van 
W erethina. Zou in de tekst een p laatsnaam  zijn bedoeld w at mogelijk is, dan Noordpeene, op 
6 km west van Cassel, o f  Nordausques, op 2,5 km  noord-w est van Tournehem .

Novarii, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van 
Nouart, Ardennes.

Novesio, doo r de G eograaf van Ravenna in verband met de B atua genoemd, kan Noeux-les- 
Mines zijn, op 6 km zuid-oost van Bethune.

Novesium, genoem d als eindpunt van de verdedigingslinie, die D rusus in 9 voor Chr. vanaf 
Boulogne liet aanleggen, eveneens verm eld in 359 als sta tion  voor het g raan transport, is Nou- 
vion-sur-Meuse, op 10 km zuid-oost van Charleville-M ezieres. De verw arring met Neuss (D.) 
was vrijwel onverm ijdelijk, vooral toen men het g raan transport door N ederland rekonstru- 
eerde, .dat immers door de M onden van de Renus naar Gallia werd vervoerd. Niets belet de 
fabeldichters, zelfs niet het feit d a t in N ederland geen enkele Rom ein m eer te bekennen was.

Nuithones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 
Noeux-les- Mines, op 6 km  zuid van Bethune, e n /o f  Noeux-Les-Auxi, op 4 km noord-oost van 
Auxi-le-Chateau.

Obbinghem in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Oblinghem, op 3 km 
zuid-west van Bethune. Zie ook Kinhem.

Odarwic. Zie Podarwic,
Odeheimero (Lorsch 863) is Odometz, op 11 km noord  van Valenciennes.
Odigmore in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Audinghen, op 8 km  noord- 

west van M arquise.
Officinus in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 690, is Offin, op 12 km 

zuid-oost van M ontreuil.
Oppidum Batavorum. Zie B atavodurum .
Ortinon in T axandria, w aar de abdij van Lorsch in 816 goederen ontvangt voor haar kerk van 

St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Ourton, op 14 km zuid-west van Bethune.
Osi, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Ochte- 

zeele, op 6 km  noord-w est van Cassel.
Ossewilre in de pagus Renensis - van de Schelde, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 

835, is Bissezeele, op 13 km noord-oost van Cassel.
Ostergo o f O strachia is de landstreek ten oosten van A trecht, die vandaag aan  de dag nog de 

naam  van O strevant draagt. Zie ook W estrachia en T axandria.
Otringas in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 

Eperlecques uit 803, is Outrebois, op 23 km zuid-west van St. Pol.
Oxiones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van 

Oxelaere, op 2 km zuid van Cassel. Er blijkt dat de Osi en de Oxiones vlakbij e lkaar zaten; 
toch onderscheidt Tacitus hen in twee stam m en.

Padrabrunnon betekent in veel teksten Pierrefonds, op 25 km  zuid-oost van Compiegne. In de 
berichten over de N oorm annen en Saksen duidt het Pierremont aan, op 6 km noord-w est van
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St. Pol-sur-Ternoise. Dezelfde naam  is later in gebruik genom en voor Paderborn, wat pas 
ruim  in de 9e eeuw geschiedde.

Palethe, genoem d in verband m et M arvilde - Merville in een schenking van 816 aan de abdij 
van Lorsch voor h aar kerk van St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is verm oedelijk geen 
plaatsnaam  doch m oet gelezen w orden “ in palude” - in het moeras.

Patabus, een rivier, w ordt d o o r de Peutinger-kaart genoem d als identiek met de Vahalis - Oise. 
H et is een voorbeeld te meer, d a t de rivieren onder verschillende nam en voorkom en.

Patavia w ordt door de Peutinger-kaart als naam  van de B atua gegeven. Zelfs deze naam  heeft 
een doublure in Passau, dat ook  Patavia w erd genoemd.

Pepingen o f Pippingen in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in oo rkon
den van Eperlecques uit 768 en 775, is Aubin-Saint-Vaast, op 5 km noord-w est van H esdin.

Peucini, eeri germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Pui- 
sieux, op 20 km  zuid-west van A trecht. V erder zuidw aarts kom t dezelfde naam  nog tien m aal 
voor.

Pheleppe (Lorsch 891) is Phalempin, op 12 km zuid van Rijssel.
Picti, een germ aanse stam in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Pihen, 

op 8 km zuid-west van St. O m aars, o f  Pihen-lez-Guines, op 6 km west van G uines.
Pifflgen in de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 789, is Peuplingues, op 7 km 

zuid-west van Calais.
Podarwic (Lorsch 863) lees: Odarwic is Audruicq, op 8 km noord-oost van Tournehem . Zie: 

D orestadum .
Pontes Scaldis, door de Peutinger-kaart naast de Patavia genoem d, is Escaupont, op 3 km zuid- 

west van Desvres.
Portus Gessoriacus. Zie G essoriacus.
Quadi, een germ aanse stam in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Quae- 

dypre, op 3 km zuid van W inoksbergen.
Quadriburgium, in 359 genoem d als een der stations van het graan transport, is Quaedypre, op 3 

km  zuid van W inoksbergen, o f Quarouble o f Quievrechain, op resp. 8 en 11 km  noord-oost 
van Valenciennes.

Quantia, een rivier, voorkom end in de oo rkonden  van Eperlecques, door Theofried van E chter
nach verkeerd gelezen o f vervalst to t A ran tia , is de rivier de Canche.

Rauraci, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Recourt, op 18 km zuid-oost van A trecht.

Remi, de gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand van 
de B ataven, door de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, w aren de bew oners van het 
land van Reims.

Renensis, als pagus genoem d, duidt in de oo rkonden  van Eperlecques niet de Rijn aan, nog m in
der het land van Rien bij A ntw erpen, doch de pagus van de Renus - Schelde bij de M onden 
van de Renus ten noorden van Boulogne.

Renus of Monden van de Renus, ontelbare m alen in verband met de Bataven en de Batua ge
noem d, door Ptolemeus met juiste en betrouw bare coord inaten  vlakbij en ten noorden van 
Boulogne neergezet, du id t de Schelde aan.

Reple of Replo in T axandria, alleen genoem d d o o r Theofried van E chternach en in het zoge- 
naam de Testam ent van St. W illibrord, is niet terug te vinden in de streek en zal wel een ver- 
schrijving zijn van een andere plaatsnaam .

Reudignes, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Rety, op 14 km noord-oost van Boulogne, e n /o f  als een lichte fonetische verandering kan 
w orden aangenom en, Bettignies, op 6 km  noord  van M aubeuge. W aarschijnlijker is Rading- 
hem, op 6 km zuid van Fauquem bergues, o f Radinghem-en-Weppes, op 11 km west van Rijs
sel.
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Rexna (679) o f Rixna uit de oo rkonden  van St. V aast te A trecht is Rinxent, voorheen als Rixna 
bekend, op  2 km oost van M arquise.

Rigomagus, doo r de G eograaf van Ravenna in verband m et de B atua genoemd, kan Richebourg 
zijn, op 8 km noord-oost van Bethune.

Rincmere (Lorsch ca. 1050) is Rincq, wijk van A ire-sur-la-Lys. Ter p laatse bestaat een uitge- 
strekt m oerasgebied zodat de naam  “ m ere” er geheel toepasselijk is.

Ripuaria, een streek m eermalen in verband m et de B atua genoem d, lag bij de Aisne en de Oise, 
w aar de p laatsnam en Ribecourt van de oude stam naam  der R ipuarii zijn afgeleid. Ripuarische 
Franken is een zuiver geografisch en geen instituioneel begrip. Zie ook  Salii.

Riswich (Lorsch ca. 1050) is Richebourg, op 5 km  noord-oost van Bethune.
Roldingen in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 

Eperlecques u it 774, is Rollancourt, op 15 km  noord-w est van St. Pol.
Rorici, beneficie (Lorsch 860), het leengoed van R oerik de N oorm an. Deze verkreeg D oresta

dum  - A udruicq reeds in 834 in leen, en breidde zijn gebied nadien nog uit. In 857 veroverde 
hij Tournehem  en omgeving. In de oorkonden  van W erethina w ordt zijn gebied als “ Ruric- 
go” genoemd. De oorkonden van Lorsch p laatsen  h aar in de Batua. D oor twee afzonderlijke 
en onafhankelijke b ronnen  derhalve w ordt de fabel weerlegd dat Roerik een gebied aan de 
N ederlandse kust in bezit zou hebben gehad. A ndere bronnen  bevestigen, dat dit een deel van 
Frisia was, zodat in mijn interpretaties alles sluit als een bus, dat in de oude opvattingen staat 
te gapen als een open schuurpoort. De Ruricgo bij A udruicq  is tevens het zoveelste argum ent 
tegen D orestadum  te W ijk bij D uurstede.

Rosmalle in T axandria, w aar de abdij van Lorsch in 816 goederen ontvangt voor haar kerk van 
St. N azarius te A blain-Saint-N azaire, is Roubaix, op 11 km noord-oost van Rijssel. D e naam  
is een verfransing van R osbach, d a t op zijn beurt een germ anisering is van het gallische Ros
malle. M alle is het gallische w oord voor beek o f water.

Rotheim (679) uit de akten van St. V aast te A trech t, is Roeux, voorheen als Rodium  bekend, op 
15 km noord-oost van A trecht.

Rotheri marca (Lorsch 793) kan , w anneer de naam  ju ist is overgebracht, niet in verband worden 
gebracht met het leen van Roerik o f met de andere naam  R uricgo, daar deze pas na 834 zijn 
ingevoerd. Vermoedelijk is het Rodelinghen, op 5 km zuid-oost van Guines.

Rugii, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Rouge- 
fay, op 6 km noord-oost van A uxi-le-C hateau.

Rungon, doo r de G eograaf van Ravenna in verband m et de B atua genoem d, kan Ronchin zijn, 
op 4 km zuid-oost van Rijssel.

Ruosere in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper
lecques uit 806, is Roussent, op 11 km zuid van M ontreuil.

Russingi in de B atua, door een lijst van W erethina uit 855 genoem d, is Rusteghem, leengoed 
onder de gemeente Louches, op 4 km noord-w est van Tournehem .

Ruteni, een germ aanse stam in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Ruitz, 
op 8 km zuid-west van Bethune.

Saksische Eilanden, doo r Ptolem eus geplaatst vlakbij Boulogne, hebben geen taal- o f naam - 
relikten achtergelaten. H un  identiteit m et de nederlandse W adden-eilanden berust op het 
totale m isverstaan van Ptolemeus.

Salii w orden de F ranken  genoem d, die ca. 358 na Chr. in de omgeving van de Sala gevestigd 
waren. De rivier Sala is de Selle, die ten oosten van K am erijk stroom t en ten zuiden van Va
lenciennes in de Schelde valt. De term  Salische Franken is, evenals die van de R ipuarische 
F ranken, een zuiver geografisch en geen institutioneel begrip. Ten onrechte zijn de F ranken 
onderscheiden in deze twee groepen, wat al zonder m eer fout was daar het overgrote deel van 
de F ranken  niet onder een van deze twee noem ers viel. V anzelfsprekend heeft er nooit een 
gouw Salland in N ederland bestaan. D e bladzijden van B lok(o .c. p. 11,15,16, 1 7 ,19)dienen
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als niet geschreven beschouwd te w orden.
Salm ana, een rivier in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 

797, is een foutieve schrijfwijze van de H elena - de Liane bij Boulogne.
Sancti Richerii, in verband met de berichten over de N oorm annen vlakbij de B atua genoem d, 

is Saint-Riquier, op  9 km noord-oost van Abbeville.
Sancti Walarici, in de berichten over de N oorm annen  vlakbij de B atua genoem d, is Saint-Valery- 

en Somme, op 17 km noord-w est van Abbeville. M en m oet het natuurlijk  als een ongepast 
grapje beschouwen, dat som migen dit gegeven hebben toegepast op de St. W alrick-kapel 
onder Overasselt.

Saxonia, het land van de Saksen in het noord-w esten van F rankrijk , heeft een groot deel van de 
B atua om vat. De nam en van de landstreken overlappen elkaar; van geen van beide zijn per- 
tinente grenzen op de kaart te trekken. D e nam en uit de lijst van Frisia en Saxonia zouden 
eigenlijk ook in deze lijst thuis horen.

Scadingas in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 877, is Scadembourg, gehucht van Saint-M artin-au-L aert, op 1,5 km  noord- 
west van St. O maars.

Sceddanvurthe in W estrachia in de B atua, d o o r een lijst van W erethina u it 855 genoem d, is Se- 
quedin, op 7 km west van Rijssel.

Scoti, een germ aanse stam in verband m et de Bataven genoem d, waren de bewoners van Escau- 
dain, op 13 km zuid-west van Valenciennes. D e naam  van Ecottes, op 6 km  zuid-west van 
A rdres, heeft dezelfde afleiding.

Scuffelingen in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 799, is Boufflers, op 14 km  zuid-west van M ontreuil.

Sedlingi in de B atua, door een lijst van W erethina uit 855 genoem d, is Selles, op 6 km  noord- 
oost van Desvres.

Selebach (Lorsch 891) is Zillebeke, op 3 km zuid-oost van leper (B.).
Seltnon in de B atua, door een lijst van W erethina u it 855 genoem d, is Zeltun, leengoed onder de 

gemeente Polincove, op 3 km zuid-oost van A udruicq.
Semnoni, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 

Sempy, op 8 km noord-oost van M ontreuil.
Sequani, een gallische stam in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 

van de B ataven, waren de bew oners van het land van Besangon.
Serima, doo r de G eograaf van Ravenna in verband  m et de B atua genoem d, kan Le Sars zijn, op 

24 km zuid van Atrecht.
Sevenharen (Lorsch ca. 1050) is Sepmeries, op 9 km zuid-oost van Valenciennes.
Sewinaker (Lorsch ca. 1050) is identiek met W inw arflet uit de oorkonden  van T raiectum  en 

wijst een geheel o f gedeeltelijk verland deel van het Alm ere aan, dat later als Suinard o f Zwin- 
a rt in het bezit was van de stad  St. O m aars. D e naam  betekent letterlijk: zwijnaarde.

Siatutanda, door Ptolem eus vlakbij het F levum  o f  A lm ere geplaatst, is Sithieu, de oude naam  
van St. Om aars.

Sicambri o f Sygambri, een germ aanse stam  in verband  met de Bataven genoem d, waren de be
w oners van Cambrin, op 8 km zuid-oost van Bethune.

Sidoia (Lorsch 863) is Sithieu, de oude naam  van St. O m aars, die to t in de 12e eeuw naast die van 
St. O m aars voorkom t.

Sigonna, een rivier in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 866, 
is de Senne.

Silec in de B atua, genoem d in een oorkonde van W erethina uit 855, is Selles, op 5 km  noord- 
oost van Desvres.

Silingi, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Soles- 
mes, op 19 km oost van K am erijk, o f Sailly-lez-Cam brai, Sailly-Labourse, Sailly-Ies-Lannoy,
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Sailly-sur-la-Lys, Sailly-en-Ostrevant, alle in dezelfde streek.
Sinchica, genoem d in verband met de Batua in een bericht over de N oorm annen uit 855, is Sin- 

ceny, op 18 km oost van Noyon.
Sitones, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 

Cysoing, op 13 km zuid-oost van Rijssel.
Smithusen (Lorsch ca. 1050) is Simencourt, op 10 km zuid-west van Atrecht.
Solina. Zie Salm ana.
Sorabi, een gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bewoners van Sorbais, 

A rdennes.
Spana “ in pago Isloi” (Corbie ca. 1060) is Ponche, op 7 km  zuid-oost van Terw aan. Isloi os Isla 

is de Lys.
Spelthorf (Lorsch 891) is Eperlecques, op 10 km noord-w est van St. O m aars. De rom aanse vorm 

Sperliacum  is hier gegerm aniseerd.
Stereontium, door Ptolem eus genoem d w anneer hij de streek van het Flevum beschrijft, is Es- 

treux, op 5 km noord-oost van Valenciennes.
Stillinha Hagamundi (Lorsch 814) m oet verm oedelijk als twee nam en w orden opgevat. Stillinha 

is Estevelles, op 8 km noord-oost van Lens. Hagamundi is Haines, op 9 km noord  van Lens. 
De twee plaatsen , die vlak bij e lkaar liggen, zijn misschien als een leen opgevat.

Sturii, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Es- 
treux, op 5 km noord-oost van Valenciennes. A ndere nam en m et dezelfde afleiding zijn: 
E troeungt en E trun in dezelfde streek.

Suaeconi, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Souchez, op 7 km zuid-west van Lens, o f Souich, op 18 km  zuid van St. Pol-sur-Ternoise.

Suardones, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Sequedin, op 6 km west van Rijssel.

Suevi, een germ aanse stam  in verband m et de B ataven genoem d, waren de bew oners van de om- 
geving van K ortrijk  naar het noorden en het westen, w aar de p laatsnam en Zwevezeele en 
Swevegem nog aan hen herinneren. Zij w orden herhaaldelijk  do o r de klassieke schrijvers ge
noem d. Toen men deze Suevi to t Ju ten  gebom bardeerd  had  en hen in D enem arken, N oor- 
wegen, Zweden en zelfs in Polen (Blok, o.c. p. 29) p laatste, was het hek van de dam  voor de 
w ildste verplaatsingen.

Souiones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, m oeten verm oedelijk ge- 
lijkgesteld w orden met de Suaeconi.

Sunici, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
der Bataven, w aren de bew oners van Somain, op 14 km  oost van D ouai, en Sommaing, op 
10 km zuid van Valenciennes.

Suornom (Lorsch 814) is Sorrus, op 3 km west van M ontreuil.
Swolen (Lorsch ca. 1050) is Solesmes, op 18 km  oost van K am erijk, o f Souich, op 18 km zuid van 

St. Pol-sur-Ternoise.
Sutrachi (Lorsch 845) is de Zuidergouw ten zuiden en zuid-westen van A trecht. Zie Ostergo.
Tablis, op de Peutinger-kaart in de Patavia genoem d, is Etaples, op 11 km noord-oost van M on

treuil.
Tabuda, een rivier, wier m onding Ptolem eus p laa tst ten zuiden van Boulogne, is de Authie.
Taxandria “ sive T esterbanto” (Lorsch 814) is de landstreek ten westen van D oorn ik  en Atrecht. 

O ok in andere teksten w ordt de identiteit tussen beide u itgedrukt, zodat het duidelijk is dat 
m et T esterbant de W esterbant o f W estergo bedoeld was. Blok (o.c. p. 38 ,86 ,90 ,91) kan weer 
een in N ederland nooit bestaan hebbende gouw  afschrijven. Zie W estrachia. Zie ook  de tek
sten 43, 44 en 103.

Taxandria. De valsheid der identifikatie van T axandria  met nederlands N oord B rabant w ordt 
afdoende aangetoond doo r het totaal van de 30 nam en, die de teksten aan Taxandria ver-
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binden: Alfeim, A ngrisa, Budilio, D riele, D ubla, Empele van Lorsch, Em pla van Crespin, 
Eresloch, H aeslaos, H am aritda , H atalle, H enesloth, H ezia, H occascaute, H ulislaum , 
H unsete, Levetlaus, M artfelde, M artras, O rtinon, O sterol, Replo, Rosmalle, Sceddan- 
vurthe, T esterbant, Terchena, W aderloe, W adradoch, Welle, W estrachia.

Tencteri, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
Tangry, op 10 km noord  van St. Pol-sur-Ternoise. Volgens Ptolem eus was hun hoofdstad  
Attin, op 3 km noord-w est van M ontreuil. Tingry, op 16 km zuid-oost van Boulogne, heeft 
dezelfde afleiding.

Terchena, foutief als“Verschena geschreven, een rivier in T axandria, w aaraan de p laats E m p la - 
H am blain-les-Pres van de abdij van Crespin gelegen was, is de Trinquoise, w aaraan die plaats 
inderdaad ligt.

Tervanna, doo r de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, is Terwaan, op 12 km  zuid van 
St. Om aars.

Testrabant. Zie Taxandria en W estrachia.
Teucera, d o o r de Peutinger-kaart bij A trecht en D oorn ik  en vlakbij de Patavia geplaatst, is 

Thievres, op 30 km zuid-west van A trecht.
Teuderium, door Ptolem eus genoem d w anneer hij de streek van het Flevum  o f Almere beschrijft, 

is Douriez, op 12 km zuid-west van H esdin.
Teutones, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van 

Doudeauville, op 6 km zuid van Desvres. De naam  kom t vrij zelden voor bij de klassieke 
schrijvers om dat deze stam  opgegaan is in andere van de streek tussen Abbeville en Boulogne. 
D at zij Gallie waren binnengevallen vanuit het hoge noorden  van D uitsland, is een fabel, ont- 
staan om dat men niet begreep da t G erm ania het gebied van het noorden van F rankrijk  en 
Belgie was, welke naam  van G erm ania volgens Tacitus zelfs exklusief voor dit gebied gold.

Texalia, door Ptolemeus geplaatst op korte afstand ten noorden van Boulogne, is Axles onder 
Coquelles, op 5 km zuid-west van Calais.

Thesla (Lorsch 814) is dezelfde p laats als Texle in de oo rkonden  van Traiectum  en als Texalia.
Thilde in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper

lecques uit 806, is Tilly-Capelle, op 12 km noord-w est van St. Pol.
Thoringia, talloze malen in verband met de Bataven en de B atua genoem d, du id t het land van 

Doornik aan, eerder het land dan  de stad. Blok (o.c. p. 22) m aakt er Tongeren van, wat nog 
een enigszins te vergeven misgreep zou zijn geweest, ware het niet d a t hij die misgreep aan- 
grijpt om  N ederland ook nog “ m erovingisch” te m aken en de merovingische koningen zo 
hoog naar het noorden te trekken.

Thrustlingi in de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is Tourlincthun, gehucht van 
de gemeente W irwignes, op 11 km zuid-oost van Boulogne.

Tilia, verschillende malen in verband met de B atua o f N oviom agus genoem d, is Tilques, op 5 km 
noord-w est van St. O maars.

Traiectum, door het Itinerarium  A ntonini genoem d en geplaatst tussen A lbanianis - A lem bon 
en M annaricium  - Merville, derhalve in de B atua, is Tournehem, op 16 km noord-w est van 
St. O m aars. De juistheid van deze in terpretatie is enkele honderden malen bevestigd doo r de 
p laatsen van kerken en goederen van het bisdom  T raiectum , die in een wijde cirkel rond 
Tournehem  liggen. Na 857, toen het bisdom  en de abdij van St. W illibrord voor de N oorm an
nen hadden m oeten vluchten, de stad verlaten en de zetel van het bisdom  verplaatst waren, 
werd zij soms Vetus Traiectum genoem d, welke naam  ten onrechte in latere afschriften werd 
overgenom en, w aar hij chronologisch niet op zijn p laats is.

Treva, d o o r Ptolemeus genoemd w anneer hij de streek van het Flevum  beschrijft, is Thievres, op 
30 km zuid-west van A trecht.

I
Treveri, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 

der Bataven, waren de bewoners van Trier.
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Triboci, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de B ataven, waren de bew oners van Troisvaux, op 3 km noord  van St. Pol-sur-Ternoise.

Tricesima, in 358 genoem d als een der stations voor het g raan transpo rt, is Troisvaux (zie boven), 
w aarschijnlijker Troisvilles, op 18 km zuid-oost van K amerijk.

Triele (Lorsch ca. 1050) is Trelon, op 14 km  zuid-oost van Avesnes-sur-H elpe, o f identiek met 
D riele, wat w aarschijnlijker is.

Troia, door de G eograaf van Ravenna in verband m et de B atua genoem d, kan Troisvilles zijn, 
op 3 km noord  van St. Pol.

Tropea Drusi, door Ptolem eus verm eld w anneer hij de streek van het Flevum beschrijft, welk 
ereteken de plaats aanduid t van het T eutoburgerw oud, w ordt d o o r hem  in het noorden van 
F rankrijk  gezet. H et was in  de omgeving van Doudeauville, op 6 km  zuid van Desvres.

Tubanti of T huianti, in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Thun-Saint- 
Amand, Thun-Saint-Martin of Thun-1’Evecque, alle drie in de omgeving van K am erijk. De 
T huianti w orden in de 4e eeuw nog genoem d. H et m oet als een ongepast grapje beschouw d 
w orden, d a t Blok (o.c. p. 90) er Twente van m aakt.

Tulpiacensis, een pagus genoemd in een oorkonde van Eperlecques uit 699, m oet w orden op- 
gevat als het land van de Deule. M et de oorspronkelijke naam  Dubla zijn drie vervalsingen 
gepleegd, met het doel om pretenties te stellen bij de D om m el in N oord-B rabant, het land  van 
de Duffel bij Nijmegen en Ziilpich bij E chternach.

Tungri, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de Bataven, waren de bew oners van het land van Doornik. M et de naam  is oplettendheid 
geboden; soms du id t hij de bewoners van T angry o f T ingry aan. Zie Tencteri.

Turnaco, in verband met de Bataven genoem d, do o r de Peutinger-kaart vlakbij de B atua ge
plaatst, is Doornik.

Ubii, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van Au- 
bigny-en Artois, op 14 km noord-w est van A trecht. O m streeks 27 na Chr. verstigde een deel 
van hen zich te Keulen, d a t Colonia A grippinensis gaat heten, m aar w aar ook de naam  van 
Ubii w ordt voortgezet.

Uffeninge in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 817, is Offin, 
op 12 km zuid-oost van M ontreuil.

Usipeti, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, onder andere bij de O pstand 
van de B ataven, waren de bewoners van Weppes, de streek ten westen van Rijssel, w aar de 
naam  W eppes enkele m alen voorkom t.

Uttiloch “ in Felaow a” (Lorsch 793), is Uzelot, gehucht van Leulinghen, op 2 km oost van M ar
quise. Felaowa duidt de streek van het Flevum  o f A lmere aan.

Vaccaci, een gallische stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Vac- 
querie, Somme.

Vada, genoem d in de berichten over de O pstand van de Bataven, is Vaudancourt, op 32 km zuid- 
west van Beauvais.

Vadicasses, een gallische stam  in verband met de Bataven genoem d, w aren de bewoners van 
Waudigny, Meurthe-et-M oselle.

Vahalis, Zie Wal.
Valentinianas, genoem d in verband met de Bataven, is Valenciennes.
Vandili, een gallische stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bewoners van Vau- 

dignies, M eurthe-et-M oselle.
Vangiones, een germ aanse stam  genoemd in verband met de B ataven, onder andere bij de O p

stand  van de Bataven, waren de bew oners van Wannehain, op 15 km  zuid-oost van Rijssel, 
e n /o f  Waudignies-Homage, op 18 km noord-oost van D ouai. Dezelfde naam  kom t in de om 
geving van Metz voor.

Varini, een germ aanse stam in verband m et de Bataven genoem d, waren de bew oners van Va-
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renne o f Varennes o f W arneton. D aar V arenne een 30-tal m alen in de streek voorkom t, is de 
juiste lokalisatie niet te geven.

Vellepe (Lorsch ca. 1050) is Velpit onder D ifques en M oringhem , op 9 km  noord-oost van B ou
logne.

Velwe (Lorsch ca. 1015) is Walle, leengoed onder Saint-Blaise, onderdeel van de gemeente 
Guines.

Venethi, een germ aanse stam  in verband met de Bataven genoem d, waren de bew oners van 
Vendegies-au-Bois, op 24 km oost van K am erijk, o f Vendegies-sur-Ecaillon, op 22 km  noord- 
oost van Kamerijk.

Verdaci, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 
W argnies, op 12 km  zuid-oost van Valenciennes.

Veromandui, een gallische stam  in verband m et de Bataven genoem d, doo r de Peutinger-kaart 
vlakbij de Patavia en N oviom agus geplaatst, w aren de bewoners der streek van N oyon en St. 
Quentin.

Versia, een rivier, verm oedelijk een niet-authentieke bijvoeging in een akte van St. V aast over 
goederen in de Batua, is de Verse in de omgeving van Noyon. H et bewijst dan  wel da t de toe- 
voeging op F rankrijk  betrekking heeft en d aa r is geschied, bovendien dat B atua voor de 
mensen van de streek een bekend begrip was, en niem and het in zijn hoofd kon halen om  in 
een akte over de nederlandse Betuwe de naam  van een franse rivier binnen te futselen, alles bij 
e lkaar afdoende argum enten d a t de aktie niet op N ederland betrekking had.

Vetus Traiectum. Zie Traiectum .
Victrenses, een germ aanse stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van 

Vitry-en-Artois, op 14 km  noord-oost van A trecht, e n /o f  Vicq, op 8 km  noord-oost van Va
lenciennes.

Vicus Meginhardi. Zie M eginhardeswich.
Vilare aan  de A lsantia - de Autie in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in 

een oorkonde van Eperlecques uit 755, is Villiers-sur-Canche, op 17 km zuid-west van M on
treuil.

Vindelici, een gallische stam  in verband m et de Bataven genoem d, w aren de bew oners van Vin- 
celles, M arne.

Vingo, in 359 genoem d als een der stations van het g raan transport, was een der Vis o f Vicq (zie 
Victrenses), o f Wingles, op 8 km noord  van Lens.

Viol. Zie Niol.
Vironum, doo r de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, is Vervins, op 45 km noord-oost 

van Laon.
Virovino, doo r de Peutinger-kaart vlakbij de Patavia geplaatst, is Wervicq, op 17 km zuid-oost 

van K ortrijk. Zie ook B ordonchar.
Vodgariacum, door het Itinerarium  in de nabijheid van de Batua genoem d, is W audrez (B.), op 

26 km zuid-oost van M ons, H enegouwen.
Vogo Dorgiaco, op de Peutinger-kaart in de nabijheid van de Patavia geplaatst, is identiek aan 

Vodgariacum.
Vuerbena. Zie Terchena.
Vurde (W rde) (Lorsch 814) is Vred, op 23 km zuid-oost van Rijssel.
W abarinsis, een pagus, onderdeel van de B atua, talloze m alen genoem d in de oo rkonden  van 

Eperlecques, du id t de streek aan van W avrans-sur-l’Aa, op 11 km zuid-west van St. O m aars 
e n /o f  W avrans-sur-Ternoise, op 5 km noord-w est van St. Pol.

Waderloe in T axandria, genoemd in oorkonden  van Eperlecques u it 703 en 914, is W attrelos, op 
16 km noord-oost van Rijssel.

W adradoch in Taxandria, dat in het zogenaam de Testam ent van St. W illibrord voorkom t als 
een schenking van Angilbaldus (704), is verm oedelijk identiek m et W aderloe. Even mogelijk
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blijft dat het Wardrecques bij St. O m aars was, en de verw arring m et W aderloe al zeer oud is.
Waganleisero of W aganloso (Lorsch 891) is Wagnonlieu, op 7 km  west van A trecht.
Wal fluvium (Lorsch 814), identiek met de V ahalis van het E iland der Bataven bij de klassieke 

schrijvers, duid t de Oise aan. In een enkel geval, w anneer in de 9e eeuw de vorm  Guala ver- 
schijnt, kan deze betrekking hebben op de Gohelle in de omgeving van Noyon.

Waldalingas in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van 
Eperlecques uit 867, is Wailly-Beaucamp, op 7 km zuid-west van M ontreuil.

Warthanc in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eper
lecques u it 895, is Warincthun, gehucht van A udinghen, op 6 km  noord-w est van M arquise.

Wattiacum, zoals verm oedelijk enkele m alen de naam  M attiacum  gelezen m oet w orden, is 
Watten, op 10 km noord-w est van St. O m aars. Zie G uatinum .

Weilosermerde (Lorsch ca. 1050) is Warlencourt-Eaucourt, op 22 km  zuid van A trecht.
Welle “ in pago T esterbant” (Corbie ca. 1060) is Wailly, op 7 km zuid-west van Atrecht.
Werchuserlant (Lorsch ca. 1050) is Wirquin, in de 12 eeuw nog bekend als Werchin, op 12 km 

zuid-west van St. Omaars.
Werthusen (Lorsch ca. 1050) is Verton, op 12km  zuid van E tap les ,o fV erta in ,op  16km zuid van 

Valenciennes.
Wesdereivalde “ in pago Isloi” (C orbie ca. 1060) is W estrehem ,op2km  zuid-west van Terw aan. 

Isloi is het land van de Lys.
Westrachia in  de B atua, genoem d in een lijst van W erethina uit 855, is de W estergo ten westen 

en noord-w esten van A trecht, tegenhanger van de O ostergo, welke naam  nog bestaat in 
O strevant. De gouw  w ordt elders T esterbant o f T axandria genoem d. Blijkens de lijst lag 
Sceddanvurde - Sequedin in W estrachia. Zie ook  T axandria en T esterbant.

Wethlara (Lorsch ca. 1050) is Beaulencourt, op 24 km zuid-oost van A trecht.
Wilre in de pagus van W avrans, onderdeel van de B atua, genoem d in oorkonden van Eperlec

ques uit 867 en 994, is Villers-sur-Authie, op 17 km  zuid-west van M ontreuil.
Wiltz o f W ilz in de pagus van A rdres, onderdeel van de B atua, genoem d in oorkonden  van 

Eperlecques uit 792 en 797, is Welles, gehucht'van  N ordausques, op 2 km noord-oost van 
Tournehem .

Winx in de B atua, genoemd in een oorkonde van Eperlecques uit 786, is Wins, gehucht van de 
gemeente Blendecques, op 4 km zuid-oost van St. O m aars.

Wirem in de B atua, in een lijst van W eretha uit 855 genoem d, is Wierre-au-Bois, op 14 km zuid- 
oost van Boulogne.

Wis in de pagus van de B atua, genoemd in een oorkonde van Eperlecques uit 801, is Wismes,op 
17 km  zuid-oost van St. O m aars.

Wisside “ in pago Felue” (Corbie ca. 1060) is Wissant, op 16 km  zuid-west van Calais. Felue 
du id t de streek van het Flevum o f A lmere aan.

Wisurgis, een rivier w aarvan Ptolem eus de m onding vlak boven Boulogne p laatst, is de Wime- 
reux.

Wolfsvalt in de pagus van de B atua, genoem d in oorkonden  van Eperlecques uit 794 en 801, is 
Wolphus, gehucht van Zouafques, op 1,5 km noord-oost van Tournehem .

Wulfara (679) genoem d in de akten van St. Vaast te A trecht, is Wulverdinghe, op 9 km noord 
van St. Om aars.

Zegolt (Lorsch 793) is Seclin, op 10 km zuid-west van Rijssel. Deze lokalisatie is w aarschijn- 
lijker dan  die van Zeggerscappel, op 17 km noord-oost van St. O m aars.

Zuttinge in de pagus van de B atua, genoem d in een oorkonde van Eperlecques uit 817, is Zud- 
hove of Zuthove, welke naam  vierm aal in de streek voorkom t zodat het niet mogelijk is de 
juiste aan  te wijzen.
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KONKLUSIE

De 550 eigen en om ringende nam en van de B atua liggen alle in F rankrijk  en V laanderen. D aar- 
onder vorm en de 82 nam en uit “ G erm an ia” van T acitus en de 130 nam en uit de oo rkonden  van 
Lorsch de meeste kom pakte onderdelen, die zich kategorisch verzetten tegen elke m anipulatie 
of poging to t verplaatsing, om dat deze kom plexen zo overduidelijk in F rans V laanderen thuis 
horen dat alle bataafse m ythologie van N ederland uit de 17e eeuw ! daartegen niet opgewassen 
is. D a t echec is trouw ens niet van vandaag o f gisteren. Nog nooit is een van deze 130 namen van 
Lorsch uit de Batua in Nederland aangewezen. En toch durven de nederlandse historici de Be- 
tuwe als de klassieke B atua blijven verkopen, die doo r zo’n overvloedig nam en-m ateriaal ge- 
dokum enteerd  is als wellicht geen ander historisch landschap. Tussen de Batua en het karo- 
lingisch N oviom agus bestaat een onverbrekelijk verband. Uit oogpunt van objektief historisch 
onderzoek m oet dus ook de juiste plaats van de B atua worden onderzocht. Begint men daar 
serieus aan , dan  kom en de bewijzen te voorschijn , niet een p aar die misschien nog diskutabel 
zouden zijn, doch een overstelpend aanta l, w aarbij een diskussie over een o f een p aar konkrete 
gevallen zelfs overbodig is. Een en ander toon t aan  dat het B ronnenboek van Nijm egen een lu- 
gubere klucht heeft opgevoerd doo r wat uit hun verband gerukte N oviom agus-teksten voor Nij
megen te presenteren en de 550 B atua-teksten onder het vloerkleed te vegen. H et m oet precies 
en heel duidelijk gezegd w orden, zodat het eindelijk eens goed doordringen kan to t hen die nog 
moeite hebben met een volledig doorzicht van de m ythen. Nijm egen wist terdege dat de B ataaf
se Betuwe een fabel was, w aaruit geen bewijs ten gunste van Nijm egen te pu tten  is, want het pre- 
senteert er geen, terwijl van de andere kan t gepoogd w ord t via enige terloops genoem de plaatsen 
Nijmegen karolingisch te m aken.Ik  zou toch denken dat de B atua, talloze m alen in verband met 
N dviom agus genoem d, de eerste weg had m oeten zijn. D at is dan ook  de juiste reden voor het 
overslaan van de Batua-teksten. H et spreekt vanzelf d a t men dit niet vermeld vindt in de inlei- 
ding op het B ronnenboek, w aar de lezer een enorm  rad  voor de ogen krijgt gedraaid over de 
“ w etenschappelijke” aanpak van het probleem . E r staat natuurlijk  niet in, dat de w erkgroep 
van studenten het konsigne had gekregen om de B atua m aar te laten liggen w aar zij ligt, nam e- 
lijk in Frankrijk .

RONDEDANS OMHEEN DE BATAVIA

Blijkens Tacitus’ “Germania" en zijn andere geschriften lag de Batavia of het Eiland 
van de Bataven in Frankrijk, door frans en vlaams gebied omrlngd, op 300 km afstand 
van de nederlandse Betuwe, die en bodemkundig en naamkundig pas 10 eeuwen later 
ontstond. De franse Batua was aan alle kanten afgegrendeld door de volgende stam
men en streken:

Nemetes - Atrecht.
Ubii - Abigny-en-Artois.
Triboci - Troisveaux.
Mattiaci - Mastaing.
Tencteri - Tangry.
Vangiones - Wannehain.
Chamavi - Camphin.
Navalia - Nave.

Renus - Schelde.
Morini - Terwaan.
Marsaci - Marck.
Menapii - Cassel.
Wattiaci - Watten.
Chatti - Katsberg.
Hercynische Woud - Katsberg. 
Frisones - Vlaanderen.
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Usipeti - Weppes. 
Bructeri - Broxeele. 
Tungri - Doornik. 
Suevi - Kortrijk. 
Canninefati - Genech. 
Chauci - Chocques.

Angrivarii - Angres. 
Cherusci - Cherisy. 
Lupia - Lys.
Ampsivarii - Ambrines.
Baetasi - Bettignies. 
Nervii - Bavay.

Derhalve zijn de Bataven in Nederland een mythe, is de naam Noviomagus voor ro- 
meins Nijmegen een noggroterefabel, en isW ijk bij Duurstede niets anders dan de 10e 
of 11e-eeuwse piraten-nederzetting Munna, zoals de opgravingen hebben aange- 
toond, al liet de R.O.B. mij de juiste naam aandragen. Tacitus lost in een slag alle histo
rische mythen van Nederland op, tot en met die van de Friezen. Althans: wanneer men 
hem leesten niet opdeNijmeegseZeven Heuvelen van de900overslagenveegt. Ptole
meus bevestigt hem met betrouwbare coord inates Overigens doen dit alle romeinse 
schrijvers, op voorwaarde dat men de “Monden van de Renus” op de juiste plaats situ- 
eert, recht tegenover het engelse Kent, wat zij bij herhaling zeggen. De nederlandse 
historici staan op te brallen tegen de klassieke schrijvers, to ttoppunt van wetenschap- 
pelijke farce en drama, nadat en omdat zij ze niet gelezen hebben.

De juiste ligging van de Batua in Frankrijk wordt bevestigd door de ca. 500 plaatsnamen 
in en random de Batua. Ergo: kan men inpakken met alle verhalen over romeins Neder
land, vooral met het zogenaamde “ nederlandse" gedeelte van de Peutinger-kaart, 
waarin “ Patavia” staat. Dat is het land van Bethune. De in Nederland aanwezige ar- 
cheologica uit de romeinse periode moeten een totaal nieuw kommentaar krijgen. Het 
is dan ook overduidelijk, waarom de archeologen Bogaers, Haalebos, Sarfatij en 
Bloemers (waar was Van Es?) te hoop liepen voor het Bronnenboek van Nijmegen. 
Wanneer d it op de juiste wetenschappelijk manier was gemaakt, moest het een hoogst 
gekwalificeerd historisch werkstuk zijn geworden uit het nog specialistischer vak van 
bronnen-uitgave en tekstkritiek, het terrein van ervaren medievisten, waarvan de ar
cheologen geen kennis en waar zij geen bevoegdheid hebben. Het treden buiten hun 
eigen discipline was de laatste vertwijfelde poging, om via Nijmegen de dodelijke kon- 
sekwenties der misgrepen over romeins Nederland uit het zicht te houden. Want als 
karolingisch Nijmegen afgaat, dan voIgt automatisch de hele berg literatuur over ro
meins Nederland de brede weg der blunderingen. Dat hebben de leken gelukkig al 
door.

Bij herhaling heb ik erop gewezen dat de massa plaatsnamen die de bronnen in de Ba
tua noemen, volgens de gangbare verhaaltjes in de nederlandse Betuwe moeten heb
ben gelegen. Daaruit voIgt met ijzeren konsekwentie dat zij die de identiteit van Batua 
en Betuwe voorstaan, verplicht zijn die namen en plaatsen in de Betuwe en in de buurt 
van Nijmegen aan te wijzen en uit de regionale bronnen bevestigingen daarvan aan te 
voeren. Inderdaad: verplichtzijn, daarditeen dermeestfundamentale regels van histo
risch onderzoek is, en het niet aangaat honderden contra-bewijzen van tafel te vegen. 
De afliegers wagen zich daaraan echter niet, omdat zij geen enkele naam in de Betuwe 
weten te vinden en het geen zoden aan ded ijkze t het met een paar plaatsnamen te pro- 
beren, die dan toch weer in Frankrijk blijken te liggen. Het is geen prettigetaakte moe-

BATUA, TOETSSTEEN VAN DE AFLIEGERS
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ten zeggen waar het op staat, doch het moet in godsnaam maar gebeuren. Zij zijn on- 
wetenschappelijke brallers, die alle teksten afliegen welke hen tegenspreken en, om
dat zij zo hoog opgeven over hun kennis van de geschiedenis en aangenomen moet 
worden dat zij die teksten kennen, presenteren zij zich als welbewuste geschiedver- 
valsers. Wanneer het een simpel geval was, waarop weinig gebouwd kan worden, zou 
ik nog zwijgen, m aar't zijn honderden gevallen, zodat hun afliegen nog groter is dan 
hun brallen. Dit klemt natuurlijk even indringend voor de Brabantse als voorde  Nij- 
meegse afliegers. De oorkonden van Eperlecques (en niet van Echternach!) noemen 
een hele serie plaatsnamen in de Batua, en Taxandria lag naast de Batua, zodat Camps 
en Bijsterveld veel meer overslaan dan zij claimen. Zij blijven maar schermen met vier 
namen, waarvan de abdij van Echternacht inde 13e eeuw ten onrechte had gedachtdat 
die in Brabant lagen, en zij slaan er vijfhonderd over waarmee ze geen raad weten en 
die ze dan maar als gloeiende kolen laten vallen. Gelukkig is er een Tacitus geweest, 
die dit botte en massale afliegen eens en voorgoed aan de kaakstelt. Gelukkig is daar
na een Bronnenboek van Nijmegen gekomen, dat in zijn afgang het hele W illibrord- 
gedaas van Brabant met zich sleurt. Nuzal eenieder wel begrijpen waarom Camps nog 
eens de rokende barricaden van Nijmegen moest beklimmen.

TAXANDRIA EN "BRABANTS HEEM”

De romeinse geografische bronnen maken duidelijk dat Taxandria of Testerbant, of 
Westerbant of Westrachia een frans landschap was. De drie namen Taxandria, Tester
bant en Westrachia worden als voile synoniemen door elkaar heen gebruikt. Wanneer 
Taxandria in Nederland lag, dan moest het in elk geval in Friesland worden gezocht en 
niet in Brabant. Dat is ook de reden waarom het heleTaxandria-verhaal nooit in Neder
land heeft geklopt. Kijk maar bij Blok (o.c. p. 38,96,90, 91), die een geheel andere ver- 
sie over Teisterbant geeft dan Camps over Taxandria; en toch was het een en hetzelfde 
landschap. Plinius, die ca. 70 na Chr. schreef, toen Brabant in de moederschoot van de 
historie lag en nog niet door een romeinse voet was geraakt, is de eerste die over de 
Texuandrii spreekt, die hij naast de Menapii van Casselen de Morini van Terwaan situ- 
eert. Om een en ander kloppend te krijgen, zet Van Es de Menapii dan maar in Brabant 
neer. Derhalve: droeg het landschap al lang zijn naam en was het als zodanig in Grie- 
kenland bekend, zodat het onmogelijk Brabant kan zijn geweest. U it andere romeinse 
bronnen kan worden afgeleid, dat het landschap naast de streek van Ostrachia - Ostre- 
vant bij Atrecht en naast de Batua van Bethune lag. Vroeg-middeleeuwse teksten tonen 
aan, dat het naast de Menapii van Cassel lag, naast Thoringia - Doornik, naast de Sa- 
lische Franken aan de Selle bij Kamerijk, naast de Duplao - Deule en niet naast de ver- 
valste Dutmala - Dommel, naast de Noordgouw boven Atrecht (ten zuiden van Atrecht 
lag de Zuidgouw), naast de Renus - Schelde, naast Dorestadum - Audruicq, naast de 
Frisones van Vlaanderen en naast Henegouwen. De term Taxandria, afgeleid van “ texe- 
re” - weven, die weefland betekent, bevestigt de juiste lokalisatie tot op vandaag, want 
dit gebied heeft de traditie van het friese laken de eeuwen door voortgezet. Inhoudelijk 
past de naam van Taxandria dus allerminst op Brabant. De goederen van de abdij van 
Lorsch in Taxandria en in de Batua, een komplexvan 130 plaatsnamen, liggen vanzelf- 
sprekend in de streek van deze plaatsen, namelijk in de buurt van Rijssel en in het land 
van Bethune. Daarin komen 30 plaatsen in Taxandria voor, die alle ih Frans Vlaanderen 
zijn aan te wijzen en nooit in Brabant hebben bestaan. De daarvoor bij elkaar gefanta- 
seerde plaatsen liggen in Brabant in het transgressie-gebied, dat pas in de 10e eeuw
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vrij van water begon te komen. Tot toppuntvan klucht toont de regionale geschiedenis 
aan, dat de brabantse plaatsen op z’n vroegst pas in de 12e eeuw zijn ontstaan. Ergo is 
het neerleggen van 25 plaatsen en kerken van St. W illibrord van de 8e eeuw uit de oor
konden van Eperlecques een regelrecht gedaas, daar die plaatsen in Taxandria gesitu- 
eerd worden, Taxandria niet in Brabant lag en de brabantse plaatsen niet bestonden. 
En ondanks dat ik d it al afdoende in mijn “Vraagstukken..." uit 1965/66 had bewezen, 
waar ik de vervalsingen van Echternach met de oorkonden van Eperlecques (het sub- 
tiele verschil waar alles om draait) tot in de finesses heb ontleed, heeft Camps die oor
konden als authentiek brabants bezit in zijn Brabants Oorkondenboek opgenomen 
met het resultaat dat daar nu 60 franse bladzijden in staan! Ik werd door hem wegge- 
sneerd met de machtige zin “dat een goed archivaris daarom nog niet een goed histo- 
ricus is” , wat natuurlijk als een dubbele boemerang werkt.

TAXANDRIA AAN DE SCHELDE

De Texuandrii worden voor het eerst door Plinius genoemd (zie tekst 44). Hij zegt dat 
ze aan beide zijden van de Schelde! wonen. Opmerkelijk is dat Plinius hier Schelde 
schrijft; ’t lijk t erop dat hij voorzien heeft hoe grandioos men zich met Taxandria zou 
gaan vergissen en desondanks heeft het niet geholpen dat hij dezenauwkeurige plaats- 
bepaling gaf. Onmiddellijk na hen komen, ook langs de Schelde, de Menapii van Cas
sel en de Morini van Terwaan. Ten overvloedezegt Plinius dat de Texuandrii onder ver
schillende namen voorkomen, wat betekent dat zij soms werden aangeduid met de al- 
gemene naam van de streek, een andere maal met hun eigen stamnaam. Dit verklaart 
ook, waarom later Taxandria de streeknaam is geworden. Het betekent echter ook, dat 
dit gegeven allerminst in Brabant geplaatst kan worden, waar de Texuandrii zowel his- 
torisch als archeologisch al in de lucht hangen, en van andere stammen of namen al 
helemaal geen sprake is. Dan moet ook aangenomen worden wat bij Tacitus zohelder 
aan het licht treedt, namelijk dat deze stammen op een betrekkelijk klein grondgebied 
woonden, met als middelpunt de plaats waar de naam van de stam is achtergebleven. 
Dit wordt bewezen door de ca. 80 stammen die Tacitus noemt en die vastgepind moe
ten worden op hun hoofdplaats, al zijn erverschuivingen opgetreden, waarvan Tacitus 
al enkele in de romeinse periode vermeldt. Hetzelfde is met de Texuandrii het geval. 
Hun hoofdplaats was waarschijnlijk Tressin, op 10 km zuid-oost van Rijssel, precies in 
het midden van de streek die als Taxandria naar voren komt. Later is de naam van Tax
andria als streeknaam gaan overheersen en geraakten de andere stamnamen in on- 
bruik, waarvan de meeste gewope plaatsnamen waren geworden. Hetzelfde is in tien- 
tallen soortgelijke gevallen te signaleren. Andere naamkundige relikten zijn de plaats
namen Taisnieres-en-Thierache en Taisnieres-sur-Hon, beide in de buur van Avesnes- 
sur-Helpe. Deze naamsafleiding is geheel te aanvaarden, omdat Plinius zegt dat de 
Texuandrii aan beide zijden van de Schelde gevestigd waren. In de 10e eeuw gaat de 
naam van Taxandria verloren. Hij was in de 8eeeuw gebruikt in enige oorkonden van 
Eperlecques, waarbij de abdij van St. W illibrord schenkingen kreeg in Taxandria. De 
daarin genoemde plaatsen liggen alle in de omgeving van Rijssel. Daarna komt in die 
oorkonden de naam van Taxandria niet meer voor...

...totdat de abdij van Echternach de akten van Eperlecques terugvond, en in de 13e 
eeuw begon die op Brabant toe te passen, vijf eeuwen na datum van de oorkonden. 
Zelfs dat deed bij Camps geen lichtje opgloeien. Geen wonder, want hij mist elk gevoel
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voor historische geografie. Het meest fundamentele van de gehele Taxandria-proble- 
matiek, en derhalve ook het essentiele in de zogenaamde “ brabantse” oorkonden van 
Eperlecques laat hij maar zwemmen, terwijl d it toch het eerste punt van onderzoek en 
van bewijsvoering moet zijn. Maar evenals te Nijmegen, waar het kernpunt van dezaak 
buiten de diskussie werd gehouden, heeft Camps geen ogenblikaan de“ belachelijke” 
mogelijkheid gedacht, dat Taxandria wel eens niet in Brabant gelegen kon hebben. Dit 
“vaststaande” feit, dat Echternach de historici heeft opgesolferd, neemt hij gratis en 
zonder de minste bewijsvoering aan, en aangezien d it fundament van alle Echternach- 
falsifikaties over Brabant vals is, kan Camps met zijn 60 franse bladzijden inpakken. 
Deze man heeft Tacitus evenmin gelezen, De bronnen zeggen im m ersm etklarewoor- 
den datTaxandria en Batua naast elkander lagen, en ook dat klopte weer in zijn opvat- 
ting. Jammer genoeg had hij de Batua ook op de verkeerde plaats liggen. Desondanks 
vond het tijdschrift “ Brabants Heem” het onlangs nog geboden een eilenlang artikel in 
drie afleveringen te publiceren van een zekere Bijsterveld, student van Nijmegen en 
handlanger van Leupen, watalgemeen bekend is. Letopde w indrichting! Oparrogante 
toon, wat hij blijkbaar in Nijmegen heeft geleerd, waar men brallen met bronnenonder- 
zoek verwart, herkauwt hij devervalsingen van Echternachzondertebem erkendatdie 
door de teksten van Echternach zelf als vervalsingen worden aangetoond, om die 25 
kerken van St. W illibrord in het oosten van Brabant te “ bewijzen” . De redaktievan “Bra
bants Heem” heeft gewefgerd mijn wederwoord te plaatsen, toen zij eindelijk na maan- 
den piekeren desmoes had gevonden, dat ik ’op alle punten” van Bijsterveld moestant- 
woorden. Dat had ik overigens al in “Vraagstukken...” van 1965/66 gedaan, toen B ij
sterveld nog een kleuter was, maar dit boek heeft hij niet gezien omdat het in Nijmegen 
en Brabant verboden lektuur is. De beslissing van “ Brabants Heem” is op de eerste 
plaats een blijk van onfatsoen, op de tweede plaats een demonstratie van onkunde in 
historische zaken, want na de Taxandria-blunder is elk verder woord over Bijsterveld 
overbodig. Hij komt ook weer met detergende laster"dat ikgeen bronnen geef” , wat na 
het doodzwijgen van “Vraagstukken...” met zijn meer dan 1900 noten kwaadaardig is. 
Toch blijft deze laster rondcirkelen, al heb ik hem verschillende malen weerlegd en 
strooit “ Brabants Heem” hem nogmaals over de provincie uit, zeergoedwetend dat het 
een onware aantijging is. Toen een lid van de vereniging het met een ingezonden stuk 
voor mij wilde opnemen, werd hij afgewimpeld met de nog grandiozer smoes “ dat wij 
liever enige voorzichtigheidwillenbetrachten bijeendergelijkprobleem ” . Enditisrond- 
uit schaamteloos: mij eerst onderuit halen en dan uit “voorzichtigheid” weigeren mijn 
antwoord te plaatsen. Is deze manoeuvre de dank voor mijn werk in de brabantse ar- 
chieven? In Deel III worden alle oorkonden van Eperlecques - en niet van Echternach, 
waarde “ Brabants Heem” - behandeld, waar de ganse serie van Camps’ vergissingen 
tot in detail wordt geetaleerd. “ Brabants Heem” heeft reeds een afschrift van de be- 
langrijkste passages, en dit is de ware reden waarom de redaktie mijn artikel niet wilde 
plaatsen. Het is haar zo zwaar op de maag gevallen, dat haar lezers en de leden van de 
vereniging dit niet mogen vernemen.

MIJN VRIEND DE PROFEET

Een vriend uit archiefkringen -om w ille  van zijn lijfsbehoud verzwijg ikdenaam -ze i mij 
jaren geleden: “ Reken erop, hoe meer jij gaat bewijzen, hoe vuiler de reakties zullen 
worden". Toen kon en wilde ik hem niet geloven. Nu zeg ik met eerbied: hij was een 
profeet, ondanks zijn verschijning van frisse, gladgeschoren jongeman zonder baard. 
De vuilspuiters, die evengoed als ik weten dat de Willibrord-traditie van Brabant vals
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is, maar die hun gezicht in de weegschaal hadden gesteld, moeten maar eens uit de 
anonim iteit van “ Brabants Heem” gehaaid worden zodat zij bekerid worden. Het zijn: 
N. Arts, G. Beex, A. Dams, F. Ector, D. Gooren, W. Heesters en H. Hutten, zeven achter- 
bakse helden, en nu moet niemand denken dat zij de Zeven Hoofddeugden vertegen- 
woordigen. De onnozelaars zijn de taktiek aan het proberen om, met afliegen van de 
500 maal bewezen Taxandria-blunder, nog wat te emmeren over de valse akten van 
Echternach, teneinde de bewering te kunnen volhouden dat niet bewezen is dat W illi
brord niet in Brabant is geweest. Het omkeren van de bewijslast behoort natuurlijk ook 
bij deze onwetenschappelijke true. “ Brabants Heem” moet vroegeropstaan, wil het mij 
in zo’n val lokken. Zijn redaktie bestaat uit welbewuste afliegers, die het Brabants pu
bliek blijven verlakken, en dit moet ook eens rechtuit gezegd worden. Erzijn meerdan 
voldoende bewijzen voorhanden (in Deel III voIgt een nog grotereserie), d iedeTaxan- 
dria-mythe van oostelijk Brabant zo grandioos degrond in boren, datzij aan de andere 
kant van de aardbol eruit komt, midden tussen de Chinezen die uitroepen: “ Hi, hi, daar 
heb je Bla-Bla-Land”.

TESTERBANT, TAXANDRIA EN TEISTERBANT

In 772 verkrijgt de abdij van Lorsch goederen in de gouwTestrabenti, waarin de plaat
sen Hunsetti - Houdin en Buria - Buire liggen. In 814 verkrijgt dezelfde abdij goederen 
in “Taxandria siveTesterbanto”. In de rijksverdelingen van 839 en 870, toen dezee het 
laatste zand aan het opblazen was voor wat later deKempen zou heten, wordt de gouw 
of het graafschap Testerbant genoemd tussen het land van Doornik, Henegouwen en 
de Batua - het land van Bethune. In 966 bevestigt keizer Otto de abdij' van Nijvel (bij 
Mons in Henegouwen) in haar bezittingen “ in het graafschap Testrebatensi aan de ri
vier de Huoltena - de Hogneau in Frankrijk en Belgie. Keizer Otto III geeft in de jaren 
999 en 1000 goederen in Teisterbant aan de kerk van Utrecht, wat zonder bezwaar als 
de nederlandse landstreek (maar waar?) mag worden opgevat, al zijn er redenen om 
vraagtekens bij deze oorkonden te zetten daar zij vermoedelijk post-facta zijn. In de 
11e eeuw komen Buria - Buire en Testrebanto nog voor in dedokumenten over de goe
deren van de abdij van St. Vaast te Atrecht en dan slaat de naam nog op Frankrijk. De 
twee namen overlappen elkaar in de tijd, precies zoals met de Batua gebeurt en met 
andere gedoubleerde streeknamen. Vanaf het begin van de 11eeeuw (al isereen groot 
hiaat na de oorkonden van Otto III), b lijft de naam Teisterbant in Nederland voorko- 
men, waar zijn authenticiteit boven tw ijfel staat en in de verste verte niet meer gedacht 
kan worden aan een verwarring met het oude Testerbant. In Frankrijk raakt de naam in 
onbruik, omdat daar de bredere streeknamen zoals Picardie, Artois, Henegouwen, 
Schelde en Meuse gaan overheersen en Testerbant tenslotte geheel verdwijnt. Het is 
geen uitzonderlijk geval. Hetzelfde is gebeurd met de Batua en met meer dan honderd 
voormalige stamnamen, die oorspronkelijk ook streeknamen zijn geweest, maar ge- 
lukkig wel in een plaatsnaam behouden bleven.

*
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CAMPS EN HET NEDERLANDS ARCHIEVENBLAD

Dr. Harry Camps, auteur van het Brabants Oorkondenboek, heeft in het Nederlands 
Archievenblad (1983, p. 249) kollega Drs. W.A, Fasel, gemeente-archivaris van Alk- 
maar, gekappiteld omdat deze goedkeurend over “ de Bisschop van Nijmegen” ge- 
recenseerd had. Camps trekt op zijn normale arrogante manier van leer, onder her- 
haling van oude drogredenen die al lang weerlegd zijn, en door zijn stokpaardje weer 
eens te berijden dat een archivaris zich niet aan geschiedenis schrijven mag wagen, 
want die man is er alleen om de historici te “ bedienen” . Dat hij met deze sneer talloze 
vroegere en nog levende kollega’s, die op het punt van de historie voortreffelijk werk 
geleverd hebben en nog leveren, een klap in het gezicht geeft, nota bene in het lijfblad 
van de archivarissen, deert deze doorholler niet. Hij draait er ook geen hand voor om, 
weer oude en nieuwe lasteriijke aantijgingen tegen mij u itte  braken. Daaronder valt 
ook, dat hij met een fout aankomt, die ik dertig jaren geleden maakte en die ik al lang 
verbeterd heb, en zijn herhaaldelijk sneren dat ik geen latijn ken. Onze Harry staat na
melijk pal achter het Bronnenboek van Nijmegen en degradeert zich daardoor tot een 
even erbarmelijk onderzoeker als zijn vrienden. Het heeft mij dan ook een bijzonderge- 
noegen gedaan, dat hij door het op te nemen voor het “ toernooi van Nijmegen” in de 
diepste maar wel stompzinnigste kuil van het Bronnenboek gedonderd is - het juiste 
woord - (zie de teksten 437 - 441), en zo afdoende bewijst dat hij de bronnen niet kent. 
Camps heeft mij 25 jaren de risee gemaakt in de brabantse archiefwereld, en dat is wel- 
letjes geweest. Te meer, omdat ik hem bij herhaling kollegiaal en vriendelijk gewaar- 
schuwd heb, dat hij zich met Taxandria vergiste en dat hij met de klassieke schrijvers 
moest beginnen alvorens iets over romeins Taxandria uit de eerste eeuw in Brabant te 
willen beweren, Maar dit was bij Harry praten aan de galg en boter aan dovemansoren. 
Dit omkeren van de beeldspraak past volledig bij zijn methode van historisch onder
zoek, namelijk met vervalsingen uit de13e eeuw ie tsu itde  eerste eeuw bewijzen, uiter- 
aard zonder de bronnen van de eerste eeuw te raadplegen. Hij heeft lak aan de klassie- 
ken zoals hij ook lak heeft aan de massa teksten over de Batua die hij niet heeft gezien. 
Onlangs heb ik hem de wacht aangezegd, dat ik hem bij de eerste de beste nieuwe las- 
terlijke aanval voor de rechter zal halen, waarbij dan tevens de vervalsing wordt mee- 
genomen, die hij in navolging van Nijmegen met de meest cruciale tekst van Echter- 
nach heeft uitgehaald. Deze braller, die de2100fouten van het Bronnenboek niet heeft 
ontdekt omdat hij zelf gebukt gaat onder honderden misslagen in zijn Oorkonden
boek, en die als een ouderwetse dorpspastoor dan ook nog een bulderpreek over his
torisch onderzoek durft geven, moet in het belang van de historische wetenschap van 
Brabant tot zwijgen worden gebracht, juist omdat velen, erop vertrouwend dat zijn 
Oorkondenboek een garantie van wetenschap en waarheid moest zijn, klakkeloos en 
voor een groot deel schuldloos in zijn blunders gevlogen zijn. Er is door honderden 
bewijzen aangetoond, dat Harry met zijn Taxandria-fietske op platte banden in het 
land van Rijssel staat. Wat mij persoonlijk betreft: ik ben niet van plan zonder verweer 
mijn laatste levensjaren te laten vergallen door een lasterbek en inkapabel oorkonden- 
uitgever, die publiek verkondigt dat alleen hij to t bronnen-onderzoek bevoegd is en 
dan in ca. drieduizend fouten knalt, wanneer men de zijne bij die van Nijmegen optelt.

Na het artikel van Camps sloot het Nederlands Archievenblad lakoniek en gniffelend 
de diskussie. Ziezo, Delahaye heeft zijn portie weer eens gehad! Och, dat staaltje van 
onfatsoen is de zoveelste dreun ik van de "Neve” kollega’s krijg, die nooit een bladzijde 
van mij gelezen hebben en dan toch alles over de kwestie Noyon - Nijmegen weten.
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Fasel diende een repliek in, waarbij hij terecht erop wijst dat Camps bij mij moet zijn, 
daar het weinig zin heeft om Fasel de huid vol te schelden met de zogenaamde fouten 
van Delahaye. Na een hele tijd niets gehoord te hebben, kreeg Fasel zijn artikel van de 
nieuwe redakteur terug met de bemerking dat het niet geplaatst kan worden “ omdat de 
diskussie nu eenmaal gesloten is” . U mag een keer raden wie de nieuwe redakteur is. 
Juist, Meeuwissen, gemeente-archivaris van Nijmegen, zodat nu gegarandeerd is dat 
in het Nederlands Archievenblad niets meer zal verschijnen dat Nijmegen en de Uni
versiteit niet van te voren gecensureerd hebben, en dat tevens een herhaling wordt 
voorkomen van het ongehoorde feit, waarover Nijmegen zich hevig heeft opgewon- 
den, dat een kollega het voor mij opneemt. Over Meeuwissen cirkuleert in het westen 
van Brabant het merkwaardig verhaal, afkomstig uit zijn eigen familie, dat hij zich in- 
dertijd vierkant voor mij heeft verklaard, maar dat hij op de dag van zijn benoeming te 
Nijmegen even vierkant als een blad aan de boom is omgeslagen, Wanneer hij nog enig 
wetenschappelijk zelfrespekt en enig fatsoen tegenoverde kollega’s heeft, moet hij het 
redakteurschap van het Nederlands Archievenblad neerleggen, niet alleen omdat hij 
de verdenking van wetenschappelijke korruptie op zich heeft geladen, maar ook omdat 
zo’n windhaan niet geschikt kan worden geacht om als integer, objektief en onafhan- 
kelijk redakteur van een wetenschappelijk tijdschrift te fungeren.

Van de kollega’s in het nederlandse archiefwezen heb ik nooit veel - om niet te zeggen 
geen - sympathie gekregen. Velen hebben zich doorde historici laten aanpraten, dat ik 
een schande voor het korps was. Het sein tot deze attitude - archivarissen hebben 
immers geen houding doch een attitude - was gegeven door Van derGouw, die op zijn 
gebruikelijke vlotte manier de regelrechte laster vomeerde - archivarissen braken niet 
doch vomeren - dat ik mijn studies aangevat zou hebben uit rancune tegen Nijmegen. 
Het was niet alleen laster doch ook onnozelheid in kwadraat, maar daar begreep hij 
geen snars van omdat hij evenmin een bladzijde van mij gelezen had, anders had hij 
kunnen zien dat ikallerm inst een “ rancune" nodig had om het materiaal te vinden dat ik 
heb gepresenteerd. Zijn bewering was onwaar, maar het gevolg was wel dat ik op slag 
als een querulante en onbetrouwbaar figuur in het korps stond. Toen Van derGouw in 
zijn funkties van Algemeen Rijksarchivaris en later hoogleraar in Amsterdam, voor 
welke ambten men over het algemeen mannen van eer uitkiest, deze laster niet herriep, 
kreeg hij integendeel een nog zwaardere dimensie en is hij to t op de dag van vandaag 
in archiefkringen blijven hangen. Wel, mijn “ lieve” kollega’s kunnen nu hun kiezen 
stukbijten op het Bronnenboek van Nijmegen, waarzijz ich met uitzondering van Fasel 
achter hebben gesteld. Zij mogen zich nu ook in destaart bijten, omdat zij zich hebben 
laten ronselen voor de meute achter een kollega, die door zijn inzet als archivaris toch 
bewees dat hij hoogst serieus bezig was. Daarna moeten ze het “ Bronnenboek van 
Noyon” eens ter hand nemen om er eindelijk achter te komen, dat zij geen jota van de 
kwestie begrepen hadden. Ik heb hen in “ Holle Boomstammen” al de wacht aange- 
zegd, nimmer te proberen mijn werk op het konto van de nederlandse archivarissen te 
willen stellen, daar het to t stand gekomen is ondanks hun meewarigheid, hun openlijke 
en stiekeme schimpscheuten en de lasterlijke aanvallen van kollega’s als Van der 
Gouw en Camps. Toch hoop ik dat er nogzoveel integriteit in de vereniging bestaat om 
een einde te maken aan de korruptie die bij het Nederlands Archievenblad aan de gang 
is. W an t’t is korruptie en niets anders: het opnemen van Camps’ verdediging der ver- 
valsers van Nijmegen, terwijl de redakteur wist dat het vervalsers zijn, hem tevens in de 
gelegenheid stellen een laffe aanval op kollega Fasel te doen die in feite voor mij be- 
stemd was en die hij (en dat was je bedoeling, waarde Harryl) nauwelijks adequaat kan
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beantwoorden omdat hij de naar voren gebrachte details niet kent, het afdrukken en 
verder verspreiden van laster, die de redakteur ook als lasterbekend was. Want hij wist 
dat Camps 500 namen uit de Batua heeft overgeslagen, en dat hij desondanks eruit 
braakt “dat Delahaye maar wat namen op de kaart pakt” en zo zijn historisch-geogra- 
fische onkunde bedekt met laster. Het is een van de smerigste sneren die ik ooit gekre- 
gen heb, uitgerekend van het “ kollegiale” Archievenblad. Na het plegen van deze drie 
onfatsoenlijkheden werd er nog een vierde aan toegevoegd door met een grijns op het 
gezicht de diskussie te sluiten om Fasel monddood te maken. Leupen had aangekon- 
digd met Fasel te zullen “ afrekenen” , wat hij w ijselijk achterwege heeft gelaten omdat 
hij van alle kanten gewaarschuwd werd dat hij toch niet tegen de pen van Fasel is op- 
gewassen en een grote kans liep tot h ilarite it van Nederland met stralende humor be- 
antwoord te worden. Dus nam Meeuwissen die taak maar over, want hoe het dan ook 
kan en mag, Fasel zal op een of andere manier de rekening gepresenteerd krijgen dat 
hij het voor mij heeft opgenomen, vooral nu een aanhangerder vervalsers van Nijme
gen een sleuteipositie bij het Nederlands Archievenblad inneemt.
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6. H ET “BR O N N E N B O E K JE ” VAN N IJM EG EN.

Teksten 446 - 488.

De dokum entatie van N oyon heeft aangetoond, da t to t 1047 alle vermeldingen van N oviom agus 
in verband met de karolingische residentie op Noyon betrekking hebben. U it de teksten is geen 
verm elding te voorschijn gekom en, w aar de interpretatie  Nijm egen nog in overweging kan w or
den genom en, zodat de konklusie onafw endbaar is dat voor 1125, het tijdstip van de eerstvol- 
gende tekst, w aar ten overvloede een geheel nieuwe naam verschijnt, Nijmegen in geen enkele 
geschreven bron voorkomt. H et rom einse N oviom agus, onverbrekelijk verbonden met de B atua, 
is reeds lang opgehelderd. E indelijk ook is volledige overeenstem m ing bereikt tussen de ge
schreven geschiedenis van Nijmegen en de resultaten van het archeologisch onderzoek, dat 
im mers op even kategorische wijze aan toon t, dat in Nijmegen inderdaad de 12e eeuw op het 
rom eins volgt. H et B ronnenboek van Nijm egen geeft daarna , van de num m ers 138 (ik citeer het 
Tweede B ronnenboek) t/m  190 nog 53 teksten w aarin N oviom agus of een variant voorkom en, 
die als geldend voor Nijmegen w orden aangevoerd. O p het m erendeel daarvan behoeft geen 
bem erking te worden gem aakt, d aa r ik deze ook voor Nijm egen aanvaard  en ze hier derhalve 
niet geciteerd of behandeld behoeven te w orden. Een aan ta l ervan heeft niet op Nijmegen be
trekking, welke referenties weerlegd worden. Enige zijn dubieus tot hoogst dubieus. H et gaat 
niet aan  zonder bewijs N ijm egen-kreten te slaken; w anneer dat gebeurt in gevallen, die al meer 
dan een eeuw geleden weerlegd zijn, is het helem aal droevig. Een aanta l teksten, die voor de 
kwestie even belangrijk zijn, heeft het B ronnenboek gem akshalve overgeslagen, Uit sereniteit 
schrijf ik “gem akshalve” , ofschoon het overslaan van deze teksten mij van ergernis de nagels 
in de handpalm en heeft doen knijpen. Die teksten w orden m et nadruk  n aar voren gehaald, om 
dat het verzwijgen ervan een m anipulatie vertoont, welke ik niet van medievisten en historici 
accepteer die pretenderen wetenschappelijk te werken. V oor dit hoofdstuk  had ik aanvankelijk 
’n andere titel gekozen: “Van Hazebroek tot Bronnenbroek” . De plaats H azebroek heeft in de 
kwestie een bijzondere betekenis d aar St. Bonifatius in h aar omgeving is verm oord. In  N ijm e
gen blijft het hardnekkig verhaal cirkuleren, dat ik een uitnodiging to t een debat geweigerd zou 
hebben, lees: niet aandurfde. Ik heb dit verhaal herhaaldelijk  tegengesproken, zelfs enige malen 
de eerste au teur Leupen uitgedaagd (zie De Bisschop van Nijmegen), doch de korrup te  G elder- 
lander heeft tot driemaal toe geweigerd op mijn verzoek in te gaan om  dit te publiceren, ten eer
ste om  het lasterpraatje in leven te houden, tweedens om  het debat te verhinderen, daar zowel 
Leupen als De G elderlander weten d a t de sam enstellers van het B ronnenboek dan  in het open- 
baar als tekstvervalsers neergezet zouden w orden. D uidelijk is derhalve wie de hazebroek 
draagt.

Tekst 446 (niet in het Bronnenboek).
Tussen 1047 en 1125.
De karolingische residentie N oviom agus is in 1047 verwoest. H et B ronnenboek vertoont dan 
weer (zie ook  tekst 285) een van zijn intrigerende h iaten, d itm aal een van 78 jaren . D an is geen 
spoor te bekennen van Nijmegen, ziet het B ronnenboek zelfs geen kans een “ N oviom agus” van 
een andere stad  te lenen, en wil het de goegemeente desondanks w ijsmaken dat in Nijmegen de 
oude burcht van Karel de G rote erop ligt te w achten om  in 1155 door Frederik B arbarossa 
“ hersteld” te worden. D it m aakt de eeuw vol tussen de verw oesting van N oyon en de duitse resi-
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dentie te Nijmegen. M aar w at is een eeuw voor het B ronnenboek? Die w ordt in een wip over- 
brald.

Tekst 447 (Bronnenboek nr 138).
1125
Keizer H endrik  (V) viert het Paasfeest te Luik. V andaar vertrekt hij n aar A ken, w aar hem  de 
“dracunculus” begint te plagen die hem aangeboren was; daarom  is hij enige dagen daargeb le- 
ven. Vervolgens kom t hij n aar NEUMAIA. D aarna  gaat hij naar U trecht om er het feest van 
P inksteren te vieren. M aar om dat zijn ziekte met de dag erger werd, heeft hij eindelijk op don- 
derdag in de Pinksterweek zijn leven en zijn rijk verloren.
Bron: Anselmi G em blacensis C ont. M G S, VI, p. 380.

Nota: Nijmegen, eerste stad  van St. N icolaas in het noorden, staak  uw.wild geraas en salueer 
voor deze eerste vermelding van Nijm egen in de historische bronnen. Die eerste verm elding gaat 
gepaard met de volledig nieuwe naam van Neumaia o f N oum aia, die voordien nergens geschre- 
ven staat. Vergeet vooral wat men u voorheen heeft w ijsgem aakt, nam elijk d a t de stad al m eer 
dan vijf eeuwen tevoren bestond en d a t h aar naam  een rechte afleiding van N oviom agus was. 
“ D racunculus” is een onderhuidse worm ziekte, over het algem een alleen in de tropen voor- 
kom end. De w orm en vorm en zweren; kom en die in aanrak ing  m et w ater, dan scheiden de lar- 
ven zich a f en verspreiden de ziekte verder.

Tekst 448 (Bronnenboek nr 139).
1129, m aart 8 - Gegeven te Duisburg.
Keizer Lotharius III geeft aan  de burgers van Duisburg verlof to t exploitatie van steengroeven 
in een nabijgelegen gebied. O nder de getuigen zijn genoem d: G unzelinus en M einhardus van 
Noviomagus.
Bron: Koch, O orkondenboek van H olland en Zeeland to t 1299, p. 110.

Nota: N oviom agus betekent in deze tekst beslist niet Nijmegen. Als getuigen w orden “ funktio- 
narissen van het rijk” genoemd: T heodericus van Aken, Engelbertus van Ham erstein (Amos- 
trenne, op 11 km zuid van Luik) en de twee van Noviomagus. Op dit tijdstip is nog geen spoor te 
bekennen van enige relatie tussen het duitse rijk en Nijm egen, nog m inder tussen Nijmegen en 
het keizerlijk hof. G unzelinus en M einhardus w aren leden van het m osellaans geslacht van Neu- 
magen, op 23 km noord-oost van Trier. Het spreekt vanzelf d a t ook deze naam  voorkom t in 
vrijwel alle varianten van N oviom agus to t N um aga toe. H et kon dan ook niet u itb lijven ,dat het 
Bronnenboek weer diverse malen in de val van het duitse N eum agen vliegt zoals voorheen in die 
van het franse Noyon.

Tekst 449 (Bronnenboek nr 140).
1129, april 4 - Gegeven te Goslar.
Keizer L otharius III bevestigt het k looster van Elten in zijn bezittingen. O nder de oorkonde 
heeft een latere (!) hand geschreven, dat ook keizer O tto  III “ in zijn paleis van N oviom agus” de 
rechten van het klooster bevestigd had.
Bron: D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, V III, p. 19.

Nota: De oorkonde van keizer O tto  dateert van 996 en was te Noyon uitgegeven. Zie tekst 366. 
H et Noviom agus uit bovenstaande tekst heeft derhalve niet op Nijmegen betrekking. D aar de 
notitie later aan  de oorkonde is toegevoegd, m oet het B ronnenboek haar niet laten voorkom en 
als een deel van de oorkonde van L otharius, w aardoor tevens het tweede m isverstand on tstaan  
kan , nam elijk dat Nijmegen al in 1129 de latinisatie N oviom agus van zijn naam  N eum aia ge- 
kregen had.
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Tekst 450 (Bronnenboek nr 141).
1145 - Gegeven te Keizersweerd.
Keizer K oenraad III verleent aan  de m annen en kooplieden van Keizersweerd tolvrijheid in het 
rijk, onder andere te Angera en te Noviomagus.

Bron: Scholz-Babisch, Quellen zur G eschichte des klevischen Rheinzollwesens vom 11. bis 18. 
Jah rhundert, p. 6.

Nota: A ngera, opgevat als Angeren in de Betuwe, heeft to t m erkw aardige vergissingen geleid. 
De plaats kom t voor in de oorkonden  van St. V aast te A trecht en in de oorkonden  van Lorsch 
en betekent daar Angres, op 5 km zuid-west van Lens bij Bethune. Geheel problem atisch is, o f 
in de oorkonde een tol in het gelderse A ngeren is bedoeld. De oorkonde is een paar m aal onvol- 
ledig en niet korrekt uitgegeven. S tum pf publiceerde h aar eindelijk volledig met alle plaatsen 
w aar de tolvrijheid gold: F rankfurt, B oppard , H am irstein (A m ostrenne),T ram onia (T ram onti, 
It.), Angera en Numage. Deze plaatsen duiden ten eerste aan , d a t het niet alleen riviertollen be- 
trof, m aar dat er ook landtollen tussen zitten. Ten tweede, dat het betuwse Angeren, w aar uit 
andere gegevens niets van een tol blijkt, helem aal niet past in de rij, tem eer d aar op korte afstand 
van elkaar, Angeren en Nijmegen, zeker geen twee rijkstollen hebben bestaan; de andere ge- 
noem de liggen ver uit elkaar. Angera m oet opgevat w orden als Enger, op 40 km zuid-oost van 
O snabriick, en is een landtol geweest. Op dit tijdstip is evenmin iets bekend van een tol te Nij
megen; de rijkstol lag te Tiel en is in 1174 n aar Keizersweerd verplaatst (Sloet, o.c., p. 337). Er 
zijn derhalve redenen te over om te besluiten, da t N oviom agus o f Numege niet op Nijmegen toe
gepast kan worden. Het kan Neumagen bij T rier zijn geweest, doch waarschijnlijker is Neuville- 
en-Condroz bij Luik bedoeld, dat aan  de oude rom einse weg van Keulen n aar Boulogne lag, de 
handelsweg bij uitstek van het westen. In het lijstje van de genoem de plaatsen  valt nam elijk op, 
dat zij een aardige cirkel vorm en in het duitse rijk. D an  ligt het ook  voor de hand  dat die van 
Keizersweerd de tolvrijheid verlangd hebben op de grote handelsweg naar F rankrijk , Boulogne 
en Engeland, evenals die op het zuiden van D uitsland en Italie.

Tekst 451 (Bronnenboek nr 142).
1145, oktober 17 - Gegeven te Niumago.
Keizer K oenraad III neem t het klooster van W erden onder zijn bescherm ing en bevestigt het in 
zijn rechten.
Bron: D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, IX , p. 187.

Nota: Er is niet het minste bewijs o f aanw ijzing, dat dit N ium ago Nijmegen betekent, te m inder 
om dat als getuigen bij de akte w orden genoem d: de bisschop van Keulen, de bisschop van M un
ster, de g raaf van Gelre, de g raaf van Lim burg, de voogd van de kerk en de g raaf van Luxem 
burg. In verband m et de belangrijkheid van de zaak voor het klooster en de aanwezigheid van 
zo’n belangrijk gezelschap m agaangenom en w orden, da t zij dichtbij de abdij van W erden is u it
gegeven, ofschoon dit geen wet van M eden en Perzen is d aa r de gevallen legio zijn, w aar een o o r
konde ver to t zeer ver van de betrokken plaats is gedateerd. Een der treffendste voorbeelden is 
de akte uit 1196 over het hospitaal van Nijm egen, die doo r H endrik VI in M ontefiascone bij 
V iterbo (It.) werd uitgegeven. Mijn twijfel ligt elders. In D uitsland bestaan ca. 20 plaatsen met 
de naam  Neustadt, bovendien nog ’n stuk o f 6 met de naam  Neumarkt. H et ligt voor de hand dat 
deze, precies zoals Nijmegen (wat in 1151 voor de eerste m aal gebeurt)de latinisatie van N ovio
magus of een varian t daarvan  gehad hebben, w aardoor het al helem aal onzeker w ordt, o f N iu
mago uit de tekst Nijmegen betekent. Wil Nijm egen evenwel, m aar dan,zonder bewijs en met 26 
andere mogelijkheden, die eenieder met evenveel recht ook zonder bewijs kan aanvaarden , deze 
tekst voor Nijmegen claim en, mij best, d aar het in deze m aterie geen zin heeft te diskussieren 
over 5 jaren  vroeger o f later..

283



Tekst 452 (Bronnenboek nr 143).
1151, mei 14 - 16
Toen in deze tijd H artlieb, de bisschop van de kerk van Traiectum  (U trecht), een stad in het 
benedengedeelte van Fresia, overleden was, on tstond  daar een ernstig geschil, om dat som migen 
Frederik, de zoon van g raaf A dolf (van Berg) als bisschop gekozen hadden, anderen H erm an, 
de proost van de kerk van St. G ereon, in een voorstad  van Keulen gelegen. Zij die H erm an ge
kozen hadden, wilden de anderen voor zijn en begaven zich naar de burcht van N eurenberg, en 
kregen (van de keizer) de koninklijke investituur (bevestiging van de bisschop in het am bt). De 
andere partij begaf zich daarop  n aar de gallische stad  Spiers, w aar zij bij hem (de keizer) bereik- 
te, dat de beslissing uitgesteld zou w orden to t de week voor H em elvaart “ in het paleis van Novio
magus” .
Bron: Schmale, Bischof O tto von Freising und Rahewin. Die Taten Friedrichs, oder richtiger: 
C hronica, p. 274.

Nota: D oor de kontekst van dit verhaal en andere gegevens o.a. een in Nijmegen uitgegeven 
oorkonde van mei 1151, staat het vast d a t N oviom agus hier Nijmegen betekent. D it geeft aan- 
leiding to t het plaatsen van twee opm erkingen: 1. Het is de eerste tekst w aarde latinisatie N ovio
magus voor Nijmegen gebruikt w ordt. 2. Tevens blijkt, dat aan  de bouw  van de Nijmeegse 
burcht in 1155 do o r Frederik B arbarossa reeds een residentie, in elk geval een resideren van de 
duitse keizer is voorafgegaan, tem eer om dat hij zijn oorkonde van hetzelfde ja a r  dateert: 
“ A ctum  in palatio  N oviom agi” . A angenom en m ag derhalve w orden, d a t B arbarossa al in 1151 
met de bouw  van de burcht isbegonnen en dat deze voltooid werd in 1155, een geheel aanvaard- 
bare tijd voor de bouw  van zo ’n machtige burcht.

Tekst 453 (Bronnenboek nr 144).
1151
In zijn verhaal over de m oeilijkheden in verband m et de bisschopskeuze van U trecht heeft O tto 
van Freising een aardig geografisch detail verm eld. De aanhangers van H erm an begaven zich 
m et een groo t aanta l schepen naar Nijmegen “vanaf de Rijn overde rivier de W aal, w aarvan wij 
weten d a t d it een arm  is, die daarvan werd afgescheurd” .
Bron: Schmale, o.c. p. 276.

Nota: H et B ronnenboek geeft de vertaling “via de Rijn over de rivier de W aal, die daarvan  zoals 
bekend een zijarm is” . Deze vertaling is niet exakt. Zij verbergt het feit, dat de tijdgenoten nog 
zeer goed wisten dat deze “afscheuring” had p laats gevonden, nam elijk ko rt voor 1006, w an
neer de W aal voor de eerste m aal in de geschreven bronnen w ordt genoem d. W anneer O tto van 
Freising simpel had  willen zeggen wat het B ronnenboek hem in de m ond legt, dan had hij het 
ook  zo simpel gezegd. O m dat hij aan  de W aal een indringende bijzin wijdt, heeft hij d aar ook de 
bedoeling mee gehad dit detail even te benadrukken. M en trach t de transgressies te ontkennen, 
doch men verbergt wel nauwgezet de teksten die h aar bevestigen.

Tekst 454 (Bronnenboek nr 146). 
ca. 1152
D it zijn de inkom sten die behoren to t de tafel van de room s koning: ...
D it zijn de inkom sten van Franca bij de Renus:
Tyla 2 koninklijke diensten; Numaia 8; Aken 8.
Bron: Briihl-Kolzer, Tafelgiiterverzeichnis, p. 53.

Nota: H et B ronnenboek zegt het niet, het suggereert alleen dat m et Tyla het nederlandse Tiel is 
bedoeld. Vat men het echter op als Tilice bij H erstal, wat de juiste in terpretatie is, d a t valt Nu-
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N IJM E G E N , de  zo geh e ten  “ B a rb a ro s sa -ru i 'n e ” , h e t en ige  n o g  b e s ta a n d e  re s ta n t 
v an  de b u rc h t , d ie  k e ize r F re d e r ik  B a rb a ro s sa  lie t b o u w e n  en d ie  in  1155 gereed  
k w am .
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N IJM E G E N . D e  g ed en k s teen  v a n  F re d e r ik  B a rb a ro s sa , d ie  de  b o u w  v an  het 
p a le is  te  N ijm eg en  in  1155 v ereeu w ig t. D e  s teen  b e v in d t zich in  h e t G e m e e n te - 
M u se u m  “ D e C o m m a n d e r ie  v an  S t. J a n ” . F o to  V an  Z w a m , N ijm egen .
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maia als Nijmegen tussen Tilice en A ken do o r de m and, d aar in dit geografisch verband, nog 
eens benadruk t met Franca, de in terpretatie  van Neuville-en-Condroz zich als veel w aarschijn- 
lijker presenteert. De verm elding van de Renus zegt natuurlijk  niets ten gunste van Nijmegen, 
daar Aken ook in verband m et de Renus w ordt genoem d. Zie ook  de tekst 315.

Tekst 455 (Bronnenboek nr 147, niet vertaald).
1155
Bij de voltooiing van de burcht op het V alkhof in 1155 liet F rederik B arbarossa een gedenk- 
steen in  de gevel zetten met deze tekst:
In het ja a r duizend, honderd  vijftig en vijf nada t het Heil aan  de wereld was gegeven, heeft 
keizer Frederik, op deze aarde zetelend, een vriend van de vrede, in gelijke p rach t als voorheen 
het oude bolw erk van Neomagus hersteld, dat tevoren gebroken, vernield en to t niets was ge- 
bracht. De eerste stichter ervan blijkt Ju lius (Caesar) te zijn, die niet geleek op de vredelievende 
hersteller.
Bron: Nijmegen, M useum “C om m anderie van St. J a n ” .

Nota: De tekst bevat een afdoend en niet te weerspreken bewijs, dat voor deze burch t geen an 
dere te Nijmegen heeft bestaan, d aa r hij verm eldt en vereeuwigt - en zo was hij bedoeld - dat 
Frederik B arbarossa er een burcht van de Romeinen herstelde. D it is de pure w aarheid in de ge- 
schiedenis van Nijmegen, w aar zowel historisch als archeologisch de 12e eeuw volgt op de R o
meinen en daartussen niets heeft bestaan. H et B ronnenboek, dat soms ellenlange vertalingen 
geeft van niets-zeggende teksten, waarbij men zich zelfs afvraagt w aarom  zij opgenom en zijn, 
heeft met opzet de vertaling van deze tekst vveggelaten, teneinde dit dodelijk bewijs verborgen te 
houden en de vervalsing van de tekst van O tto van Freising (zie het volgend num m er) niet aan 
het licht te laten kom en. Legt men de twee teksten naast e lkaar, dan springt de vervalsing met- 
een in het oog.

DE COMMANDEUR VERRAADT DE ZAAK

De heer Lemmens, direkteur van het Nijmeegs Museum “Commanderie van St. Jan” , 
heeft in “Het Valkhof te Nijmegen” (p. 3) de medewerkers van het Bronnenboek gepre- 
zen voor de beslissing “om geen zinlozediskussie mettientallen detailargumenten aan 
te gaan overde kwestie, of Karel de Grote wel ooit in Nijmegen is geweest...". Verbeeldt 
je! We gaan toch zeker niet diskussieren over de zaak, waar het om gaat. Hiermede 
pleegde de Commandeur hoogverraad aan zijn eigen gelederen, doch dat besefte de 
arrogante loslip niet. Bij hem staat’t vast dat Karel de Grote wel in Nijmegen is geweest, 
en dat staat zo vast dat een diskussie daarover bij voorbaat belachelijk is. Wat moet 
men dan nog met een Bronnenboek, en waarom b lijft de Universiteit al jaren kramp- 
achtige pogingen doen om te bewijzen dat de zon aan de hemel staat? Lemmens heeft 
het volste recht op zijn eigen mening, omdat hij ook lid is van de blinden-klub, maar 
wanneer hij dat “vaststaande” feit aan anderen wil opdringen, moet hij op z’n minst het 
wetenschappelijk fatsoen opbrengen om eerst de tekst opdegedenksteen van Frederik 
Barbarossa in zijn eigen Museum te lezen, waarop met klare woorden staat dat Karel de 
Grote niet in Nijmegen is geweest. Die paar honderd k ilo ’s van steen en tekst lagen hem 
zo zwaar op de maag, dat hij zijn vrienden smeekte om die tekst maar niet te vertalen, 
bang als hij was dat iedereen zich zou afvragen of een analfabeet direkteur van het Nij-
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meegs Museum is. Zijn vrienden deden dat natuurlijk, zodat hij ten eerste van zijn kant 
verplicht was hen een pluimpje te maken, en hij ten tweede de diskussie over die tekst 
meteen ook handig de pas had afgesneden. De tekst helemaal weglaten, kon natuurlijk 
niet; dat zou teveel opvallen, maar hem niet vertalen was de beste noodoplossing, daar 
de vervalsers wisten dat de leken deze tekst niet kennen, en in het Latijn niet kunnen 
verstaan. Ze wisten wel dat de andere historici erover zouden zwijgen. Dat werd hen 
trouwens opgelegd, omdat het Bronnenboek nalaat te vermelden waarvandaan deze 
tekst komt en dat steen en tekst nog in Nijmegen aanwezig zijn, zodat niemand er een 
touw aan kan vastknopen, wat de opzet zonneklaar maakt om deze tekst uit het zicht te 
houden. Het spreekt vanzelf dat steen en tekst ook glansrijk ontbreken in de catalogus 
der tentoonstelling van het Valkhof. Een der belangrijkste nog bestaande onderdelen 
van de burcht van Frederik Barbarossa, tevens een dokumentvan primairbelang, kent 
de direkteur van het Nijmeegs Museum niet, ofschoon het zich op een paar meter af- 
stand van zijn bureau bevindt en door zijn afmeting toch wel in het oog valt. Deze ver- 
lakking van de wetenschap en het publiek is een der ergste schaamteloosheden van 
het Bronnenboek en van Lemmens. Overigens begrijp ik niets meer van Nijmegen, 
waar het hardnekkige praatje gaat dat ik voor een debat was uitgenodigd maar dat ik dit 
geweigerd zou hebben, lees: nietaandurfde. Destudenten van Leupen hebben hem bij 
herhaling gevraagd mij eens op een kollege uit te nodigen, teneinde het verhaal van 
mijn kant te horen. Dat kon natuurlijk niet, want hij had deslim m etruc uitgevonden om 
in een van zijn eerste kollegeszijn gal tegen mij uit tespuwen, zodat degroentjesalvast 
wisten waaraan zij zich te houden hadden, en hij later met bravoure kon beweren dat hij 
het probleem van Nijmegen “afdoende” behandeld had en oudere-jaars geen kans kre
gen er nog eens op terug te komen. Bovendien heb ik Leupen driemaal tot een debat 
uitgedaagd maar telkens bot gevangen, omdat dit nu eenmaal niet mocht van Lem
mens. De lasteraars zijn ook nog lafaards, wat trouwens de normale kombinatie is. Wil 
iemand eindelijk eens ophelderen, hoe het nou precies zit met die diskussie?

De ridderslag op de schouders van het Bronnenboek onthult wel een volgend weten- 
schappelijk vergrijp, maar dat had de houwdegen nog minder in de gaten. Het Bron
nenboek presenteert namelijk een hele serie van “ kommissie-leden” , die het bespro- 
ken hebben en het na diskussie, zoalsde inleiding nadrukkelijkzegt, uiteindelijkgoed- 
keurden. Er is derhalve, tegen de bewering van loslip in, wel een diskussie nodig ge- 
oordeeld en ook gehouden. Dat die allerminst “zinvol” was, b lijkt reeds uit het feit dat 
in die kommissie een vijftal leden zat, dat geen enkele kennis of bevoegdheid bezit om 
over een bronnen-uitgave te oordelen. Van ’n paar wordt zelfs gefluisterd dat zij de 
klassieke talen niet kennen. Deze kommissie is dus een belachelijke klucht geweest. 
Zij was niet bevoegd; nog minder was zij terzake kundig, zodat het niet kon uitblijven 
dat het Bronnenboek ’n dikke tweeduizend blunders ging bevatten. Een diskussie is er 
overigens niet geweest, omdat Lemmens het konsigne had gegeven iedereen e ru itte  
knikkeren die het wagen zou tegen tezijn. Dehele ''goedkeuring” iserdanookeen van 
het Politburo,

Deze kommissie is op de tweede plaats een flessentrekkerij, op touw gezet om het pu
bliek met een serie namen te imponeren, terw ijl de man, die in 1955 de zaak aan deorde 
stelde, geen zitting in die kommissie kreeg. Deze manoeuvre is uit oogpunt van weten
schappelijke objektiviteit hoogst verwerpelijk, en uit normaal maatschappelijk verkeer 
hoogst onfatsoenlijk: de man negeren die 30 jaren aan de zaak heeft gewerkt. Tegen 
hem is het Bronnenboek gericht, al probeert de leugenaar Lemmens dit met een ridi
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cule pluim te ontkennen. Hij heeft er geen recht meer op, nog parlementairaangespro- 
ken te worden, daar hij ook een dikke vinger in de pap heeft gehad bij definancie leop- 
lichterij van het rijk en de gemeente voor de tentoonstelling en de uitgaven van “ Het 
Valkhof” en het Bronnenboek, waarbij nogmaals tonnen er tegenaan werden gegooid 
om de fabel te redden. Hij had de pure maar wel botte waarheid moeten schrijven, dat 
de bewerkers van het Bronnenboek mij metopzet buitenspel hebben geplaatst met het 
doel mij monddood te maken maar vooral om over mijn argumenten en bewijzen te 
kunnen zwijgen, de befaamde “ detailargumenten” van Lemmens. Dat wordt ook weer 
afdoende bewezen door het Bronnenboek, dat wel mijn boek uit 1958 citeert maar in 
alle talen zwijgt over “Vraagstukken...” uit 1965/66, waarin de mythe van Nijmegen 
meer dan afdoende bewezen was. Het is in de wetenschap wel meer gebeurd dat in- 
kapabelen zich de zaak van een ander toeeigenden en dan aan onmacht ten onder 
gingen. Wanneer ik in de kommissie had gezeten, zou ik de verblinden misschien niet 
hebben kunnen bekeren - ik ben per slot van rekening archivarisen geen missionaris- 
maar had ik hen wel een paar honderd blunders kunnen besparen. Natuurlijk mocht ik 
niets van dat Bronnenboek horen of zien, omdat zij vreesden dat ik het dan al voorzijn 
verschijning zou torpederen met een “ Bronnenboek van Noyon” . Lemmens deelt 
pluimpjes uit voor hetgeen juist een der grofheden van het Bronnenboek is.

Immers, het grandioze van loslip Lemmens, wat hij nog minder dan de rest begreep, is 
dat hij openlijk verkondigt en ook nog verdedigt, dat Leupen mijn boek “Vraagstuk
ken..,” nooit heeft gezien, en dat deze en zijn medeplichtigen mij bestrijden zonder mij 
gelezen te hebben, het toppunt van onwetenschappelijkheid maar ook het toppunt van 
walgelijk bedrog, erop inspelend dat dit boek bij het publiek niet bekend is dank zij de 
ingreep van Hugenholtz en Stolte, Dat bedrog is trouwens afgestraft, omdat ik de enor- 
me blunders van de “bisschop van Nijmegen” en het "toernooi van Nijmegen” al in 
1965 had gesignaleerd.

Tekst 456 (Bronnenboek nr 148). 
ca. 1152
Hij (Frederik B arbarossa) zette zich bijzonder in voor het uitbreiden van het rijk en het onder- 
vverpen van volkeren, waarm ede hij zich voortdurend  bezig hield. D aarnaast begon hij op ver
schillende plaatsen aan werken to t m eerdere sier en to t voordeel van het rijk. Hij herstelde ook 
op een passende wijze de magnifieke paleizen en koninklijke residenties, die Karel de G ro te  eer- 
tijds in grote p rach t gebouw d had: te Noviomagus bij de villa Ingelenheim, m achtige werken die 
echter d o o r verw aarlozing en ouderdom  onderkom en w aren, en hierin toonde hij zijn aange- 
boren grootheid van geest; bij Kaiserslautern liet hij op even royale wijze het koninklijk paleis 
verzorgen, dat uit rode steen was gebouwd.
Bron: Schmale, o.p. p. 710.

Nota: Het B ronnenboek plaatst deze tekst ca. 1155, terwijl andere schrijvers o.a. de Nijmeegse 
kroniekschrijver Willem van Berchen het erop houden, dat B arbarossa in 1152 met deze werken 
begonnen is. De reden van de B ronnenboekse voorkeur w ordt zo m eteen duidelijk. Bisschop 
O tto  van Freising, oom  en eerste raadsm an van Frederik B arbarossa, heeft naar alle w aar- 
schijnlijkheid kennis gehad van de tekst op de gedenksteen uit 1155 (zie tekst 455), als hij hem  al 
niet zelf heeft opgesteld. D aarin w ordt gezegd d a t de keizer in Nijmegen een burch t van de Ro-
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meinen herstelde. Er staat geen w oord in over Karel de G ro te , zodat er tussen de kroniek  met de 
feiten uit c a . 1152 en de tekst op de gedenksteen een duidelijke tegenspraak leek te bestaan. O tto 
van Freising zegt dan ook niet, dat B arbarossa een paleis te Nijmegen herstelde, doch te Novio
magus bij de villa Ingelenheim. H ierm ede bedoelde hij misschien Neustadt in de b uu rt van Inge- 
lenheim. H et kan ook zijn d a t hij misleid is doo r de tekst van E inhard uit ca. 770 over de bouw  
van de residentie N oviom agus, en dat hij gewoon Ingelenheim bedoelde, w aar later nog ver
schillende oorkonden w orden uitgegeven en w aarvan vast staat d a t deze karolingische residen
tie do o r het duitse rijk is voortgezet. Een derde mogelijkheid is dat een latere kopii'st aan  de tekst 
heeft geknutseld en dat er oorspronkelijk  een andere naam  heeft gestaan. Misschien heeft O tto 
van Freising alleen N oviom agus geschreven en dan Neumagen bij T rier bedoeld, dat ook als re
sidentie is voortgezet, en m oet “ bij de villa Ingelenheim ” als een latere toevoeging w orden be
schouwd. De veronderstelling dat er misschien Aken heeft gestaan, is w aarschijnlijk niet ju ist, 
daar B arbarossa deze residentie pas in 1165 herstelde, toen O tto van Freising al lang dood was; 
Aken kan hij dus niet bedoeld of geschreven hebben.

De passage over K aiserslautern kan niet ju ist zijn, d aa r deze plaats nooit in verband met Karel 
de G rote is genoem d en het oyerigens bekend is d a t zij pas veel later duitse residentie geworden 
is. H et B ronnenboek m aakt ook hier een, waarschijnlijk opzettelijke vertaalfout door te zeggen, 
dat B arbarossa er een koninklijk paleis liet bouwen, terwijl de tekst duidelijk zegt dat hij d aar 
ook een bestaand paleis liet verzorgen, wat trouw ens de betekenis is van de hele passage. De be- 
doelirtg van deze m anipulatie is ook duidelijk, nam elijk om  het m eervoud vande zin op N ovio
magus en Ingelenheim te laten slaan, en van K aiserslautern een nieuwbouw te m aken. Zo kon het 
B ronnenboek enig fundam ent geven aan  zijn stelling over karolingisch Nijmegen, al m oest het 
dat doen m et een tweetal vervalsingen. In feite im mers heeft het deze tekst tot de finale inzet ge- 
m aakt van de kwestie over karolingisch Nijmegen met de w oorden: “ H et zal duidelijk zijn dat 
wij niet twijfelen aan het bestaan van een palts te Nijmegen voor Frederik B arbarossa” . Om aan 
die stelling enige grond te geven, hebben de auteurs van het B ronnenboek de tekst m aar even 
vervalst. W aar O tto schrijft “Noviomagum iuxta villam Inglinheim” geven zij “ N oviom agum  et 
iuxta villam Inglinheim ” - te Noviom agus en bij de villa Ingelenheim . Zo m aken zij handig twee 
plaatsen van de ene genoemde, redden en passant het m eervoud van de zin dat op Noviom agus 
en K aiserslautern slaat, en leggen zij bovendien een geraffineerde link n aa rd e  tekst van E inhard 
(van vier eeuwen terug !), die immers ook in een zin over Ingelenheim en N oviom agus geschre
ven had m aar die duidelijk N oyon bedoelde. En laat men in Nijmegen d itm aal niet aankom en 
met welke uitvlucht dan ook, w ant alle bronnenuitgaven, zowel de duitse als de franse en zelfs de 
gelderse au teur Sloet zowel als de doo r hen geciteerde au teu r Schmale, publiceren de tekst zon- 
der het vervalsende “e t” .
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Qui eniii im

am p l ia n d o  r e g n o  e l ” su b ig en d is  g e n t ib u s  l a n tn s  ex is ta t ,  u l"  in p raed ic t is  occiipalionilni- * 
a ss id u e  v e r s e t u r ,  o p e ra  ta rnen  p lu r i ina  ad reg n i  d e c o i e m  e t com m o d i ta te in  pertinenli.i 
d ivers is  in locis in choav i t ,  q u a e d a m  e t i a m 0 c o n s u m m a v i t ,  e t n ta x im a m  providentiae  parlt-m 
obsequ io  p ie ta t is  iinpendit .  P a la t ia  s iq u id em  a  Karolo  M agno  q u o n d a m  pu lchem ii ia  fahri 
cata  e t  r e g i a s  c la r is s im o  o p e re  d e c o r a t a s  apud  N o v io m a g u m ,  iuxta  villam Inglinheim 
o p e ra  qu id em  fo r t iss im a ,  sed  iam  ta m  neg lec tu  q u a m  v e tu s t a te  Tessa, decenlissmie  rcpa- i 
ravit ,  e t  in eis m a x im a m  in n a ta m  sib/ an im i  m a g n i tu d in e m  dem o n s t ra v i t .  Apud Lutra  domim1 
r e g a l e m  ex rub r is  lap id ibus  fa b r ic a ta m  non  m ino r i  inunif icent ia  accurav i t .

De tekst van Otto van Freising in: Geste Friderici imperatoris, M G S, X X , p. 490.

Palatia siquidem a Karolo Magno quondam pulclierrima fabricata 
et regias clarissimo opere decoratas apud Noviomagum, iuxta villam 
Iugliuheim, opera quidem fortissima, sed iam tam neglectu quam 
vestutate fessa, decentissime reparavit et in eis maximam innatam 
sibi animi magnitudinem demonstravit,

Dezelfde tekst uit: Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, 
1872, p. 289.

148. ( 1 1 5 5 )
Q ui  c um  in a m pl iando  regno et  subigendis  gentibus  ta n tus  ex is ta t  et  in predic ti s  occupa t ion ibus  ass idue  
versetu r ,  o pe ra  tam en  p lu r iam  ad regni d e co r em  et c o m m o d i ta te m  pert inen t ia  divers is  in locis inchoavit,  
q u e d a m  e t iam  c o n su m m av i t  et m a x im a m  provident ie  p a r te m  o b sequ io  pie ta ti s  inpendit.  P a la t ia  
s iq u idem  a K a ro lo  M a g n o  q u o n d a m  p u lche rr im a  fab r ica ta  e t regias c la r iss im o opere  d e co ra ta s  apu t  
N o v io m a g u m  e t iuxta  v il lam Inglinheim, o p e ra  qu id em  forti ss im a,  sed iam tam  neglectu  q u a m  vetusta te  
fessa , decen t iss im e  reparav i t  et in eis m a x im a m  in n a ta m  sibi an im i m agn i tud inem  dem onst rav i t ;  apu t  
L u t ra  d o m u m  rega lem  ex rubris  lap id ibus  fab r ic a tam  non  minor i munif icent ia  accuravit .
Ottonis ep. et Rahewini Gesta Frid.I, Schmale AQ 17, p. 710-712

Ofschoon hij zich in het uitbreiden van het rijk en het onderwerpen van volken zo onderscheidde en 
hierdoor voortdurend in beslag werd genomen, begon hij toch op verschillende plaatsen allerlei werken 
tot sier en voordeel van het rijk; sommige voltooide hij en het grootste deeI stelde hij in dienst van de 
verknochtheid aan het voorgeslacht. De zeerfraaie paleizen, eens door Karel de Grote gebouwd, en de 
koningshoeven, met zeer schoon kunstwerk versierd, te Nijmegen en naast de villa Ingelheim, zeer 
sterke bouwwerken, maar door verwaarlozing en ouderdom aangetast, herstelde hij op zeerpassende 
wijze en hierbij toonde hij zijn aangeboren grootheid van geest. Te Kaiserslautern heeft hij op royale 
wijze een koninklijk paleis uit rode stenen laten bouwen.

Het Bronnenboek (p. 7) baseert op deze tekst zijn overtuiging, dat Frederik Bar- 
barossa in Nijmegen de vroegere palts van Karel de Grote herstelde. D e juiste tekst 
luidt: “apud Noviom agum  iuxta villam Inglinhem ” - te N oviom agus - Neustadt 
bij de villa Ingelheim. En dan kom t aan de orde, o f  en hoe deze m ededelingjuist is. 
Otto van Freising heeft zeker niet Nijmegen bedoeld, wat bewezen is door de be- 
faamde gedenksteen uit 1155. Maar de fraudeurs hebben de tekst vervalst tot 
“apud Noviom agun ET iuxta villam Inglinheim ” , wat aan de tekst een geheel 
andere maar foutieve draai geeft. Ergo: berust hun overtuiging op een brutale ver- 
valsing. Daar het Bronnenboek, volgens zijn eigen getuigenis, op deze tekst ge- 
baseerd is, gaat het ten onder aan tekstvervalsing en valsheid in geschrifte.
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Tekst 457 (Bronnenboek nr 151).
1165
Te Noviomagus werd de keizer een zoon geboren, H endrik  genaam d.
Bron: C hronica regia Coloniensis, M GS in usum scholarum , X V III, p. 116.

Nota: O ok hier is de interpretatie Nijmegen hoogst tw ijfelachtig, d aa r m oeilijk aangenom en 
kan worden dat keizerin Beatrix zich naar N ijm egen, de u ithoek van het rijk, begeven zou heb
ben voor de bevalling. D at is pas in de 20e eeuw gebruik gew orden na het to tstandkom en van 
een medische fakulteit in Nijmegen. H et zou alleen te aanvaarden  zijn, w anneer doo r andere 
gegevens vast zou staan dat het hof op dat tijdstip in Nijmegen verblijf hield, o f dat de keizerin 
Barbarossa zou hebben vergezeld op een van zijn dienstreizen. D it w ordt al hoogst onw aar- 
schijnlijk w anneer men bem erkt dat Frederik B arbarossa tussen 1157 en 1174 niet m eer in Nij
megen is geweest. M erkw aardig is overigens, dat Willem van Berchen dit feit niet voor Nijmegen 
claim t. Aangezien er andere plaatsen bestaan, die ook de latinisatie N oviom agus gehad hebben 
en ook koninklijke domeinen waren zoals Neum agen en N euville-en-Condroz, m oet toch wel 
enige adstruktie aangevoerd worden bij het opeisen van een gebeurtenis voor Nijmegen.

Tekst 458 (Bronnenboek nr 152).
1165 - Gegeven te Utrecht.
Keizer Frederik Barbarossa regelt de w aterafvoer van de Rijn tussen W ijk bij D uurstede en 
Zwam m erdam . Onder de getuigen, waarbij funktionarissen van het rijk en ho llandseenutrech t- 
se heren, wordt een “M einardus g raaf van Neumage” genoem d.
Bron: M G H , D iplom ata regum et im peratorum  G erm aniae, X, p. 496.

Nota: Z onder het minste bewijs m aakt het B ronnenboek er M einardus van Nijmegen van, te r
wijl het overduidelijk is dat deze, als laatste van de hoffunktionarissen  genoem d, van het ge
slacht Neumagen bij T rier was, dat inderdaad de grafelijke titel droeg. Nijmegen is nooit graaf- 
schap geweest. Zo springt het B ronnenboek met de historische gegevens om , teneinde m aar zo- 
veel mogelijk “Nijm egen’s” bij elkaar te krijgen voor de hersenspoeling.

Tekst 459 (Bronnenboek nr 154).
1171, Septem ber 9 - Gegeven te Luik.
Keizer Frederik Barbarossa geeft aan  de bisschop van Luik een oorkonde uit over goederen te 
H erstal. O nder de getuigen is een A lexander van Noviomagus genoem d, die even verder A lexan
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der van Numage heet.
Bron: Borm ans en Schoolm eesters, C artu laire de l’eglise Saint-L am bert de Liege, p. 53.

Nota: Even zeker als in de voorafgaande gevallen du id t de naam  van A lexander van N oviom a
gus of N um aga de plaats Neumagen bij T rier aan , om dat A lexander hier weer verschijnt als een 
hoffunktionaris. Tevens w ordt bewezen dat N eum agen ook N oviom agus werd genoemd.

Tekst 460 (Bronnenboek nr 156).
1174
De keizer vierde het Kerstfeest te Altenburg in Saksen. M et Pasen hield hij zijn norm aal en be- 
kend hof te Aken. Vervolgens ging hij naar Noviomagus, w aar hij enkele dagen verbleef en alien 
voor de twee jaren  geleden aangekondigde expeditie de eed liet afleggen (bedoeld is een nieuwe 
kruistoch t, opgezet na het verbond tussen Egypte en Syrie uit 1171 en de aanval op het konink- 
rijk van Jeruzalem ). Pinksteren evenwel vierde hij in het castrum  dat Cochem w ordt genoemd. 
Bron: C hronica regia Coloniensis, W aitz... in usum scholarum , 18, p. 124.

Nota: H et is mij een raadsel, w aarom  het B ronnenboek de reis van de keizer om schrijft: M aas- 
tricht-Nijm egen-Sinzig, d aa r M aastricht nergens in de tekst w ordt genoem d, Aken veelbeteke- 
nend is overgeslagen en de interpretatie Nijmegen hoogst twijfelachtig is. H et is nam elijk uit- 
gesloten, dat keizer Frederik tussen al deze bedrij ven d o o r enkele dagen in Nijmegen is geweest, 
w aar hij blijkens de tekst de rijksgroten had bijeengeroepen om een eed te vernieuwen; een kei
zer ontbiedt deze niet naar een uithoek van het rijk, doch naar een plaats die centraal ligt. H et is 
dan  ook duidelijk d a t hier Neumagen bij T rier is bedoeld, tem eer om dat dit een logische situatie 
is op  de tocht van de keizer van A ken n aar Chocm e - Sinzig, op 15 km zuid-oost van Bonn. Men 
begrijpt nu ook, waarom het B ronnenboek probeert Aken buiten het zicht te houden.

Tekst 461 (Bronnenboek nr 157).
1174 - Gegeven te Trifels.
Keizer Frederik B arbarossa bevestigt de burgers van U trecht in hun tolvrijdom  te Tiel en te 
Keizersweerd.
Bron: M uller en B oum an, o.c., p. 479.

Nota: O nder de getuigen kom t A lardus van Numage voor, weer een hoffunktionaris uit het ge- 
slacht van Neum agen bij Trier. D erhalve presenteert het B ronnenboek weer een vals Nijmegen.

Tekst 462 (Bronnenboek nr 158).
1176
Bisschop G odfried van U trecht beslecht een geschil tussen het kapittel van St, Jan  a ldaar en 
Iw ainus van G okesforde. O nder de getuigen is een H erm an g raaf van Noviomagus genoem d. 
Bron: M uller en B oum an, o.c. p. 585.

Nota: H erm an was vanzelfsprekend graaf van Neumagen bij Trier. Van deze persoon is meer be- 
kend. H erm an van N um ago w ordt in 1192 genoem d als onderhandelaar bij het geschil tussen de 
abdij van Echternach en de aartsb isschop van T rier (W am pach, Quellen, n r 215). H et ziet er 
zelfs naar uit, dat hij bij de bovenstaande zaak betrokken  werd als kenner van kloosterzaken.

Tekst 463 (Bronnenboek nr 160).
1178, juli 7 - Gegeven te Turijn.
Keizer Frederik I sluit met de plaats Asti, ten zuiden van Turijn  gelegen, een overeenkom st over 
het gebruik van de rijksburcht N one. O nder de getuigen is genoemd: L am bertus de Nivimaga.
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Nota: Het is hoogst twijfelachtig d a t deze L am bertus een N im w egenaar was, en het is een aan- 
fluiting van w etenschappelijk onderzoek links en rechts m aar wat nam en te grijpen, die een 
beetje erop lijken, en deze voor Nijmegen te presenteren, d aa r zo’n interpretatie  op z’n minst 
ergens door geadstrueerd m oet w orden, liefst helem aal bewezen dient te zijn. De genoemde 
plaats is vrij wel zeker Novellara, op 25 km  noord-w est van M odena in Italie. De m oderne naam  
is sam engesteld uit Nova en villa en is in betekenis een vol synoniem  van Noviom agus. H et B ron
nenboek gaat w aarachtig “N ijm egen’s” aanslepen uit Italie!

Tekst 464 (Bronnenboek nr 161).
1184, januari 1 - Gegeven te Straatsburg.
Keizer Frederik I bevestigt de stad W orm s in de tolvrijdom  op de volgende plaatsen: F rankfu rt, 
B oppard, H am m erstein (vermoedelijk A m ostrenne bij Luik), T ram onia (T ram onti, It.), D o rt
m und, G oslar, A ngera (Enger), Numagie en D uisburg.
Bron: Scholz-Babisch, o.c. p. 8.

Sloet, O orkondenboek van G elre en Zutfen, p. 359.

Nota: N um agie is niet Nijmegen. Zie tekst 449, w aar hetzelfde rijtje plaatsen voorkom t als in 
deze tekst.

Tekst 465 (Bronnenboek nr 162).
1189
G erard , p roost van Zyfflich, sluit een overeenkom st m et de ab t van Berne over ruil van goede
ren. O nder de getuigen is genoemd: W iricus priester van N oviom agio - Nijmegen.
Bron: Frem ery, Supplem ent, p. 18.

Nota: Noviom agio is hier zonder de m inste twijfel Nijmegen. De akte is de eerste schriftelijke 
bevestiging voor het bestaan van een kerk en parochie te Nijm egen. De St. N icolaas-kapel op het 
Valkhof, gebouwd om streeks 1125, is de eerste archeologische bevestiging. Bij deze feiten ver
g e d  het B ronnenboek zich a f  te vragen, d aar het stilzwijgend het bestaan van een kerk en p a 
rochie aanneem t gedurende vijf eeuwen vroeger, w aar de bewijzen daarvoor dan  zijn. Zou ter 
plaatse alles van de kerkelijke dokum entatie verloren zijn gegaan, dan  m oet de parochiekerk , 
de priesters, de relaties met andere kerken en vooral die met het bisdom  Keulen toch ergens spo- 
ren hebben nagelaten. Er is niets voor 1125, zodat het B ronnenboek in Nijmegen een karolin
gische residentie zonder kerk neerzet, wat voor eenieder met elem entair historisch inzicht een 
volstrekte onmogelijkheid is, een lege dop, zodat de kleutertjes van het B ronnenboek met twee 
lege doppen aan het spelen zijn.

Tekst 466 (Bronnenboek nr 163).
1189, november 18 - Uit Adrianopolis.
Keizer Frederik Barbarossa, op kruistocht in het O osten, schrijft aan  zijn zoon H endrik en 
draagt hem op “ H et huis op het eiland van Suitbertus (Keizersweerd) en da t van Nuwemagen te 
doen voltooien en goed te doen bew aken, d aar wij deze van groot nut ach ten” .
Bron: H istoria de expeditione Friderici, M G S, nova series V, p. 40.

Nota: Deze tekst kan enkel op Nijmegen w orden toegepast indien vast zou staan, dat de tekst 
van O tto  van Freising van ca. 1152 ook op Nijmegen slaat, wat uitgeslotert is. Bovendien kan 
m oeilijk aangenom en worden dat de burch t van Nijm egen, in 1155 begonnen, in 1189 nog niet 
voltooid was. Uit B arbarossa’s w oorden spreekt een bepaalde interesse voor die burcht. Die

Bron: Bohmer, Acta Im perii selecta, p. 1061.
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kom t echter vreemd over als we de feiten nalopen. De keizer is gedurende de bijna 40 ja a r  van 
zijn regering welgeteld drie m aal in Nijmegen geweest: in 1155 bij de inauguratie  van de palts; 
dat m ogen we wel aannem en ofschoon het nergens geschreven staat; in 1157 bij een bezoek en 
de uitgifte van zijn enige te Nijm egen gedateerde oorkonde; in 1171 bij een bezoek; dat van 1174 
is geheel onzeker. H et toont aan  dat de residentie van Nijm egen hem niet na aan het hart lag. We 
zullen het m otief van zijn bezorgdheid voor deze twee burchten  pas met wat m eer zekerheid 
kennen, indien kom t vast te staan welk N oviom agus van K arel de G rote hij liet herstellen. Was 
dat Neumagen bij T rier, dan springt een duidelijk m otief n aar voren, nam elijk d a t hij de verde- 
diging van de westflank van het rijk op het oog had.

Tekst 467 (Bronnenboek nr 164).
1194, april 19 - Gegeven te Aken.
Keizer H endrik  VI verleent aan  de inw oners van Keizersweerd dezelfde tolvrijheid als die van 
A ken in het gehele rijk genieten in de volgende plaatsen: in A ngera, in Novimagio, in T raiecto en 
in Neuss.
Bron: M uller en B oum an, O orkondenboek van het Sticht U trecht tot 1301, I, p. 525.

Nota: A an de hand  van de vroegere tolvrijdom  (zie tekst 464) kan A ngera niet als A ngeren en 
Novim agio niet als Nijmegen w orden opgevat. T raiecto  is vanzelfsprekend M aastricht en niet 
U trecht. Zie ook tekst 450 over de oorkonde uit 1145 betreffende een gelijksoortige tolverlening 
aan Keizersweerd. Let bovendien op de geografische spreiding van de tollen. Bij M aastricht en 
N euss is de niet-bestaande tol van A ngeren een lachertje, en “ N ijm egen” een misser.

Tekst 468 (Bronnenboek nr 165).
1196 - Gegeven te M ontefiasco bij Viterbo.
H endrik  VI bevestigt het hospitaal te Nijmegen in het bezit van de goederen, door A lardus, 
g raaf van Noviomago en zijn vrouw  U da geschonken, en neem t deze en de toekom stige bezit- 
tingen onder zijn bescherming.
Bron: Sloet, o.c. nr 389.

Nota: Ten eerste m oet de vraag gesteld w orden, met welk recht het B ronnenboek de w oorden 
“ en doo r de gelovigen geschonken” , die er niet staan, in deze tekst binnensm okkelt. Even verder 
zegt de oorkonde, dat de koning ook  onder zijn bescherm ing neem t w at het hospitaal nog van 
de gelovigen zal krijgen. N auw keurigheid is een eerste eis bij het uitgeven van bronnen. Sloet 
sloeg de spijker natuurlijk  op de kop, toen hij A lardus als burggraaf van Nijmegen beschouwde 
en noem de. De burggraaf was een funktionaris van het rijk, die de residentie op het V alkhof 
m oest beheren en het gebied bestuurde, d a t aan  de burch t onderhorig was. H et B ronnenboek 
beschrijft hem als “comes A lardus” , natuurlijk  om dat de hazebroek niet rechtuit “g raaf A lar
dus” durft zeggen, om dat d it de vraag oproept w aar dat graafschap Nijmegen dan  wel was, te- 
m eer om dat men bij een graafschap toch een m inim um  aan  grondgebied veronderstelt. Het 
haalt met deze tekst een derde manipulatie uit, d o o r angstvallig verborgen te houden, dat deze 
oorkonde de eerste akte is, die over Nijmegen bew aard is gebleven en dat de stad niets te bieden 
heeft uit haar zogenaam de voorgeschiedenis van vijf eeuwen. Ergo... en dit kan eenieder wel in- 
vullen.

Tekst 469 (Bronnenboek nr 166). 
ca. 1202
De aartsbisschop van T rier legt in een oorkonde vast d a t G erlacus van K obern een h o f a ldaar 
gerestitueerd heeft aan  de kerk van Luik, en dat de aartsd iaken  van Luik, R. de Numage geheten, 
die in ontvangst heeft genomen.
Bron: Borm ans en Schoolm eesters, o.c. p. 81.
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Nota: Ofschoon het niet per se uitgesloten is d a t iem and uit Nijmegen funktionaris is v^n het 
bisdom  Luik, had dit toch w aakzaam  m oeten m aken. Ook hier is uitgesloten d a t N um age N ij
megen betekent, d aa r Neuville-en-Condroz vele m alen w aarschijnlijker is.

Tekst 470 (Bronnenboek nr 170).
1209, juni 13 - Opgemaakt te Koblenz.
In een akte w ordt een opsom m ing gegeven van de bedragen, die bij de tol van Koblenz betaald 
m oeten worden ten bate van het kapittel van St. Sim eon te Trier. De tekst spreekt eerst van de 
schepen, die over de Rijn en Moezel afdalen; die m oeten een grote zalm geven. Die van Numago 
moeten de gevilde huid van een grote os geven. De tekst vervolgt met die van Neuss.
Bron: Sloet, o.c. p. 432.

Nota: N um ago betekent hier zo duidelijk en ontw ijfelbaar Neumagen, no ta  bene aan de Moezel 
gelegen, dat het mij een raadsel is hoe het B ronnenboek deze tekst voor Nijm egen durft presen- 
teren. Bij deze en andere flaters begint m en zich wel indringende vragen te stellen over het peil 
van het historisch onderzoek aan de Universiteit van Nijmegen, dat schreeuwt om  een pikante 
m op over een ossehuid.

Tekst 471 (Bronnenboek nr 171).
1213, januari 13 - Gegeven te Nijmegen.
K eizer O tto IV beleent g raaf Willem I van H olland  m et de lenen van het rijk, die ook doo r de 
vorige graven van het rijk verkregen waren.
Bron: O orkondenboek van H olland en Zeeland to t 1299, I, p. 316.

Nota: D it is de laatste oorkonde, doo r een duits koning o f keizer te Nijmegen gegeven. Van te 
voren kunnen er welgeteld nog twee aangewezen w orden: een uit 1151 van K oenraad III, de 
tweede uit 1157 van Frederik Barbarossa. W aarom  attendeert het B ronnenboek zijn lezers niet 
erop dat Nijmegen geen rol van betekenis heeft gespeeld in het duitse rijk, en dat deze zelfs hele
m aal ophoudt in 1213? D it lijkt mij toch noodzakelijk te zijn, vooral om dat het in 1247 met het 
citeren van de bronnen ophoudt en dit m otiveert met de m ededeling, dat na 1247 een “explosie” 
van verm eldingen voorkom t, bovendien de stad en de schrijvers altijd zo’n nadruk  hebben ge
legd op de band met het duitse rijk.

Tekst 472 (niet in het Bronnenboek).
1222
In Dreumel zijn 4 m ansi met hun toebehoren.

Dreumel en de volgende plaats, die Wamel heet, zijn bij Numagen gelegen, het koninklijk paleis 
aan de rivier die “der Vayi”  heet, en zij liggen vrij d icht bij de stad die Tyle w ordt genoem d. 
Bron: Beyer: U rkundenbuch, I, p. 190.

Sloet, o.c. p. 65.

Nota: Caesarius, oud-abt van Priim, schreef in 1222 op verzoek van de toenm alige abt een oud 
register over, w aarin notifies stonden over de bezittingen van de abdij, welk register het jaa rta l 
893 droeg. Hij am useerde zich over de rustieke en ongehoorde “ stijl”  van het boek, dat niem and 
ooit had gelezen, en voegde aan de opsom m ingen uit da t boek eigen bem erkingen en uitleg toe. 
D it heeft een merkwaardige dubbelbron opgeleverd: een tekst uit 893 en een tekst uit 1222, welk 
soort dubbelbronnen uiterst zeldzaam is en w aarvoor een rechtgeaard historicus op de knieen 
valt en de grond kust. In de oude tekst w ordt niet gesproken over een paleis te Nijmegen; in die 
van 1222 wel. Die bijzonderheid zou de eerste schrijver ook  verm eld hebben als zij er toen was,
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tem eer daar de abdij van Prum  nauwe banden met de koningen en keizers had om dat zij rijks- 
abdij was. H et jaa rta l 893 duidt niet aan; dat Prum  toen al bezittingen had  in M aas en W aal, 
doch alleen dat de oudste akte in het boek van 893 dateerde. W aarom  slaat het B ronnenboek, 
dat toch zo driftig “Nijm egen’s” verzam elt, deze aardige dubbelbron over? Wel, om dat een- 
ieder dan dezelfde konklusie trekt als ik boven heb gedaan, namelijk dat de tekst een zwaar te- 
genbewijs voor Nijmegen betekent.

Tekst 473 (Bronnenboek nr 175).
1226
K eizer Frederik II bevestigt de M aria-kerk van A ken in haar bezittingen, o.a. in Numaga. De 
oorkonde is een bevestiging van vroegere in 888, 930 en 966 doo r zijn voorgangers verleend. 
Bron: M euthen, A achener U rkunden 1181 - 1250, p. 92.

Nota: Bij tekst 315 is aangetoond, d a t N um aga niet N ijmegen is m aar Neuville-en-Condroz bij 
Luik, zodat deze oorkonde, dezelfde zaak en dezelfde p laatsen  betreffend, niet op Nijmegen 
toegepast kan  worden. Zij leidt ook to t een andere konklusie: tengevolge van de onderhavige 
tekstkritische reiniging is er geen tekst m eer over, w aar Numaga o f N um age m et enig recht op 
Nijmegen van toepassing kan worden verklaard , zodat nu alleszins duidelijk is dat de titel van 
het tijdschrift “N um aga” foutief is. Als men de oudste naam  wilde kiezen, wat voor de hand ligt, 
had m en Neumaia m oeten nemen.

Tekst 474 (Bronnenboek nr 177).
1230 - Gegeven te Weissenburg.
H endrik (VII) verleent aan die van Nijmegen rechten en vrijheden, die A ken en andere steden 
van het rijk ook genieten.
Bron: Sloet, o.c. n r 536.

Nota: H ier treft men een voorbeeld aan  van een tendentieuse, derhalve valse vertaling doo r het 
Bronnenboek. De tekst spreekt gewoon van “Aken.en andere steden van ons en het rijk ” . Het 
B ronnenboek m aakt er “ rijkssteden” van, en zet zodoende Nijmegen de zoveelste valse kroon 
op. S traks gaan we dieper in op het facet rijksstad. H et citaat van het B ronnenboek pleegt weer 
een m anipulatie door angstvallig verborgen te houden dat d it de eerste beschikking is van een 
vorst ten gunste van de stad, want dit kapitale feit m oet natuurlijk  uit het zicht gehouden w or
den. Vijf b lanko eeuwen, w aar elk spoor van een relatie met het rijk on tbreekt - w ant ook in 
duitse bronnen kom t Nijmegen niet voor - zijn voor het B ronnenboek geen reden om zich iets af 
te vragen.

Tekst 475 - (niet in het Bronnenboek). 
ca. 1230
O nder deze O tto van Gelre en in het begin van zijn regering begonnen de inw oners van Nijm e
gen voor het eerst dankbaar gebruik te m aken van de koninklijke privileges naar het voorbeeld 
van de koninklijke stad Aken. D ie waren hen in 1230 welwillend verleend door zaliger nage- 
dachtenis H endrik V II, room s koning en landgraaf van Thiiringen, zoon van de H. E lisabeth, 
en werden nadien doo r zijn opvolgers in het room se rijk, zoals boven duidelijk is uiteengezet, op 
hun keizerlijk gezag rijkelijk bevestigd, vernieuwd of uitgebreid.
Bron: W ilhelmus de Berchen, C hronicon G eldriae, uitg. Sloet, p. 62.

Nota: Het Bronnenboek verm eldt inderdaad de oorkonde uit 1230 van H endrik  VII. De tekst 
van Van Berchen is even belangrijk, d aar hij meedeelt w anneer Nijmegen begon zich op te trek-
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ken aan A ken, wat zoals straks zal blijken, een enorm e invloed heeft gehad op de m ythe-vor- 
m ing te Nijmegen.

Tekst 476 (Bronnenboek nr 178).
1231
Vier gekozen scheidsrechters beslissen, d a t de p roost en het kapittel van de A postelen-kerk van 
Keulen gezamenlijk het patronaatsrech t hebben over de kerk van Nijmegen.
Bron: Sloet, o.c. nr. 530.

Nota: De tekst noem t de stad Numage, een naam kundig  feit dat best het verm elden w aard is, 
even belangrijk als het feit dat in 1242 de vorm  Nymegen verschijnt. De etym ologische ontw ik- 
keling van de naam  is goed in de onderscheiden teksten te volgen. W aarom  attendeert het B ron
nenboek niet daarop , in plaats van de indruk te wekken dat Nijmegen een rechte afleiding van 
N oviom agus zou zijn? De naam  is van Neumaia afgeleid en de latinisatie N oviom agus is voor 
het eerst pas in 1151 gebruikt. Deze feiten zijn even belangrijk als dem ededeling dat deA poste- 
lenkerk van Keulen het pa tronaa t over de Nijmeegse kerk bezat, wat overigens ook m eer toe- 
lichting vereist, om dat eenieder er recht op heeft te weten wie van tevoren gedurende die vijf 
eeuwen van de intrigerende lege eierdoppen het p a tro n aa t in handen had.

Tekst 477 (Bronnenboek nr 179).
1233
A rnoldus Bonard, rechter van Nijm egen, geeft een oorkonde uit ten gunste van de abdij Cam p. 
Bron: H auptstaatsarchiv  D iisseldorf, A btei Cam p, U rkunde nr 59.

Nota: W eer m oet de vraag gesteld worden: w aarom  attendeert het B ronnenboek niet erop dat 
dit de eerste akte is, w aaruit iets blijkt van een rechterlijke organisatie in Nijm egen, en w aarom  
houd t het Bronnenboek alles verborgen w at aan toon t dat Nijmegen een nieuwe stad was uit het 
begin van de 12e eeuw, die zich norm aal ontw ikkelt en achtereenvolgens alles verwerft wat een 
norm ale stad in die tijd heeft. De indruk w ekken, en dat zelfs rechtuit zeggen, dat dit allemaal 
stoelt op een voorgeschiedenis van vijf eeuwen, terwijl integendeel blijkt dat alles even nieuw 
is, is de grondm isleiding van het B ronnenboek.

Tekst 478 (Bronnenboek nr 180).
1234
M aar de g raaf van H olland (Floris IV) ging naar huis (uit het Elbe-gebied) en is in een toernooi 
te Nijmegen gedood.
Bron: A nnales Stadenses, M GS, XVI, p. 362.

Nota: De grandioze blunder van het B ronnenboek is al in de teksten 437 - 441 aan de kaak ge- 
teld. Hij is trouw ens zo onsterfelijk, d a t ’t een tweede m aal m ag gebeuren. L aat ik hier de na- 
d ruk  op de naam kunde leggen. H et B ronnenboek ging natuurlijk  van de overtuiging uit, dat 
Noviomagus zo ver in de 13e eeuw onmogelijk N oyon kon betekenen, en meende met deze tekst 
ook  de andere N oyon-interpretaties een deuk te kunnen geven en het publiek een enorm  “ Nij- 
m eegs” oor aan te naaien. Helaas betekent N oviom agus wel N oyon, is het Elbe-gebied de ver- 
keerde streek om dat de Stadingers in F rans V laanderen zaten, trap t het B ronnenboek to t het 
bittere einde in de indiceer-fouten van de M onum enta G erm anica, en w ordt de b lunder van 
het B ronnenboek elke keer groter dat de auteurs een uitvlucht ervoor bedenken. D at noem t 
men terecht: zich steeds dieper in zijn eigen m odder graven. Cam ps zir|kt natuurlijk  mee weg, 
d aar h i j ’t op de valreep nog voor het “ toernooi van N ijm egen” opneem t (Ned. A rchievenblad, 
1983). D ie m an blijft m aar brallen, en kent de simpelste teksten niet eens!

298



Tekst 479 (Bronnenboek nr 183).
1242
D e g raaf van Kleef verleent aan  de burgers van Kleef vrijheid van tol op de R ijntollen, die hij 
van het rijk in leen heeft, o.a. te Nijmegen.
Bron: Scholz, o.c. p. 26.

Nota: D e tol aan  die van Kleef is in deze tekst niet het belangrijkste, doch het feit dat de stad  er 
voor het eerst als Nymegen verschijnt, de m oderne vorm  van de naam , die sindsdien al zeven 
eeuwen onveranderd bestaat en zich verm oedelijk wel to t aan  het einde der tijden zal handha- 
ven. H et releveren van de naam kundige feiten is vanzelfsprekend een der belangrijkste onder- 
delen van een stadsgeschiedenis.

Tekst 480 (Bronnenboek nr 182).
1241
D it zijn de te betalen rechten van de steden en villae:
Item  van Duisburg 50 m ark. De Joden a ldaar 15 m ark.
Item van Numage 40 m ark.
Item  van vier hoven bij Dortmund 15 m ark. De Joden  a ldaar 15 m ark.
Bron: N otitiae de precariis civ. et vill. C onst. I l l ,  p. 2.

Nota: Zonder bewijs gegeven, m oet deze tekst voor Nijm egen verw orpen w orden, daar de rang- 
schikking op zich al niet klopt, en e r bovendien in D uitsland m eer dan 20 plaatsen liggen, waar- 
op N um age van toepassing kan worden geacht. H et is het zoveelste voorbeeld, hoe Nijmegen 
“ Nijm egen’s” bij e lkaar harkt.

Tekst 481 (Bronnenboek nr 189 en 190).
1247, november 8 - Gegeven te Neuss.
W illem, g raaf van H olland en gekozen duits koning, geeft aan  O tto II, g raaf van Gelre, de 
burch t Nijmegen m et alle toebehoren in pand.
Bron: Sloet, o.c. p. 682.

Nota: De betekenis en de gevolgen van deze verpanding w orden elders behandeld. H et B ron
nenboek eindigt zijn referenties m et deze oorkonde uit 1247, alsof de kwestie van karolingisch 
Nijm egen hiermee afgelopen is, terwijl zij in feite dan pas begint. Im m ers, to t nu toe hebben we 
in  de b ronnen  vanaf 1125 niet het minste spoor kunnen on tdekken , dat enige relatie zou inhou- 
den m et de karolingische voorgeschiedenis van Nijmegen, evenmin enige schriftelijke bevesti- 
ging over het bestaan van de traditie. H et is derhalve geboden, om  in afwijking van het B ron
nenboek het onderzoek voort te zetten, d aar het vanzelfsprekend van kapitaal belang is te we- 
ten, w anneer die traditie is on tstaan , wie h aa r voor het eerst heeft geponeerd en w aarop die 
schrijver zijn bewering steunde.

Tekst 482 (niet in het Bronnenboek).
1272
De edele g raaf O tto (van Gelre), die de m acht en het bestuur over Nijmegen verkregen had, zo
als boven is verhaald, wilde daarin  vorderen. In het ja a r  1254 sloot hij een overeenkom st met de 
rechter, de schepenen en de overige burgers van Nijm egen, uit noodzaak  en to t nu t en gebruik 
voor hem zelf en de inwoners, dat zij de parochiekerk, buiten de stad gelegen, zouden afbreken 
om die binnen de stad te plaatsen en opnieuw  op te bouw en. Van de eerw aarde vader, heer 
K oenraad van H ofsteden, aartsbisschop van Keulen, kregen zij de toestem m ing. Van de eer
waarde heren deken en kapittel van de Keulse St. A postelen-kerk, die van oudsher de ware en 
vreedzam e patronen  van de kerk w aren, werd eveneens goedkeuring verkregen, evenwel onder
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reservering van al hun rechten en goederen en zonder enige aansprakelijkheid van hun kant. 
D aarom  werd een vrije plaats in de stad , die de H undisberg  heet, van de room s koning, eigenaar 
van die grond, verkregen voor de bouw  en de konsekratie van een kerk met kerkhof, die de stad 
zonder voorbehoud aan de deken en het kapittel zou overdragen. De graaf en de stad  verplicht- 
ten zich tevens, dat zij als vergoeding van de grond tussen het kasteel en de poort, die bezit van 
de kerk was, w aar de plebaan w oonde en welke grond  doo r de nieuwe stadsgracht was ingeno- 
m en, een nieuw geschikt huis te bouw en, dicht genoeg bij de nieuwe kerk, en d it aan  de plebaan 
te geven. D aarover bestaat bij de kerk van de St. A postelen een oorkonde, gezegeld met hun 
zegels, die van g raaf O tto en van de stad  Nijmegen. T enslotte isde parochiekerk  van Nijmegen, 
toegewijd aan de H . Gertrudis, gesticht n aar men zegt ten tijde van de Pepijnen, de voorvaders 
van Karel de G rote, op deze m anier do o r de burgers van h aar eerste p laats binnen de m uren van 
de stad overgebracht en voltooid.

H et jaa r daarop, in 1272, op de vigilie der G eboorte  van de H. M aagd M aria, is zij gekonsa- 
kreerd door de beroem de m an A lbertus de G ro te , bisschop van Regensburg en van de O rde der 
Predikheren, ter ere van de H. M aagd en de W eldadige vaandeldrager van C hristus, de eerste 
m artelaar Stephanus. H et hoofdaltaar, dat voor het koo r staat, werd toegewijd aan die m arte- 
laar; twee altaren aan de zijkanten zijn van de heiligen N icolaas en C atharina. D it geschiedde 
ten tijde van K oenraad, aartsbisschop van K eulen, en Reinald, g raaf van Gelre en zoon van de 
voornoem de O tto. H et feest van de kerkw ijding werd door A lbertus de G ro te  vastgesteld op de 
eerste zondag na het feest van M aria G eboorte. Op deze konsekratie heeft het volgende vers be- 
trekking:

In het ja a r 272 (sic !) wijdde A lbertus de G ro te , als een lam , de kerk van de p a troon  Stepha
nus, de verheven m artelaar, op de dag voor M aria G eboorte.

O p de p laats van de eerste stichting, die nu doo r de inw oners het Oud K erkhof w ordt genoem d, 
was niets achtergebleven; de plaats was geheel geprofaneerd. Er rusttenech ter nogde lichamen 
van ontelbare gelovigen, getrouwen van C hristus, die de slaap in de H eer gekregen hadden en 
d aa r w achtten op de laatste bazuin en de kom ende beloning van hun eigen daden. D aarom  be- 
paalde dezelfde A lbertus en legde hij op, d a t elk ja a r  to t in alle toekom ende tijden toe, op het 
o k taa f van Pinksteren het beeld van de H . M aagd, m et het H. Sakram ent en de relieken van de 
heiligen, van de nieuwe kerk naar die vroegere p laats gedragen zouden w orden, om  d aar tot 
G od te bidden voor de gelovigen die erbegraven waren. D it is e lk ja a rg e d a a n e n is  een gewoon- 
te geworden; het gebeurt met veel plechtigheid d o o r de gehele geestelijkheid en het volk. Deze 
O m dracht van het beeld der H. M aagd m et het H. Sakram ent en de relieken van de heiligen, op 
deze m anier doo r die van Nijmegen het eerst gedaan, is later in veel steden, dorpen  en kerken 
van verschillende delen der wereld nagevolgd en ook  d aar een gew oonte geworden.
Bron: W ilhelmus de Berchen, o.c. p. 67.

Nota: De betekenis van deze tekst w ordt nog afzonderlijk behandeld. Hij kan onm ogelijk over 
het hoofd worden gezien, daar hij van kapitaal belang is voor de vraag, o f er een karolingisch 
paleis kan hebben gestaan op de plek w aar de kerk en het kerkhof van Nijmegen lagen. H et is 
mij dan ook een raadsel, w aarom  het B ronnenboek, dat teksten uit Italie, D uitsland en Belgie 
aansleept, deze kapitale tekst van een Nijmeegs au teu r overslaat.

Tekst 483 (niet in het Bronnenboek). 
ca. 1480
Novimagium heeft derhalve ongeveer 60 jaren  voor de geboorte van God^s Eniggeboren Z oon, 
Onze H eer Jezus C hristus, van Julius Caesar, de eerste m onarch van de Rom einen, zijn begin 
gekregen, zoals blijkt uit de Speculum H istoriale, zevende boek... In de verkenning van deze
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landen heeft Ju lius, toen hij over de Rijn afdaalde en bij een bosachtig  gebied kwam  dat hem be- 
viel, een groot paleis gebouw d, nog geweldiger dan  de andere versterkingen, w aaraan hij de 
naam  van Novimagium gaf.
Bron: W ilhelmus de Berchen, o.c. p. 3.

Nota: Deze berichten van Van Berchem w orden niet in hun chronologische orde geplaatst, daar 
zij van a tot z fabels zijn die in de 15e eeuw gehouden m oeten worden. De Nijmeegse kanunnik 
schrijft h ier pure legende daar Julius C aesar nooit in N ederland is geweest. De kom st van de 
Rom einen in ons land zet hij ongeveer een eeuw te vroeg. De fabel over de stichting van de stad 
doo r Julius C aesar w ordt trouwens van praktisch  alle duitse steden langs de Rijn verteld. M erk- 
w aardig is dat geen van de oude schrijvers daarbij Nijmegen noem t, zodat het helder is dat Van 
Berchen tussen neus en lippen door deze legende ook m aar tot Nijmegen doortrek t.

Tekst 484 (niet in het Bronnenboek). 
ca. 1480
Toen Julius N ovim agium  had gesticht en in de om streken ervan vertoefde, werden vierconsuls 
van het rijk gedood: Julius, C laudius, Pudens en M om anes, die als tot god gew orden mensen 
werden vereerd en w aarvoor hij in zijn paleis van N oviom agus en tempel liet oprichten ... Die 
tem pel is later, op initiatief van Karel de G rote, door paus Leo III gekonsakreerd ter ere van 
St. N icolaas... W ant Karel, de koning van de F ranken , voortreffelijk d ienaar van de kerk van 
C hristus, heeft naast zijn andere grote en bew onderensw aardige werken to ts ie ren  voordeel van 
het rijk twee magnifieke paleizen gebouwd: het ene niet ver van de stad M ainz bij de villa die 
Ingelenheim  heet, het andere te Noviomagus aan de rivier de W ahalis,die het Eiland vande B ata
ven in het zuiden voorbijstroom t. D at paleis van N oviom agus, in die tijd vervallen, had zoals ge
zegd van Julius Caesar de eerste stichting gekregen. In d it hernieuw de paleis verbleef Karel dik- 
wijls vanwege de aangenaam heid van de p laats, en was hij gew oon zijn feesten en rijksvergade- 
ringen te houden. W ant toen hij nog koning van de F ranken  was, in het ja a r 776 en na zijn over
winning van de Italianen en de Saksen vierde hij met de zijnen het kerstfeest te H erstal bij Luik, 
het Paasfeest in de villa, die Novimagium heet.
Bron: W ilhelmus de Berchen, p.c. p. 4 en 7.

Nota: Siste v iato r ! Sta even stil, w andelaar ! bij deze eerste tekst over de Nijmeegse m ythe, licht 
Uw hoed  en spreek een schietgebedje om  een andere m inder fraaie uitval te verm ijden, w ant 
voor Van Berchen zult U  karolingisch Nijmegen bij geen enkele schrijver vinden, en na hem zal 
’t nog dik ’n eeuw duren alvorens zijn opvatting  door anderen w ordt overgenom en. Men kan 
van Van Berchen denken wat men wil, een ding m oet men hem nageven: hij heeft alle historici 
vijf eeuwen lang bij de neus gehad en op een dw aalspoor gezet, en dat is een onvoorstelbare pres- 
tatie voor een kanunnik  uit de 15e eeuw ! Zijn verhaal over de vier consuls berust op een to taal 
verkeerde lezing van een rom eins opschrift (de steen bestaat nog !) dat, en dit is wel interessant, 
zich in zijn tijd  in de m uur van de St. N icolaas-kapel bevond en daar misschien al in zat sinds de 
bouw  van de kerk kort voor 1125. De a tten te  lezer zal zelf wel opgem erkt hebben, dat Van 
Berchen de tekst van O tto  van Freising, w aarvan hij een stukje zelfs letterlijk citeert, aanvult en 
afm aakt met de tekst van E inhard over de bouw  van N oviom agus. Ik m oet nogm aals vragen: 
W aarom  passeert het Bronnenboek de teksten van Willem van Berchen, de Nijmeegse auteur? 
H et an tw oord  moet helaas weer vernietigend luiden voor de Universiteit van Nijmegen: om dat 
eenieder dan zou zien dat hij de eerste en enige schrijver is geweest, die voor de 17e eeuw karo 
lingisch Nijmegen heeft voorgestaan, en om dat eenieder zich na de lezing van zijn tekst van alles 
begint a f  te vragen. Allereerst: hoe kom t het dat dit pas zeven eeuwen na de feiten voor het eerst 
is neergeschreven? De vakhistoricus zal meteen gaan zoeken n aar de bronnen van de schrijver; 
hij eist im mers referenties en zal dan hoogst verbaasd zijn er geen te vinden, z o d a t’t voor hem
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HET BRONNENBOEK EN VAN BERCHEN

Willem van Berchen, de eerste schrijver van Nijmegen, tevens uitvinder van de karo
lingische mythe, bestaat niet voor het Bronnenboek. Zijn naam is niet eens genoemd; 
in de literatuuriijst van het Nijmeegse Bronnenboek mist men de eerste Nijmeegse kro
niek. De latere Nijmeegse en Gelderse schrijvers vanaf de 17e eeuw hebben hem bij 
herhaling en uitvoerig geciteerd. Zij dragen hem als autoriteit aan wanneerzij over ka
rolingisch Nijmegen schrijven. Voor d it punt halen zij geen oudere schrijver of andere 
kronieken aan. Feit is dus dat zij blind voeren op zijn mededelingen, en het niet eens de 
moeite waard vonden om deze bij andere schrijvers te kontroleren. Dat was trouwens 
onmogelijk, want er zijn geen oudere schrijvers die Van Berchen bevestigen. Feit is dus 
ook, en dat kan door drie eventuele Bronnenboeken niet weerlegd worden, dat hij de 
uitvinder van karolingisch Nijmegen is. Dit maakt zonneklaar waarom het Bronnen
boek zijn persoon en zijn teksten passeert en weer een fraude pleegt: het achterhouden 
van essentiele feiten, derhalve afliegen ervan, namelijk dat Willem van Berchen ca. 
1480 voor het eerst de karolingische mythe heeft uitgesproken, dat hij geen enkel be
wijs voor zijn bewering geeft, dat de mededeling van zijn bron volslagen vals is, en dat 
de dorpspastoorgeen kennisen geen bevoegdheid had tot zijn hoogst gewichtige stel
ling, die maar eventjes de historie van westelijk Europa in een janboel veranderde. Uit 
eigen lijfsbehoud moest het Bronnenboek hem wel overslaan. Immers, wanneer het 
iedereen duidelijk zou zijn, dat de karolingische traditie van Nijmegen een fabel uit de 
15e eeuw is, was er geen enkele behoefte meer aan een Bronnenboek, en was de ver- 
valsing van de tekst van Otto van Freising nog zinlozer.
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een groo t raadsel w ordt w aarop de opvatting  van Van Berchen steunde. En toch... en toch! Wil
lem heeft w aarachtig  zijn b ron  genoem d zoals we zullen zien in de volgende tekst.

Tekst 485 (niet in het Bronnenboek) 
ca. 1480
Dit alles wat tot nu toe over Karel (de G ro te) m et betrekking to t Novim agus is verteld, is hier 
en d aa r bijeengegaard uit de kroniek van G regorius van Tours.
Bron: W ilhelmus de Berchen, o.c. p. 8.

Nota: N u wil het ongelukkig toeval d a t G regorius van T ours, geboren ca. 538, to t ca. 594 heeft 
geleefd en geschreven, zodat hij niets over Karel de G ro te  van twee eeuwen later heeft kunnen 
vertellen. M et andere woorden: W illem staat te fabelen; hij heeft een en ander uit een grote duim  
“bijeengegaard” en wil zijn m ededelingen ook nog met valse referenties dekken.

Tekst 486 (niet in het Bronnenboek). 
ca. 1480
Het harde volk van de N oorm annen kwam  in het ja a r  Ons H eren 875, onder de regering van 
Karel II, de zoon van Lodewijk de Vrom e, onder zijn aanvoerders G odfried, Siegfried, Rollo, 
Jello en andere voornam en over de rivier de W ala. Zij nam en de gehele Batua in , het hertogdom  
Gelre, staken ook het paleis van N eom agus in brand . V andaar voeren zij de Renus en de Mosa 
op, en vernielden en ontvolkten te vuur en te zw aard Keulen, B onn, M ainz, W orm s, Ziilpich, 
Jiilich, A ken, Luik, M aastricht, de A rdennen, T rier, Tongeren, St. T ruiden, Prum  en M etz en 
ontelbare andere steden van G erm anie, ook  provincies, kloosters, versterkte steden en kastelen. 
Tegen hen trok  Lodew ijk, de koning van G erm anie en b roer van de ge.noemde K arel I I , met een 
m achtig leger op en verdreef hen uit zijn rijk.

De goddeloze N oorm annen echter, die al zoveel steden en streken van G erm anie verwoest en er 
m ensen gedood hadden, vielen ook het benedendeel van Alamanie binnen, en overw interden in 
het ja a r  Ons Heren 879 te Noviomagius. Tegen hen trok  Lodewijk, koning van G erm anie ten 
oorlog, doch om dat hij hen niet kon verslaan keerde hij sm adelijk terug. Karel III, de zoon van 
de genoem de koning Lodewijk, die zijn oom  Karel II in het rijk opvolgde, verm ocht evenm in als 
zijn voorganger en ondanks een wrede oorlog iets tegen hen te bereiken. Eindelijk werd G od- 
fried, koning van de N oorm annen, overreed om  te onderhandelen  over de vrede. Hij liet zich 
christen m aken op voorw aarde, dat G isela, de dochter van koning Lotharius II hem to t vrouw  
gegeven zou worden met als bruidschat de provincie Frisia. V andaar dat koning G odfried de 
Frisonen, die zich tegen hem verzetten, to t een afschuwelijke s taa t van slavernij brach t; hij ging 
zelfs zo ver dat alle Frisonen een strop om  hun hals moesten dragen, zodat zij meteen opgehan- 
gen konden worden w anneer zij op welke m anier dan  ook tegen hem in opstand kw am en. M aar 
zie! Deze koning G odfried is enkele ja ren  la ter do o r de christenen verm oord, wat de w raak van 
G od was, toen hij m et een groot aanta l N oorm annen  in de Batua was, die hij al eerder verwoest 
had.
Bron: W ilhelmus de Berchen, o.c. p. 11.

Nota: De schrijver geeft twee berichten over de N oorm annen  en N oviom agus. Eigenlijk ver- 
m eldt hij slechts een feit, d aar hij de foutieve jaarta llen  875 en 878 noem t, m aar de gebeurte- 
nissen uit 880 beschrijft. De kronieken bevatten echter veel m eer berichten over het verband 
tussen N oviom agus en de N oorm annen. W aarom  Van Berchen die niet gaf, is voor mij geen 
raadsel, nam elijk om dat die hem te link w aren en hij wel degelijk begreep dat zij niet op Nij
megen sloegen. Hij paste al een geraffineerde “ selektie” toe. D at schijnt een typisch Nijmeegse 
eigenschap te zijn, d aa r het B ronnenboek eveneens drie teksten overde  N oorm annen geeft en er 
tachtig overslaat.
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Tekst 487 (niet in het Bronnenboek). 
ca. 1480
Frederik I... in het ja a r 1150 tot room s koning gekozen, liet in het derde jaar van zijn regering 
(d.i. 1152) Noviomagus in voile p racht herstellen, d a t door de N oorm annen en Boudewijn van 
V laanderen was vernield en oorspronkelijk  doo r Julius Caesar was gesticht. O ver deze restau- 
ratie handelen de verzen van een oud  opschrift aan  de kerk van Nijmegen ingem etseld, dichtbij 
de schatkam er, w aarop staat gebeiteld:

(dan citeert hij de tekst van de gedenksteen uit 1155 (zie tekst 455) en vervolgt):
D it vers m oet w orden opgevat als te handelen over de stad Nijm egen die toen, zoals boven is ge- 
zegd, helemaal verwoest en ontvolkt was. Echter, het paleis van de stad kan niet door deze keizer 
Frederik hersteld zijn, m aar ook doo r andere room se keizers. W ant daarna (na de verwoesting) 
hebben zij er nog enige tijd gew oond, zoals O tto  II (980-1002) en zijn m oederT heophanu , H en
drik II (973-1024) en H endrik  III (1017-1056), die er immers niet hadden kunnen wonen wanneer 
zij er niet het paleis hersteld hadden.
Bron: W ilhelmus de Berchen, o.c. p. 36.

Nota: De kroniekschrijver, die de Nijmeegse m ythe op zijn geweten heeft, p laatst hier tegen wil 
en dank een zodanig spitse, kritische en juiste opm erking, d a t hij niet alleen zijn eigen kort te- 
voren gedane beweringen tegenspreekt, m aar in feite alle ruiten ingooit van karolingisch Nij
megen. O ok dit schijnt een typisch Nijmeegse eigenschap te zijn. H et B ronnenboek heeft im 
mers met zijn haast ontelbare fouten  en vooral door de b lunders van “de bisschop van N ijm e
gen” en “ het toernooi van Nijm egen” zichzelf op even dram atische m anier weerlegd.

Tekst 488 (niet in het Bronnenboek). 
ca. 1480
Over dat geweldige paleis van N oviom agus spreekt ook de historieschrijver H elinand, een mon- 
nik van F roidm ont in het bisdom  Beauvais, die een kroniek schreef vanaf het begin van de we- 
reld to t in zijn tijd onder O tto IV... m et de w oorden: D at in het bisdom  Keulen een fam eus paleis 
bestaat, gelegen boven een rivier, dat Noviomagus w ordt genoem d, w aar eens, toen er veel vors- 
ten w aren, onverw acht een bootje aankw am , getrokken doo r een zw aandie een zilveren ketting 
om  de hals h ad . Er sprang een nieuwe en onbekende jongem an uit, een zeer schone ridder, groot 
als een reus; hij koos zich een vrouw , verwekte zonen en zijn geslacht is voortgezet tot op de dag 
van vandaag.
Bron: W ilhelmus van Berchen, o.c. p. 13.

Nota: Van Berchen zegt het niet, al heeft hij het misschien gedacht, dat de tekst van H elinand 
een bevestiging is voor het karolingisch paleis van Nijmegen. A nderen hebben dat in elk geval 
uit zijn w oorden gelezen. H elinand is om streeks 1160 geboren en in 1230 overleden, zodat hij 
volkom en korrekt over de B arbarossa-burcht van Nijm egen schreef, m et uitzondering dan van 
de legende over de Zw aanridder, die trouw ens Kleef en Nijmegen elkander betw isten. Opm er- 
kelijk is dat deze franse schrijver de bu rch t van Nijmegen kende, m aar nog beter is dat hij niets 
over een verband met Karel de G rote zegt. D a t kon ook niet, om dat die fabel pas in de 15 eeuw 
d o o r Van Berchen is uitgevonden.
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K O N K L U S IE

Laten we ook hier de balans opm aken. H et B ronnenboek presenteert tussen 1125 en 1247 een 
aan ta l van 53 teksten, w aarin N oviom agus voorkom t en die het op Nijmegen toepast. D aar- 
onder zijn er slechts 29 die voor Nijmegen ju ist zijn en derhalve buiten diskussie staan. H et zijn 
de volgende num m ers van het tweede B ronnenboek: 138, 143, 144, 145, 147,150, 155, 159,162, 
167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189 en 190. 
Dubieus to t hoogst dubieus zijn 7 gevallen, de num m ers: 142, 148, 149, 151, 153, 156 en 163.

Pertinent valse interpretaties zijn 17 gevallen, mijn teksten: 448, 449, 450, 454, 458, 459, 461, 
462, 463, 464, 467, 468, 469, 470, 473, 478 en 480, voorw aar een prachtig  resultaat voor de sa- 
menstellers van het B ronnenboek, die zich presenteren als de upper ten van historisch N eder
land. Bijnaeenderde van hun interpretaties is fout; da t dit in de 12een 13e eeuw gebeurt, w aar de 
bronnen toch overvloedig genoeg zijn om de juiste interpretatie te vinden, doet de deur dicht 
achter de onbenullen, die de hoofdbeginselen van bronnen-onderzoek niet kennen en zich als 
am ateuristische index-vlooiers verraden. De eindscore is nog dram atischer. Leupen kraait bij 
herhaling over zijn 190 N oviom agus-teksten. D aarvan  blijven welgeteld 29goede over “ volgens 
de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek” zegt hij, w ant hij k a n ’t m aar niet laten 
met zijn “w etenschappelijkheid” te pochen, terwijl hij er een potje van heeft gem aakt en zijn 
wetenschap bestaat uit fraude en vervalsing. Im m ers, 29 goede interpretaties op een to taal van 
190 levert de verhouding op van een goede tegen acht foutieve. De bew erkers van het B ronnen
boek waren beslist geen onbenullen doch slimme fraudeurs, toen zij tekst 455 niet vertaalden, en 
essentiele citaten oversloegen, mijn teksten 472, 475, 482, 483, 484, 485, 486, 487 en 488.

Zij vervielen in een regelrecht misdrijf, toen zij tekst 456 vervalsten. D aar de karolingische tra- 
ditie van Nijmegen, ook volgens het B ronnenboek, staa t o f valt met de vraag, o f de burcht van 
Frederik B arbarossa de opvolger was van de palts van K arel de G ro te , is de affaire definitief be
slist w anneer die vraag alleen door m iddel van een vervalsing in positieve zin beantw oord kan 
worden. De vervalsing was even zinloos als overbodig naast het afdoende bewijs dat gedurende 
drie eeuwen na O tto  van Freising geen enkele schrijver zijn tekst over de restauratie van N ovio
magus voor Nijmegen heeft opgevat. D at dit afdoende bewezen is, w ordt aangetoond door de 
feiten, dat het werk van O tto van Freising als de “ K aiserchronik” van algem ene bekendheid 
was, en dat de duitse schrijvers, die toch de neiging hadden om  alles naar D uitsland te trekken en 
al lang met degerm anisering van Karel de G rote bezig w aren, nooit over karolingisch Nijmegen 
gesproken hebben en derhalve de passage van O tto van Freising niet op Nijmegen interpreteer- 
den. H et spreekt ook vele boekdelen dat het B ronnenboek de teksten overslaat, die aantonen 
dat de gedachte aan een karolingisch Nijmegen pas in de 15e eeuw is on tstaan  en pas in het begin 
van de 17e eeuw breder werd verspreid. De eerste uitgave van de Peutinger-kaart in 1598 heeft 
de grootste steun aan die verspreiding gegeven, d aar deze to t de opvatting leidde, voorheen ook 
n im m ergehoord  o f gesteld, dat de Betuwe het Eiland van de Bataven was, H ierdoor kregen de 
fantasieen van Willem van Berchen opeens een klassiek en rom eins kader, w aar letterlijk ieder- 
een invloog. Laten we afscheid nemen van het B ronnenboek van Nijmegen, dat met zijn fraudes
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en vervalsingen de zaak eens en voorgoed heeft opgelost. Terecht is het doo r de w etenschap met 
een ijzig zwijgen beantw oord. De volksm ond heeft het even kategorisch verw orpen. “ W acht 
m aar” , riep een Nijmeegs jou rnalist uit, “de professoren zullen wel eens gaan bewijzen dat Nij
megen toch de Keizer K arel-stad is” . D it loze dreigem ent houd t dus in, m aar dat had de braller 
niet in de gaten, dat de eerste drie pogingen niets bewezen hebben, en dat na Post, na het Eerste 
en het Tweede B ronnenboek de bewijzen nog altijd m oeten kom en. W acht m aar, roep ik op 
mijn beurt uit, to tdat de 550 namen van de Batua in de nederlandse Betuwe w orden aangewezen. 
Pas na  het ju ist lokaliseren van van die 550 plaatsnam en m ag de diskussie over de ene naam N o
viom agus beginnen. Deze diskussie m oet natuurlijk  vertrekken bij “ G erm ania” van Tacitus en 
niet bij Willem van Berchen, de fantast uit de 15e eeuw.

*

SAMENVATTING VAN DE VORIGE HOOFDSTUKKEN 

DE BULDERBAAN VAN DE STUDENTEN

Het proefwerk van de studenten bevat een astronomisch aantal blunders. Ofschoon zij 
bij de teksten uitvoerig genoeg behandeld zijn, is het nodig de serie in het kort te reka- 
pituleren, zodat het voile licht valt op deze klap in het gezicht van de historische weten
schap in Nederland. Enige blunders heeft Leupen nadien gepoogd rechtte praten, on
der andere in het Tweede Bronnenboek en in het tijdschrift “ Numaga” , wat verloren 
moeite was, daar hij met zijn doorzichtige en uit de duim gezogen uitvluchten nog die- 
per wegzakt. Over de resterende massa, gedeeltelijk al gesignaleerd in “ De Bisschop 
van Nijmegen” , zwijgt hij in alletalen, omdat er geen uitvlucht voorte bedenken is. Nog 
minder kan hij over de overslagen spreken, want dan is hij verplicht de reden van deze 
bekend te maken en te rechtvaardigen. Hier ga ik de ergste misslagen vermelden zon- 
der de volledigheid na te streven. Een tota leontvlooiing van het Bronnenboek zou nog 
enige tientallen meeropleveren, bijvoorbeeld hetsignaleren van deovergeslagen klas
sieke schrijvers en franse bronnen-uitgaven, die voor het onderzoek veel essentieler 
zijn dan de 160 onbewezen kreten van het Bronnenboek. Bij de opsomming verwijs ik 
naar de nummers van mijn teksten. Voor de goede orde tel en nummer ik ook de mis- 
grepen, daar het geboden is deze litanie van miserieeens breed u itte  meten en de bral- 
lers aan de kaak te stellen, die zich achter hun akademische titel verschuilen om met 
een walgelijk produkt van misleiding het volk van Nederland te bedotten. Na 25 jaren 
afliegen zijn zij door de mand van de studenten gevallen, een afgang dieterwereld nog 
nooit tevoren is vertoond. Mijn boek “ De Bisschop van Nijmegen” is nog niet fel ge
noeg geweest. In plaats van met schaamte in de grand te kruipen, wat elk integer his- 
toricus zou doen die zoiets geadresseerd kreeg, gaan de vervalsers ongestoord door 
met nieuwe schaamteloosheden, en worden zij nog gesauveerdidoor de andere histo
rici. Hier voIgt de litanie. B idter maartelkens het refrein bij: “ Heer, ontferm u over ons” . 
Ontferm u over het peil van onze universiteiten.
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ca. 50 - 4e eeuw (Bronnenboek nrs 1,5 -17). Van overal ter wereld worden veer- 
tien teksten op romeinse stenen aangesleept over Noviomagus en de Bataven, 
om die voor Nijmegen te presenteren. De steen van een tekst over een Morinier 
uit Terwaan, in Nijmegen gevonden, wordt niet vermeld omdat deze al op slag het 
onwetenschappelijke van dat steentjes-rapen aantoont.
1-18. ca. 96. “ De Germania" van Tacitus met de juiste plaats van de Bataven heb
ben de studenten niet gezien.
1, ca. 96. Tacitus bewijst dat Renus Schelde betekent. De studenten vertalen de 
naam vijfmaal foutief met Rijn, en slaan twee en zeventig teksten met Renus over. 
1 e.v. ca. 96. Tacitus en andere schrijvers plaatsen de Monden van de Renus - 
Schelde in Frankrijk. De studenten geven een tekst (nr 59) over deze primaire 
aanduiding en slaan er twaalf over.
1. ca. 96. Tacitus en andere schrijvers bewijzen dat Danuvius de Aisne aanduidt. 
7. ca. 96. Tacitus en andere schrijvers bewijzen dat het Eiland van de Bataven in 
Frankrijk lag. De studenten slaan een en twintig vermeldingen van dat Eiland o- 
ver, omdat deze de Betuwe tegenspreken.

130. 14. ca. 96. Noita was de hoofdstad van de Nuithoneste Noeux. Destam wordt tus
sen franse stammen genoemd en de plaats was dus niet Nijmegen.
15. ca. 96. De bron van de Albis - Aa wordt door vier franse stammen op de juiste 
plaats in Frankrijk aangewezen.
1 -18. ca, 96. Tacitus somt twee en tachtig namen op van plaatsen en stammen, 
die rondom de Bataven en hun Eiland woonden. De studenten slaan ze allemaal 
over.

386. 1 - 18 e.v. ca. 96- ca. 400. De andere klassiekeschrijvers vermelden honderd drie 
en zeventig namen van plaatsen en stammen, die in en rond het Eiland van de Ba
taven woonden. De studenten slaan ze allemaal over.
19. 70 -19  voor Chr. De studenten kennen Virgilius niet, die al een eeuw voor de 
Romeinen in Nederland spreekt over de “ Renus Bicornis” bij de Morini van Ter
waan...
20. 70 - 19 voor C h r.... nog minder het kommentaar hierop met nadere bewijzen 
voor Frankrijk.
21 - 31. 60 voor Chr. - 20 na Chr. Strabo, een van de grootste geografen aller tij- 
den, kennen zij evenmin. Elf hoogst belangrijke teksten gaande prullemand in. Ik 
wil de verduisterde gegevens niet eens afzonderlijktellen, a lzijn hetertientallen, 
21-31. 60 voor Chr. - 20 na Chr, De Renus, een der havens van hetvasteland naar 
Engeland, lag natuurlijk niet in Nederland voor de aankomst van de Romeinen. 
32 - 36. ca. 55 voor Chr. Caesar is nooit in Nederland geweest. Toch schrijft hij uit 
eigen ervaring over de Bataven, die toen al in de romeinse legioenen zaten. Weg 
dus met die vijf kompromitterende teksten!
37. ca. 44 na Chr. Het Flevum lag bij Boulogne.

410. 38. ca. 44 na Chr. De rivieren Albis, Amisia, W isurgisen Lippia liggen in Frankrijk.
39. ca. 44 na Chr. Engeland ligt met een punt tegenover de Renus - Schelde.
40. ca. 44 na Chr. De Suevi zitten in Vlaanderen bij de Renus - Schelde.
41 - 49. Weg ook met negen teksten van Plinius, de tweede geograaf uit de oud- 
heid. Zij zijn niet van belang voor de studenten van vandaag.
41. ca. 77. Flevum en Helinium lagen in Frankrijk. Weg met die teksten! Want wij 
hebben de Flevo-polders.
42. ca. 77. Plinius geeft tien bewijzen dat de Renus de Schelde is. Weg ermee! 
42. ca. 77. Plinius zegt dat Ostrachia in Frankrijk ligt. Zie je, dat die man niets van
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Nederland weet, want de Oostergo ligt bij ons. Wel jammer dat d it een naam is 
van 13 eeuwen later.
44. ca. 77. Plinius geeft ca. twintig bewijzen dat Frisia in Vlaanderen lag.
44. ca. 77. Plinius geeft ca. twintig bewijzen dat de Bataven in Frankrijk zaten. 
47. ca. 77. Plinius zegt nogmaals dat Flevum en Helinium in Frankrijk lagen. 
47. ca. 77. Plinius geeft nogmaals vier bewijzen dat de Renus - Schelde in Frank
rijk lag.

534. 50 - 59. 87 - 150. Van Ptolemeus citeren de studenten een tekst over Batavodu- 
rum, in het Grieks om geleerd te doen, maar zij slaan er vijftig met coordinaten 
over, die dit Batavodurum in Frankrijk plaatsen. De andere plaatsnaam Lugdu
num Batavorum citeren zij niet eens, omdat de coordinaten daar helemaal link 
zijn die vlak bij Boulogne liggen.
60b. 293. De Romeinen zijn weg uit Nederland. De Bataven blijven echter ge
noemd in de romeinse legers.
61. ca. 310. De Frisones worden genoemd tussen twintig franse stammen.
62. 358. De Salische Franken zaten aan de Selle bij Kamerijk.
63. 366. Bataven zitten nog altijd in de romeinse legers.
64. ca. 400. De Bataven zitten bij de Lys, de Menapii van Cassel en de Caleti van 
Clety.
66. ca. 400. De “Renus Bicornis” ligt nog altijd in de buurt van Terwaan.
68 - 74. Van de Peutinger-kaart citeren de studenten de ene naam Noviomagus 
om die voor Nijmegen te laten doorgaan. Zij slaan eenenzestig plaatsnamen over 
die hun interpretatie als vals bewijzen.
75 - 81. Het Itinerarium Antonini slaan zij maar helemaal over, omdat d it niet al
leen zeven en vijftig bewijzen tegen Nijmegen bevat, maar ook nog drie tegen 
Utrecht als Traiectum.
82. ca. 425. Bijna twee eeuwen nadat de Romeinen uit Nederland weg zijn, zitten 
nog Bataven in de romeinse legers en in het civiele bestuur van Frankrijk. Zeven 
teksten worden afgelogen.

680. 82. ca. 425. De Laeti van de Bataven zitten nota bene in Noyon. Zouden die zich al 
in de 5e eeuw vergist hebben met Noyon en Nijmegen?
85. ca. 417, De duidelijke tekst van Orisius over Bataven bij Boulogne wordt af
gelogen.
86. ca. 425. Frisones en Bataven maken nog deel uit van de romeinse bezetting 
van Engeland.
87. 428. Een hoogst merkwaardige tekst over Dorestadum - Audruicq wordt ver- 
zwegen.
89. 456. De teksten over Albis, Amisia en Wisurgis, diede Aa, de Hem en de Wime- 
reux waren, worden systematisch overgeslagen.
90. 458. De kombinatie Renus en Vahalis blijft voorkomen toen Nederland diep 
onder water lag.
95. 5e eeuw. De Canninefaten en de Frisones worden tussen vijf franse stammen 
genoemd in een tijd dat Holland onder water lag.
98-104. De Geograaf van Ravenna krijgt een citaat Noita van de studenten, dat zij 
niet eens durven vertalen met Nijmegen. Zij slaan ca. twintig bewijzen uit dezelf
de tekst over dat dit Noita in Frankrijk ligt.
98 e.v. ca. 650. De studenten geven vijf teksten over Renus, waar zij Rijn vertalen 
terwijl het Schelde moet zijn.
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99. ca. 650. De Geograaf van Ravenna plaatst de Dani in Normandie.
99. ca. 650. Hij plaats de Frisones in Vlaanderen.
99 - 102. ca. 650. Hij plaatst de Saxones ten zuiden van Boulogne.
103. ca. 650. Hij plaatst Ostrachia en Westrachia in Frankrijk.
104. ca. 650. Hij plaatst Dorestadum in Frankrijk.

725. 105. 825. Er wordt nog altijd de west-orientatie gehanteerd, een totaal onbekende 
faktor bij de studenten, naar gebleken is ook bij de professoren van Nijmegen. 
106.1006. Nog altijd komt in Frankrijk de kombinatie Renus en Vahalis voor,
107. ca. 1000. Renus betekent nog altijd Schelde.
108. ca. 1100. Bataven is nog een levend begrip in Frankrijk, terwijl in Nederland 
deze naam nog niet gevallen is. Dat gebeurt daar pas op het einde van de 16e 
eeuw.
109. ca. 1100. De kombinatie Renus en Vahalis blijft in Frankrijk voorkomen.
110. ca. 1194. Tot in de 13eeeuwblijftde naam Renus voor de Schelde gangbaar.
111. ca. 1230. Het Raetia van Tacitus blijkt nog altijd in Frankrijk te liggen. 

783. 112 - 128. ca, 70, Uit Tacitus’ verhaal over de opstand van de Bataven citeren de
studenten twee teksten, maar zij slaan ca. 50 plaatsnamen, stammen en andere 
geografische aanduidingen over, die aantonen dat het strijdtoneel in het noor
den van Frankrijk lag.
112 - 128. ca. 70. Zij citeren een tekst met Batavodurum - Bethune, dat zij niet 
eens met Nijmegen durven vertalen, en weten natuurlijk geen raad met Arena- 
cum, Grinnes en Vada.
113. ca. 70. De Canninefaten van Genech zijn een onderdeel van de Bataven.
113. ca. 70. Zowel in zijn “ Germania” als hier bewijst Tacitus dat Frisia in Vlaan
deren lag,
114. ca. 70. Die van Tungri - Doornik zijn ook in de opstand van hun buren ge- 
mengd.
116. De Bructeri van Broxeele en de Tencteri van Tangry sluiten zich bij de op
stand aan.
118. ca, 70. De Menapii van Cassel en de Morini van Terwaan worden door Julius 
Civilis aangevallen.
119. ca. 70. Julius Civilis noemt de Bataven van Bethune en de Canninefaten van 
Genech onderdelen van Gallia.
120. ca. 70, De Chatti van Katsberg, de Usipeti van Weppes en de Wattiaci van 
Watten of Mattiaci van Mastaing sluiten zich bij de opstand aan,

806. 1211. ca. 70. De Treveri van Trier, de Lingones van Langres, de Frisones van 
Vlaanderen, de Nervii van Bavay, de Baetasi van Bettignies, de Canninefaten van 
Genech en de Marsaci van Marck bij Calais steunen Civilis.
123. ca. 70. De Bructeri van Broxeele steunen de opstand van de Bataven.
123. ca. 70. Een episode van de strijd speelt zich af in het noorden van Frankrijk. 
123. ca. 70. Reims werpt zich op om te bemiddelen.
123. ca. 70. Acht nieuwe legioenen worden tegen de Bataven ingezet, terwijl eral 
minstens vier in het veld stonden.
126. ca. 70. De dam van Drusus lag in de buurt van Bethune.
127. ca. 70. De rivier Lupia, elders Lippia geschreven, bij het land van Bethune 
gelegen, is de Lys of Leie,

813. 128. ca. 70, De rivier Navalia, waar Julius Civilis zich aan de Romeinen overgaf, is 
de Nave bij Lillers en Bethune.
130 e.v. ca. 400 - 1200. Van Noviomagus worden honderd twee en veertig teksten
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overgeslagen.
130-156. ca. 400-768. Noyon heetal viereeuwen Noviomagus, met de romeinse 
periode meegerekend acht eeuwen, terw ijl Nijmegen in de bronnen niet is ge
noemd.
132 e.v. 400 - 1047. Vijf en twintig teksten over het “ het paleis van Noviomagus” 
worden overgeslagen omdat ze van Noyon zijn.
132 -156. ca. 530-768. Noyon heeft al bijna drie eeuwen de merovingischeen ka
rolingische residentie Noviomagus, wanneer de geboorte van Nijmegen nog vier 
eeuwen in het verschiet ligt en pas zeven eeuwen daarna de mythe ontstaat. 
156. 768. Daarom is ook duidelijk, waarom de kroning van Karel de Grote te Noy- 
on, “ zijn zetel” zeggen de kronieken, wordt overgeslagen.
156. 770. Het eerste “Actum Neumago” wordt overgeslagen omdat d it beslist 
Noyon is. De hele serie van de 56 “Actum Noviomago” is dus ook van Noyon. 

1040.159. 770. De tekst die bewijstdat Karel de Grote in Noyon resideerde, wordt over
geslagen. De eerstvolgende tekst over Noviomagus is volgens de studenten op- 
eens Nijmegen, wat zonder bewijs eruit wordt gebrald, met wegdrukking van 
honderden tegenbewijzen, vooral de historischeen archeologische bewijzen dat 
Nijmegen op dat tijdstip niet eens bestond.
159. 770. Einhard gebruikte de west-orientatie. Met “zuiden” bedoelde hij oosten, 
zodat hij het niet had over de Waal en Nijmegen.

1530.161. 776 - 1024. Er worden vijfhonderd plaatsnamen in en bij de Batua overge
slagen, omdat ze niet in de Betuwe en in de omgeving van Nijmegen te vinden 
zijn.
162. 777. Een tekst over Noviomagus wordt overgeslagen omdat Padrabrunna 
erin voorkomt, en het inmiddels zelfs in Nijmegen bekend is geworden dat dit 
Pierrefonds was.
164. 777. Uit een oorkonde van Karel de Grote worden vier plaatsen geciteerd en 
foutief geplaatst, en worden er zeven overgeslagen omdat deze in Frankrijk lig
gen.
169. 804. Renus en Lippia betekenen niet Rijn en Lippe, doch Schelde en Lys. 
172. 806. Moezel en Renus - Schelde wijzen niet op Nijmegen doch op Noyon.
174. 806. Alle teksten over de Albis worden vermeden, die natuurlijk niet de Elbe 
is doch de franse Aa.
175. 806, Het capitulare van Niumaga is van Noyon evenals dat van Noviomagus 
uit 808.
177. 808. Het capitulare van Noviomagus wordt overgeslagen omdat d it van 
Noyon is.
178 - 538. 808 - 925. Vier en tachtig teksten overde Noormannen slaan de studen
ten maar over.
178 - 338. Vijfig teksten over Noormannen en Noviomagus delen hetzelfde lot... 

1710.178 - 338. 808 - 925... waaronder vijf en twintig, die voorheen altijd op Nijmegen 
werden toegepast.
181. 808. Bij het bezoek en het vertrek van een engelse koning aan en vanaf No
viomagus - Noyon worden enige franse abten weggemoffeld.
195. 821. De keizer reist van Aken over de Maas naar Noyon. In Frankrijk stroomt 
ook de Maas.
196. 821 (en op andere plaatsen). De teksten in Kronieken die in het oud-frans 
geschreven zijn, die letterlijk Noion voor de karolingische residentie schrijven, 
overigens ook alle franse bronnen-uitgaven, zijn genegeerd. Laag geschat op 50
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overslagen.
200. 821. Keizer Lodewijk regelt te Noviomagus de verdeling van het rijk. De stu- 
denten zagen terecht in dat d it feit zich moet hebben afgespeeld in het centrum 
van het rijk, en claimden even terecht ! deze tekst niet voor Nijmegen. Maar zij 
sloegen hem wel over.
201. 822, Om dezelfde reden worden de “ missi dom in icii” van Noviomagus - 
Noyon overgeslagen.
404. 827, 830. De studenten schermen hier en daar met de jachttochten van de 
Karolingers. Zij slaan evenwel deduidelijksteover.d ievan 827van Noviomagus- 
Noyon naar Compiegne, Quierzy en Aken, alsmede die van 830 van Compiegne 
naar Servais, Samousssy, Corbeny en Noviomagus - Noyon.
206. 826. bechi was niet Beek bij Nijmegen, doch een plaats bij Novellare in Italie. 
207 - 221. 830. In de zaak van Lodewijk de Vrome worden zorgvuldig de teksten 
overgeslagen, die bewijzen dat de affaire rond Noyon speelde.
207. 827. De studenten argumenteren herhaaldelijk metaanvechtbare reisroutes, 
maar de reis Aken - Noyon - Compiegne wordt verzwegen.
209. 828. Gangludem was Gingelom en niet Gangelt in Duitsland. Gids Blok heeft 
verkeerde kaarten.

1771.210. 828 en 838. Hoogst belangrijke oorkonden over Dorestadum worden over
geslagen.
210 - 445. Zestien teksten over Dorestadum worden overgelsagen, terecht, om
dat ze van Audruicq zijn.
224. 834. Een tekst over een aanval van de Noormannen in Frisia wordt overge
slagen omdat er een Irans luchtje aan zit.
227. 837. Walacria lag in Vlaanderen en niet in het nederlandse 'Zeeland.
228. 837. Gondreville ligt bij Noyon en niet bij Nijmegen.
230. 838. Een “ paleis van Noviomagus” wordt overgeslagen, dat toch zo grif als 
“ Nijmegen” te verkopen was.
234. 841. De bisschop van Noyon (in dit geval een echtel) was een intimus van de 
Karolingers.
216. 842. Het Noviomagus, door de Pepijnen en Karolingers begiftigd en be- 
schermd, was Noyon. Nijmegen heeft niets.
237. 843. Het Noviomagus, doorde Noormannen aangevallen, lag bij Terwaan en 
St. Quentin.
241. 846. Ostrachia en Westrachia waren nietde nog niet bestaandestreken Oos- 
tergo en Westergo in Friesland, doch Ostrevant bij Atrecht en Testerbant (lees: 
Westerbant), ook Taxandria genoemd, in de omgeving van Rijssel.
245. 850. Roerik, aanvoerder van de Noormannen, zetelde in Dorestadum - Au
druicq en niet in Friesland. Dit wordt in Nijmegen ook al aangenomen, want de 
teksten over hem zijn angstvallig overgeslagen.
261. 857. Waarom passeren de studenten deze tekst over Dorestadum en de Ba
tua?
263. 859. Weer wordt een tekst over de Batua overgeslagen omdat er ook franse 
plaatsnamen in staan.
264. 859. De Batua lag bij St. Valery-en-Somme en Amiens, doch deze tekst 
mocht niet in het Bronnenboek.
271. 863. Dorestadum lag tussen Colonia - Coulogne en Nonmodoca - Atrecht.
Deze tekst mochten de studenten op bevel van Van Es niet opnemen.
271. 863. Zo kon lekker de verwarring tussen Keulen en Coulogne buiten het
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zicht gehouden worden, die in de mythen ook een rol heeft gespeeld.
278. 870. Het Noviomagus, door de Noormannen aangevallen, lag vlakbij St. 
Quentin.
280. 872. Een tekst over Noormannen en Traiectum - Tournehem lieten de stu
denten maar weg, omdat zij niet meer met Utrecht durven aankomen.
282. 875. Een pauselijke bul over drie plaatsen in de Batua laten ze achterwege 
om dat't geen betuwse plaatsen zijn.
285. 880. Biorzuna “ in Gallie” was niet Birten bij Xanten doch Boursin of Bour- 
sies.

1800.285 e.v. 880 - 891. De talrijke berichten over de Noormannen, dat zij geregeld het 
paleis van Noviomagus als w interverblijf begeren, worden overgeslagen.
293. 881. Een tekst met Wal, Niumaga en Monden van de Renus wordt overge
slagen. Wat is 't  nou precies, waarmee de studenten niet voor de draad durven 
komen.
296. 881. De Batua lag vlakbij St. Valery-en-Somme en St. Riquier,
297. 881... en ook vlakbij Kamerijk, Terwaan, Amiens, Corbie, Atrecht, Beauvais, 
de Somme, de Oise en Hasnon. Deze geografica liggen mooi random het Land 
van Bethune, zodat primo de reden van de overslag duidelijk is, secundo weer 
een mooie cirkel random het Eiland van de Bataven getrokken wordt.
311. 885. De Batua lag bij Conflans-St.-Honorine, Andresy, Sinceny, Eragny en 
Gondreville, derhalve in Frankrijk. De tekst is natuurlijk overgeslagen.
315.888, 930, 960 en 1226. Niumaga, een bezit van de Ste. Maria-kerk van Aken, 
was Neuville-en-Condroz bij Luik, en niet Nijmegen.
316 - 320 en 324.890. Het Noviomagus, door de Noormannen fel begeerd, lag aan 
de Oise en bij Quierzy en was Noyon.
331. 898. Koning Karel ging van Aken met Frankrijk als doel niet eerst naar Nij
megen maar naar Noyon.
332. 898. Een Noviomagus wordt verstopt in een niet-vertaalde tekst, anders ziet 
eenieder d a t ’t niet Nijmegen is.

1834.336. 912. De koning van West-Francie - Frankrijk resideerde in Noyon en niet in 
Nijmegen. Een blunder gelijk aan “de bisschop van Nijmegen” .
338. 925. Terecht slaan de studenten delaatste tekst over Noormannen en Novio
magus over, die de stad Nijmegen via een achterdeurtje toch weer opeist. De ach- 
terdeurtjes van het Bronnenboek zijn n ie tte te llen, omdat muntvervalsers altijd in 
steegjes werken.
343 en 355. 936. en 975. De Ottonen zitten regelmatig in Frankrijk. Het is dus een 
valse kreet “dat zij niet in Noyon kunnen zijn geweest” .
345. ca. 940. De studenten slaan in de Monumenta Germanica twee “ bisschop- 
pen van Nijmegen” over, en vliegen wel in de andere. Ergo: hebben zij de fouten 
van de Mon. Germ, wel gezien maar er verder geen rekening mee gehouden. 
344. 949 - 1047. Tussen deze jaren citeren zij 41 maal “Actum Noviomago” , dat 
zij zonder kommentaar en zonder bewijs op Nijmegen toepassen.
350. 950. Ganapa lag niet in Nederland doch is Gamaches. Auici is niet Ewijk 
maar Avesnes-en-Bray. Bechi is niet Beek bij Nijmegen maar Bacqueville-en- 
Caux. Volgens recente berichten zit Leupen in Beek bij Nijmegen een franse 
plaats op te graven.
351. 954 - 961. De relieken van de abdij van St. Omaars werden naar Noyon ge
bracht en niet naar Nijmegen.
352. 954-961. De goederen van deSt. Bertijns-abdij van St. Omaars “ aan de over-
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zijde van de Renus” lagen over de Schelde en niet aan de andere kant van de Rijn. 
354. 965. Een tekst over de residentie Noviomagus wordt overgeslagen omdat er 
Henegouwen in staat.
—. 966. (Bronnenboek 71). Om een “Actum Noviomago” in Nijmegen te zetten, 
rekonstrueren zij een reis vande keizer: Maastricht-Nijm egen - Duisburg zonder 
die met een woord te adstrueren of te bewijzen. Deze grap halen zij 18 keer uit 
doch signaleer ik verder niet meer.
—. 980. (Bronnenboek 82). Om een “Actum Noviomago” in Nijmegen te krijgen, 
leggen zij het Ketelwoud, onderdeel van hetCarbonarisch of Ardenner Woud, bij 
Venlo neer,

1864.356. 974. Een hoogst belangrijke tekst over Dorestadum, dodelijk voor Wijk bij 
Duurstede en de R.O.B., wordt overgeslagen.
366. 996. Wanneer de eerste hollandse schrijver over Noviomagus spreekt, 
bedoelt hij ook Noyon.
367. 999. Er wordt wel een bisschop van Nijmegen uitgevonden, maar waarom 
lieten de studenten de prachtkans schieten om ook een paus voor Nijmegen te 
claimen, te meer omdat de “onfeilbaarheid” daar een volksdeugd is. E n 't is nog 
wel een Ottoon, die immers “ niet in Noyon kan zijn geweest” .
368. ca. 1000. Nog in de 10e eeuw is de Batua in Frankrijk een normaal begrip. 
371.1004. De abt van Stavelot begaf zich op dezelfde reis naar Atrecht en de Ba
tua.
372. 1006. De residentie Palathii was Palaiseau en niet Pohlden.
373. 1006. Valkara of Walachria was niet Walcheren.
374. ca. 1000. De eerste tekst over de Waal wordt maar overgeslagen, anders 
raakt men met Vahalis in de problemen.
375.1012. De bisschop van Kamerijk ontving de plaats Vauchelles bij Noyon ten 
geschenke, en niet Walcheren.
376.1014-1024. De abt van Stavelot bezocht op een reis: Atrecht, de Batua en de 
keizer. Die zat in Noyon en niet in Nijmegen.
378.1015. De eerste tekst over de nederlandse Betuwe, waar deze naam voor de 
eerste maal wordt genoemd, wordt overgeslagen.
379.1015. De bezittingen van de abdij van St. Omaars liggen in deeigen streek en 
niet hoog in Duitsland. Acht blunders op een regel.
384.1018. De eerste tekst over het Merwede-gebied - u weet wel, daar waar Dore
stadum lag! - wordt overgeslagen, omdat hij de mythen tegenspreekt.
385.1018. Deechte naam Munna van de eerste nederzetting te Wijk bij Duurstede 
wordt verduisterd.

1884.386,387.1018. De verdere teksten valt hetzelfde lot ten deel, anders is het ineens 
afgelopen met Dorestadum te Wijk bij Duurstede.
388.1018. Zelfs franse schrijvers spreken elkaar tegen over Noviomagus - Noyon 
en Nijmegen.
389. 1021. De reis van de keizer van Keulen naar Noviomagus samen met de bis
schop van Kamerijk liep naar Noyon en niet naar Nijmegen. Monasteria Sanctas 
is Sains-les-Marquion en niet Xanten.
389. 1021. Xanten heette niet “ Sanctis” in 863.
391. 1024. Frethenna is niet het duitse Vreden doch het franse Fretigny.
392. 1024. De “ bisschop van Nijmegen” is een spook. Harduinus was de echte 
bisschop van Noviomagus - Noyon.
394.1026. De “ bisschop van Nijmegen” b lijkt toch de bisschop van Noyon tezijn,
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doch deze tekst hebben de indices-vlooiers gemist.
399. 1031. Noyon was nog altijd van het duitse rijk.
407. 1037. Een “ hot te Noviomagus” , dat toch prachtig als Nijmegen te verkopen 
was geweest, wordt overgeslagen, omdat in de tekst weer franse gegevensstaan.
408. 1039. Traiectum is niet Utrecht doch Maastricht.
416 - 422. Het paleis van Noviomagus werd te Noyon vernield. Zeven teksten, die 
dit bewijzen, zijn in de Nijmeegse aflieg-container gestopt.
424. 1064. Op de plek van het voormalig paleis te Noyon wordt een klooster ge- 
bouwd.
426. 1068 - 1098. De “ Bloeiende Betuwe” lag bij Noyon.

1904.427. 1075. De befaamde steden in het noorden (lees: westen) waren nietTiel en 
Nijmegen doch Tilques en Noyon.
428. 1092. Het land bij Noyon wordt nog onverkort Batua genoemd.
431. 1120. De goederen van de abdij van St. Vaast te Atrecht liggen in de franse 
Batua en niet in de Betuwe. De studenten hadden dit ook door, zodat deze tekst 
weggelaten werd.
433. 1128. De namen Noviomagus en Noviomus komen door elkaar heen in een 
oorkonde voor. Leupen b lijft maar brallen, nu al driemaal achterelkaar, dat alleen 
Noviomus de naam van Noyon is geweest.
435. De graaf van Vlaanderen stelde Frederik Barbarossa voor om Noyon te her- 
overen. Barbarossa weigerde dit. Hij wist dus goed waar Noyon lag en dat dit een 
oude residentie van het roomse rijk was. Evengoed wisten hij en zijn omgeving, 
dat hij in 1155 in Nijmegen niet de residentie van Karel de Grote herstelde.
436. 1186. Frankrijk krijgt Noyon defin itief in bezit.
437 - 441.1234. Floris IV sneuvelde op het toernooi van Noyon en niet op het toer- 
nooi van Nijmegen. Daar sneuvelen alleen professoren. De Stadingers zaten in 
Frans Vlaanderen en niet in het Elbe-gebied. Een hele serie teksten is niet over
geslagen doch domweg niet gezien.
446. 1047 - 1155. Tussen 1047, de verwoesting van het karolingische Novioma
gus, en 1155 de burcht van Barbarossa, gaapt een dikke eeuw, waarin niet het 
minste bewijs zelfs geen aanwijzing b lijk t dat de twee residenties aan elkaar ge- 
knoopt kunnen worden.
447 1125. Tot hier toe hebben de studenten geen enkel bewijs geleverd voor het 
bestaan van de stad.
447. 1125. Noyon heet nog altijd Noviomagus. In het hoge noorden verrijst een 
nieuwe stad, die Neumaia heet en historisch noch naamkundig iets met het verre 
Noviomagus heeft uit te staan.
447.1125 - 1242. De etymologische ontwikkeling van Neumaia in 1125 tot Nyme- 
gen in 1242 staat geheel los van de naam Noviomagus.
433.1128. Noyon heet nog altijd Noviomagus of Noviomus, toen Nijmegen de la- 
tinisatie nog niet had.
448 .1129. Gunzelinus en Meinhardus van Noviomagus waren van Neumagen bij 
Trier en niet van Nijmegen.
449. 1129. Een oorkonde die terugverwijst naar een vorige te Noyon uitgegeven, 
wijst op Noyon en niet op Nijmegen.
450. 1145. De tol van Angera en Noviomagus was niet van het betuwse Angeren 
en niet van Nijmegen.
454. ca. 1152. Een koningsgoed tussen Tillice-Herstal en Aken genoemd was 
Neuville-en-Condroz bij Luik en niet Nijmegen.
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455.1155. De gedenksteen van Barbarossaaan de burchtvan Nijmegen refereert 
aan de Romeinen en niet aan Karel de Grote.
455.1155. De vertaling van de tekst op deze gedenksteen wordt weggelaten, om
dat hij het Bronnenboek in een klap omver kegelt.

1922.455. 1155, De vfndplaats van deze hoogst belangwekkende tekst wordt verzwe- 
gen om te voorkomen dat de historici hem opmerken en erop doorgaan.
456. ca. 1152. De tekst van Otto van Freising wordt schaamteloos vervalst. Zon
der deze vervalsing is hij niet op Nijmegen van toepassing.
456. ca. 1152. Hij werd niet alleen vervalst, doch ook op verschillende plaatsen 
met opzet onjuist vertaald.
458.1165. Meinardus graaf van Neumage was van Neumagen bij Trier en niet van 
Nijmegen.
460. 1174. Noviomagus, tussen Aken en Sinzig genoemd en ook daar gelegen, 
was Neumagen en niet Nijmegen.
461. 1174. Alardus van Numage was van Neumagen en niet van Nijmegen.
462. 1176. Herman graaf van Noviomagus was van Neumagen en niet van Nij
megen.
463. 1178. De Italiaan Lambertus de Nivimaga was van Novellare en niet van Nij
megen.
464.1184. De tolvrijdom der burgers van Worms te Angera en Numaga gaat over 
Enger en Neumagen of Neuville en niet over Nijmegen.
465. 1189. De eerste tekst over een kerk te Nijmegen stempelt de gefantaseerde 
voorgeschiedenis van vier eeuwen tot gezwets.
467. 1194. De tolvrijdom der mensen van Keizersweerd te Angera, Noviomagus, 
Traiecto en Neuss slaat op Enger, Neumagen of Neuville, Maastricht en Neuss.
468. 1196. De eerste akte, die van Nijmegen bewaard is gebleven, maar waarvan 
listig verzwegen wordt d a t't de eerste is, spreekt de gefantaseerde voorgeschie
denis van vier eeuwen radikaal tegen.
469. ca. 1202. De aartsdiaken van Luik R. de Numage was van Neuville-en-Con- 
droz en niet van Nijmegen.
470.1209. De tol der mensen van Numago op Rijn en Moezel te Koblenz ten bate 
van de kerk van Trier slaat op Neumagen aan de Moezel en niet op Nijmegen.
472. 1222. Het verdonkeremanen van de dubbel-tekst van Prum is een kinder- 
achtige manoeuvre, tevens een blunder toen de studenten hoopten dat ik deze 
overslag niet zou signaleren,
473. 1226. De Maria-kerk van Aken had bezit in Numaga. Dit is Neuville-en- 
Condroz en niet Nijmegen.

1942.474.1230. In de oorkonde vand itjaar gaat hethelemaal niet over het statuutrijks- 
stad.
475. ca, 1230. Van Berchen schrijft terecht dat Nijmegen pas rond deze tijd ge- 
bruik begon te maken van zijn erkenning als stad. Waarom moet deze hoogst be
langrijke tekst verzwegen worden?
478.1234. Noviomagus, genoemd in verband met het sneuvelen van Floris IV van 
Holland, duidt zelfs in 13e-eeuwse teksten nog Noyon aan.
482 - 487. ca. 1480. Willem van Berchen is de Nijmeegse uitvinder van de karo
lingische mythe. Het verzwijgen van zijn teksten en zijn naam is in zeker opzicht 
de grootste blunder, die het bronnen-onderzoek van de studenten tot beneden 
nul brengt, omdat met franse kronieken wordt geschermd en de Nijmeegse bron
nen worden overgeslagen.
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488. ca. 1480. Helinand van Froidmont bij Beauvais, door Willem van Berchen ge
citeerd, plaatst in de 12e eeuw het paleis van Noviomagus terecht te Nijmegen. 
Geen enkele reden dus om d it echte Noviomagus over te slaan...

2100.-. (Bronnenboek, passim)... en 160 valse te presenteren. Deze moeten ook voor 
het voile pond meegeteld worden, want zij zijn de vruchten van de Nijmeegse Li- 
tanie der Blunders.

Het levert een totaal op van twee duizend en een honderd misslagen. Zij moeten ver- 
deeld worden in zes kategorieen: 1. simpele maar wel stompzinnige vergissingen om
dat de studenten de materie niet beheersten. 2. onvoorstelbare blunders, omdat zij zich 
in de kolleges van Leupen rot hadden gelachen over Delahayeendiens“ gefantaseerde” 
verwarring tussen Noyon en Nijmegen, en met hun viervoeten knaldenzij ertoch weer 
honderd en zestig maal in, een hele serie keren in de nieuwe val van Neumagen. 3. apri- 
oristisch gekwaak omdat zij Noyon bij voorbaat uitsloten en het probleem derhalve 
niet behandelen. 4. systematisch overslaan van de klassieke schrijvers, bij wie toch de 
ondergrond van alles gezocht moet worden. 5. systematisch overslaan van alle vroeg- 
middeleeuwse teksten die hen tegenspreken. 6. verdraaiingen en vervalsingen van 
teksten die hen tegenspreken. Een bral- en knalpartij van 2100 misslagen op 41 blad- 
zijden druk, wat een gemiddelde oplevert van 51,2 per bladzijde, het wereldrecord bral- 
len waarmee de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam zich voor enige generaties 
onsterfelijk hebben geblameerd. Utrecht had zich op tijd teruggetrokken, omdat daar 
de slogan van “ het niveau” was uitgevonden. Ik heb niet eens allefouten gesignaleerd; 
ik zou met gemak het aantal van 2300 halen indien ik alle foutieve en overgeslagen ge
gevens had geteld. Het Bronnenboek van Nijmegen is zo'n erbarmelijk produkt, dat 
een nieuwe profeet Isaias zou moeten opstaan om er een “ lamentatio” over uit tespre- 
ken.

En dit van miserie jankend proefwerk van studenten hebben enige professoren van 
hun handtekening voorzien. Leupen ging nog een stap verder door het op zijn naam te 
zetten. Nog nooit heeft een plagiaat-plegerzo zijn vingers gebrand. Dit “summum van 
wetenschap” met 2100 fouten vulden Bogaers en Leupen verder aan met de lasterlijke 
aantijgingen: “dat ik niet wetenschappelijk werk” , “ dat ik gek ben” en "dat ik maar wat 
kletspraat verkoop” , laster die het bij grote publiek weer deed, en die sommige kranten 
zoals De Gelderlander en DeStem uit Breda met kennelijk plezierverderverspreidden. 
Immers, hoe konden ze begrijpen, dat de uitbrallers van tweeduizend blunders ook 
nog zo infaam zijn om hun akademisch falen met een wetenschappelijke moord op de 
tegenstander toe te dekken. Leupen is wel de laatste in Nederland die over wetenschap 
mag spreken. In zijn eigen vak heeft hij zich een onbenul getoond, niet kapabel om een 
bronnen-onderzoek te doen en dit aan studenten moest toevertrouwen. Toch was hij 
nog historicus genoeg om in te zien, dat het Bronnenboek geen enkel wetenschappe
lijk gefundeerd bewijs voor karolingisch Nijmegen bevat, zodat hij met de rug tegen de 
muur en uit wanhoopde tekst vervalste, die volgens hemzelf het draai-en kernpuntvan 
de Nijmeegse kwestie is.

De studenten, die eigenlijk zo onschuldig als lammeren zijn, mogen niet als de zonde- 
bokken de woestijn in gestuurd worden. Het zou hoogst onrechtvaardig zijn en het is 
allerminst mijn bedoeling, daar de schuld bij de herders ligt. De historici en archeolo- 
gen moeten naar voren worden gehaald, die bijna 30 jaren het denkpatroon van het 
Bronnenboek hebben voorbereid door een aprioristische benadering van de kwestie,
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en het hanteren van deonwetenschappelijketaktiek van alleteksten ondertafel tewer- 
ken die hen tegenspreken, zelfs een heel stel waarmee men voorheen wel geschermd 
had. Tussen deze bedrijven door werd om de dag verkondigd, dat er geen sprake was 
van verwarring tussen Noyon en Nijmegen, maar over de bewijzen van die verwarring 
werd niet meer gesproken. Het zal nu voor iedereen, zelfs voor leken, duidelijk zijn dat 
het Bronnenboek van 1980 de resultante is van de diskussie der historische wereld 
over karolingisch Nijmegen. Althans, wanneer men diskussie wil noemen, wat naar 
voren werd gebracht. In de meeste gevallen waren het pure en bijeengezochte drog- 
redenen, samengeraapt met veronachtzaming van elementaire regels, wat een histo- 
ricus meteen doorziet, maarwatdeleken nietkonden beoordelen.zodatdieerdanook 
slag op slag intuimelden. Wiede zaak wat nauwlettender had gevolgd, begreepook dat 
slechts een paar schijnbewijzen ten gunste van Nijmegen waren overgebleven, name- 
lijk de vermelding van Moezel en Renus in detekst van 806, de vermelding van de Maas 
in de tekst van 821 en het belachelijke, maar voor velen verwarrende schaakspel met 
de namen Noviomagus en Noviomus en het voortdurend erin hameren van de klare on- 
waarheid dat Noviomagus de naam van Nijmegen was en dat die dus niet van Noyon 
kon zijn omdat dit Noviomus heette. Geen mens ter wereld zal mij aangepraat krijgen, 
dat de vakhistorici niet al lang begrepen hadden dat geen enkel bewijs ten gunste van 
Nijmegen voorhanden is. Bij het debat van 1980 in Amsterdam heb ik met nadruk om 
zo'n bewijs gevraagd, doch alles wat te voorschijn kwam was de tekst uit 806 over Moe
zel en Renus. Hierop kon ik niet eens een bevredigend antwoord geven, omdat dan 
eerst een koliege van enige uren vooraf had moeten gaan om duidelijk te maken dat 
Blok met de Schelde aan het “ bewijzen” was. Gebleken is dat de historici de teksten 
niet kennen, of dat zij ze wel kennen maar afliegen. Zij mogen zelf kiezen aan welk al- 
ternatief zij de voorkeur geven. In beide gevallen heeft een serieuzewetenschappelijke 
diskussie geen enkele zin meer. Want ziet u: deniet gekende of de verduisterde teksten 
bestaan domweg niet, en hoe dikw ijls ook ik die naar voren bracht, ze bestaan niet.

De aansprakelijken in deze affaire, een volslagen onwetenschappelijke behandeling 
van het probleem - er was immers geen probleem! - zijn: Hugenholtz, Stolte, Blok, Bo
gaers, Leupen, Van Es, Haalebos, Sarfatij, Bloemers, Lemmens, Gorissen, Jansen, Van 
Herwijnen en Camps. Zij kunnen op het “ toernooi van Nijmegen” de buit van de 2100 
overslagen en misslagen onder elkander verdelen, en dan mag elk van hen naar huis 
met zo’n dikke honderd geschoten bokken. “ Germania” van Tacitus hebben zij nooit 
gelezen, en met het onuitwisbare beeld van de “ nederlandse” Bataven in het hoofd 
bleven zij hardnekkig tegen de klassieke schrijvers opbrallen, die zij hoogstwaar- 
schijn lijk ook alleen “gelezen” hebben in het boek van Byvanck. Men zal misschien 
weer aankomen met het schijnheilig verwijt dat ik de historici hoon, schijnheilig omdat 
ik nooit een woord van protest heb gehoord toen ik met veel erger strijdmiddelen dan 
hoon onderuit werd gehaald. Jazeker hoon ik hen: met recht en uit voile overtuiging, 
omdat zij bewezen hebben de materie niet te beheersen, gedurende 25 jaren zijn b lij
ven blaffen en tenslotte door een proefwerk van studenten op een aan dilettantisme 
grenzende manier erin werden geluisd. Zelfs d it hebben ze niet begrepen, zo weinig 
wisten ze af van de kwestie. Ik geef volledig het ongepastetoedateen streekarchivaris 
hen zo moet neerzetten. Het was de taak en de plicht van integere historici om dit er- 
barmelijk Bronnenboek weg te honen, waarvan de fraudes, de misleidingen en de ver- 
valsingen afdruipen, maar nu er in Nederland geen blijkt te zijn, moet ik het doen. Als 
archivaris deed ik d it natuurlijk met geduld en nauwgezetheid, zodat ik 2100 vlooien 
van het zere hoofd van de Nijmeegse Alma Mater moest halen.
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Het zou een beledigingzijn voor de andere nederlandse historici te veronderstellen dat 
zij de teksten niet kennen. Hugenholtz heeft al jaren geleden toegegeven dat er onder 
de Noviomagus-teksten verschillende zijn, die dwingend op Noyon toegepast moeten 
worden. Na het “ Bronnenboek van Noyon” is dat trouwens geen punt meer. Toen had 
een zuiver, objektief en integer onderzoek moeten beginnen in plaats van zijn lakonie- 
ke raad op te volgen “dat men maar “wat studenten” eens eraan moest zetten” , Hij zal 
mijn reaktie wel aangevoeld hebben: Ja, dat moeten ze doen; dan wordt dat het begin 
van het einde. Maar zijn studenten van Utrecht zette hij niet “eraan” , zoveel nattigheid 
voelde hij wel. Nijmegen trapte er met open ogen in. Het resultaat van dat arrogante 
bagatelliseren en die wetenschappelijke “ vrolijkheid” ligt er nu: een misgeboorte die 
vanwege haar fraudes, haar 900 overslagen, haar onsterfelijke blunders, haar 2100 
misslagen, en degeraffineerdheid in deselektie van teksten ronduit als wetenschappe
lijke smeerlapperij betiteld moet worden.

Aangezien de nederlandse historici dit moeten hebben gezien en derhalve verplicht 
zijn stelling daartegen te nemen, moet met verbijstering worden gekonstateerd, dat zij 
d it grofste schandaal in de historische wetenschap van Nederland met hun stilzwijgen 
dekken. Er b lijft maar een middel over, namelijk dat de vervalsersen lasteraars voorde 
rechter worden gedaagd, ofschoon het op zich al een schande is dat de wetenschappe
lijke integriteit op deze manier moet worden afgedwongen. Mijn onderzoekingen van 
30 jaren laat ik niet onderuit halen door "wat studenten", die niet eens halverwege hun 
studie geschiedenis waren, evenmin door zogenaamde medievisten, die zich mani- 
festeren als onbenullen in bronnenonderzoek en tuimelaars in de blunders van ande- 
ren, en die hun gezicht nu proberen te redden met vervalsingen en laster. Mijn aan- 
klacht neem ik in extenso als bijlage op met de bedoeling dat heel Nederland de mal- 
versaties , zowel op wetenschappelijk als op financieel gebied, kan zien voor het geval 
de kranten er weer een lachertje van willen maken zoals ze in 1982deden. Het afliegen 
heeft meer dan 25 jaren geduurd; het is al over zijn jubileum heen. Nu het bekroond is 
met 2100 gevallen van blundering, fraudeen vervalsing - nota bene toen historisch Ne
derland eindelijk voor de dag kwam met de bewijsvoering voor karolingisch Nijmegen, 
die ik ook al 25 jaren had geeist - dient er een einde aan het afliegen te komen.

OPLICHTING VAN RIJK EN GEMEENTE

Toen de twijfel over karolingisch Nijmegen als een olievlek om zich heen greepen ook 
in Nijmegen door velen werd aanvaard, ook aan de Universiteit! werden weer enkele 
tonnen ertegenaan gegooid als laatste vertwijfelde poging om de zaak te redden. Te
gen de tijd dat mijn boek “ Holle Boomstammen” zou verschijnen, waarvan ik geen 
geheim had gemaakt en wat derhalve ook in Nijmegen bekend was, werd een peper- 
dure tentoonstelling over het Valkhof georganiseerd, vergezeld door de uitgave van 
“ Het Valkhof van Nijmegen” , waarin het Eerste Bronnenboek staat. Dit luxe boek, dat 
een wereldconcern nietzou misstaan, wordt vooreenspotprijsverkocht. Enkelemaand 
en later volgde een nieuwe editie van het Tweede Bronnenboek, op verschillende pun- 
ten aangevuld, dat wil zeggen:sommige blunders zoals de “ bisschop” en het “ toernooi” , 
Walachria en Kamerijk, de naam Noviomagus en de kwestie Sanctis werden nog twee- 
maal zo groot gemaakt. Deze uitgave is voor een groot deel gratis verspreid over ar- 
chieven, bibliotheken en andere instellingen, waar reklame moe(st worden gemaakt. Ik 
heb berekend dat 'n s lo rd ig e / 650.000 uit de openbare middelen van rijk en gemeente
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aan de tentoonstelling en boeken zijn besteed. Tot deze becijfering ben ik als oud- 
hoofd van een archiefdienst kompetent, terw ijl ik tevens uit ervaring weet hoeveel tijd 
in bronnen-onderzoek gaat zitten en wat het uitgeven van boeken kost. De ru im /200.000 
van het in 1962 opgerichte Keizer Karel-beeld zijn hierbij niet meegeteld. Uiteraard is 
mij niet bekend wat onderweg aan destrijkstok is bljven hangen; dat moet Justitie maar 
uitzoeken.

Onlangs heeft de gemeente Nijmegen bij de regering aangevraagd om als art. 12- 
gemeente erkend te zijn, d.w.z. dat het tekort van de gemeente door het rijk zal worden 
aangevuld. Met andere woorden: Nijmegen laat de nederlandse burgerij opdraaien 
voor het tekort, dat in belangrijke mate veroorzaakt is door een stel wetenschappers en 
hun handlangers, die niet de opzet hadden de wetenschap, het rijk of de gemeente te 
dienen, doch in hun door het rijk dik betaalde uren een greep in de kas deden om met 
een vals produkt hun gezicht te redden. In zeker opzich is het voor mij wel vleiend dat 
ettelijke honderdduizenden eraan besteed worden om mij plat te krijgen, overigens 
vergeefs en zonde van het geld. Nijmegen had mij dat beter rechtstreeks kunnen uit- 
betalen; nu heb ik alles op eigen kosten moeten doen. Ik reken echter erop dat de ne
derlandse burger kategorisch weigert mee te betalen aan de korrupte bralpartij van 
Nijmegen. Ik gun de gemeente van harte de hulp door de regering, doch deze handelt 
tegenover de rest van Nederland enkel verantwoord en rechtvaardig, wanneer zij alles 
aftrekt wat aan de fabels is besteed. Hiervoor dient Nijmegen zelf op te draaien. Het 
moet dan maar een “ Bral-Belasting” invoeren, zodat de burgers eindelijk weten wat 
voor vlees er in de karolingische kuip zit en hoe het gemeentebestuur zich bij de neus 
heeft laten nemen door wetenschappelijke fraudeurs en financiele oplichters.

WAS “DE BISSCHOP VAN NIJMEGEN” TE FEL?

Sommigen waren van mening, dat het boek“ De bisschop van Nijmegen” te fe l en te bij- 
tend isgeschreven, in een toon die men niet tegen professoren behoortaan teslaan. Zij 
verkeerden natuurlijk in de veronderstelling dat er een serieuze, wetenschappelijke en 
zindelijke diskussie aan de gang was, en waren even vanzelfsprekend nog lijdend aan 
de infektie van de akademische hersenspoeling dat de schrijver niet goed snik is. An
deren, waaronder serene en zachtmoedige mensen, hebben mij echter verzekerd dat 
"De bisschop van Nijmegen” op de enige juiste manier is geschreven: een bijtend re- 
quisitoir tegen vervalsers. Dit houdt de balans van waardering en afwijzing aardig in 
evenwicht. Nu alle fraudes en vervalsingen zijn geetaleerd, moet eenieder begrijpen 
dat ik witheet van woede ben geworden door het Bronnenboek van Nijmegen, niet al
leen omdat het een walgelijke verkrachting is van de historische wetenschap, maar ook 
omdat ik het als een persoonlijk affront opvat. De veronderstelling namelijk, dat ik zo 
lomp zou zijn om de vervalsingen niet te doorzien, is de ergste belediging die mij in de 
hele affaire is overkomen. Die woede werd alleen maar aangewakkerd door het bewijs 
dat de Universiteit van Nijmegen mij geheel ten onrechte 25 jaren lang belachelijk had 
gemaakt. Maar dit is ook rechtgezet, nu zij zich zo grenzeloos de risee en de afschuw 
van ware wetenschappers op de hals heeft gehaald. De bewerkers van het Bronnen
boek zijn bedriegers en vervalsers, en dit heb ik openlijk gezegd. Het gaat niet meer 
aan, met zachtere woorden daar omheen te draaien.
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DE WARE G E SC H IE D E N IS VAN NIJM EG EN

7. RO M EIN S N IJM EG EN

Nijmegen heeft een rom einse geschiedenis. V anaf ca. 50 na Chr. tot ca. 250 is de plaats door de 
Rom einen bewoond geweest, verm oedelijk als een zuiver rom einse kolonie in een vrijwel maag- 
delijk gebied. V oorde Romeinen immers heeft de w estkust van E uropa ook een grote transgres- 
sie-fase gekend, die het laagland van N ederland ongeschikt m aakte voor bewoning. De regres- 
sie, het zich weer terugtrekken van het w ater, heeft zich voltrokken in de eeuw voor Chr. D aar
na was het m iddelbare niveau van de N oordzee lager dan nu, zodat de kust verder reikte, het 
grondgebied van het landg ro te r w asende  bodem aanzien lijk  lager lag. De zogenaam de Britten- 
burg ligt ver en laag inde zee, wat de drie zo juist genoem defeiten  bevestigt. De rom einse neder- 
zettingen worden op 4 tot 6 m eter onder niveau teruggevonden, wat aan toon t dat de boven ge- 
schetste situatie niet alleen gold voor het kustgebied, doch tot ver in het land reikte.

Van een inheemse bevolking voor en tijdens de Rom einen is in Nijmegen niets gevonden. De 
boude bewering, dat er het Oppidum Batavorum gelegen zou hebben, de voornaam ste stad van 
de Bataven die Bethune was, is een volgende onw aarheid , w aardoor Nijmegen een tweede franse 
stad haar naam , titel en kroon ontneem t. Het was een misgreep daar nergens in de bronnen 
staa t, dat Noviom agus en O ppidum  B atavorum  identiek waren. Integendeel: e r blijkt heel du i
delijk dat het afzonderlijke plaatsen waren. Het was geen historie wat Smetius pleegde, de uit- 
vinder van deze fabel; het was m ythologische vraatzucht. Onbegrijpelijk is, dat de latere h isto
rici en archeologen dit plaatsen van twee onderscheiden steden op een plek nooit kritisch heb
ben ontleed. M aar w anneer men ziet, dat zo’n zelfde onvoorstelbare grap met X anten is uit- 
gehaald, w aar men zonder blikken of blozen en C astra Vetera en Colonia Trajana neerzet, of- 
schoon de bronnen zeggen, dat die 80 km vane lkander af lagen, behoeft men zich nergens meer 
over te verbazen.

De rom einse burgerlijke nederzetting, een zuiver rom eins stadje m et een tem pel, w aar evenmin 
sporen van een autochtone bevolking zijn aangetroffen, lag in het westen van de huidige stad op 
een laag terrein dicht bij de oever van de W aal. Er m oet een heel groot vraagteken w orden gezet 
bij de zonder m eer als een feit aangenom en veronderstelling, dat de rivier, een doo rb raak  van de 
Rijn, al in de Romeinse periode bestond. De stad is ca. 250 na Chr. verlaten, om dat zij onbe- 
w oonbaar was geworden doo r de transgressies, die dit lage gebied overstroom den en het tot ver
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in de l i e  eeuw ongeschikt m aakten  voor menselijke vestiging. De m ilitaire kampementen, die 
ook tijdens de le en to t het m idden van de 3e eeuw op  het V alkhof, de H unerberg  en in de om 
geving van het St. Canisius-college aan  de Berg en Dalseweg lagen, zijn na de transgressies bezet 
gebleven, verm oedelijk zelfs to t ver in de 4e eeuw. D e archeologen hebben m instens drie onder- 
scheiden kampen op verschillende p laatsen  en u it andere perioden on tdekt, wat aan to o n t dat die 
kam pen elkander hebben opgevolgd, tevens dat de m ilitaire bezetting van het gebied niet per
manent is geweest. De aanwezigheid van de rom einse m ilitairen, in de latere periode zonder bur- 
gerlijke nederzetting, ligt te Nijm egen evenals te X anten geheel voor de hand. D o o r de trans
gressies, die geheel H olland, een groot deel van B rabant en de gehele Betuwe overstroom d had
den en ook ver in D uitsland doorliepen, w aar zij u it het noorden en niet over N ederland kw a
men, was het hogere gebied van Nijmegen een strategisch p u n t gew orden, w aar een m ilitaire 
post van de Rom einen alleszins redelijk was.

H et begint een publieke verm akelijkheid te w orden dat de historici, die voorheen het w oord 
transgressie niet over de lippen kregen, nu in alle toonaarden  proberen  die te ontkennen of, 
m ocht dat wel het geval zijn geweest, staande willen houden d a t zij geen invloed van betekenis 
hebben gehad op de stratigrafie van het land. Uit recente opgravingen te Nijmegen is een kapi- 
taal bewijs naar voren gekomen dat de transgressies zelfs hier, ver in het binnenland en de uit- 
hoek van rom eins N ederland, de bewijzen in de bodem  opgestapeld hebben. In de benedenstad 
van Nijm egen, vlakbij de W aal is rom eins gevonden op 4 tot 8 m eter beneden het maaiveld, w aar- 
uit ten eerste blijkt dat men zich een to taal ander beeld van de W aal in de rom einse periode moet 
voorstellen, hem hoogstw aarschijnlijk geheel kan vergeten, ten tweede dat die dikke laag van 
overslaggronden na de 3e eeuw is gevormd. H et pakket werd doo r de opgravers gedeterm ineerd 
als woonlagen, wat zonder meer een lachertje is, d aar in deze lagen geen spoor van bewoning 
voorkom t en het reeds ten principale uitgesloten is d a t een bew oning, die er ten overvloede niet 
is geweest, een verhoging van het stadsniveau met acht m eter bew erkt zou kunnen hebben. Het 
helpt natuurlijk  niet meer, zo ’n klare en dikke bewijzen van de transgressies met sofism en weg te 
praten.

Met grote waarschijnlijkheid mag aangenom en w orden, da t in de rom einse periode de heuvels 
van Nijm egen aansloten op die van A rnhem , en d a t pas tijdens o f  na de transgressies de Rijn 
deze plek, die van het westen uit doo r de zee grondig was aangetast om dat zij ju ist in de ronding 
van de vloeden lag, heeft doorbroken . H et w ordt bevestigd do o r de naam  van W aal, die 
doorbraak betekent, en de verdeling van de Rijn in: IJssel, N ederrijn en W aal. Een volgende 
m erkw aardigheid is, d a t de rivieren met stukken andere nam en dragen. De Nederrijn w ordt ver- 
der: Lek, Nieuwe M aas, Brielse M aas en Nieuwe W aterweg. De W aal w ordt: M erwede, Nieuwe 
Merwede, Oude Maas. De M aas w ordt: Bergsche M aas. H et is precies hetzelfde verschijnsel als 
bij de rivieren en beken uit het polderland van westelijk N oord-B rabant, w aar ik dit aan  de hand 
van de bedijkings-geschiedenis kon ontleden, om dat het verlandingsproces er later ligt en alleen 
daarom  al meer dokum entatie beschikbaar is. Bij nieuwe verlandingen gingen de rivieren na- 
tuurlijkerw ijs mee; vanzelfsprekend ook de kunstm atige, die aangelegd werden voor de ont- 
w atering. D ie nieuwe stukken kregen nieuwe namen, m eestal om dt zij reeds voor de totale ver- 
landing een naam  hadden, in veel gevallen echter ook, om dat de om w onenden bewust of  
onbew ust onderscheid m aakten tussen het oude land en het nieuwe en tussen de oude en de nieuwe 
wateren. W at wij nu als rivieren zien, is in veel gevallen het restan t van een uitgestrekt buitenwa- 
ter, d a t d o o r de opeenvolgende verlandingen of kunstm atige bedijkingen teruggedrongen werd 
in een bedding, die ten eerste zichzelf steeds d ieper en vaster uitschuurde d o o rd e  bedijkingen 
aan weerszijden, ten tweede open m oest blijven om  zowel het achterland als het eigen nieuw land 
af te w ateren. Een even duidelijk resultaat van dit proces is in Zeeland te zien. Een nog duide- 
lijker voorbeeld is het H ollandsch D iep, d a t zelfs een hele serie onderscheiden nam en draagt.
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Het neerleggen van de huidige landkaart op N ederland van de lOe eeuw, om m aar helem aal te 
zwijgen van de eerste eeuw, en aan de hand daarvan  de bronnen  te in terpreteren , is im mers zon- 
neklaar de grootste blunder, die de historici, geografen en bodem kundigen bedreven hebben, al 
ziet men deze to t in recente W ageningse publikaties gehandhaafd.

Romeins Nijmegen heeft nooit de naam Noviomagus gehad. D it heeft men alleen afgeleid van de 
karolingische mythe, nadat men er het paleis van Karel de G rote had gesitueerd, mede om dat 
E inhard de identiteit tussen het rom einse en het karolingische N oviom agus bij het Eiland van de 
Bataven ten duidelijkste had uitgesproken. Toen tegen het einde van de 16e eeuw de Peutinger- 
kaart bekend werd, w aarop dat eiland was afgebeeld, en iedereen meende dat de Patavia de Be
tuwe was (de vicieuse cirkel was er!), werd de naam  N oviom agus voor rom eins Nijmegen aan- 
vaard als een historische zekerheid van de eerste orde. We weten nu, dat de naam  Noviom agus 
er pas in de 12 eeuw is ingevoerd als een latinisatie van de eigen naam  Neumaia, daar het toen de 
gewoonte was om  in de in het Latijn geschreven oorkonden  en kronieken aan de plaatsnaam  
een latijnse vorm  of vertaling te geven. In de geschreven bronnen  of uit de archeologie bestaat 
geen enkel gegeven, nog m inder een bewijs d a t rom eins N ijmegen de naam  van N oviom agus ge- 
dragen heeft. H et N oviom agus van de Peutinger-kaart m oet zonder de minste twijfel als N oyon 
worden opgevat.

In het jaa r 777, w aar men de voltooi'ing van het legendarische paleis van Karel de G ro te  te Nij
megen plaatst, bestond de Betuwe niet, d aa r zij evenals de rest van laag N ederland onder w ater 
lag. D e W aal bestond evenmin, zodat al d o o r deze twee faktoren duidelijk is dat E inhard  de Be
tuwe en de W aal niet bedoeld kan hebben, toen hij schreef da t het nieuwe paleis van Karel de 
G ro te  gelegen was aan de Vahalis, die het Eiland van de Bataven in het zuiden voorbijstroom t. 
D aar E inhard ook  zoals veel klassieke en vroege schrijvers de w est-orientatie gebruikte, bedoel- 
de hij oost, de derde faktor die niet op de Betuwe past. Toen na het einde van de transgressies de 
Betuwe weer vrij kwam en bew oonbaar w erd, kreeg zij naar analogie van de (oudere!) Veluwe 
haar naam  van Betuwe. Veluwe betekent slechte aarde; Betuwe is goede, vruchtbare grond, 
twee zinnige en volkom en toepasselijke betekenissen, die als vierde faktor de afleiding van de 
naam  van Bataven volkom en tegenspreken. Beide nam en verschijnen pas in het begin van de 
1 le eeuw in regionale geschriften, zodat de Betuwe ook tekstkritisch gezien niet met het Insula 
B atavorum  gei'dentificeerd m ag w orden, de vijfde faktor. A anvankelijk heeft niem and enig ver
band gelegd tussen de Betuwe en de Bataven; dit gebeurde pas in het begin van de 17e eeuw toen 
de Peutinger-kaart bekend werd, w aar de d aar genoem de Patavia zoveel op de Betuwe scheen te 
lijken, vooral om dat de karolingische m ythe er al stevig ingeham erd was, de zesde faktor voor 
de vergissing. De nam en van Veluwe en Betuwe w erden in latijnse teksten u iteraard  ook gelati- 
niseerd en Felua en Batua genoem d, terwijl het authentieke E iland van de Bataven ook Batua 
heette, de zevende faktor, aangevuld met de achtste, dat n iem and opm erkte da t de naam  Felua 
voorheen en zeker in de rom einse periode niet heeft bestaan. En ondanks al deze klare en on- 
w eersprekelijke “bewijzen” was de in terpretatie fout.

Na de Rom einen, die Nijmegen tegen het einde van de 4e eeuw definitief verlieten, is er to t aan 
het einde van de 1 le eeuw geen bewoning geweest, wat do o r het archeologisch onderzoek helder 
is bewezen. Sinds de oorlog, tijdens de herbouw  van de verwoeste stad en vooral in de laatste 
ja ren  in verband met de rekonstru tie van de oude stad , zijn intensieve onderzoekingen gedaan, 
waarbij de verbetenheid om  toch m aar karolingisch te vinden bepaald niet verborgen werd ge- 
houden. E r is niets gevonden; er is zelfs geen spoo r van enige menselijke bew oning tussen de 4e 
en 1 le eeuw te voorschijn gekom en. De illusie kan definitief opgeborgen w orden, al borrelde zij 
onlangs weer op toen de R.O.B. aan  de hand van enige scherfjes aardew erk, die men op tal van 
plaatsen in N ederland kan vinden en die tegenover het onvindbare paleis van C harlem agne aan-
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leiding geven to t een H om erisch lachen, beloofde toch karolingisch te zullen vinden. Het is dezelf- 
de kreet, die in 1968 werd geslaakt toen men de opgravingen van Wijk bij D uurstede aanvatte: 
“ Wij gaan Dorestadum opgraven” , L aat heel N ederland erbij gaan staan om de spitters met hun 
karolingische obsessie op de vingers te kijken, d aar de nederlandse archeologie met haai llop 
van Wijk bij D uurstede heeft aangetoond, d a t zij een kritisch toezicht niet missen kan.

8. DE NIEUW E STAD NEUMAIA

In de geschreven bronnen kom t Nijmegen pas in 1125 de eerste maal voor als Neumaia, de in
heemse naam  die beslist niet van Noviomagus is afgeleid, wat straks nog duidelijker is, w anneer 
de juiste betekenis van de naam  gegeven w ordt. Deze nieuwe naam , voorheen nergens gebruikt 
en vooral nooit in verband met de karolingische residentie genoem d, duid t ten sterkste aan dat 
het over twee onderscheiden zaken gaat. H et archeologisch onderzoek heeft te Nijmegen na de 
Rom einen de eerste sporen van een bewoning uit de 12e eeuw te voorschijn gebracht. Toch mag 
aangenom en w orden, dat Nijmegen gesticht en bew oond werd tegen het einde van de 1 le o f in 
het begin van d e  12eeeuw. Het voornaam ste getuigenis voor dit feit en de juiste tijdbes taa t in d e  
St. Nicolaas-kapel op het V alkhof, die blijkens de technische en archeologische onderzoeken 
inderdaad uit deze periode stam t. Een tweede bewijs voor de ju istheid  van deze konklusie zit in 
het patronaat van St. Nicolaas. De relieken van deze heilige werden in 1087 doo r kooplieden 
vanuit Azie naar Bari in het zuiden van Italie overgebracht. Spoedig daarna  is St. N icolaas in 
Italie tot pa troon  van de schippers en kooplieden uitgeroepen; van Bari uit verspreidde zijn ver- 
ering zich over het westen. De Nijmeegse St. N icolaas-kapel kan derhalve pas op zijn vroegst 
tegen het einde van de 1 le eeuw zijn on tstaan . De meeste handelsplaatsten hadden een kerk of 
kapel ter ere van St. Nicolaas: die van K am pen is om streeks 1150 gesticht; te D eventer werd zij 
in 1206 ingewijd. De St. N icolaas-kerk van A m sterdam  is in 1306 gewijd, m aar was verm oede- 
lijk doo r een kapel voorafgegaan, wier juiste tijd van on ts taan  niet bekend is. Die van U trecht, 
w aarvan de stichting eveneens duister is, wijst doo r haar rom aanse westgevel op dezelfde tijd. 
De kapel van Nijmegen ligt in tijdsorde zonder de minste twijfel voor op de andere, doch kan 
niet voor 1087 worden geplaatst. Overigens heeft in deze m aterie een diskussie over 10 o f 20 
jaren  vroeger o f later niet veel zin.

Het heeft wel zin te wijzen op het feit, dat N ijm egen, ofschoon heilig overtuigd van zijn karolin
gische legende, toch m aar een halve mythe heeft. De historici zetten er vi^r eeuwen een karo lin 
gisch paleis neer, m aar zij hebben een kerk vergeten, wat toch een onontbeerlijk  bestanddeel van 
een palts en van een stad is. Volgens de fabeltjes heeft die stad  voor 1125 o o k a l vier eeuwen be-
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NIJM EGEN. Zicht op de stad vanuit het noorden. Uit de Stedenatlas van Braun 
en Hogerberg, 17e eeuw.



staan, m aar dan wel zonder kerk, zonder priester, zonder enig teken van christelijk geloof o f 
christelijke kultuur. Het onbehaaglijk gevoel heeft mij trouw ens als lang bekropen, da t Nij
megen een heidense enclave is geweest in christelijk N ederland. G ingen de paleisbew oners en de 
inw oners van Nijmegen dan  iedere zondag naar A ken, M aastricht, St. Odilienberg o f Susteren, 
in die tijd  de dichtstbij gelegen plaatsen  m et kerken? H et B ronnenboek van Nijmegen laat in 
1024 wel een bisschop per parachute in Nijm egen neerkom en, doch die m an is dezelfde dag weer 
n aar zijn zetel te N oyon vertrokken, om dat er in Nijmegen geen kerk was w aar hij kon pontifi- 
ceren o f zelfs m aar een stille Mis opdragen. In het hele B ronnenboek is geen spoor te vinden van 
een kerk, parochie o f zelfs m aar de minste band  m et een bisdom . A an de hand van de latere ge
schiedenis zou men m oeten aannem en, dat die niet-bestaande kerk hierarchisch onder het bis
dom  Keulen ressorteerde; het gebied van Nijmegen deed d it in elk geval. W elnu, in Keulen, in 
Rome of w aar ook ter wereld is niets te vinden van een Nijmeegse parochie o f kerk tussen de 8e 
en 12e eeuw. In feite doet het nieuwe Nijmegen zijn intrede in de geschiedenis door de St. Nico- 
laas-kapel, die zeker ouder is dan  1125, het ja a r  van de eerste schriftelijke verm elding van de 
stad. De belangrijkste overslag van het B ronnenboek blijkt nu; het scherm t m et een dode mus. 
Nijmegen bluft al eeuwen lang m et een halve mythe, w aaraan het belangrijkste deel on tb rak . Het 
spreekt vanzelf dat dit kapitaal gebrek inm iddels ook werd opgevuld. Leupen, eerste au teu r van 
het B ronnenboek, heeft de Nijmeegse “ oerparoch ie” on tdekt, en een kerk van het paleis, boven
dien nog een kerk van de parochie. Deze uit de duim  gezogen beweringen, w aarvoorgeen letter 
in de bronnen  te vinden is, beginnen al een nieuwe m ythe te vorm en, die doo r D r. J. B rinkhoff 
aan  de m an w orden gebracht.

N ijmegen is als een opzettelijke stichting begonnen op een m arkan t en belangrijk pun t aan  de 
W aal, w at bevestigd w ordt door het feit, dat de p laats zich vrij vlug to t een stad  ontw ikkelde, 
een norm ale gang van zaken bij nederzettingen voor de handel, dit in tegenstelling to t agrari- 
sche gem eenschappen, die slechts langzaam  uitgroeiden, en soms door bijzondere om standig- 
heden de allure en het k arak ter van een stad  kregen. H et wezen en de funktie van haven- en 
handelsplaats treedt voor Nijmegen dan ook spoedig aan het licht. In  deze ontw ikkeling is geen 
spoor te bekennen van enige voorafgaande karolingische infusie; nog m inder enig spoor o f  ge- 
volg van een keizerlijke o f  koninklijke residentie. H et is geen vreem d toeval o f een buitenissige 
m erkw aardigheid, dat de nieuwe stad werd gesticht op de plek van een vroegere rom einse. Het- 
zelfde heeft zich m et U trecht en Elst voorgedaan, w aar in beidegevalen in d e  lOe eeuw de eerste 
kerk (Ziet U, weer de kerken het eerst!) w erd gebouw d recht op de fundam enten van vroegere 
rom einse gebouwen. Vergeleken met die twee plaatsen  ligt de stichting~van Nijm egen al rijkelijk 
laat. M en kan zelfs zeggen, dat het vestigen van nederzettingen op voorm alige rom einse voor 
de hand lag; die p laatsen waren im mers voordien bew oond geweest, derhalve geschikt be- 
vonden als p laats van vestiging, welke geschiktheid zij na de langdurige transgressies niet ver- 
loren hadden.

Bovendien m oet op een nuchter, prak tisch  p u n t gewezen w orden. Op die vroegere romeinse 
p laatsen , indertijd ab rup t en haastig  verlaten, lag een massa gratis bouwmateriaal. De stads- 
rekeningen van Nijmegen spraken to t ver in de 17e eeuw over “duyfhuizen” , die de inwoners 
voor eigen nu t m ochten afbreken. Er is veel over gefantaseerd, wat d it nu precies was. Het 
waren de rom einse rui'nes van huizen in tufsteen, welk m ateriaal voornam elijk werd gebruikt 
voor het branden van cement en de bereiding van een soort m ortel. Smetius getuigt ook, dat in 
zijn tijd (1619-1651) nog veel rom einse m ines zichtbaar boven de grond stonden. Wijs me eens 
een H ollander aan, die d a t gratis bouw m ateriaal ongebruikt zou laten liggen! En dan  de tweede 
H ollander, die het kilometers zou gaan verslepen! Zij hebben nieuwe plaatsen gesticht w aarde  
bouw m aterialen op hen lagen te wachten. Bij da t “pu im ruim en” heeft zich wel een archeolo- 
gisch en misschien kunsthistorisch d ram a vo ltrokken, wat evenm in voldoende is opgem erkt,
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NIJM EGEN. De St. N icolaas-kapel op het V alkhof uit het einde van de 1 le  eeuw  
o f het begin van de 12e eeuw. Zij was de eerste parochiekerk van de stad. De 
vroeger gebruikelijke titel van “Karolingische Kapel” was onjuist. Het stem t tot 
verheugenis dat Nijmegen die foutieve benam ing heeft laten vervallen.
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zodat de archeologen nu m oeten w erken met de toevallig overgebleven fragm enten. D it zou 
m oeten leiden to t de grootste behoedzaam heid bij het in terpre teren  van de archeologica, daar 
duidelijk is dat het beeld van rom eins N ijmegen zeer diep verstoord  is door die m assale afbraak  
van de resten. Van de andere kan t is even duidelijk, d a t dit beeld niet kleiner o f  m inder was, 
doch dat het integendeel veel groter en belangrijker is geweest. Wel m oet gevreesd w orden, dat 
de echte naam van romeins Nijmegen bij een van die m ortel-produkties is opgestookt o f verm a- 
len. De parallel tussen Nijmegen, U trecht en Elst is zonneklaar; zij zijn alle drie na de transgres- 
sies op een vroegere rom einse p laats on ts taan . H et begin van Nijmegen kan niet drie eeuwen 
voor U trecht en Elst gesteld w orden. In feite ligt het ongeveer een eeuw later, hetgeen veroor- 
zaakt is geworden doordat het terrein aan de W aal, w aar de stad  on tstond , pas toen voldoende 
vrij was gekom en om  er een blijvende nederzetting te stichten.

HISTORIE EN TRANSGRESSIES

Alles kan niet ineens behandeld worden. De omvangrijke stof is in porties ingedeeld 
om de kans te bieden stap voor stap door te dringen in de mythen van Nederland. Hier 
steken de transgressies het hoofd om de hoek. Zij worden uitvoerig behandeld in 
een hfdst. van Deel III, waar zij in verband met de teksten over de Frisones en deSaksen 
volledig to t hun recht komen. Men oefene derhalve enig geduld. Deplechtigetewater- 
lating, wat betekent onderwaterlating, van de gehele hollandse geschiedenis van voor 
de 10e eeuw, vindt daar plaats. Voorlopig kan de nevenstaande kaart van Sebastiaan 
M uller dienen om het juiste geografisch beeld van Holland voor de 10e eeuwtegeven. 
Eenieder kent dat beeld, van alle agrariers to t alle grondwerkers, die dagelijks met de 
transgressie-lagen te maken hebben. De historici weten ook dat dit het juiste beeld is, 
want de duinen bestonden toen nog niet en er was nog geen enkel werk van waterstaat 
uitgevoerd, terwijl het merendeel van het westelijk laagland op dit moment nog bene- 
den de zeespiegel ligt. Maar zij willen niets van transgressies horen, ja natuurlijk, daar 
het niet opmerken ervan hun grootste blundering is geweest, die alle andere in descha- 
duw stelt, en waarvan het misverstaan van de teksten slechts een uitvloeisel is. Zij gaan 
boven op de nieuwe grondlagen uit de 10e eeuw staan, diede romeinse bodem viertot 
acht meter, soms nog meer bedekken, en kraaien dan u it dat er geen transgressies zijn 
geweest. De feiten zijn echter zo eenvoudig en helder, dat het afliegen niet meer helpt. 
Dat doet men dan ook niet meer, maar nu legt men zich erop toe om de transgressies te 
minimaliseren teneindeteverhinderen datzij bepaalde historischezogenaamdezeker- 
heden ondergraven. Na de oorlog hebben verschillende bodemkundigen de trans
gressies serieus aan de orde willen stellen, Zij werden door de historici evenwel zo af- 
geblaft, dat men er maar een publiek geheim van maakte, zodat sommigen terecht al 
spreken over “ Het Blauwe Gat van Nederland” tussen de 3e en de 10e eeuw.

Terwijl Rijkswaterstaat, die terzake toch deskundig geacht'moet worden, aan detoe- 
risten van de gehele wereld vertelt - en d it met een model zichtbaar maakt- dat het lage 
Holland voor de 10eeeuw niet bestond, gaan de historici maar door met hun landbrede 
fantasie. Op een grond, die niet bestond, leggen zij belangrijke plaatsen, het grote volk 
van de Friezen, dat wel al zijn veldslagen in Frankrijk hield, en een rijk van de Noor
mannen op dekust van Nederland, die meteen ook maargediskwalificeerd worden tot 
de grootste lomperds op scheepvaartgebied door hen in een waddengebied neerte 
zetten. Dat van dit alles niets, maar dan ook niets door de archeologie wordt bevestigd, 
is een doorslaggevend bewijs voor de kwalificatie gefantaseer. Zo sterk waren de my-
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then, dat men zelfs de eenvoudigste bodemkundige feiten niet meer zag. 't Was wel 
fataal, want alle mooie verhaaltjes zijn onwaar. Gaat maardoor, universiteiten, met het 
onderwijzen van het Blauwe Gat van Nederland. Dat is in elk geval historisch, want in 
de middeleeuwen stond blauw voor dwaas. De dag is zeer na, dat de wereld scheurt van 
het lachen om het arrogante Holland, dat op het punt van de waterstaat gigantische 
werken bouwt die dingen naar de titel van wereldwonder, maar dat zijn eigen water- 
staatsgeschiedenis niet kent.
De archeologische vondsten van de laatste tijd bevestigen de transgressies met af- 
doende bewijzen. Dacht men voorheen, dat in Nederland enkel op de hogere gronden 
prehistorische bewoning kon voorkomen, nu vindt men, diep tot zeer diep onder het 
maaiveld, tot in de voormaiige Zuiderzee toe die derhalve droog was, de bewijzen van 
bewoning uit de prehistorie. Daarna valt een groot hiaat, lopend tot het begin van de 
romeinse okkupatie van Nederland ca. 50 na Chr. Omstreeks 250 na Chr. houdt deze 
bewoning op, nu bedekt onder overslaggronden van 4 tot 6 meter, en dan komen Hol
land, Utrecht en Friesland zowel historisch als archeologisch weer omstreeks 940 bo
ven water. Zeeland, westelijk Noordbrabant en grote delen van Zuidholland volgen pas 
veel later. Deze vier grote fasen van de transgressies en regressieszijn in elk geval zon- 
neklaar. Bedijkingen van enige betekenis zijn pas in de 12e eeuw begonnen, en legio 
zijn de gevallen, waar het bestaan van menselijke nederzettingen historisch vast staat, 
doch die spoorloos zijn verdwenen. Wie wil dan nog staande houden dat er geen trans
gressies zijn geweest? Heden ten dage hebben we een massa grote kunstwerken om 
het water te beheersen, maar wanneer het enkele dagen flink regent, staan grote ge- 
bieden in Duitsland, Nederland en Vlaanderen op slag onder water. Vroeger regende 
het ook, en toen waren er nog geen duinen, dijken, sluizen of Delta-werken.

Kaart 29.

Deel van de kaart van Europa door Sebastian Munster. Sebastian M u nster 
(1489 -1552), duits hebra'ist en kosmograaf, gaf in 1536 de kaart Europa 
uit, die zuid is georienteerd (voor het juiste zicht moet men de kaart een 
halve slag draaien). Dit heeft niets te maken met de befaamde west-orien- 
tatie, daar de eerste cartografen het noorden, waarmeezezich beslistniet 
vergisten, niet altijd aan de bovenkant van het blad tekenden. In 1544 ver- 
scheen Munster's rijk gei'llustreerde Cosmographia Universalis”, een 
omvangrijk geografisch werk, dat voornamelijk op Strabo wasgebaseerd, 
en veel herdrukken en vertalingen beleefde. De nevenstaande kaart bevat 
voor Vlaanderen en Holland een anachronisme: in de 16e eeuw waren de 
verlandingen al verdergevorderd dan op de kaart staat afgebeeld. Dezelfde 
situatie, namelijk het niet-voorkomen van Holland, vindt men op vrijwel 
alle geografische kaarten uit die tijd. Vergelijk de kaart van Benedetto op 
biz. 91. De 15e en 16e eeuwse cartografen volgden het wereldbeeld van 
Strabo en Ptolemeus in zijn geheel en in de details, zodat zij in feite de toe- 
stand van westelijk Europa uit de romeinse periode geven. In dit opzicht 
is hun anachronisme zelfs van bijzondere betekenis, daar hun beeld niet 
van kort voor de 15e eeuw is, doch uit de 3e eeuw. De kaart van Munster 
slaat Vlaanderen en Holland over. De zee kwam verder het land in dan men 
in de gangbare verhandelingen over de transgressies leest. Zeer juis staat 
de heuvelrug van de Veluwe afgebeeld. Rijn en Maas stromen dicht bij el
kaar uit, Er is al een begin gemaakt met de meanders, die deze rivieren 
straks in het waddengebied zullen gaan vormen. Van de franse, vlaamse 
en hollandse duinen of eilanden is nog geen spoor te bekennen.
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Etymologie van de naam Neumaia.

Bij het etym ologisch onderzoek van de naam  Nijm egen dient m en allereerst de inheemse vormen 
van de naam  af te scheiden van de latijnse, wat in de onderstaande lijst is geschied. D uidelijk is 
im mers d a t Neumaia uit 1125 de eerste naam  en de eerste vorm  is, die pas in 1145 gevolgd is door 
het latijnse Noviomagus, derhalve een achterafse latinisatie, waarbij men zich wel m oet w achten 
de volgorde om te keren. Eenieder zal inm iddels wel het w aandenkbeeld verlaten hebben dat de 
naam  Noviom agus uit 1145, die vanzelfsprekend nooit in de spreektaal is gebruikt, enige relatie 
kan hebben gehad met de naam  van de in 1047 geeindigde karolingische residentie van Noyon. 
Het is volslagen onjuist om de achterafse latinisaties van plaatsnam en, kanselarij-taal die in de 
spreektaal niet is gebruikt, op te nemen in de etymologische keten van de evolutie van de inheemse 
plaatsnamen. Die latinisaties horen daarin  niet thuis; bovendien kunnen zij op geen enkele 
m anier enige invloed hebben gehad op de taal- en naam kundige ontw ikkeling van de inheemse 
naam , d aar het gewone volk, dat de evolutie bew erkstelligt, die latinisaties niet eens kende, om 
dat deze alleen in zeer zeldzame oorkonden  en kronieken neergeschreven waren. De historische 
naam kundigen hebben er trouw ens een handje aan', de zaken om te keren. Toen ik hen erop 
wees dat de latijnse namen van nederlandse p laatsen  achterafse latinisaties zijn, die niets m aar 
dan ook  niets met de evolutie te m aken hebben gehad, tenzij hooguit misschien een incidentele 
besm etting, moesten zij mij de oorlog verklaren in plaats van in hun schulp te kruipen en zich te 
beraden over een kapitale methodische fou t van hun discipline. De ontw ikkeling van N eum aia 
tot Nijmegen is als volgt gegaan. V oorde goede orde zet ikde  latinisaties apart in eeneigen lijstje:

1171 Neomagi

1125 N eum aia 
1145 Nium ago 
1150 Neomagus

1213 N um agum  
1222 N um agen 
1228 N eom agio 
1231 N um age

1145 Noviom ago 
1151 Noviomagense 

N oviom agi 
1157 N oviom agum  

N oviomagense 
1171 Novim agium  
1178 Novim agium  
1189 N ovim agio 
1196 N ovim ago 

Novim agum  
1202 Novimaium 
1204 N oviom agum  

N ovim agum  
1214 Novim agio 

N ovimagenses

1242 Nymegen

1226 Novim agium  
1230 N oviom agio 
1233 N oviom agio 
1240 Novim agio

1246 N unm agen

1242 N ovim agenses 
N oviom agenses

1243 Novimagienses 
N ovimagii

1246 N ovimagii
1247 N ovim agum

N ovim agio
N ovim ago
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D e lijst van de twee series namen Ievert enkele verrassingen op. Op de eerste plaats ziet m en er de 
evolutie in van de eerste vorm N eum aia to t de uiteindelijke van Nymegen, die in 1242 voor de 
eerste m aal verschijnt. Ten tweede, d a t de latijnse vorm en altijd  Novi- o f Novio- als begin heb
ben, terwijl de inheemse nam en Neu-, Nu-, Neo, Niu-, en tenslotte Ny- als eerste lettergreep heb
ben. H et blijkt ook, dat de latijnse naam  geen enkele invloed heeft gehad op de evolutie van de 
inheem se naam . W as dat wel het geval geweest, dan  zou de naam  zich ongetwijfeld in de richting 
van Novi, Nou- of Noe- ontw ikkeld hebben. H et om gekeerde is wel te signaleren, nam elijk in 
1202, w aar de inheemse naam  N eum aia de latijnse heeft besm et, zodat een to taal nieuwe vorm 
Novimaium ontstond , m aar m erk goed op, d a t d it ook  in een kanselarij is gebeurd en niet in de 
volksm ond.

D e eerste vorm  Neumaia kan ontleed w orden in Neu-, het duitse w oord voor “ nieuw ” , welk ele
m ent in alle latere vorm en gebleven is, en -m aia, een in het D uits o f N ederlands onbekend 
w oord, dat u it een andere taal afkom stig m oet zijn (straks w ordt de oplossing voorgesteld). Het 
eerste deel Novi- van de latijnse vorm betekent ook “n ieuw ” , een toevalligbeid die wel bijzonder 
verw arrend heeft gewerkt. H et tweede deel -m aia is in 1155 al vervangen doo r -magi, w aar
schijnlijk om dat de eerste betekenis van -m aia al vergeten o f vervaagd was. H et kom t echter nog 
eens terug in 1202, m erkwaardigerw ijs in de latijnse vorm  Novimaium. M aia is geen afleiding 
van magus, wat straks volledig duidelijk w ordt w anneer de juiste betekenis ervan w ordt nage- 
spoord . D an gaat de evolutie m et kleine veranderingen doo r to t Nymegen in 1242, w aarop kort 
daarna  toch weer eens teruggegrepen w ordt op Nun-: “nieuw ” . D e vorm  Numage van 1231 past 
in de evolutie van de inheemse naam. D at onder precies dezelfde naam  ook de karolingische re
sidentie bekend was geweest - met nadruk  op was geweest - is natuurlijk  een van de ergste “be- 
vestigingen” van de m isvatting geworden. W anneer m en had opgem erkt, da t de eerste naam - 
geving van N um aga op een veraf gelegen streek van toepassing was, en de naam geving van Nij
megen als N um age een eenmalige schijfwijze is geweest, bovendien dat er bijna twee eeuwen lig
gen tussen d a t N um aga van N oyon en het N um age van N ijm egen, dan had men, om  het m aar 
direkt en onverbloem d te zeggen, nooit de naam  “ N um aga gekozen voor de historische vereni
ging en haar tijdschrift, om zo de historische onw aarheid  te blijven verkopen, dat die naam  het 
doorslaggevend bewijs vorm t voor karolingisch Nijm egen. H istorisch verantw oord was ge
weest - als m en dan de oudste naam  had willen kiezen, wat enigszins voor de hand ligt - dat Neu
maia de prim eur gekregen had. D an had  tevens de kans bestaan, da t m en zich eindelijk eens was 
gaan verdiepen in de afkom st, betekenis en ach tergrond  van deze naam , in plaats van hem klak- 
keloos als een afleiding van N oviom agus te beschouw en en hem stelselmatig weg te stoppen 
achter scherm utselingen met de nam en van N oyon. V oor een taal- en naam kundige is het im- 
mers duidelijk, dat de naam  Neumaia, die ineens in 1125 uit de lucht valt, in het probleem  
N oyon /  Nijmegen een grote rol speelt, d aar hij m eer dan wat ook  de identiteit tussen Nijm egen 
en het karolingische N oviom agus tegenspreekt.

Een ander aspekt van het naam kundig  probleem  is het volgende. De naam  van de echte residen
tie N oviom agus ziet men evolueren, vanaf de 9e eeuw zelfs snel en ingrijpend to t N oviom us en 
N oyon. Vanzelfsprekend heeft die naam  germ aanse vormen gehad, niet alleen om dat N oyon vrij 
dicht bij de taalgrens lag, m aar vooral om dat er al lang germ aanse vorm en van bestonden, die 
door de germ aans sprekende kroniekschrijvers werden gebruikt. M erkw aardig is dan wel dat 
sedert 843, w aar sommige historici de radikale streep tussen N oyon en Nijmegen trekken en zij 
de residentie met stelligheid aan het duitse rijk toewijzen, zich geen germaanse evolutie van de 
naam  N oviom agus ter plaatse te Nijmegen (w ant d a t zou enkel ter plaatse gebeurd kunnen zijn) 
heeft voorgedaan, en in 1125 N oviom agus ineens, zonder enige voorafgaande germ aanse evo
lutie om klap t in Neumaia. De karolingische verblinding is zo rad ikaal en zo funest geweest, dat 
de meest eenvoudige zaken niet eens meer werden opgem erkt.
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9. ST. NICOLAAS EN NEUMAIA

O fschoon een stichting van Nijm egen tegen het einde van de 1 le  eeuw niet uitgesloten behoeft te 
w orden, kan zij om verschillende redenen beter in het begin van de 12e eeuw w orden geplaatst. 
De voornaam ste is, dat wij tot 1125 geen enkel levensteken van Nijmegen vernem en, terwijl toch 
in de om streken koortsachtige aktiviteiten aan de gang w aren in verband m et het burgerlijk be
stuur, kerkelijke en kloosterlijke zaken. Tussen 1047 (w at u iteraard  op N oyon sloeg) en 1125 
heeft het B ronnenboek geen enkele vermelding van Nijm egen kunnen vinden, een bewijs da t de 
stad  voor 1125 niet lang kan  hebben bestaan. D aarna  kom en evenmin belangrijke zaken aan het 
licht, m aar worden a f en toe funktionarissen en mensen uit Nijm egen genoem d, wat de h isto
rische loop en de kontinui'teit vanaf 1125 tenm inste bevestigt. In d it verband m oet op een geheel 
andere mogelijke herkom st van Nijm egen gewezen worden. D e eerste kruistocht vond plaats in 
de jaren  1096 to t 1099. In  het westen had  hij grote w eerklank gevonden. Een L otharings leger 
onder “ G odfried van Bouillon” nam  eraan  deel. W anneer men deze m an opvat als G odfried 
van Boulogne, w ordt een volgende historische m ythe opgehelderd. De legers uit het noorden 
van F rankrijk  en uit V laanderen stonden onder R obert van N orm andie en R obert II van V laan
deren. De kruisvaarders ruk ten  op to t A ntiochie. In 1099 w erd Jeruzalem  veroverd, w aarna in 
Palestina verschillende vorstendom m en w erden gesticht; een groot aanta l kruisvaarders keerde 
n aar huis terug.

Velen hadden  zich in het avon tuur laten meeslepen doo r beloften van aflaat, zielezaligheid en 
andere hooggestem de idealen. De lijfeigenen, die mee gegaan w aren en de overgrote m eerder- 
heid van de troepen vorm den, zouden na terugkeer hun vrijheid krijgen. H et gros van de legers is 
d o o r dit vooruitzicht aangelokt. N a hun  terugkeer als vrij m an zonder bezit aan  goederen, land 
o f enig kapitaal, evenmin zonder enige basis om  op terug te vallen - bij hun  vroegere heer o f be- 
z itter behoefden zij niet m eer aan te kom en - m oesten zij zich ergens een nieuw bestaan zien op 
te bouw en. D it valt zo precies sam en m et de stichting van Nijm egen (overigens ook met veel 
steden in V laanderen en B rabant), dat er w aarschijnlijk verband tussen het ene en het andere 
heeft bestaan. H et is mogelijk, dat een groep van hen in Nijm egen terecht is gekom en, w aar zij 
zich aan de handel en de scheepvaart wijdden. D at lag im m ers het meest in de lijn van hun ge- 
slaagd avon tuur van de kruistocht. M et eigen ogen hadden zij in het Nabije O osten gezien, dat 
d aar een dikke boterham  in kon zitten. O p hun tochten  over land en over zee hadden zij vaardig- 
heid gekregen in transport en het om gaan m et schepen. Tijdens de eerste kruistocht zijn de gees- 
telijke ridderorden gesticht. W anneer we dan , al is dat enige tijd later, de ridders van St. Jan  in 
Nijm egen zien neerstrijken, die er een gasthuis stichtten, is d it een volgend m otief voor de waar- 
schijnlijkheid van de rekonstruktie. In de periode, dat het arch ief van de stad enigszins redelijk 
bew aard is gebleven en begint te lopen, puilen de stukken u it van bewijzen, da t de Broeders van 
St. Jan  sam en met de meesters van het St. N icolaas-gilde de dienst in de stad  u itm aken. Zou deze 
rekonstruktie ju ist zijn, dan  geeft zij tevens een afdoende verklaring voor het on tstaan  te Nij
megen van de St. N icolaas-verering, die zelfs gestalte kreeg in de eerste kerk op Nijmeegse bo- 
dem. D an  immers zou het voor de hand liggen om  aan te nem en, dat de eerste bewoners de ken- 
nis van de heilige zelf uit Italie hebben m eegebracht.
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D e betekenis van het p a tro n aa t van St. N icolaas voor de parochie en stad vindt bevestiging in 
een handschrift van het klooster Bethlehem, d a t nu in het arch ief van de Beide W eeshuizen be- 
rust. H ierin kom t een calendarium  voor, dat om streeks 1470 werd geschreven. H et verm eldt 
volgens de kalenderm ethode de dagen van het ja a r  m et de naam  van de heilige wiens feest werd 
gevierd. De feesten, die nadien in de room se liturgie als “ eerste k las” golden, d.w.z. de hoogste 
kerkelijke feesten, de gedachtenis van de M ysteries, de feesten v anO .L . V rouw en v an d e  A pos- 
telen zijn in rood geschreven, terwijl de andere in zw arte letters zijn vermeld. D it gebruik is nog 
lang in gedrukte kerkelijke uitgaven, zoals m issaals en brevieren, onderhouden. H et feest van 
S t. Nicolaas is in rood geschreven, ten teken d a t het in N ijmegen als een eerste-klas-feest gold.

Deze rekonstruktie is veel aannem elijker dan  de hardnekkig  volgehouden onw aardheid  van de 
afstam m ing van K arel de G rote. M ocht N ijm egen het als een te dragen kruis aanvoelen, een 
m ythe te m oeten prijsgeven, dan  is d it eervoller dan  welke legende ook, te m eer om dat het kruis 
w aarschijnlijk een beter historisch fundam ent heeft. E r w ordt veel doo r verklaard. Ten eerste de 
verering van St. N icolaas, die al in Nijm egen bestond  toen zij in de rest van E uropa nog niet 
bekend was. D e eerste bewoners hebben de naam  en de verering van deze heilige m eegebracht 
en ingevoerd, wat w aarlijk geen kleine verdienste is, d aa r in onze streken wellicht geen andere 
heilige zoveel sym pathie gevonden heeft. H et ligt dan ook voor de hand  - w anneer men de histo
ric rech t wil doen - da t de jaarlijkse in tocht van St. N icolaas in N ederland voortaan te Nijmegen 
m oet geschieden. Zo krijgt de stad  iets terug voor h aa r verlies, iets veels kostbaarders, om dat zij 
alle k inderharten  sneller zal doen kloppen reeds bij het horen  van de naam  Nijmegen. H et ge- 
beurt m eer in zaken als deze, d a t een verdrongen historische w aarheid, die aanvankelijk als sim- 
peler o f  m inder w aard dan een gekoesterde m ythe w ord t beschouw d, tenslotte toch als veel aan- 
trekkelijker en belangrijker w ordt ingezien w anneer zij steunt op de historische w aarheid. N e
derland m oet Nijmegen recht doen, m aar wel de voorw aarde stellen, dat de stad m oet ophou- 
den m et over Karel de G rote te zeuren. D it vraagstuk m oet zij m aar aan de geleerden overlaten; 
die hebben al moeite genoeg om  uit de verblindheid te kom en, vooral om dat zij telkens opnieuw  
over de verw arring tussen N oyon en Nijmegen struikelen.

D oor de karolingische verblinding heeft m en de w are sam enhang in de vroegste geschiedenis 
van Nijm egen niet gezien. Er is bijvoorbeeld niet opgem erkt, w at toch een kap itaal gegeven is, 
dat N ijm egen de eerste plek in het westen van E uropa is geweest, w aar de kennis en de verering 
van St. N icolaas opduikt. De bewering, die men overal vindt, d a t A m sterdam  die eer zou heb
ben en dat zich van daaru it de verering heeft verspreid, m oet definitief w orden afgeschreven. 
De prim eur van Nijmegen w ordt nog indringender, w anneer M onum entenzorg  gelijk zou heb
ben m et zijn opvatting, dat de St. N icolaas-kapel uit het einde van de l i e  eeuw dateert. O fschoon 
dit m ijn betoog nog sterker zou m aken, houd ik het toch op enige tijd later, vooral om de rede- 
nen die hieronder volgen. Een feit is derhalve, da t N ijm egen het eerst, zonder aanw ijsbare relatie 
met wie o f w at dan  ook, met een heilige aan kom t zetten, die pas kort tevoren in Italie bekend 
was gew orden en van wie nog niem and in het westen van E uropa had  gehoord. D it kan  alleen 
verklaard  w orden door aan te nemen, dat Nijmegen de kennis en verering van de heilige zelf heeft 
geimporteerd, hoe dat dan ook in zijn werk m ag zijn gegaan. Even duidelijk is, dat die traditie 
enkel in  de omgeving van Bari, in de hiel van Italie gelegen, w aar zij pas in 1087 is on tstaan , naar 
N ijmegen kan  zijn gebracht, w aar zij al kort daarna gestalte kreeg in de St. N icolaas-kapel op het 
V alkhof. Volgens M onum entenzorg geschiedde dit tegen het einde van de 1 le eeuw, derhalve 
reeds 10 jaren  na Bari, volgens mij iets later, in beide opvattingen evenwel zeer ko rt na het be
kend w orden van de heilige. D e enigen, die deze trad itie  op deze korte  tijd konden m eebrengen, 
waren terugkerende kruisvaarders, die in N ijm egen zijn neergestreken. S traks volgt een andere 
mogelijkheid.

D an is er de vreemde naam  Neumaia voor de nieuwe stad, een w oord  dat ondanks de eerste duit-
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se lettergreep Neu- onm iskenbaar buitenlands is. M en diene zich natuurlijk  rad ikaal te distanci- 
eren van de veronderstelde afleiding van N eum aia uit N oviom agus, d aar al zuiver chronolo- 
gisch w ordt aangetoond, da t de latijnse naam , die in 1145 voor de eerste m aal w ordt gebruikt, 
een achterafse latinisatie is van Neumaia uit 1125. Eveneens m ag w orden aangenom en, da t de 
stad  al enige tijd bestond, voordat zij de eerste keer in een geschreven b ron  terecht kw am , vol
gens de konklusies van M onum entenzorg, gebaseerd op de bouw  van de St. N icolaas-kapel, 
reeds tegen het einde van de 1 le  eeuw, w aardoor de afstand van de latinisatie N oviom agus to t 
de beginfase van Nijmegen nog groter w ordt. Bij een veronderstelde evolutie van N eum aia uit 
N oviom agus zou aangenom en moeten w orden, da t -m agus zich eerst to t -m aia had  ontw ikkeld, 
om  daarna  toch weer -mage o f -mege te w orden. W ie dit afdoet m et “ ’t zou best kunnen” , ver- 
s taa t niet dat historische naam kunde niet gebaseerd m ag w orden op “ ’t zou best kunnen” , doch 
op het m ateriaal uit de geschreven teksten, dat m eestal zo pover is dat het m et de uiterste be- 
hoedzaam heid benaderd m oet worden. Ik  heb een gevecht van jaren  m oeten leveren tegen de 
resultaten van dat alm achtige “ ’t zou best kunnen” .

M aia is een buitenlands w oord. D e m oeilijkheid is, te vinden van welk buitenland. H et zou een 
plaatsnaam  kunnen zijn, w at zich in verband m et N eu- in feite het eerste opdringt. In  dit geval 
zou aangenom en m oeten w orden, dat de eerste groep bewoners voorheen op een andere plaats 
heeft gew oond en de naam  van die p laats heeft m eegebracht. Bij een opzettelijke stichting, wat 
N ijm egen ook is geweest, m oet im mers van een groep en niet van een enkeling w orden uitge- 
gaan. De m igratie van een groep gaat dikwijls gepaard  m et de migratie van een p laatsnaam , 
kijk m aar de wereld rond, w aar honderden nederlandse plaatsnam en liggen. D it feit kan men 
om gekeerd ook signaleren, al v a l t ’t moeilijk het voor de oude periodes volledig te bewijzen, 
om dat de geschreven teksten m aar zelden toelaten  om  een band  aan  te tonen tussen de oude en 
de nieuwe plaats. Deze m ogelijkheid voor de herkom st van de naam  N eum aia m ag niet bij 
voorbaat uitgesloten worden, al acht ik ze niet groot. De p laatsnaam  M aia, M aja of M aya kom t 
zelfs opvallend veel voor. E r bestaan verschillende, m instens vier, in het noorden van Spanje; 
een in Portugal; een in Griekenland en een in H ercegowina in Joegoslavie; doch geen in Italie, 
w aar men aan de hand van de m eegebrachte St. N icolaas-traditie het eerst de mogelijke migratie 
van een p laatsnaam  zou m oeten zoeken. H et eerste deel N eu- van de naam  is zo duidelijk duits, 
d a t men de herkom st van het tweede deel niet in Spanje o f G riekenland behoeft te gaan zoeken, 
ofschoon de sam enstelling van het leger der kruisvaarders en de terugkeer van de nu vrije lijf- 
eigenen ook hier alles mogelijk m aakt. Sinds de laatste oorlog zijn ons de ogen wel open gegaan 
voor de voorheen nooit verm oede gevolgen van een oorlog op m aatschappelijk  gebied en ten 
aanzien van verschuivingen van bevolkingsgroepen.

Turkije kan ook in aanm erking kom en. D aa r staat de Aya Sophia, die op de kruisvaarders 
ongetwijfeld grote indruk gem aakt zal hebben, om dat zij in feite een sym bool van de Islam  was, 
al was de bevrijding van Jeruzalem  en de verovering van deze plaats voor de christelijke wereld 
het uiteindelijk doel van de kruistocht. Wil men in N eum aia de betekenis zien van Nieuwe Hei- 
lige o f Nieuw Heiligdom, dan heeft dit toch enige grond in het licht van de nieuwe kerk van de 
nieuwe heilige St. N icolaas, die zo triom fantelijk  op de grootste hoogte van Nijm egen werd ge- 
bouw d. Een andere m ogelijkheid ligt in de havenstad Ayas in Cilicie op de zuidkust van Turkije, 
vanw aar de kruisvaarders na de tocht over land n aar Palestina overstaken, om  de verdere om- 
weg over A rmenie, Perzie en L ibanon te verm ijden, w aar bovendien enige gebergten liggen, en 
de uiterste oosthoek van de M iddellandse Zee a f te snijden. In beide gevallen zou dan 
aangenom en m oeten w orden, da t tussen Neu- en -aia de m is tussengevoegd voor de betere uit- 
spreekbaarheid, wat niet a p riori verw orpen behoeft te w orden, daar een nieuwe plaatsnaam  
natuurlijk  niet uit de hemel kom t vallen, doch een p roduk t is van meriselijke beredenering en
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motivering. Deze twee mogelijkheden acht ik niet groo t, voornam elijk  om dat zij tegenover de 
andere het zwakst staan.

Griekenland, w aar de kruisvaarders tweem aal rech t doorheen getrokken zijn, biedt twee moge
lijkheden om -m aia te verklaren. H et w oord maia betekent: m oedertje, min, verzorgster en der- 
gelijke betekenissen. In dit geval zou de naam geving N eum aia inhouden, dat de eerste bewoners 
hebben willen u itdrukken, d a t zij zich in de nieuwe plaats veilig, gevoed en verzorgd voelden, 
wat als inhoud en diepste betekenis van de p laatsnaam  niet eens zo gek zou zijn. De m ythologie 
bevat ook  een m ogelijkheid, nam elijk in M aia, de dochter van A tlas en de nym ph Pleione, 
m oeder van Mercurius, een van de Plejaden. D e kultus van M ercurius, de god van handel en 
winst, was bij de G erm anen zeer verbreid, zodat d it m otief voor de naam geving van een 
nederzetting, die vanaf het eerste begin op handel en scheepvaart was gericht, zelfs sterk 
aanspreekt. D at die nederzetting van de ene kan t onder de christelijke St. N icolaas, van de 
andere kan t onder een heidense godheid werd gesteld, was i n ’t geheel niet vreem d. H et is 
integendeel een blijk van de nog altijd bestaande heidense relikten in het germ aanse 
Christendom, dat er een handje aan heeft gehad zich aan  twee kan ten  te willen indekken. H oe 
aantrekkelijk  deze hypothese ook is, houd ik ze toch niet voor de juiste.

H et Hebreeuws biedt ook een mogelijkheid, M aia zou afgeleid kunnen zijn van “ m ayim ” da t de 
wateren, het w ater betekent. D it w oord kom t echter niet in het enkelvoud voor; indien wel, dan 
had het “ m aya” kunnen zijn. H et is niet onm ogelijk, dat men een taalkundig  onjuiste en enigs- 
zins kunstm atige ingreep heeft gedaan, om dat een naam geving van “ nieuw w ater” , d.i. nieuwe 
rivier, voortreffelijk zou passen op de jonge W aal, die de kroniek van O tto  van Freising (eerste 
redaktie van ca. 1150) op m erkw aardige m anier beschrijft: “ waarvan wij weten dat die een van de 
Rijn afgescheurde arm is” . Deze tekst lijkt uit te d rukken , da t men die “ afscheuring” nog helder 
voor de geest had staan. De nieuwe stad is gesticht op het m arkante  pun t van de W aal, niet 
alleen om dat daar, vanuit D uitsland kom end, de eerste geschikte plaats werd aangetroffen voor 
een stad  en haven, m aar ook om dat en de bocht in de rivier en de andere topografische bijzon- 
derheden, zeg m aar gerust aantrekkelijkheden zoals de hoogten en de laagten, to t een vestiging 
noodden, Een Joodse afkom st van Nijmegen is geenszins onaannem elijk. In  deze periode na
melijk begonnen de Joden , voornam elijk de Italiaanse, in grote aantallen over het westen van 
E uropa uit te zwermen, om er als handelaars o f geldschieters te werken. Velen zochten een an 
dere p laats op, om dat door de kruistocht het antisem itism e in verschillende landen en streken 
weer sterk was opgelaaid. H et waren veelal christelijke Joden , die dikwijls onder dw ang of uit 
berekening bekeerd waren en zich desondanks niet veilig voelden. H et is trouw ens van alge- 
mene bekendheid, dat zij bij de vervolgingen m eestal over een kam  geschoren w erden met de 
orthodoxe Joden.

Het is in het geheel niet vreem d, dat zij christelijke tradities zoals die van St. N icolaas meegeno- 
men hebben. Precies hetzelfde kan in Steenbergen (N oord-B rabant) worden aangetoond, w aar 
Joden  of L om barden uit de omgeving van Lucca in Italie de verering van Ste. O ntcom m er 
hebben ingevoerd, niet om dat zij zo devoot w aren doch om dat er een centje aan te verdienen 
was. Ste. O ntcom m er was een beroem d kruis van Lucca met een aangeklede figuur van 
C hristus. Toen dit in de volksdevotie was doorgedrongen en algem ene bekendheid gekregen 
had, zag m en de ware betekenis niet m eer en on tstond  de legende van een vrouwelijke heilige 
met een baard, die de m arteldood zou hebben ondergaan om  h aar kuisheid te bew aren, en die 
G od doo r een w onder een baard  had laten aangroeien om  h aar als voorw erp van begeerte om te 
vorm en to t een van afschuw. H aar vader, een even legendarisch koning, liet h aar daarom  te- 
rechtstellen. In Steenbergen hadden de L om barden bijvoorbeeld het m onopolie voor de ver- 
koop van beeldjes, medailles en andere devotionalia van Ste. O ntcom m er. H etzelfde kan zich in
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Nijmegen hebben voorgedaan, w aar andere feiten ook op wijzen. Betrekkelijk ko rt na 
Nijmegen ziet men de verering van St. N icolaas in K am pen, D eventer, U trecht en A m sterdam  
uit de grond schieten, wat geheel past bij het beeld van het aktieve en rusteloze volk van de 
Joden.

De kwestie van de betekenis van N eum aia ligt w aarschijnlijk toch veel eenvoudiger. Volgens 
mij is -m aia afgeleid van het latijnse maius, d a t m eer, gro ter o f belangrijker betekent. In het 
klassieke latijn is maius een bijw oord zoals ons “ m eer” , dat eigenlijk, ook al om dat het een 
onzijdig w oord is, niet in het vrouw elijk kan w orden overgezet. In  klassiek latijn zal men de 
vorm  “ m aia” w aarschijnlijk nergens vinden. In middeleeuws en populair latijn is alles mogelijk; 
daar w orden vrijwel alle regels van de klassieke gram m atica overtreden, zodat het opvatten  van 
een bijwoord als een bijvoeglijk naam w oord, d a t derhalve ook een vrouw elijk vorm  kan 
hebben, slechts een kleinigheid is. M en dient zich goed te realiseren, dat de eerste bewoners van 
Nijmegen een oude romeinse stad aantroffen , w aarvan w aarschijnlijk slechts een klein deel zicht- 
baar is geweest, en de grotere rest, die eeuwen in rui'ne gelegen had , pas later is on tdek t, om dat 
zij ondergew aaid was door zand en ondergegroeid was doo r vegetatie. Een grote vraag is zelfs, 
o f de burgerlijke romeinse nederzetting ten w esten van Nijm egen nog zichtbaar was, d aar deze 
doo r de transgressies wel geheel bedolven zal zijn geweest. Verm oedelijk w aren alleen enkele 
resten van de laatste m ilitaire kam pem enten uit de 4e eeuw op de hoogte nog te zien. De eerste 
bewoners w aren van plan een nieuwe en grotere stad  te bouw en, die zij daarom  N eu-m aia noem- 
den, de N IEUW E GROTERE. V oor mij is dit de juiste naam sverklaring, niet alleen om dat zij 
geheel aanslu it bij de ware historie van N ijm egen, m aar vooral om dat zij de meest eenvoudige 
is. Een der andere betekenissen wil ik niet bij voorbaat uitsluiten, daar sommige even aantrek- 
kelijk en even aanvaarbaar zijn. H et is m ogelijk, d a t nu een diskussie on ts taa t over de juiste 
naam sverklaring van N eum aia. D it zou alleen m aar toe teju ichen  zijn, enerzijds om dat dit pro- 
bleem nooit aan de orde is gesteld, anderzijds om dat daard o o r de voile nadruk  kom t te liggen 
op het feit, dat N eum aia geen enkele band  heeft met N oviom agus, w aardoor een volgend feit, 
nam elijk de eerste stichting van middeleeuws Nijmegen kort voor 1125, weer beter uit de verf 
kom t.

Tenslotte nog dit: H et w ordt met de m inuut w aarschijnlijker, dat de eerste N ijm egenaren ook 
de vorm en bouwtrant van hun kerk zelf uit het M idden-O osten hebben m eegebracht, w ant deze 
kerk is ook de eerste in haar soort in het noord-w esten van E uropa. W anneer later im itaties ver- 
schijnen, zijn die eerder aan  Nijmegen dan aan A ken ontleend. H et M unster van A ken is van 
R avenna afgeleid. Zeer goed mogelijk is, dat de lijn N ijm egen een zelfstandige is geweest en niet 
over Aken heeft gelopen. V anzelfsprekend is het zicht op deze kwestie nadien geheel vertroebeld 
d o o r de historische m isvattingen, vooral d o o r de latere tendens van Nijmegen om  in alles Aken 
te willen im iteren en de parallel met A ken te benadrukken . Bij de bouw  van de St. N icolaas- 
kapel tegen het einde van de 1 le  eeuw o f in het begin van de 12e eeuw bestond die tendens nog 
niet, zodat een im itatie van Aken voor de Nijmeegse kerk in het geheel niet meer voor de hand 
ligt.

De oudste stad lag op de oever van de W aal, tussen de B oddelpoort en de K raanpoort. D e St. 
N icolaas-kerk op het V alkhof was de parochie-kerk. D a t deze op de heuvel van het V alkhof en 
niet in de lager gelegen stad werd gesticht, heeft een diepere, sym bolische betekenis. D e kerk be- 
vindt zich precies op het snijpunt van de bochten  van de W aal, w at ten eerste benadruk t dat de 
kerk van St. N icolaas, de pa troon  van de handelaars en schippers, m et opzet op het meest mar- 
kan te  pun t van Nijmegen is gezet, als het ware om  haar handelskarak ter een duidelijk aksent te 
geven. H et staaft ten tweede het verm oeden, dat de eerste aanleg van de stad erop gericht was 
om te zijner tijd de twee nog los van elkander staande elem enten van stad  en kerkelijk centrum
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met elkaar te verbinden. Latere feiten hebben in de hand  gewerkt, dat van deze opzet m oest 
w orden afgezien. Nijmegen is derhalve gesticht als een nederzetting van handelaars en schip- 
pers, een eerlijk en alleszins fatsoenlijk m otief, w aarover niem and zich behoeft te scham en, 
m aar ook  geen enkele grond aanw ezig is om dit klare feit te verdoezelen achter de onw aarheid 
van een zogenaam d karolingische geboorte. De latere geschiedenis van Nijmegen bevestigt het 
met een m erkw aardige en zelfs unieke instelling, die in de archiefstukken van Nijmegen 
tientallen m alen to t uiting kom t, nam elijk d a t de raad  van de stad samen met de meesters van het 
Sinterklaas-gilde (van de kooplieden en schippers) besluiten neem t, vooral in het financiele 
vlak. D it gilde had het laatste w oord over de geldm iddelen. In de stadsrekeningen vindt men 
ontelbare m alen, dat deze of die betaling w ordt gedaan “ op bevel van de meesters van het Sin
terklaas-gilde” ; het schijnt zelfs de bevoegdheid te hebben gehad, om  buiten de raad  bepaalde 
betalingen te bevelen. Bij dit alles springt een zaak meteen en duidelijk naar voren: ten tijde van 
de stichting der kerk op het V alkhof stond er geen paleis of burcht, noch was dit onderdeel van 
een rijksdom ein. Immers, geen koning o f keizer zou toegelaten hebben, d a t de stad  een kerk 
voor zijn voordeur neerzette. De kerk is voorafgegaan aan  het m om ent dat Frederik Barbarossa 
het V alkhof koos om er een burcht te bouw en.

D at de Nijm egenaren die plek ook voor hun kerk kozen, ligt geheel voor de hand. M et hun sche
pen, hun  handel en de overslag van goederen m oesten zij wel bij de W aal blijven, w aar zij o o k ’t 
beste konden wonen. M aar zij wisten zeer goed, d a t de laagte voorheen onder w ater had ge- 
staan, dat zich pas kort voor de stichting van de stad  teruggetrokken had in de b lijkbaar (en 
G od moge ons bijstaan!) vastere bedding van de W aal. Zij wisten eveneens, al hadden zij nog 
geen K .N .M .I., d a t er niet veel behoefde te gebeuren o f het w ater zou in en op de stad  terug- 
keren. Zeer grote veranderingen hadden zich op de tijd van anderhalve generatie voorgedaan, 
en al i s ’t dan  een dram a geworden dat de historici d it niet ingezien hebben, de tijdgenoten heb
ben beslist ogen in hun hoofd gehad. V oor hun handel en huizen m oesten zij noodzakelijkerwijs 
wel enig risiko aanvaarden. D it nam en zij echter niet voor de kerk, die daarom  op de hoogte van 
het V alkhof werd gebouwd. V olkom en te begrijpen is ook, dat en w aarom  het V alkhof het in 
alle opzichten won van de andere hoogten ten oosten en zuiden van de stad , toen eenm aal het 
besluit gevallen was dat de kerk hoog en droog  en onbedreigd m oest staan. De andere m otieven 
spreken dit niet tegen; zij wijzen integendeel alle even sterk naar het V alkhof als de p laats bij uit- 
stek voor de kerk. De St. N icolaas-kapel van Nijm egen m ag dan  ook met recht “ het monument 
van de transgressies” genoem d w orden, een nieuw elem ent in de geschiedenis van de stad , dat op 
zijn beurt van betekenis zal w orden voor een beter begrip van de historische geografie.

■ Jf
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10. N IJM EG EN  ALS D U ITSE R ESID EN TIE

D aar Nijmegen op een m arkant punt lag in het verkeer tussen D uitsland en H olland , met even 
belangrijke zijlijnen naar B rabant en V laanderen, bleef het niet uit dat de stad met de zaken van 
het rijk in aanraking kwam. Dit begint na 1125 dan  ook te blijken. V anzelfsprekend moeten we 
de feiten overslaan, die het B ronnenboek ten onrechte in N ijm egen situeert. Een eerste bezoek 
doo r H endrik  V vond in 1125 plaats toen de koning, van A ken n aar U trecht reizend, Nijmegen 
aandeed. De kroniek noem t de p laats m et de inheem se naam  Neumaia ten teken d a t deze nog 
niet tot N oviom agus was gelatiniseerd en eenieder de plaats als N eum aia kende. N a dit eerste 
kon tak t zwijgen de bronnen weer geruime tijd over relaties tussen het rijk en de stad. In 1151 
krijgt Nijmegen meer allure. N adat bisschop H artlieb  van U trecht overleden was, on tstond  in 
het bisdom  grote verdeeldheid over de keuze van een nieuwe bisschop. D e koning had de partij- 
en naar Nijmegen on tboden, om een u itspraak  te doen, doch om dat hij inderhaast n aar Oost- 
Beieren m oest vertrekken, kwam het niet to t een oplossing. D e kwestie w erd pas later door F re
derik B arbarossa beslist ten gunste van H erm an van H oorn . V an nog m eer belang is de oo r
konde van koning K oenraad III, op 17 mei 1151 te Nijmegen gegeven, w aarin staat: “ Actum in 
palatio Noviomagi” , uitgegeven in het paleis van N oviom agus. Als getuigen w orden 17 bis
schoppen, abten, graven en hoge heren genoem d, wat aan to o n t da t er in Nijmegen al een akko- 
m odatie was om zo’n illuster gezelschap te ontvangen en rijkszaken te behandelen en a f te wik- 
kelen.

H ierdoor kom t de burcht van F rederik B arbarossa u it 1155 ook in een ander licht te staan. A an 
de hand van de gedenksteen uit 1155 werd aangenom en, dat hij de bouw er van de burch t op het 
V alkhof is geweest. Het w ordt nu w aarschijnlijker, dat hij het eerste verblijf van K oenraad III 
heeft uitgebreid to t, misschien zelfs vervangen d o o r de im mens grote burcht, die eeuwenlang 
het V alkhof heeft beheerst. D at hij daarna  als bouw heer van de burch t w ordt genoem d en ge- 
prezen, behoeft de w aarheid geen geweld aan  te doen, om dat de konceptie van het grote plan en 
de uitvoering daarvan zonder bezw aar op zijn rekening geschreven mogen w orden. De tekst 
van de gedenksteen rept evenwel m et geen w oord over een van tevoren bestaande duitse resi
dentie, wat ook niet nodig was, om dat dit van algem ene bekendheid was. H et kan zelfs 
inhouden, dat Frederik B arbarossa welbewust nagelaten heeft te verm elden, dat hij in Nijmegen 
een duitse residentie vestigde, om dat die er al was. D e tekst knoop t het paleis wel vast aan  een 
verre voorganger Julius C aesar, wat volledig in de lijn lag van de toenm aals gangbare 
opvattingen, dat Julius C aesar verschillende burchten  langs de Rijn had  gesticht. H et 
achterwege laten van het “ paleis” van K oenraad, wat d a t dan  ook m ag zijn geweest, kan  niet als 
kwade trouw  worden uitgelegd, daar door de nieuwe burcht diens keuze van Nijmegen als 
duitse residentie op waardige wijze werd gehonoreerd. De burch t reikte to t op een m eter aan  de 
St. N icolaas-kapel, die B arbarossa onaangeroerd  liet staan. O nlangs is beweerd, dat de kerk als 
hofkapel is gesticht. Dit is volstrekt onjuist en w ordt doo r de chronologie van kerk en burcht 
ten stelligste tegengesproken. N adien, toen zij geen parochie-kerk m eer was, is zij wel als hof
kapel gebruikt. Er moet natuurlijk  radikaal afstand genom en w orden van het misschien bij 
som m igen nog levend denkbeeld, dat de kapel een restant zou zijn van het paleis van Karel de 
G rote.

338



O m dat algemeen aangenom en w erd, dat F rederik  B arbarossa in Nijmegen het vroegere paleis 
van K arel de G ro te  herstelde, is nooit gezocht naar het motief waarom hij er een nieuwe burcht 
bouwde, w at overigens al d o o r zijn voorganger was voorbereid. D e bronnen delen het niet mee, 
zodat wij zelf m oeten trach ten  dit u it te vinden. A an  een strategische funktie van de burch t be- 
hoeft nauwelijks gedacht te w orden, al kan  de positie van Nijm egen ten opzichte van H olland, 
B rabant en U trecht mede een rol gespeeld hebben in de politieke en kerkelijke verwikkelingen 
tussen de grote en kleine m achtsblokken. H et kan zijn d a t F rederik  B arbarossa op een cruciaal 
punt een teken heeft willen zetten van het keizerlijk gezag. Een volgend m otief lijkt nog aan- 
nemelijker. F rederik ondervond veel tegenstand van zijn leenheren, die zich van ondergeschikte 
rijksbestuurders opgewerkt hadden to t vrijwel onafhankelijke koningen, vorsten, hertogen en 
graven, wier autonom ie ondanks het ingrijpen van de keizer voortdurend  groter werd. V an 
Frederik is bekend, dat hij het bezit van het huis der H ohenstaufen  voortdurend  heeft vergroot, 
teneinde zijn huis op deze m anier aanzien en m acht te geven. D it m otief heeft zeker meegespeeld 
te N ijm egen, w aar een groot m aagdelijk gebied m et stad , om streken en zelfs een Reichswald 
voor het grijpen lagen. Alhoewel dit al van het rijk was, m aakt hij het doo r de vestiging van een 
als belangrijk bedoelde residentie en de bouw  van een machtige burch t to t een dom ein van zijn 
huis. H et kan immers voor zeker worden gehouden, d a t te Nijm egen, w aar voorheen misschien 
al enige “ regalia” bestonden, het dom ein is uitgebreid vanwege het eenvoudige feit, dat meer 
gebruik gem aakt ging worden van nog niet on tgonnen gronden.

W aarschijnlijk ligt het voornaam ste m otief toch elders. D e stichting van een residentie te N ij
megen en de bouw  van de burch t kan de keizer ingefluisterd zijn d o o r zijn kanselier R ainald van 
Dassel, tevens aartsbisschop van Keulen, die to t aan  zijn dood  in 1167 d ep o litiekvan  Frederik 
B arbarossa geheel heeft uitgestippeld en geleid. D e aartsbisschop sloeg met de burch t van Nij
megen drie vliegen in een klap: hij liet de keizer een zet doen op het politieke schaakbord , doo r 
hem m eer te richten op de westelijke vazallen, die hem  trouw er in zijn politiek steunden dan  de 
overigen in het rijk. Ten tweede stelde hij hem  in de gelegenheid een groot dom ein aan  zijn bezit 
toe te voegen. Ten derde, en dit was het persoonlijk  belang van de aartsbisschop, werd in Nij
megen een niet meer te weerspreken grenspaal neergezet tegen de pretenties van de bisdom m en 
U trecht, M unster en Luik, die al langer gem opperd  hadden dat het bisdom  Keulen zo ver in een 
gebied doordrong , d a t geografisch en volgens de indelingen van het wereldlijk bestuur al lang 
herverkaveld had  m oeten zijn geweest. D it m otief springt nog duidelijker aan  het licht doo r het 
feit, dat B arbarossa zelf na de dood van R ainald  van Dassel niet m eer in Nijm egen is geweest, en 
het duitse rijk na hem  geen enkele belangstelling m eer heeft gehad voor de Nijmeegse residentie.

Na de bouw  van de burcht heeft F rederik  B arbarossa deze slechts enkele malen gebruikt. M en 
mag aannem en, ofschoon dat nergens schriftelijk bevestigd is, d a t B arbarossa in 1155 bij de 
inauguratie van het paleis op het V alkhof aanw ezig is geweest. In april 1157 ontb ied t hij de 
abten  van Corvey (of Corbie?) en Stavelot om bij hem te kom en te Noviomagus, welk bericht 
lang niet zeker op Nijmegen slaat, doch w at niet onw aarschijn lijk is om dat hij op 3 ju n i van dat- 
zelfde ja a r “ in Noviomagensi palacio” een oorkonde uitgeeft voor het kapittel van A ntw erpen. 
In 1165 w ordt zijn zoon H endrik  “ apud Noviomagum” geboren; het is hoogst tw ijfelachtig of 
hier Nijmegen ge'interpreteerd kan worden. U it 1174 is een bericht bekend, dat de keizer ho f 
hield te Noviomagium, wat gezien de kontekst en de andere genoem de plaatsen evenmin als Nij
megen opgevat kan worden. D at is alles: twee bezoeken aan Nijmegen tussen 1155 en 1157 op de 
35 jaren  van zijn regering to t 1190, terwijl hij er in 1157 voor de laatste m aal is geweest. D it is 
voor mij dan ook het doorslaggevend pun t bij de volgende kwestie. Op zijn veldtocht door 
Turkije in de derde kruistocht, w aar de keizer op lO juni 1190 in een rivier van Cilicie verdronk, 
had hij vanuit A drianopel een brief geschreven aan zijn zoon m et de opdrach t om  zorg te dragen 
voor de burchten  van Keizersweerd en Nuwemagen, “ die te doen voltooien en goed te bewaken,
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om dat wij die van het hoogste nu t ach ten” . In N ijm egen was de burch t al in 1155 “ voltoo id” ;e r 
is niets bekend van een latere bouw  o f  uitbreiding. D oor de spaarzam e bezoeken van Frederik 
B arbarossa aan Nijmegen kom t bij “ het hoogste n u t” van de burch t a ldaar een groo t vraag- 
teken te staan. Vat men N uwem agen op als Neumagen bij T rier, dan  krijgt men een rekonstruk
tie m et een duidelijke strategische betekenis, nam elijk als afweer tegen F rankrijk . O p de lijn 
Keizersweerd - Nijmegen had het duitse rijk vanuit het westen niets te vrezen. Op de lijn Keizers- 
weerd - N eum agen - Trier lag de toegang en de zw akste plek voor een inval.

Na F rederik  B arbarossa volgt nog welgeteld een oorkonde, in 1213 te Nijmegen uitgegeven doo r 
keizer O tto  IV, w aarin hij W illem I in het leen van het graafschap H olland bevestigt. D aarna 
heeft geen enkele duitse koning o f keizer er nog geresideerd. N ijm egen was definitief als duitse 
residentie afgeschreven, wat nog duidelijker m aakt dat F rederik  B arbarossa persoonlijke mo- 
tieven heeft gehad om  er een burcht te bouw en, welke motieven zijn opvolgers niet hebben aan- 
gesproken. M erkw aardig is zelfs, dat de eerste koninklijke oorkonde, die Nijm egen in 1230 
verkreeg, niet in Nijmegen doch in W eissenburgafgegeven is. M en had  toch mogen verw achten, 
dat de stad de daarin  vervatte rechten gevraagd en verkregen zou hebben ter gelegenheid van 
een keizerlijk bezoek aan de residentie. De keizers en koningen kwam en m aar niet n aar Nij
megen. De stad  richtte zich in 1230 to t koning H endrik , een figuur die al tijdens zijn leven ver- 
dacht was van wanbeheer, korrup tie  en sam enzw ering tegen het rijk, H et is op zich al vreem d 
dat N ijmegen pas in 1230 haar eerste rechten als stad  verkreeg, terwijl er toch al vanaf 1155, 
w aarschijnlijker zelfs vroeger, een duitse residentie gevestigd was, en A ken, w aar Nijmegen 
later zo tegen opkeek en w aaraan het gelijkvorm ig wilde zijn, ju ist doo r de belangstelling van 
Frederik B arbarossa en het in 1166 aan  Aken verleende Karel-privilege zo’n enorm e opgang 
had gem aakt, dat de stad als een van de voornaam ste van het rijk werd beschouw d. M en m ag dit 
gerust vertalen met de konklusie dat in 1230, en trouw ens ook nog veel later, in N ijmegen geen 
spoor aanwezig is geweest van enige overtuiging, d a t er een palts van K arel de G ro te  had ge- 
staan. De verpanding uit 1247, die kort daarop  volgde, zal de zaken nog scherper gaan stellen.

11. DE VERPANDING VAN 1247

De burch t van Nijmegen is m aar ko rt in dienst geweest als duitse residentie, wat tevens aanduid t 
dat zijn betekenis voor het rijk problem atisch was, hetgeen het belang voor het bisdom  Keulen 
weer scherper vooropstelt. N a Frederik B arbarossa heeft geen koning o f keizer er nog geresi
deerd. Van bezoeken o f passages van de keizers blijkt nadien ook  niets meer. In  de konstitutie 
van het rijk was Nijmegen zo ver afgeschreven, d a t koning W illem II? g raaf van H olland , in 
1247 de burcht met al zijn toebehoren aan O tto  II, g raaf van G elre, in pand gaf. Wie hierin een 
m anoeuvre wil zien om  de positie van H olland  en G elre te verstevigen, desnoods ten koste van
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het rijk, zal w aarschijnlijk niet ver van de w aarheid zijn. In elk geval blijkt er een flinke koe- 
handel aan  te zijn voorafgegaan. O tto  van G elre had  g raaf W illem van H olland  m oeten steu- 
nen, toen in  Neuss op 3 ok tober 1247 een nieuwe koning gekozen werd; de burcht van Nijmegen 
was de inzet bij deze steun. H et succes van W illem van H olland  werd zo sterk aan O tto  van 
Gelre toegeschreven, dat deze reeds op 8 ok tober de burch t in pand  kreeg. Op 10 ok tober volgde 
het bevel van de nieuwe koning aan  de duitse (!) bezetting van de burcht om hem  aan O tto  over 
te dragen. M en liet er w aarachtig geen gras over groeien! W aarschijnlijk moesten som m igen zo 
vlug mogelijk voor een voldongen feit w orden geplaatst. De g raa f van Gelre kreeg op 19 novem- 
ber zelfs een officiele bedankbrief van paus Innocentius IV. O tto  van zijn kan t sm eedde het ijzer 
toen het gloeiend was. In mei 1248 verhoogde de koning de pandsom  to t 16.000 m arken en op 
15 jun i 1248 gaf hij opnieuw  de bevestiging van de verpanding, waarbij verschillende details 
scherper om schreven werden. In decem ber )248 verleende de koning een lijftocht van 1000 
Keulse m arken aan gravin M argaretha, de vrouw  van O tto  van G elre, die ook enig profijt van 
de zaak wilde hebben.

Er is ooit beweerd, d a t Frederik B arbarossa reeds vroeger de burch t verpand had  aan de g raaf 
van Kleef, en om dat deze de jaarlijkse recognitie niet betaalde de keizer het pand  teruggenom en 
en aan  O tto  van Gelre gegeven heeft. H et feit is echter, d a t de g raaf van Kleef de tol te Lobith in 
leen had, die hem  in 1182 afgenom en werd om die aan  de g raaf van Gelre in leen te geven. In de 
latere oorkonden  blijkt een band te bestaan tussen de burch t en de tol te L obith , wat voor O tto 
van G elre een m otief te meer kan zijn geweest om  de burch t in bezit te willen krijgen, d aa r hij 
d o o r een pun t te A rnhem  en een pun t te Nijm egen pas ten voile profijt kon trekken van deze tol. 
In 1254 nam  O tto  van G elre voor de koning deel aan  een veldtocht tegen de g raaf van A njou, 
welke dienst getaxeerd w erd op 5000 m arken. O tto  kreeg deze som niet uitbetaald,.verm oedelijk 
om dat het rijk ze niet beschikbaar had; hij liet er de eerste pandsom  van 16.000 m arken op de 
burch t mee verhogen, w aardoor deze steeg to t 21.000 m arken, in die tijd een verm ogen. H ier- 
doo r kreeg hij de burcht nog vaster in handen, d aa r het voor het rijk nog m oeilijker werd om het 
pand  in te lossen. D at zou trouw en met het ja a r  m oeilijker w orden. In de pandbrieven was im 
mers bepaald, dat de pandsom  verhoogd zou w orden met alle kosten, die de g raaf van Gelre aan 
het onderhoud  en de verbetering van de burch t zou besteden. U iteraard  kondengeen  som m en 
w orden genoem d, en stelde O tto  van G elre van zijn kan t alles in het werk om ook langs die weg 
de pandsom  op te voeren; hij begon dan  ook k o rt daarna  met grote w erkzaam heden.

In 1255 keurde paus A lexander IV  de belening van de burch t en de tol te L obith aan O tto  van 
G elre goed, en gaf tevens verlof dat deze lenen bij ontstentenis van een m annelijke opvolger op 
een dochter konden overgaan, w at in 1292 do o r paus N icolaas IV ten gunste van R einald van 
G elre w erd herhaald. De burcht en de tol hadden onm iskenbaar een politieke ondertoon  
gekregen; zij waren een beloning voor de trouw  aan  de duitse koning, c.q. de paus. De nieuw 
gekozen koning R ichard, blijkens de oorkonden  ook bei'nvloed en gedirigeerd doo r de aarts
bisschop van Keulen en andere hoge heren, bevestigde in 1257 de verpanding, en beloofde deze 
niet aan  de g raaf van Gelre op te zeggen dan  na terugbetaling van de voile pandsom . H et was 
een volgende stap voor de beveiliging van het bezit van Gelre. O tto  van Gelre is met deze toe- 
zegging niet tevreden geweest. Hij vroeg en verkreeg enige m aanden later een nieuwe oorkonde 
van R ichard, w aarin deze de tekst van de vorige akten  van koning W illem overnam , namelijk 
die van 1248 en 1254, en van woord to t w oord bevestigde. Een nieuw elem ent was, d a t hij tevens 
beloofde, m ocht hij de burcht oo it voor het rijk terugnem en, dat hij deze voor zichzelf zou 
houden en niet aan  een ander in leen zou geven. D e g raaf van G elre besefte terdege, dat de kans 
zeer klein was dat een koning of keizer Nijm egen weer als residentie zou gaan gebruiken. De 
laatste verm elding van de verpanding stam t uit 1282. K oning R udo lf I was in een geschil ge- 
raak t met Reinald van Gelre over de burcht en de stad Nijmegen. E r w ordt niet meegedeeld w aar-
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over de kwestie ging; straks w ordt dit duidelijker. M isschien heeft de koning de burch t willen 
terugnem en en eiste Reinald van G elre de reeds hoge pandsom  plus alles wat Gelre aan de 
burcht ten koste had gelegd. K oning R udolf stelde de beslissing vijf ja ren  uit, wat een finaal af- 
stel is geworden; nadien w ordt er niets m eer van vernom en. De latere koningen en keizers heb
ben de zaak op haar beloop gelaten, zodat Nijm egen afgeschreven bleef als residentie. De 
burch t was op papier nog van het rijk; in w erkelijkheid m oet men zeggen, dat hij vanaf het einde 
van de 13e eeuw volledig en ongestoord  bezit van G elre is geweest, waarbij de verpanding steeds 
verder in het vergeetboek raakte.

Alle tekenen wijzen erop, d a t de g raaf van Gelre niet zozeer geporteerd was om de burcht in be
zit te krijgen - zijn huis heeft er alleen om streeks 1250 een korte tijd gew oond - m aar d a t het hem 
voornam elijk ging om hetgeen aan die burch t vast zat. Hij wilde de stad en haar omgeving aan 
zijn gebied toevoegen en onder zijn gezag brengen. In de eerste verpanding was de stad niet be- 
grepen; in de akte werd zij niet genoem d, echter ook  niet uitgezonderd. Nijmegen heeft zich wel 
degelijk de gevaren gerealiseerd, die konden on tstaan  doo r het feit, dat de stad geheel om sloten 
werd door gebied van Gelre. D och veel effektieve rechtsm iddelen had zij niet. In het Rijk van 
Nijmegen (de term  is van veel later!) had zij im m ers geen zeggenschap. Zij schijnt niet gepro- 
beerd o f niet bereikt te hebben, dat zij ondanks de verpanding van de burch t als een stad werd 
erkend, rechtstreeks aan het rijk onderw orpen, w aarschijnlijk ook om dat zij op dat tijdstip nog 
niet m achtig genoeg was, zowel politiek als ekonom isch, om die erkenning a f te dwingen. M oge- 
lijk is ook, w aar het trouw ens m eer op lijkt, dat Nijm egen zich de gevaren te laat gerealiseerd 
heeft, toen bepaalde ontw ikkelingen niet m eer terug te draaien  w aren. In het ja a r  1278 sloot Nij
megen een akkoord  met Keulen. Deze stad  verleende vrije handel aan  de burgers van Nijmegen; 
eventuele geschillen tussen de kooplieden zouden doo r wederzijdse schepenbanken worden 
beslist. Zou er oorlog on tstaan  tussen G elre en de stad  K eulen, dan  zouden de burgers van Nij
megen, “ die erkend werden te behoren tot het duitse rijk” , hiervan geen h inder o f nadeel mogen 
ondervinden. Hetzelfde beginsel w erd in 1282 d o o r keizer R udo lf uitgesproken toen hij ver- 
klaarde, d a t de burgers van Nijmegen onder de keizer en het rijk stonden; zij m ochten daarom  
noch door de g raaf van G elre noch door iem and anders gearresteerd o f in hun goederen aan- 
getast worden.

Het akkoo rd  m et Keulen is een vreem de zaak. Blijkens de oorkonde van 1230 had Nijm egen al 
tolvrijdom  in het gehele duitse rijk. H et zal wel in deze zin m oeten w orden opgevat, dat Nij
megen m eer faciliteiten kreeg in Keulen. De steden bescherm den hun  handel en bestreden de 
konkurrent.ie door eigen bepalingen en m onopolies, die zij zelfstandig konden vaststellen en die 
in feite niets te m aken hadden m et de rijkstollen. D oor het akkoo rd  leunde Nijm egen weer ster- 
ker tegen de duitse steden, w at de opzet was tegen de politiek van Gelre. In het begin van de 14e 
eeuw was het onafw endbaar gevolg van de verpanding ook voor de stad  doorgetrokken. Er 
waren nog enige scherm utselingen aan voorafgegaan. In 1310 bezwoer Reinald van Gelre de 
rechten der burgers van Nijmegen. Van de ene kan t hield dit in, terecht, dat hij respekteren 
moest wat de stad had; van de andere kan t erkende de stad hem als haar heer, wat in feite de band 
met het duitse rijk definitief doorsneed. Geleidelijk aan  voltrok zich de volledige inlijving van de 
stad bij het graafschap, zij het d a t N ijmegen vast b leef houden aan  een hoge m ate van zelfstan- 
digheid, wat trouw ens alle erkende steden deden, en talloze m alen teruggreep naar zijn vroe- 
gere positie w anneer het met Gelre in konflikt kw am . H et lijdt echter niet de minste twijfel, dat 
Nijmegen onderdeel van Gelre was gew orden en da t de stad  zich dit terdege bew ust was, zodat 
de latere stadsrekeningen dan  ook voordurend over de g raaf van Gelre o f de hertog van G ulik- 
Gelre spreken als “onse genadige heer” .

Toen Gelre in ca. 1377 verenigd werd met G ulik, dat als g roo t en sterk hertogdom  een nog on-
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afhankelijker positie had in het duitse rijk, was voor Nijmegen definitief de kans verkeken om 
ook m aar de geringste vrucht te plukken van zijn vroegere status als duitse residentie. H et kon 
zich nergens op beroepen. In  het licht van de verpanding, die van m eet a f  aan  een ernstige be- 
dreiging voor Nijmegen betekende, is het zo helder als glas, dat de karolingische traditie nog niet 
bestond. W are d a t wel het geval geweest, dan zou de stad  met gem ak het duitse rijk hebben kun
nen alarm eren. In de rest van het rijk bestond de gedachte van een karolingisch Nijmegen even- 
min, al was daar de germ anisering van K arel de G ro te  al stevig op gang. De D uitsers zouden 
nooit erin toegestem d hebben dat diens beroem de residentie N oviom agus - als dat inderdaad 
Nijmegen was geweest - aan  de g raaf van Gelre verloren zou gaan. Het zou even ondenkbaar 
zijn geweest, dat zij ooit erin berust zouden hebben dat Aken aan een ander land kwam. Toen 
A ken in 1248 in opstand kw am , stroom de het hele rijk sam en om de stad binnen het duitse rijk 
te houden. Een en ander toont ten overvloede aan , dat men in Nijmegen niet in het vage over 
achtergronden m oet praten zonder er een te noem en o f te behandelen, m aar ook dat het vraag- 
stuk van karolingisch Nijmegen op een andere m anier behandeld m oet worden dan  met het 
happen van wat fragm entjes uit de geschreven bronnen , die to t overm aat van dram atische 
klucht alle van N oyon zijn.

12. D E NIEUW E ST. STEVENSKERK

D irekt na de verpanding van de burch t liet de g raaf van Gelre m erken, dat de aanwezigheid van 
de parochie-kerk vlakbij de burcht, die hij nu als de zijne beschouw de, hem een doo rn  in het oog 
was. In 1249 verkreeg hij van de aartsbisschop van Keulen verlof “ om de parochie-kerk, die hem 
zeer hinderlijk was” a f  te breken en op een andere passende plaats te herbouw en. De akte bena- 
d ru k t, al zegt zij dit niet met zoveel w oorden, dat hier de St. N icolaas-kapelbedoeld was. De af- 
b raak  is niet doorgegaan - de kapel staat er vandaag nog! - w aarschijnlijk om dat de stad  de eis 
had gesteld dat, w anneer de graaf van G elre de kerk weg wilde hebben van het V alkhof, hij op 
zijn kosten dan m aar een nieuwe m oest laten bouw en, wat trouw ens ook in het verlof van de 
aartsbisschop van Keulen bevolen was. Even w aarschijnlijk is dat de stad  de g raaf heeft tegen- 
gewerkt, die zij met lede ogen als haar heer m oest aanvaarden , en die zij op dat tijdstip nog als 
een vreem de indringer beschouwde.

In dezelfde m aand juni 1254, toen de hypotheek op de burch t was verhoogd, deed de g raaf van 
Gelre een nieuwe poging om  de kerk verplaatst te krijgen. O fschoon er redenen zijn om  de echt- 
heid van de desbetreffende akte in twijfel te trekken, aanvaard  ik ze als echt, tenm inste wat de 
feiten betreft, daar zij de gang van zaken eerder toelicht dan  vertroebelt. Samen met de rechter,
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de schepenen en burgers van Nijmegen schonk hij de H undisberg aan  het kapittel der H. A pos- 
telen te Keulen, die het pa tronaatsrech t over de parochie-kerk  van Nijmegen bezat, om  d aar een 
nieuwe kerk met kerkhof te stichten. Volgens Willem van Berchen, de Nijmeegse kanunnik  en 
kroniekschrijver uit het einde van de 15e eeuw, geschiedde dit met verlof van de keizer, die bezit- 
ter was van deze grond. O tto  van Gelre was al m et w erkzaam heden aan de burcht begonnen. Er 
was een nieuwe gracht gegraven, w aarvoor het huis van de p lebaan, een funktionaris van de 
parochie-kerk, afgebroken had m oeten w orden. De juiste p laats van de gracht en het huis is 
niet bekend. Vermoedelijk moet aan  het zuiden o f zuid-oosten van het V alkhof gedacht w or
den, daar een woning van een partiku lier op het eigen terrein van de burch t uitgesloten is. W aar- 
schijnlijker is zelfs, dat de plaats gezocht m oet w orden in de huidige L indenberg, de weg die van 
de B urch tstraa t steil naar beneden langs het V alkhof gaat en zich presenteert als een kunstm a- 
tige ingreep. De aan  de kan t van de stad  gelegen O ttengas, verm oedelijk naar O tto van Gelre 
genoem d, was vroeger de oostelijke stadsmuur. Op veilige afstand daarvan  lag de m uur van het 
V alkhof, zodat de droge gracht van de L indenberg het V alkhof effektief bescherm de, d aar een 
aanval vanaf de oever van de W aal niet veel zin had , en de burch t evenmin veel te duchten had 
in het geval de stad door een vijand ingenom en zou zijn.

De huidige Voerweg, die algemeen als de naaste omgeving van dat plebaanshuis en de St. G er- 
trudis-kerk (die zo meteen aan de orde kom t) w ord t beschouw d, m oet met grote reserve bena- 
derd  w orden, daar deze w aarschijnlijk een zeer late vergraving is van een terrein, dat er oor- 
spronkelijk  heel anders heeft uitgezien. In d it verband  is het dienstig, om een algemeen rood sig- 
naal in Nijmegen te plaatsen. De archeologen m oeten er heel voorzichtig zijn met konklusies en 
rekonstrukties, d aar na de opheffing van de vesting tijdens de uitleg van de stad en de aanleg van 
nieuwe boulevards en wijken (1874 - 1890) de aandach t voor de archeologie a priori uitgesloten 
schijnt te zijn geweest. Het beetje d a t werd gedaan, is toch weer de m ist ingegaan. Besloten was 
dat de B oddelpoort, verm oedelijk de oudste van de stad , op een andere plaats herbouw d zou 
w orden. Zij werd voorzichtig afgebroken, de stenen w erden genummerd in kisten opgeborgen, 
doch op een onzalig ogenblik zijn de stenen gebruikt vo o rd e  fundering van een weg. Over enige 
eeuwen krijgen de archeologen misschien weer een Nijmeegs raadsel op te lossen. Tijdens de 
w erkzaam heden aan de sloop van de vesting zijn enorm e afgravingen en grondverplaatsingen 
gedaan, die weinig van Nijmegen onaangeroerd  hebben gelaten. Nog ervan afgezien, dat door 
de verschillende uitleggen van de stad vanaf de 13e eeuw, minstens driem aal, de aanleg van de 
m oderne vesting in de 16e eeuw en de voortdurende uitbreidingen daarvan , die vrijwel ontel- 
b aar en onkontro leerbaar zijn, de bodem  van Nijm egen al grandioos was verstoord. Te vrezen 
is echter, dat de archeologen en historici er even weinig oog voor hebben als te Wijk bij D uur- 
stede, w aar de omwoeling van de gehele oppervlakte do o r de beenderen-jagers uit de vorige eeuw 
ook  met een leuk grapje w ordt afgedaan, terwijl integendeel de konklusie zou m oeten luiden, 
dat de grond doo r ondeskundigen zover is om gew oeld dat de w etenschappelijk archeologie met 
de grootste voorbehouden moet werken, d aar veel sporen vernietigd zijn en ten principale ge- 
vreesd m oet w orden , dat verschillende perioden door elkaar zijn gewoeld, die zich nu als een kon- 
tinui'teit presenteren. A ndere terreinen zijn d o o r de deskundigen om  m inder dan d a t als be- 
trouw bare objekten afgewezen.

O m dat doo r het bericht over de afbraak  van het huis van de p lebaan voor de aanleg van de 
nieuwe gracht de indruk werd gegeven, dat de g raaf van Gelre begonnen was aan de verplaat- 
sing van de kerk, hebben som migen de onjuiste konklusie getrokken, dat de parochie-kerk al 
in 1254 verplaatst is geworden, Deze indruk  werd nog in de hand gewerkt door een mededeling 
van Willem van Berchen, die meende d a t de eerste parochie-kerk  van Nijmegen ten tijde van de 
Pepijnen (7e eeuw) was gesticht en onder het p a tro n aa t van Ste. G ertrudis stond. Elders echter 
noem t hij de St. N icolaas-kapel, en dan  bedoelt hij de ju iste, die hij als een heidense tem pel ge-
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k l u u r e n  v a n  l i s t  tj

o o r s p r o n k e l i j k e .  s

NIJM EGEN. Een 18-eeuwse plattegrond van de burcht op het Valkhof, waarop  
te zien is dat het paleis gebouwd werd met angstvallige vermijding van enige aan- 
tasting van de St. N icolaas-kapel, die zelfs geen verbinding onderling hadden. 
D e titel van hofkapel is even onjuist als die van Karolingische kapel.
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N IJM E G E N . H e t in w en d ig e  van  de  1 le -eeu w se  St. N ic o la a s -k a p e l n a  de  la a ts te  
re s ta u ra t ie  van  1953 - 1956. H e t b eg in t tra g i-k o m is c h  te  w o rd e n , d a t d e  N ijm eegse  
U n iv e rs ite it deze k ap e l, de ee rs te  p a ro c h ie k e rk  v an  de  s ta d , als Karolingisch o f  als 
een  hofkapel blijft p re se n te re n .

346



sticht heet te zijn en die door paus Leo III ten tijde van K arel de G ro te  “ om gekonsakreerd” zou 
zijn gew orden to t kerk, welk bericht m et een aanpassing recht uit de geschiedenis van A ken is 
gehaaid. Na een uitvoerig bericht over de bouw  van de St. S tevenskerk en h aar konsekratie doo r 
St. A lbertus de G rote laat hij volgen, dat de gelovigen in 1459 op de plaats van het voormalig 
kerkhof een kapel stichtten ter ere van Ste. G ertrudis, w at het verhaal sluitend leek te m aken dat 
de Ste. G ertrudis ook voorheen de parochie-kerk was geweest. Van die kerk is voorheen geen 
spoor te bekennen. Nijmegen had in zijn tijd al m eer kerken o f kapellen, die hun naam  gegeven 
hadden aan de vierdelen van de stad. E r was een St. Anthonis-vierdel in de omgeving van de 
Steenstraat; het St. Jans-vierdel in de omgeving van de N onnenstraat; het Broeder-vierdel in de 
omgeving van de B roersstraat, genoem d n aar de D om inikanen, en het O nser Vrouvven-vierdel 
bij de H ezelstraat. E r is wel een vicarie van Ste. G ertrudis bekend met een a ltaar, verm oedelijk in 
de parochie-kerk gevestigd, da t reeds in de 13e eeuw is aan  te wijzen. D uidelijk is dat Van Ber
chen de betekenis van de St. N icolaas-kapel niet begrepen heeft en hij andere zaken dooreen 
haspelde. D e stichting van een parochie-kerk ter ere van Ste. G ertrudis (626-659) is een zodanig 
lachertje, d a t niem and in Nijmegen, w aar m en w arem pel niet flauw  is met m ythen, dit oo it heeft 
durven herhalen.

Het handige spel van g raaf en stad, ingezet in 1254 do o r aan  de A postelen van Keulen een ter- 
rein voor de nieuwe kerk aan te bieden, had  voorlopig geen resultaat. D oor de schenking van de 
grond wilden zij het kapittel voor het blok zetten en to t een besluit dwingen. H et kapittel rea- 
geerde op een m erkwaardige m anier. In 1258 stond het al zijn inkom sten, zowel tienden als ren- 
ten, tegen een jaarcijns af aan  het k looster van St. Jan  der H ospitaalbroeders van Jeruzalem  te 
Nijmegen. H ieruit is een zaak volkom en duidelijk, nam elijk da t het kapittel zich geenszins de 
bouw  van een nieuwe kerk wilde laten opsolferen; het nam  er zelfs dem onstratief afstand van 
door zijn inkom sten aan de breeders van St. Jan  a f te staan . E rgo was de nieuwe kerk er in 1258 
nog niet. H et is zelfs m ogelijk .da tde  broeders van St. Jan  nad ieneen  belangrijk aandeel hebben 
gehad in de to tstandkom ing van de nieuwe kerk; later im mers blijkt d a t zij nog eeuwen lang een 
gewichtige rol hebben gespeeld in het bestuur van de stad. H et spreekt vanzelf, dat het kapittel 
van Keulen zijn inkom sten en rechten weer heeft teruggenom en. De ridders van St. Jan  verdwij- 
nen dan  even plotseling uit de parochie-geschiedenis als zij erin gekom en waren.

Het verschillend patronaat van St. Nicolaas van de eerste parochie-kerk en d a t van St. Steven 
over de tweede ligt geheel in de lijn van de geschetste gang van zaken. Indien de eerste parochie- 
kerk afgebroken, en volgens de canonieke regels verplaatst was, zou de nieuwe hetzelfde p a tro 
naat gehad hebben als de oude kerk, vooral om dat d it p a tro n aa t niet zo m aar van een willekeu- 
rige heilige was, m aar opzettelijk en m et redenen om kleed doo r de eerste bewoners gekozen 
was. D it pa tronaa t betekende voor hen in 1272 - zie het Sinterklaas-gilde dat een belangrijke rol 
speelde in het stadsbestuur - nog zoveel, dat zij d it niet zouden hebben laten vallen. H et was 
voor hen tevens zo sterk met de kapel op het V alkhof verbonden, die trouw ens is blijven be
staan, dat de nieuwe kerk een andere patroon  m oest krijgen. D it feit benadrukt weer ten stellig- 
ste, d a t de St, N icolaas-kapel de eerste parochie-kerk van Nijmegen is. Het bevestigt eveneens, 
dat de bewering over een parochie-kerk, aan  Ste. G ertrud is toegewijd, een legende is. Die kerk, 
die trouw ens nooit heeft bestaan, was er in ieder geval niet meer bij de bouw  van de nieuwe kerk. 
W anneer Ste. G ertrudis werkelijk de eerste pa trones van Nijmegen was geweest, zou de nieuwe 
parochie-kerk zeker aan  h aar toegewijd zijn gew orden.
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NIJM EGEN. Het Valkhof, getekend door de Nijmeegse kunstenaar Hendrik 
H oogers in 1795, kort voor de afbraak van de burcht.



13. ST. ALBERTUS D E G RO TE EN D E M ARIA-OM DRACHT

Eindelijk, 14 jaren  na de overdracht van de kerk aan  de breeders van St. Jan , is de nieuwe St, 
Stevenskerk gebouwd. Gegevens over de bouw  zijn niet bekend gebleven, enkel het feit dat St. 
A lbertus de G ro te , toen wijbisschop van Keulen, op 7 September 1272, de dag voor het feest van 
M aria G eboorte, de kerk heeft gekonsakreerd. Bij deze gelegenheid heeft zich iets voorgedaan, 
dat van het hoogste belang is voor de karolingische kwestie. St. A lbertus de G ro te  legde nam elijk 
aan de parochie de verplichting op om  elk jaa r , ach t dagen na P inksteren een processie te hou- 
den naar de plaats van de oude kerk, speciaal om  de gelovigen te herdenken, die d aar begraven 
w aren. In die processie moesten het H . Sakram ent, het beeld van de H . M aagd en de relieken 
van de heiligen meegedragen worden. H et s taa t vast, dat de processie het Valkhof als doel had. 
D it voorschrift is door de parochie trouw  opgevolgd en heeft geleid to t de beroem de M aria- 
O m dracht van Nijmegen, die in de m iddeleeuwen een grote faam  genoot. Een zijdelings gevolg 
ervan is geweest, dat de schrijver van een m irakelspel dit in Nijm egen situeerde als M ariken van 
Nimwegen. Tijdens de protestantse overheersing werd de M aria-O m dracht verboden; de tradi- 
tie is vooral op instigatie van Prof. T itus B randsm a in 1926 hernom en, al bleek spoedig d a t zij 
doodgebloed was en de mens van vandaag niet m eer aanspreekt.

Uit de opdrach t van St. A lbertus de G ro te  blijken vier gewichtige zaken:
1. V oor de bouw  van het paleis van Frederik van B arbarossa, dat er in 1155 was gesticht, was het 
V alkhof het kerkelijke domein van de stad  en was de St. N icolaas-kapel de parochie-kerk.
2. Op het tijdstip van de bouw  van deze kerk, het einde van de 1 le eeuw, was het V alkhof nog 
geen keizerlijk domein, laat staan  een overblijfsel van een karolingische residentie.
3. Een en ander verklaart nog beter de aanvankelijke tegenzin van Nijm egen om toe te stemm en 
in de verplaatsing van de kerk, wat nog te aanvaarden  was bij het vooruitzicht op een nieuwe en 
fraaiere kerk, m aar wat pijnlijker was met betrekking to t het kerkhof, w aaraan de mensen ge- 
voelsmatig meer gehecht waren en d a t St. A lbertus dan  ook  als het belangrijkste elem ent in zijn 
opdrach t inbouwde.
4. Het voorschrift mag men terecht opvatten  als een zacht p ro test tegen de houding van de g raaf 
van Gelre, die de kerk en het kerkhof uit zijn voortu in  weg wiide hebben, welk zacht protest de 
heilige de gelovigen van Nijmegen op een devote m anier op het hart wilde binden door hen elk 
ja a r eraan te doen herinneren, dat de kerk voor een w ereldlijk heer had  m oeten wijken, en dat de 
parochie haar doden had m oeten achterlaten op een geprofaneerd terrein, w aard e  mensen van 
Nijmegen norm aal geen toegang hadden en zij die alleen konden krijgen via een doo r de bis
schop voorgeschreven processie.

Bij de bouw  van de burcht in 1155 had F rederik  B arbarossa de kerk doen eerbiedigen, al stond 
de westelijke gevel van het paleis vlak bij de kerk. Tussen kerk en burch t kwam geen bouw - 
kundig verband to t stand; er is nadien evenmin een doorgang  tussen beide gem aakt. Toen O tto 
van Gelre zijn zin gekregen had en de nieuwe kerk was gebouw d, bestond er geen noodzaak 
meer om  de St. N icolaas-kapel af te breken, d aa r toen o f ko rt daarna  de gedachte rees dat zij uit- 
stekend geschikt was om  als hofkapei te dienen. W aarschijnlijk lag de zaak nogingew ikkelder,
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om dat op de kerk o f op de daar aanwezige altaren  cijnsen o f renten gevestigd w aren, die het 
kapittel van Keulen en de beneficianten van de kerkelijke bedieningen zich niet zom aar lieten 
ontnem en, of die de g raaf van G elre een behoorlijke som zouden hebben gekost indien hij ze 
had willen afkopen. D oor om standigheden, die aan  pu u r toeval te wijten zijn, had  de kerk onge- 
veer dezelfde vorm , hoewel enkele m alen kleiner, gekregen als de paltskapel van Aken (boven is 
uiteengezet, da t er wellicht geen im itatie van A ken in het spel is geweest), zodat later de St. N ico
laas-kapel de onjuiste titel van “ K arolingische K apel” kreeg en zij enige eeuwen als het voor- 
naam ste bewijs ging gelden voor de werkelijkheid van het paleis van Karel de G rote te Nijme
gen. De m ythe werd de mensen niet alleen vanaf de schoolbanken in het hoofd gepraat, zij werd 
hen tevens met de “ K arolingische K apel” bijna onuitw isbaar op het netvlies ingebrand. De 
juiste naam  van St. N icolaas-kapel, die ik al in 1954 heb ingevoerd en sindsdien “ hardnekkig” 
gebruik, is na de aanvankelijk hevige tegenstand toch volledig doo r Nijm egen aanvaard ; hij 
s taat ontelbare malen in “ H et V alkhof te N ijm egen” , in 1980 doo r degem eente zelf uitgegeven. 
Bij enig nadenken over deze naam  en vooral zijn achtergronden had  Nijmegen al lang begrepen 
m oeten hebben, dat de aanvaarding van de juiste naam  in feite een volledig toegeven was van de 
valsheid van de karolingische traditie , ju ist om dat de kerk het fundam entele d raa ipun t is voor 
de rekonstruktie van de ware geschiedenis van de stad , en de m ythe in feite het sterkst, men kan 
zelfs zeggen uitsluitend op de zogenaam de karolingische kapel was vastgepind. M aar wie zal 
Nijm egen aan het verstand kunnen brengen, da t het voor en na belangrijke gegevens of kon- 
klusies, die gebleken zijn niet langer volgehouden te kunnen w orden, laat vallen, m aar kate- 
gorisch weigert de noodzakelijke konsekw enties te trekken o f  de onverm ijdelijke korrekties toe 
te passen, zodat het fanatiek vasthouden aan de m ythe een subjektieve en gevoelsmatige affaire 
w ordt, die weinig o f niets m eer met w etenschap uitstaande heeft.

De nieuwe kerk was gebouwd op de H undisberg, een hoogte buiten de oude stad, gewoon om dat 
er in de stad geen vrije plaats m eer was om  een grote kerk neerte  zetten. W aarschijnlijk was Nij
megen al buiten zijn eerste jasje gegroeid. D e nieuwe kerk leidde to t een nieuwe stedebouw - 
kundige uitleg, w aarin zich het eerst het m arkante  kruis ging aftekenen van H ezelstraat, M arkt, 
en B urchtstraat als de ene arm , en B roerstraat en G ro tes traa t als de andere. De nieuwe stad, 
d o o r Van Berchen treffend Nova Civitas o f Nieuwstad genoem d, kreeg een ander g rondplan  dan 
de eerste. Liep de as oorspronkelijk  van de westelijke B oddelpoort recht n aar de V alkhof-kapel, 
een bewijs te m eer dat zo de eerste stedebouw kundige ontw ikkeling was gedacht, de tweede as 
kreeg een afwijkende richting van H ezelpoort n aa r B urchtpoort. H et centrum  van de stad  had 
tevoren eveneens aan de W aal gelegen. D oor de verplaatsing van het stadhuis van laag Nij
megen n aar de B urchtstraat (het ja a r  hiervan is onbekend, doch het was tegen het einde van de 
14e eeuw al een feit) en de stichting van de M ark t kwam  het centrum  van de stad  op de hoogte te 
liggen. H et centrale kruispunt in het m idden van de nieuwe stad  werd benadruk t doo r de plaat- 
sing van een kruis, in de middeleeuwen het teken van de au tonom e rechtsm acht. H et mysteri- 
euze opschrift: “Hucusque jus stauriae” , dat voorheen aan de H ezelpoort stond en dat to t een 
serie fantasterijen aanleiding heeft gegeven, betekende: “ to t hiertoe geldt het recht van het 
k ru is” , d.w.z. tot hier strekt zich het rechtsgebied van de stad  uit. D a t kruis, sym bool van de 
rechtsm acht en de zelfstandigheid, stond voorheen aan de K raanpoo rt vlak bij de W aal, in de 
nabijheid van het eerste stadhuis.

De latere feiten uit de geschiedenis van de stad  zijn niet van belang voor het karolingische vraag- 
stuk. De rechtsverhoudingen van Nijmegen zullen nog uitvoerig behandeld w orden. Vanzelf- 
sprekend m oet men kritisch en w aakzaam  blijven, w anneer Nijm egen in de 16e eeuw begint zich 
aan Aken op te trekken en met bijeengeraapte argum enten  probeert zich los te wringen van 
G ulik-G elre, teneinde in G elre o f in het rijk een uitzonderingspositie te verkrijgen. De latere 
beweringen kunnen niets m eer afdoen van de klare feiten. De topografische en stedebouw kun-
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dige ontw ikkeling levert van haar kan t naast de historische en archeologische bewijzen gege
vens op voor de onw aarheid van de karolingische fabel, op voorw aarde dat men die ju ist inter- 
preteert en niet, zoals G orissen in zijn “ Stedeatlas van N ijm egen” deed, u itgaat van het lucht- 
kasteel van het karolingisch paleis op het V alkhof om  die topografie en stedebouw  te ontleden. 
Hij bouw de in zijn studie een fundam enteel onjuiste vicieuse cirkel in. “H et V alkhof te Nijme
gen” vaart nog blind op die publikatie. Nijmegen en de U niversiteit laten stelselm atighet juiste 
onderzoek naar de ware geschiedenis van de stad  liggen, en hier hebt U dan de drie sam enklik- 
kende toverringen van de illusionisten.

DE MARIA-OMDRACHT FINI

De Maria-Omdracht van Drievuldigheids-zondag, die men uit het historisch besef, 
waar Nijmegen zo prat op gaat, en niet minder uit reverentie voor pater Titus Brandsma 
had moeten handhaven, is in 1962 plotseling en zonder enige uitleg van het program- 
ma geschrapt. Let goed op: in hetzelfde jaar dat het Keizer Karelbeeld werd opgericht! 
Er behoeft nauwelijks op gewezen te worden dat dit gebeurde nadat ik met mijn publi- 
katies over de Maria-Omdracht naar Brabant was verjaagd. De ware reden van de op- 
heffing dezer aloude traditie is - en laat U n iets anders wijsmaken - dat het voor de karo- 
lingische toeteraars onverdraaglijk was, dit jaarlijks terugkerend bewijs dat voor de 
burcht van Barbarossa alleen de parochiekerk en het kerkhof op het Valkhof aanwezig 
zijn geweest, en derhalve geen sprake was van een palts voor die van Barbarossa uit 
1155. De fraudes van het Bronnenboek zijn systeem geworden in Nijmegen. Om de 
mythe in stand te houden, ziet men er zelfs geen been in de ware historie om zeep te 
helpen.

14. DE G EB O O R TE VAN EEN M YTHE

Het “B ronnenboek van Nijm egen” schrijft met bravoure, m aar ook als openbare biecht over 
het bedrijven van een apriorism e: “ H et zal duidelijk zijn dat wij niet twijfelen aan het bestaan van 
een palts te Nijmegen voor Frederik B arbarossa” . H et zal duidelijk zijn, zeg ik op mijn beurt, dat 
de vertaling van de gedenksteen uit 1155 in het B ronnenboek met duidelijke opzet achterwege 
werd gelaten, w aarin dezelfde Frederik B arbarossa in duidelijke en niet mis te verstane w oorden 
zegt, dat er voorheen geen palts is geweest en het B ronnenboek zich duidelijk vergist, bovendien 
dat de sam enstellers ervan duidelijk bezig zijn geweest het publiek te misleiden, door een duide
lijke tekst te verheimelijken, die zelfs een leek alles duidelijk m aakt. Het was dus een duidelijke 
m alversatie, om alles m aar eens duidelijk te zeggen. Alleen is nog altijd  niet duidelijk geworden, 
w aarop het B ronnenboek zijn overtuiging baseert, w ant dit is toch duidelijk het eerste en be-
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langrijkste wat moet worden meegedeeld, anders is zo’n bewering duidelijk een slag in deluch t.

De historische bronnen worden gevorm d doo r oorkonden  en kronieken. Laten we beginnen 
met de oorkonden. Het is natuurlijk  een lachertje, dat het B ronnenboek 56 oorkonden aanhaalt, 
te N oviom agus uitgegeven, w aarin aan het einde staat “ Actum Noviomago” , gevolgd doo r een 
jaa rta l en dagtekening, en dat daarvan  zonder het minste bewijs Nijmegen w ordt gem aakt. H et is 
zelfs een onvoorstelbaar w anbedrijf van vakhistorici, erop berekend om de niet-geschoolden 
een serie als juist voorgestelde interpretaties voor te schotelen. W anneer een leerling van de 
archiefschool zoiets presteerde, zou hij zonder de m inste twijfel de ernstige raad krijgen om een 
ander vak te kiezen, wijl hij d aardoo r het wettig en overtuigend bewijs geleverd had, dat hij in- 
kapabel is om archivaris o f historicus te w orden. Een van die oorkonden , de befaam de akte uit 
777, had de schijn van op N ederland te slaan. Inm iddels is aangetoond, d a t die op het noorden 
van F rankrijk  betrekking heeft, nam elijk op de bisschopskerk van St. W illibrord te T ourne
hem. Er blijft derhalve niets over. Ten tijde van Karel de G ro te  to t aan de verwoesting van het 
paleis, derhalve tussen 768 en 1047, heeft geen enkele oorkonde, te N oviom agus uitgegeven, op 
N ederland betrekking. Wel zijn er legio tussen, die over steden, bisdom m en en kloosters hande- 
len, ver in F rankrijk  gelegen, sommige zelfs zeer ver ten zuiden van Noyon, zodat ten eerste daar
door de drogreden is weerlegd, dat een koning van het O ost-Frankische rijk niet in Noyon kan 
zijn geweest, en ten tweede het gemak om die “ A ctum  N oviom ago” m aar klakkeloos met Nij
megen te vertalen, zelfs geen apriorism e meer is, doch een veel ernstiger vergrijp tegen de histo
rische m ethodiek. Was er een oorkonde geweest over een Nederlandse zaak, w aarin tevens bij- 
zonderheden verm eld waren met betrekking tot de plaats van de residentie N oviom agus, dan  had 
't anders gelegen. Nu m oeten de konklusies getrokken worden: 1. dat N ederland uit de kritieke 
periode over geen enkele oorkonde beschikt, w aar dan ook  uitgegeven. 2. dat de oorkonden met 
“ A ctum  N oviom ago” derhalve niets ten gunste van Nijm egen bewijzen, d aar op geen enkele 
m anier is aangetoond, dat zij in N ijmegen uitgegeven zijn. 3. dat in feite alles voor Nijmegen 
ophoudt, dat beweert sinds Karel de G ro te  residentie te zijn geweest van het room se en het late
re duitse rijk, terwijl plaatselijk, regionaal of landelijk niet het minste spoor, niet het minste blijk 
van enige bestuurshandeling van dat bestuurscentrum  is achtergebleven. Uit de oorkonden  kan 
derhalve geen aanwijzing o f bewijs w orden gehaald voor het bestaan van een karolingische tradi
tie te Nijmegen voor 1155. Integendeel: in de honderden bekende akten v an d e  koningen en kei- 
zers zit v o o rd e  lOe eeuw geen enkele ten gunste van N ederland. W at voor rol zou Nijmegen dan 
nog gehad kunnen hebben bij dit volkom en negatieve beeld?

M et de kronieken is precies hetzelfde aan  de hand. De eerste N ederlandse geschriften spreken 
met geen woord over Nijmegen o f over de karolingische palts a ldaar. Alpertus van M etz, de An
nalen van Egmond, de Rijmkroniek van Melis Stoke, de Clerc uten Laghen Landen zwijgen in alle 
talen over karolingisch Nijmegen evenals over D orestadum . A lpertus van M etz verm eldt wel 
het concilie van N oviomagus van 1018, w aarm ede hij vanzelfsprekend N oyon bedoelde dat 
plaats vond. Deze eerste kronieken van N ederland beslaan de periode van de lOe tot ver in de 14e 
eeuw. De traditie van St. W illibrord, in N ederland in de 12e eeuw langzaam  opkom end, begint 
bij Melis Stoke en de latere schrijvers door te sijpelen, m aar van de Nijmeegse mythe hebben zij 
nog geen syllabe. Er mag derhalve de konklusie getrokken w orden, dat to t ver in de 14e eeuw 
nog nooit iem and in N ederland van karolingisch Nijmegen had gehoord. Uit de teksten van 
N oyon en het B ronnenboekje van Nijmegen hebben we gezien, dat de Nijmeegse kannunik  Wil
lem van Berchen de mythe heeft uitgevonden. Hij leefde en schreef tussen 1450 en 1490 en het 
klopt tot in de puntjes, dat alle gegevens uit de ware geschiedenis van Nijmegen d it tijdstip aan- 
wijzen als de geboorte van de mythe.
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15. DE NIJMEEGSE FANTAST WILLEM VAN BERCHEN

Willem van Berchen, de eerste Nijmeegse kroniekschrijver, was kannunik  van de St. Stevens- 
kerk en heeft een tijd gefungeerd als pastoo r van Niel in de Duffel (D l.), daarna als pastoor van 
Cuyk. Als schrijver werkte hij tussen 1450 en 1480; hij stierf in 1493. Van Berchen heeft verschil
lende kronieken geschreven. Zijn werk is over het algem een een kritiekloos bijeengaren van ge
gevens, het overschrijven van hele zinnen o f passages uit andere kronieken. A f en toe, al is dat 
zeldzaam, p laatst hij een persoonlijke noot, een reserve of kritiek, w aarvan sommige opm erke- 
lijk zijn. A an zijn werken dient wat meer aandach t besteed te w orden, om dat deze schrijver de 
eerste in Nederland is geweest die bepaalde, misschien al zwevende veronderstellingen vaster 
op Nijmegen heeft gepind. Er zou verw acht mogen w orden dat hij, die zoveel d ich terb ij de vroe- 
gere tijden stond dan wij, en van wie, overigens ten onrechte ! is verondersteld dat hij ons on- 
bekende bronnen in handen heeft gehad zoals een regionale dokum entatieoverde karolingische 
periode. Bij nader toezien blijft deze verw achting onvervuld; zij verandert zelfs in de benauw en- 
de Vraag of Van Berchen soms volkom en tekstb lind  is geweest, d aar hij uit som mige oudere kro
nieken, die hij ongetwijfeld gekend heeft, met onnozele feiten aan  kom t zetten, terwijl hij geen 
citaten geeft over veel belangrijker zaken, die nadien wel op Nijmegen werden toegepast.

Van Berchen heeft een 10-tal kronieken geschreven, bladen vol in een m inutieus handschrift, 
dat moeilijk te lezen is en vol afkortingen zit. Hij was een doldriftig  kom pilator, die bovendien 
slordig heeft gewerkt. In zijn Hollandse kroniek, met de Keulse, Luikse, Brabantse en Arkelse 
kronieken in een handschrift van de K oninklijke Bibliotheek te Brussel aanwezig, kom t geen 
vermelding van het karolingische Nijmegen voor. Wel bevat deze kroniek een kort bericht over de 
stichting van Nijmegen door Julius Caesar. In de kroniek van Arkel, die evenmin als de voor- 
gaande een oorspronkelijke gedachte o f  zin van Van Berchen bevat, kom t evenmin een verm el
ding van Nijmegen voor. De legende van de Z w anenridder, die de schrijver in zijn Gelderse k ro
niek op Kleef en Nijmegen toepast, w ordt hier aan het geslacht van Arkel toegeschreven. De 
Brabantse kroniek, over het algemeen een slaafse overnam e van andere kronieken vermeldt: 
“ D at Karel de G ro te  in h e tjaa r 777 te Nijmegen het paleis liet herste llen ,dat door Julius Caesar 
was gebouw d. H ier kwam de koning na de w inter in de lente en vierde hij met de zijnen het Paas
feest” . Het eerste gedeelte van dit bericht, overigens fout gei'nterpreteerd, berust op E inhard; 
het bevat verder een duidelijke besm etting uit de K aiserchronik m et de verwijzing naar Julius 
Caesar.

De volgende en laatste vermelding van Nijmegen bestaat in de B rabantse kroniek hierin: “ In het 
vierde jaa r van zijn opstand vernielde G odfried (van Lotharingen) het paleis van N eomagus 
onherstelbaar; ook stak hij de stad Verdun m et de hoofdkerk  van Ste. M aria in b ran d ” . D it be
richt is eveneens aan vreemde kronieken ontleend, en berust geenszins op een plaatselijke o f 
regionale inform atie. Zou men willen tegenw erpen, dat Van Bercherj niet de bedoeling had of 
kon hebben, om in die kronieken veel over Nijmegen te vertellen, dan blijkt van de andere kant 
ook, dat hij in de geschiedenissen van H olland, B rabant, A rkel, Keulen en Luik niets gevonden
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> u w t ^ r » % i ^ p  - e r  f p M U  a .7 jT * j

2 ^ “  a w ^ y i f  ^ ^ ^ ~ w u U  / u y w  
x r - / ^ j f u '( ^ - '  i f  * M b * * ?
jw t+ l t C j  %»*> N ?^rtV -t.4*^4«%

| 4 ' ■■w r / h ^ t f t C L v .
i w f i * ^ . LV l ^ > -  A< i j l f  , t  _<.v(</••]( ,| tw ^

Voorbeeld van het kriebelschrift van W illem  van Berchen. U it het Brussels hand- 
schrift, fol. 311.

354



heeft van enig raakpun t met het zogenaam de karolingische Nijmegen. H et hertogdom  B rabant, 
het graafschap H olland, de heerlijkheid A rkel en de bisdom m en Luik en Keulen hingen van de 
koningen en keizers af, die volgens de gangbare m ening gedurende vier eeuwen sinds Karel de 
G rote te Nijmegen geresideerd hebben, d a t zich in het m iddelpunt bevond van deze wereldlijke 
en kerkelijke territoria. Van Berchen blijkt geen spoor van enige band o f van enig feit gevonden 
te hebben met het zogenaam de bestuurscentrum Nijm egen. Laten we de man geen verwijt m a
ken, daar het B ronnenboek van Nijmegen hetzelfde m anko vertoont.

De Gelderse kroniek van de schrijver bevat u ite raarddem eeste  gegevens over Nijmegen. Van de 
kapel op het V alkhof zegt hij dat deze doo r Julius C aesar werd gesticht. O p verzoek van Karel 
de G rote was zij door paus Leo III ter ere van St. N icolaas to t kerkgekonsakreerd . D efeitelijke 
onjuistheden springen onm iddellijk in het oog. H et is de reinste fantasterij, de ouderdom  van de 
kapel terug te voeren to t de rom einse periode, al valt het te verklaren hoe Van Berchen hiertoe 
gekomen is do o r een rom einse gedenksteen, die in zijn tijd in de m uur van de kapel ingemetseld 
was. Even onjuist is, dat de kapel reeds in de tijd van Karel de G ro te  bestond. De toewijding aan 
St. N icolaas in dezelfde tijd is onm ogelijk, daar deze heilige pas na 1087 in het westen bekend is 
geworden. Tenslotte is de konsekratie doo r paus Leo III de laatste van de vier aperte onjuist
heden, die in de korte zin besloten liggen. Toch is de bewering van Van Berchen niet zonder be- 
lang. Zij is immers het eerste duidelijke teken van welbevvuste navolging van Aken, die N ijm e
gen sinds het begin van de 14 eeuw aan de dag heeft gelegd. Wij zullen nog gelegenheid krijgen 
om deze im itatie van A ken met een groot aan ta l feiten aan  te tonen. Een der voornaam ste ver- 
w orvenheden van Aken, de inwijding van het doo r Karel de G ro te  herstelde en uitgebreide 
M unster doo r paus Leo III, trok  Van Berchen ook naar Nijmegen. Hij heeft niet bewust willen 
vervalsen. D oor de overtuiging, d a t het paleis van Karel de G ro te  op het V alkhof had gestaan, 
kreeg de St. N icolaas-kapel autom atisch de funktie en titel toebedeeld van burcht- of hofkapel, 
w aarbij de parallel met A ken tussen neus en lippen doo r m aar helem aal werd doorgetrokken. 
Hoe onw aar de bewering om trent de herkom st van de kapel van Ju lius Caesar ook was, toch 
heeft zij lange tijd aanhang gehad, w ant de St. N icolaas-kapel werd to t ver in de 19e eeuw bij 
voorkeur “Heidense Kapel” genoemd; de rom einse afkom st van het bouwwerk is lang als een 
vaststaand feit geaccepteerd.

M et die toeschrijving aan Julius Caesar is overigens ook iets vreem ds aan de hand. De kroniek 
van O tto  van Freising bevat een m erkw aardig gegeven da t, zij het ook negatief, van het hoogste 
belang is voor Nijmegen. Ju lius Caesar, zegt deze kroniek, stichtte enige burchten langs de Rijn, 
namelijk: “ D eutz, Bocbarte, A ndernach, Ingelheim , M ainz en O ppenheim ” . Nijmegen wordt 
niet genoemd. Toen Frederik B arbarossa de burch t van Nijmegen bouw de, werd echter ook 
deze legende doorgetrokken en aangevuld. H et opschrift op de Nijmeegse gedenksteen ver- 
m eldt ook de eerste stichting van de burcht doo r Ju lius C aesar, een legendarisch gegeven dat 
duidelijk ge'inspireerd was doo r de K aiserchronik. De kroniek werd dus geschreven voor het 
vers op de gedenksteen, anders was ook die van Nijm egen bij de burchten  van C aesar genoem d. 
D o o r het passeren van Nijmegen spreekt de kroniek eveneens het feit uit, dat voor 1155 Nijm e
gen nog niet werd meegeteld bij de burchten  langs de Rijn. D it negatieve mag zonder bezw aar in 
een positief gegeven w orden omgezet, namelijk dat de burcht van Nijmegen voor 1155 nog niet 
bestond. Er zit nog een ander aspekt aan  deze zaak. F rederik  B arbarossa m oest overal en in al
les een voorbeeld hebben om  na te volgen, neen, om  te overtreffen. In  bijna al zijn oorkonden 
haalt hij te pas of te onpas Karel de G ro te  erbij; in zijn bouw w erken spiegelt hij zich aan  Caesar; 
in zijn veldtochten en de kruistocht aan A lexander de G ro te . D e ironie van de geschiedenis heeft 
gewild, d a t beiden in hun laatste veldtocht om kw am en. Zo w ordt nog duidelijker dat hij voor 
zijn burcht van Nijmegen ook een voorbeeld wilde hebben, en dat niets anders te vinden was 
dan een beroep te doen op de legendarische Julius Caesar, een volkom en nieuwe gedachte die
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voorheen nog niet uitgesproken was. D it toon t nog sterker aan , dat bij hem o f bij zijn omgeving 
geen greintje geloof aanwezig was, da t Karel de G ro te  een palts in Nijmegen had gehad. Integen- 
deel; hij wist al te goed dat dit N oyon was, de stad w aarover tijdens zijn regering heel wat te doen 
was geweest.

Van Berchen verhaalt verder, dat K arel de G rote twee prachtige paleizen liet bouwen: “ een niet 
ver van de stad  M ainz bij de plaats, die Ingelenheim heet, het andere te N oviom agus op de rivier 
de W ahalis, die het Eiland van de Bataven in het zuiden voorb ijstroom t” . Deze passage is letter- 
lijk aan  E inhard ontleend. Hij verm eldt bezoeken van K arel de G ro te  aan Nijmegen in 776,804, 
806 en 807 in bew oordingen, die aan de frankische annalen zijn ontleend en niet het minste 
spoor bevatten van een lokale historische dokum entatie. Deze berichten vat hij sam en m et de 
verwijzing, dat zij aan de kroniek van G regorius van T ours zijn ontleend. D it is ofwel een 
schrijffout, daar de berichten misschien afkom stig zijn uit een C hronicon T uronense (van Tours 
of D oorn ik), ofwel een blunder van de eerste orde, daar G regorius van Tours in 594 overleden is 
en derhalve nooit over Karel de G ro te  kan hebben geschreven. E r kan op m eerdere p laatsen in 
Van B erchen’s kronieken, w aar hij zegt te putten uit andere schrijvers, w orden aangetoond, dat 
hij m ededelingen uit de tweede hand doet en dat hij de oorspronkelijke tekst, die hij zegt te cite
ren, niet onder ogen heeft gehad. In  elk geval is weer duidelijk, dat hij ook  hier gegevens uit 
franse kronieken naar Nijmegen trekt.

Bijzonder opm erkelijk is, hoe Van Berchen met een legende over Nijm egen afrekent. Hij zegt: 
“Nijmegen was derhalve een koninklijke villa, gesteld onder de zeggenschap van de frankische 
koningen, w aar Karel de G rote het vervallen paleis herstelde. H et is in het geheel niet ju ist dat 
Nijmegen, w aarvan hij de heer was, door hem  op aanraden  van St. W alarikus met de sterke arm  
veroverd is, wijl het al bijna 200 jaren  voor die tijd had bestaan, gelijk som migen valselijk ge- 
droom  hebben” . W anneer V an Berchen het beeld gebruikt van “ slapend o f d rom end iets ver- 
zinnen” , is hij heel kwaad! Ik had mij natuurlijk  aan hem m oeten spiegelen, toen ik kw aad werd, 
en ook  zo’n zachte omschrijving m oeten bezigen. Als klein excuus wil ik aanvoeren, dat hij ka- 
nunnik en pastoor was, en ik slechts een ongewijde leek ben. De reaktie van de schrijver licht 
ons in over een legende, die in zijn tijd in om loop was en die Van Berchen kategorisch verwierp. 
Zelf schreef hij de w edergeboorte van de stad na de rom einse periode direkt aan Karel de G rote 
toe, en hierin heeft hij zich even fundam enteel vergist. Deze m isvatting berustte tenm inste nog 
op teksten, die hem doorslaggevend schenen te zijn. D och de andere mening, die het on tstaan  
van Nijmegen nog 200 jaren vroeger wilde leggen, vond geen genade in zijn ogen. Hij had vol- 
doende inzicht om  de schijn van de w aarheid te onderscheiden. Die schijn was nam elijk, dat de 
abdij van St. Valery-en-Somme, de abdij van St. W alarikus, in het diocees van Amiens gelegen, 
goederen zou hebben gehad in Overasselt, 10 km zuid-west van Nijmegen. D aar was een devotie 
tot de heilige on tstaan , die gestalte kreeg in een kapel en bedevaartsoord; de heilige werd aan- 
geroepen tegen alle soorten koortsen. Het is hoogst tw ijfelachtig, dat er een relatie heeft bestaan 
tussen St. Valery-en-Somme en Overasselt. Van Berchen zag zeer goed in, dat uit de verering 
van de heilige een konklusie getrokken werd, die alle perken te buiten ging.

De mystifikatie van karolingisch Nijmegen was in Van B erchen’s tijd nog niet voltooid, zeker 
nog niet afgerond en doorgevoerd to t in alle konsekw enties. D it blijkt w anneer we zijn voor- 
gaande reaktie op St. W alarikus plaatsen tegenover het citaat uit E inhard  over de ligging van 
N oviom agus bij het Eiland van de Bataven. De w oorden van E inhard  hebben hem niet verder 
geraakt dan de Vahalis, die voor hem ook wel de W aal zal zijn geweest; de rest zei hem niets. 
A an de Bataven schenkt hij nergens aandacht; hun  steden brengt hij niet m et Nijmegen in ver
band. Uit zijn felle reaktie op een verondersteld vroeger bestaan  van Nijmegen voor Karel de 
G rote blijkt immers, dat dit vraagstuk hem intrigeerde en prikkelde. H ad  hij de betekenis van 
het Eiland van de Bataven doorzien, dan had hij ter kom pletering van het historisch beeld, daar-
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bij gesteund door een vrij goed aaneensluitende reeks berichten bij de vroegere schrijvers over 
de Bataven en de B atua, to t de konklusie kunnen en m oeten kom en, dat het bestaan van Nij
megen onafgebroken bieek, nadat de eerste grote fout was gem aakt. De vele teksten over N oor
m annen in de B atua, die hij zonder de m inste twijfel in de algemene kronieken heeft gezien, 
zeiden hem niets. Toen de rom einse schrijvers ontdekt en gelezen werden, wat tegen het einde 
van de 16e eeuw gebeurde, volgden deze onafw endbare konsekwenties prom pt. Over de op- 
volgers van Karel de G rote geeft hij slechts enkele berichten. O ver de N oorm annen verm eldt hij 
alleen enige spaarzam e en onnauw keurige feiten. N a een algemene inleiding over het optreden 
van de N oorm annen noem t hij als jaren , w aarin zij N ijmegen bezochten, alleen 875 en 879. Het 
eerste jaa rta l is onjuist; geen enkele kroniek bevat op dit ja a r  een bericht over N oorm annen  te 
N oviom agus. H et tweede slaat w aarschijnlijk op de gebeurtenissen van het ja a r 880; over het 
verschil van een ja a r zullen we niet vallen. Een en ander duid t aan , dat Van Berchen zofragm en- 
tarisch, bovendien zo slordig met dit m ateriaal om springt, dat men nauwelijks kan aannem en 
dat hij serieus aan  N oorm annen in N ijmegen heeft gedacht.

Over het zogenaam de herstel van de burcht te Nijm egen doo r Frederik B arbarossa geeft "Van 
Berchen het volgende verhaal: “ F rederik  B arbarossa herstelde in nog schonere p racht dan 
voorheen het paleis te Nijmegen, oorspronkelijk  d o o r Julius C aesar gesticht, dat door de N oor
m annen en Boudewijn, g raaf van V laanderen, was verw oest” . Hij citeert dan de volledige tekst 
van de gedenksteen uit 1155 en gaat verder: “ M aar dit m oet eerder op de stad Nijmegen w orden 
toegepast dan op de burcht, daar deze al voor B arbarossa door andere keizers m oet zijn her
steld, om dat zij er enige tijd gewoond hebben, zoals O tto  III (980-1002) en zijn m oeder Theo- 
phano , H endrik  II (973-1024) en H endrik  III (1017-1056). Zij hadden er immers niet kunnen 
wonen, voegt de godzalige Van Berchen eraan toe, wanneer zij het paleis niet hersteld hadden” . 
Leefde Van Berchen nog, dan kreeg de pastoor van mij een grote kist sigaren! Hij zet ons hier 
een prachtig  argum ent neer tegen de Nijmeegse m ythe. De m an blijkt ondanks zijn kritiekloze 
kom pilaties toch a f en toe een vonk te hebben gekregen van historische kritiek, w aaraan zijn 
opvolgers, de medievisten van de Nijmeegse U niversiteit, een puntje kunnen zuigen.

Het laatste schijnbare raakpunt, dat de G elderse kroniek  ten opzichte van Nijmegen bevat, ligt 
in het citaat uit de kroniek van H elinand van F ro idm ont, een m onnik uit het bisdom  Beauvais: 
“ In het bisdom Keulen bestaat een beroemd paleis, liggend op een hoogte naast een rivier, dat 
Noviomagus heet” . Op het eerste gezicht, en zo heeft Van Berchen het opgevat, lijkt dit een on- 
betw ijfelbare bevestiging te zijn voor het bestaan van het karolingisch paleis te Nijmegen. A n
deren hebben ook veel waarde gehecht aan de tekst, om dat het paleis door een franse schrijver 
werd genoem d, die note bene dicht bij N oyon verbleef en niet licht in de verw arring tussen 
N oyon en Nijmegen zou zijn getrapt, als die dan  al bestond. A an deze konstruktie w ordt echter 
alle grond ontnom en door het simpele feit, dat H elinand om streeks 1160 geboren is; hij over- 
leed in 1230. Hij schreef overeenkom stig de voile w aarheid, doch hij bedoelde natuurlijk  het 
paleis van Frederik B arbarossa uit 1155. In zijn mededeling zitten zelfs enige belangrijke gege
vens opgesloten, als men die m aar wil zien, het eerste negatief, nam elijk dat deze franse schrijver 
er niet aan  gedacht heeft dit paleis in verband te brengen met het N oviom agus van Karel de 
G rote, het andere positief, nam elijk dat de werkelijke burch t van Nijmegen na 1155 overal be- 
kend was, zelfs to t in een besloten C istercienser-klooster in F rankrijk . Zijn uitdrukkeliike ver- 
m elding van het bisdom Keulen, w aar hij dat N oviom agus situeert, heeft waarschijnlijk wel aan 
de latere schrijvers de laatste duw gegeven, om ook  het karolingische N oviom agus in Nijmegen 
te plaatsen.

Uit de kronieken van Willem van Berchen zijn derhalve geen nadere bijzonderheden over het 
karolingische Nijmegen te putten. In  zijn teksten is niet het minste aanknopingspunt te vinden, 
w aaruit verondersteld zou kunnen w orden, dat er plaatselijke bronnen hebben bestaan, die
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andere of gespecificeerder details bevat hebben dan de algemene kronieken. Zijn gegevens zijn 
alle uit franse kronieken afkom stig. Die kronieken heeft V an Berchen slechts zeer sum m ier en 
verre van u itputtend bewerkt. De berichten over de N oorm annen schijnt hij welbewust over- 
geslagen te hebben. U it de klassieke schrijvers, die in zijn tijd toch al bekend w aren, heeft hij 
geen enkele mededeling op Nijmegen o f om streken toegepast. In 'verband met het E iland van de 
Bataven, dat hij wel noem t, m aakt hij zelfs nog geen begin to t de latere interpretaties, die nadien 
als een grote parapluie over Nijmegen en de Betuwe werden uitgespannen. Dorestadum was hem 
to taa l onbekend; het w oord kom t niet eens bij hem  voor. M en m oet dan ook de konklusie trek 
ken, dat de karolingische traditie van Nijmegen in zijn tijd al bestond, dat zij m aarpovertjes was 
gedokum enteerd, u iteraard  op ontleningen aan franse kronieken, dat zij pas to t een p aar vrij 
onbelangrijke feiten was gekonkretiseerd en dat zij zeker nog niet to t een algemene opinie was 
uitgegroeid. Enige plaatselijke dokum entatie heeft niet bestaan. De beweringen waren hooguit 
bij enige “geleerden” bekend; to t een algemene traditie was het op het einde van de 15e eeuw 
nog lang niet gekom en. De kronieken van V an Berchen zijn nooit in druk verschenen; overigens 
w aren zij in het latijn geschreven en zijn er m aar enkele kopieen van bekend. Zijn w erken zijn 
nadien slechts aan enige andere schrijvers bekend geweest. Er was een Smetius nodig, om  het 
sm eulend rom eins en karolingisch vuurtje op te blazen to t de Vesuvius van N ederland.

De eerste Nederlandse schrijver, die de m ythe rechttoe rechtaan u itspreekt, was - hoe had het 
anders gekund? - een Nijmegenaar. Afgezien van het feit, dat zij bij geen andere schrijver voor 
V an Berchen voorkom t en derhalve niet bevestigd w ordt - het eerste dat academ ische historici 
toch altijd eisen - moet vooral nadruk  erop gelegd w orden, dat hij pas zeven eeuwen na de palts 
van Karel de Grote te Noviomagus dit gegeven te Nijm egen plaatst, dat voor het gehele westen 
van kapitale betekenis was en dat, wat op dram atische wijze gebleken is, zo vele en zo belang
rijke konsekwenties had in de vlakken van historie en archeologie, om dat zoveel vast zat aan  de 
p laats van deze residentie. Men denke m aar aan de Peutinger-kaart, die dank zij Nijmegen zo 
werd m isverstaan, dat grote m isvattingen volgden over de okkupatie  van het westen door de 
Rom einen. D ie konsekwenties werden natuurlijk  even vrolijk n aar N ederland getrokken, toen 
de m ythe van Nijmegen eenm aal gevestigd was. Een traditie, die pas zeven eeuwen na het feit ont- 
staa t en in de tussentijd niet heeft bestaan, kan men reeds op deze konstatering  afschrijven. D it 
vernietigend feit heeft men niet gezien, lees: niet willen zien. H istorisch onderzoek is per defini- 
tie gebaseerd op mededelingen van vroegere schrijvers. Een eerste vereiste is te onderzoeken, 
w aarop hun mededelingen gebaseerd w aren, d aa r zij hun  kennis ook van anderen gekregen 
m oeten hebben. Komen die beweringen bovendien pas zeven eeuwen na de feiten te voorschijn, 
dan m oeten zij to t op de graat onderzocht w orden. N aschrijverij op zich is al erg; zij w ordt on- 
vergeeflijk, w anneer zij op een mythologie berust, die m et heel weinig inspanning te ontdekken 
valt, alleen al met toepassing van de meest elem entaire regels van de historische kritiek. D e Ne
derlandse historici hebben zich inkapabel getoond de meest simpele en de meest voor de hand 
liggende onderzoeken te doen. Laten zij i n ’s hemels naam  ophouden m et een grote m ond op te 
zetten, w ant bij elke nieuwe uitval boren zij zich d ieper de grond in als w etenschappers, die de 
eenvoudigste regels van hun discipline niet weten toe te passen en dan proberen mij a f  te maken 
met hun “ w etenschap” , een kritiekloos napraten  van een dorpspastoor als would-be historicus, 
die zeven eeuwen na de feiten wat onzin over die feiten eruit kw aakte.
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16. DE KAROLINGISCHE RESIDENTIE AKEN

Een der geliefde residenties van K arel de G ro te  was A ken, w aar hij de laatste ja ren  van zijn leven 
doo rb rach t en zijn gebeente rust in het do o r hem gebouw de M unster. De M erovingers hadden 
er reeds een vaste verblijfplaats, zeker Pepijn de K orte sinds 765. K arel de G rote m aakte van de 
stad zijn voornaam ste residentie en de hoofdstad  van het rijk boven de Alpen; vandaar dat 
A ken het “ altera R om a” , het tweede Rom e werd genoem d. In het ja a r 778 liet hij de vroegere 
residentie herstellen en uitbreiden. Zijn zoon Lodewijk de Vrom e werd er in 813 gekroond en 
sindsdien bijna alle duitse koningen to t aan  Ferd inand  I in 1531. V anaf Karel de G rote kom t 
A ken zo dikwijls in de bronnen voor, dat het zicht van de historici wel naar het noorden getrok- 
ken m oest worden, zodat het centrum  van het frankische rijk, w aaruit toch het m erendeel van 
de wereldlijke en kerkelijke geschiedenis van het westen is voortgekom en, uit de belangstelling 
raakte. Wijl A ken (terecht!) en N ijm egen (ten onrechte!) als de meest noordelijk gelegen resi
denties werden beschouw d, ligt het voor de hand deze twee met elkander te gaan vergelijken. 
H et resultaat van dit onderzoek zal van de ene kan t m erkw aardige zaken opleveren, van de an
dere kant aantonen dat sommige elem enten, die men beschouw en m oet als essentiele bestand- 
delen van een koninklijke residentie o f als de noodzakelijke gevolgen daarvan , in Nijmegen to- 
taal ontbreken.

De frankische annalen berichten, dat Pepijn de K orte het Kerstfeest van 765 en het daarop  vol- 
gende Paasfeest te Aken vierde. H et is in het geheel niet vreem d, daar de Pepijnen in feite te 
H erstal, Jupille en in het land van Luik hun stam land hadden, w aar zij bovendien uitgestrekte 
dom einen hadden verworven. U it de eerste regeringsjaren van K arel de G rote blijken slechts 
enige spaarzam e bezoeken aan A ken; zij w orden veelvuldiger na ca. 780, toen het nieuwe M un
ster was gebouw d. E inhard  deelt mee, dat de koning vooral doo r Aken aangetrokken werd om 
dat hij er veel kon zwemmen, en dat hij er tegen het einde van zijn leven perm anent verbleef. 
Latere historici (E inhard zegt het niet) hebben dit verklaard , om dat K arel aan jich t leed en daar- 
om  de w arm e baden van Aken op prijs stelde. E inhard  zegt wel d a t hij dagelijks ging zwemmen. 
Een bijkom ende fak tor zal ook wel zijn geweest, dat na de uitroeping van Karel de G ro te  tot 
keizer behoefte was aan een vaste en voornaam ste residentie en noodgedw ongen m oest w orden 
afgezien van het vroegere rondreizen van de vorst doo r zijn rijk. H et paleis was van oorsprong 
een open hof en het had niet de minste bouw orde van een burcht. H et h o f om vatte het gebied 
van de huidige oude stad; het strekte zich uit van de A ugustijnerkerk en de U rsulinenstraat in 
het zuiden, en van de Biichelstraat en B uchkrem erstraat in het oosten to t aan de Kockerellgasse 
en de K lostergasse in het westen. Deze om vang van het ho f berust niet alleen op historische in- 
terpretaties, m aar zij is door archeologische vondsten nauw keurig bevestigd. O p verschillende 
plaatsen zijn resten van m uren on tdekt, die uit de karolingische periode dateren. Enige huis- 
nam en, bijvoorbeeld “Z ur goldenen K ette”  op de M ark t en het voorm alige “ H aus zur K ette” in 
de G roszkolnstrasse herinneren volgens de Akense historici nog aan de afsluiting van het hofge- 
bied door kettingen. De palts lag derhalve in het m idden van de stad, beter gezegd: de stad  ont- 
w ikkelde zich rondom  het paleis.
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Ten zuiden van de Akense palts werd de grens van het hofgebied aangeduid door de goederen 
van de abdij van Stavelot en doo r het frankische dorp . H et bezit van de abdij w ordt omschreven 
in een oorkonde van 1137 en het beva tteeenkape l, toegewijd aan Ste. A ldegonda,eenm erovin- 
gische prinses, en een dertigtal huizen. De grond van de abdij evenals het frankische dorp , w aar 
vrije boeren w oonden, waren niet afhankelijk van de palts. De vrij grote oppervlakte van het 
hof was nodig voor de behoeften van de huishouding. N aast het eigenlijk gevolg van de koning 
bestond er een om vangrijke groep handw erklieden en handelaars, zoals uit verschillende capi- 
tularia blijkt. De w oonplaatsen van de kooplieden hebben w aarschijnlijk aan de noordzijde van 
de huidige M arkt gelegen. H et ghetto  van de Joodse handelaars, w aarvan nog de naam  Juden- 
gasse is overgebleven, lag buiten het paltsgebied. Tussen het h o f en de U rsulinenstraat stonden 
de huizen van de rijksgroten, die langer o f ko rter bij het h o f aanw ezig m oesten zijn.

De palts is in zijn fundam enten en in enige delen van het opgaand m uurw erk in het R aadhuis 
bew aard gebleven. De vroegere w achttoren van het paleis is zelfs to t 20 m eter boven niveau in 
karolingische resten aan te wijzen. H et paleis had een langwerpige rechthoekvorm  van 54 bij 10 
meter; in het westen werd het afgesloten doo r een halfronde bouw , de M ark tto ren  van het R aad
huis. De plaats van het paleis blijkt niet op goed geluk gekozen te zijn; hier w erd de hand gehou
den aan  een bijzonderheid van alle oud-germ aanse koningsverblijven, nam elijk dat het paleis 
een strenge orientatie had: het was in zijn lengte-richting zuiver w est-oost gericht. H iertegen- 
over staat zelfs een geheel anders gerichte ligging van het R aadhuis en het M unster, zodat de 
aanleg van de straten en de rooilijnen van de huizen geheel afw ijkend werden.

V oor Nijmegen werd aangenom en - soms werd dit w oordelijk uitgesproken, meestal was het 
stilzwijgend in de opvatting ingebouwd - dat K arel de G ro te  een nieuw paleis te N oviom agus 
bouw de wat dan , al schem erde N oyon wel op de ach tergrond , als een argum ent te m eer werd 
aangevoeld dat hij dat paleis neerzette op een nieuwe plaats. K aem m erer, die een uitstekende 
studie schreef over karolingisch A ken, heeft deze onduidelijkheid op afdoende wijze opgelost 
door een bijzonderheid uit de frankische annalen naar voren te halen. De merovingische ko
ningen hadden altijd in hout gebouw d; dat was trouw ens het overwegend bouw m ateriaal voor- 
dat in het eigen land de bouw steen ontdek t o f van elders gei'mporteerd was. Karel de G rote 
voerde een nieuwe bouwstijl in; zowel voor Aken als voor N oyon verm elden de bronnen, dat hij 
“ ex topho  lapide” bouw de, met tufsteen. De u itdrukkelijke verm elding van het m ateriaal, dat 
overigens al langer bekend en voor kerken gebruikelijk was, had de bedoeling duidelijk te m a
ken, dat de koning een nieuwe bouw m ethode voorstond, wat voor een deel ook ten grondslag 
ligt aan  de lof, die E inhard de nieuwe paleizen geeft. Evenals te N oyon, w aar het primitieve 
merovingisch houten paleis voor de helft doo r een k looster was bezet, verving hij het houten 
paleis van A ken door een in steen. “ N ieuw ” duidt derhalve allerm inst op een nieuwe plaats.

Het kerkelijk centrum  van de Akense palts werd gevorm d doo r de koninklijke kapel, die nog in 
de achthoekige centraalbouw  van het M unster bew aard is gebleven. Zij werd in het ja a r  805 
door paus Leo III ingewijd. Vroeger had zij langwerpige noord - en zuid-vleugels, die verm oede
lijk als woningen van de hofgeestelijken dienden. In het geheel zag de m iddeleeuwer, naar ana- 
logie met het pauselijk paleis te Rome, het L ateraan  van het noorden. De kerk was toegewijd 
aan de H. M oeder G od’s; volgens E inhard was zij het voornaam ste bouw w erk van de keizer. De 
binnenzijde van de achthoek draagt het achtregelig vers van Alcuinus, dat eindigt met “ Quod 
C arolus princeps condidit” , het bouw werk dat keizer Karel stichtte, een nom inatieve verm el
ding van de bouwheer. De bouw  bestaat uit twee verdiepingen. Op de bovengalerij bevond zich 
de kapel van Karel de G rote; deze loge was voor de keizer en zijn gevolg de hofkerk. H ier w ordt 
nog K arel’s m arm eren troon  bew aard, die een der voornaam ste sym bolen van het duitse rijk 
werd en w aar vanaf 936 tot 1531 de gekroonde koningen bezit nam en van de rechtsm acht. De
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Kaart 30.

Rond de residentie van Aken lagen verschillende dom einen, die gerekend werd tot 
de aanhang van een karolingische residentie en de leefbaarheid van deze. Het 
areaal van Aken blijkt tot ver in Luxemburg te reiken. In Nijmegen ontbreekt dit 
essentieel kenmerk en dit onmisbare geheel. N och in Nijm egen, noch in de naaste 
o f verre om geving heeft enig dom ein bestaan, ook niet het gefantaseerde Bechi dat 
elders lag. Er stond, althans volgens het Bronnenboek, alleen een paleis. Het is 
meesterlijk in het selekteren en overslaan van teksten, maar het zet in Nijmegen  
een paleis neer zonder middelen van bestaan en zonder brood op de plank.

362



kerk o f kapel was door een overdekte gang m et het paleis verbonden.

Ten westen van de palts lag het frankische dorp , dat de boeren “ A cha” noem den, wat w ater be- 
tekent. De naam  Asciburgia van de Peutinger-kaart o f A sciburgium  bij Ptolemeus heeft de
zelfde afleiding. D e latere latinisering van de naam  in “ Aquis” (aqua - w ater) heeft de oorspron- 
kelijke betekenis zeer getrouw  vast gehouden, wat in A ken geen w onder is, om dat dit doo r de 
w arm e bronnen dwingend werd opgelegd. H et Calonem - W arm e Bron van het Itinerarium  
A ntonini zal wel niet als een gangbare p laatsnaam  mogen w orden opgevat doch als een om- 
schrijving, die voor de tijdgenoten duidelijk was. Zo duidelijk was zij ook weer niet, d aa r het 
bijna 20 eeuwen heeft geduurd alvorens zij werd doorzien. H et frankische dorp  heeft in oude 
toponiem en en straatnam en relikten achtergelaten. A an de V ism arkt stond het “ G rashaus” , 
w aarvan de voorgevel nog in het S tadsarchief bew aard is. De open plaats achter dit gebouw 
heette het “ G ras” . De naam  wijst op de vroegere dorpsplaats, het m iddelpunt van een boeren- 
dorp. V oorbij het G rashaus loopt de Schmiedgasse; de sm id was immers een der voornaam ste 
handw erkers tem idden van boerenbedrijven. Deze straa t voert n aar de vroegere R aderm arkt, 
nu M unsterplaats geheten, w aar de rad- en w agenm akers hun beroep uitoefenden, dat-ook 
nauw  met de boerenarbeid verbonden was.

Het dorp  Aken was een eenheid, die meer betekende dan  een toevallige sam envoeging van ele- 
menten. Reeds vroeg vorm de deze gem eenschap een kerkelijke gem eente, die het voorlopig niet 
b racht tot een eigen kerk, die trouw ens helem aal niet nodig was d aar het M unster alle voor- 
zieningen had en genoeg ruim te kon bieden. T ot aan  de Franse Tijd (1793) werden allekinderen 
van A ken in de doopkapel van het M unster gedoopt. Die doopkerk  bestond reeds voor de bouw  
van de paltskapel en werd bij de bouw  van het M unster daarinopgenom en. H aar ingang lag niet 
aan de zijde van de D om hof, m aar m erkwaardigerw ijs aan  de kan t van het vroegere frankische 
dorp.

Na Karel de G rote heeft Lodewijk de Vrome nog veel belangstelling voor Aken getoond. D aar
na zakt de aandach t van de koningen en keizers zich tbaar af en kom t de residentie telkens zeld- 
zam er in de geschreven bronnen voor. Opeens echter staat A ken weer in het m iddelpunt van de 
belangstelling, en krijgt de stad een politieke rol toebedeeld, w aardoor zij zelf ook een nieuwe 
opgang m aakte. V oor het Kerstfeest van het ja a r 1165 had Frederik B arbarossa een rijksdag te  
Aken bijeengeroepen, om er doo r de heiligverklaring van zijn roem rijke voorganger Karel de 
G rote zijn tegenstander, paus A lexander III, een slag toe te brengen. Frederik B arbarossa ken- 
nende, mag men hierin tevens een knipoog tegen een van zijn opvolgers zien in de richting van 
een aureool voor hemzelf. O tto  III had reeds in het ja a r  1000 het g raf van de grote keizer laten 
openen, om de dode zijn bijzondere verering te betuigen. In 1165 is het gebeente d o o rd e  tegen- 
paus Paschalis uit het keizersgraf in de paltskapel verheven en op het a ltaa r ter verering uitge- 
stald. Deze met een politieke bedoeling uitgesproken heiligverklaring van Karel de G rote is 
door Rome nooit bevestigd, m aar ook niet tegengesproken; zij werd stilzwijgend geduld voor de 
oude bisdom m en Luik en Salzburg, de enige trouw ens w aar de keizer nadien als heilige is ver- 
eerd, Een heiligverklaring was in die tijd overigens geen exclusief privilege van de paus; een lo- 
kale bisschop kon relieken van een doo r het volk als heilige beschouw de persoon “ op het a ltaar 
verheffen” , d.w.z. ter publieke verering toelaten, wat in feite gelijkstond met een heiligverkla
ring, althans zo werd opgevat. Later is het kerkelijk recht m eer onderscheid gaan m aken; dan 
m ocht een bisschop wel een devotie toelaten, in tweede instantie gevolgd doo r een verheffing 
van de relieken, m aar was de echte heiligverklaring aan de paus voorbehouden. In dit licht 
w ordt het ook begrijpelijk, w aarom  Rome zich niet d ruk  heeft gem aakt over de heiligverklaring 
van Karel de G rote. Het was meer verbolgen over de politiek van de keizer en de tegenpaus dan 
om een heilige m inder o f meer.
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V oor deze gelegenheid heeft Frederik B arbarossa het paleis van A ken en het M unster laten op- 
knappen. Een ingrijpende restauratie o f verbouw ing was niet aan de orde, d aar de palts er nog 
stond  zoals in de tijd van Karel de G ro te , al zeggen enige berichten dat hij onderkom en en ver- 
w aarloosd was, B arbarossa schonk aan  het M unster de befaam de kroonluchter, nog te Aken 
aanwezig, die als een achthoekige p lattegrond van de kerk in het midden hangt, en gesierd is met 
een zestien-regelig vers, beginnend met de w oorden: “ Celica Jherusalem  signatur imagine ta li” - 
het hemelse Jeruzalem  w ordt doo r zulk beeld getekend. H et vers bevat een toespeling op de 
A pocalyps van St, Jan , die opstijgend in  de hemel het visioen zag van de glorievolle, overwin- 
nende Christus. Karel de G rote w ordt niet met nam e genoem d. Wel w ordt gezegd, dat Frederik 
het “ achthoekig koninklijk geschenk” m et een kroon  van gelijke vorm  vereert en aan de H. 
M aagd opdraagt. H et vers eindigt met een bede to t de “ Stella M aris” , dat zij de m ilddadige 
Frederik en zijn vrouw  Beatrix welwillend moge beschouw en. O ndanks dit alles was de “ res
tau ra tie” door B arbarossa van A ken als duitse residentie weinig spektakulair, en realiseerde 
men zich nadien, toen Aken weer geheel als rijksstad en kroningsstad in ere was hersteld, nog 
m inder d a t Frederik B arbarossa in feite de oude residentie van Aken opnieuw in het duitse rijk 
had ingeschakeld.

N aast de heiligverklaring van de grondlegger (althans zo werd Karel de G rote beschouw d) van 
de residentie, verkreeg de stad Aken een nieuwe rechtsvrijheid, het zogenaam de Karel-privilege, 
dat op 8 januari 1166 is verleend. Na een uitvoerig voorw oord, w aarin de legende is verwerkt 
over de ontdekking van de warme bronnen te A ken d o o r een rom eins vorst, G ranus genaam d 
(vandaar A quisgranum ), en hun w ederontdekking d o o r K arel de G rote, volgt de tekst, die de 
diepste zin van het nieuwe privilege inhoudt: “N iet alleen de geestelijken en leken, m aar ook 
alle inwoners en alien, die zich hier vestigen, zullen voortaan  onder een zekere en vrije wet zon
der enige d ienstbaarheid hier mogen leven. N iem and die van grootvader o f oerouder a f  to t deze 
koningszetel behoort, zelfs als hij elders verblijft, m ag doo r een koning o f keizer in leenroerig- 
heid worden gebrach t” . Met de vroegere vrijen, de geestelijken en leken van de parochie Aken, 
inw oners van de palts en van de stad. H ierdoor werd van het dorp , het M unster en de palts een 
nieuwe en grotere rechtsgem eenschap gevorm d: de stad. Het Karel-privilege is voor Aken het 
eerste en voornaam ste stadsrecht, dat later ontelbare m alen d o o r koningen en keizers is be- 
vestigd. Aken heeft tot aan het einde van het oude regiem (ca. 1793) onder dit s ta tuu t geleefd. 
Na het Karel-privilege nam  Aken een wapen aan met een afbeelding van de keizer; zie p. 000.

De bedoeling van dit hoofdstuk , nam elijk het vergelijken van de twee residenties, is eigenlijk 
onm ogelijk, daar Nijmegen niets, volstrekt niets te bieden heeft om  met karolingisch Aken ver- 
geleken te kunnen worden. Is er archeologisch al geen spoo r te vinden van een karolingische 
palts, nog m inder zijn te Nijmegen historische, topografische, zelfs geen literaire o f legendari- 
sche relikten aan  te wijzen. In de rechtsverhoudingen van de stad , haar positie in het duitse rijk 
en de rechten van de inwoners, leek het a f  en toe erop, dat toch een bepaalde gelijkvormigheid 
en gelijkwaardigheid tussen Nijmegen en Aken had  bestaan. O f en in hoeverre dit ju ist was, 
w ordt het volgende onderwerp.
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17. POLITIEK MISBRUIK VAN EEN MYTHE

De eerste oorkonde van Nijmegen, w aardoor de stad zekere rechten verwierf, dateert van 1230; 
laten we het eens precies uittellen: 4 1/ ,  eeuw na het zogenaam de paleis van Karel de G rote! De 
koningen en keizers van de Karolingers en het duitse rijk zouden vier eeuwen in een residentie 
vertoefd hebben, die volgens het B ronnenboek van Nijm egen zo veelvuldig in de bronnen voor- 
kom t, en er nooit aan gedacht hebben die stad eens een gunst te sehenken. H et is moeilijk aan te 
nemen. Het gaat er helem aal niet in, dat de N ijm egenaren er nooit een gevraagd zouden hebben, 
d it volkje dat er toch een handje aan had zich een en ander toe te eigenen. K oning H endrik (VII) 
verleende in 1230 voor het eerst enige rechten aan  Nijm egen. M en late zich niet misleiden door 
de suspens, dat vroegere oorkonden wellicht verloren zijngegaan. In datgeva l zouden zij op z’n 
m inst in latere oorkonden vermeld zijn geworden, w aarschijnlijk zelfs geheel ge'fnsereerd (let- 
terlijk van w oord to t w oord aangehaald) zijn. Die van 1230 is de eerste, al rijkelijk laat na de 
stichting van de stad  om streeks 1125, en zelfs onbegrijpelijk laat na de bouw  van de burcht van 
B arbarossa in 1155 en de verheffing van Nijmegen to t duitse residentie.

Bij het interpreteren van een koninklijke gunstbrief m oet een streng onderscheid gem aakt w or
den tussen wat gevraagd wordt en wat uiteindelijk verkregen werd. H et begin van-de oorkonde 
van 1230 geeft weer wat de burgers van Nijm egen vroegen, nam elijk “ om die rechten en vrijhe- 
den te verkrijgen, waarmee Aken en andere steden van het rijk van ons en van het rijk doo r onze 
voorzaten, koningen en keizers begiftigd zijn, dat die ook hen en hun stad  gegeven mogen wor
den, met de verzekering dat daaru it voor ons en het rijk profijt en niet weinig eer zou voortko- 
m en” . D it was de korte sam envatting van de suppliek van Nijmegen. “ N os vero” , wij echter, 
zegt de koning als tegenstelling en als kennelijke afzw akking, verlenen hen alle rechten en vrij- 
heden, zodat zij zonder enige betaling van tol vrij m et hun goederen, over land als over water, 
door ons gehele rijk mogen gaan. Tevens verleende hij hen de gunst, dat zij de mensen, die naar 
hen toe wilden gaan om zich daar te vestigen, als medeburgers mochten aannemen, en dat nie- 
m and hen in deze twee voorrechten, vrijheid van to! en het aan trekken  van nieuwe burgers, 
m ocht hinderen, o f daarvoor iets m ocht afpersen.

De verlening van het recht klinkt derhalve geheel anders dan de vraag. Van A ken is geen sprake 
meer. In  feite krijgt Nijmegen alleen een bepaalde tolvrijheid en het recht om nieuwe burgers 
aan te nemen. D it laatste was eigenlijk van m eer belang dan  het eerste, en het was niet eens door 
Nijmegen gevraagd! Het hield namelijk in, dat N ijmegen als stad werd erkend.al is de oorkonde 
geen form ele verlening van stadsrecht. Een echt stadsrecht om vatte m eer, zoals de zelfstandig- 
heid van de stad, bepalingen over het burgerlijk en rechterlijk bestuur, de verhouding to t de 
landsheer, verlof to t om m uring van de stad, de regeling van de financiele verhouding tussen 
stad en landsbestuur, de dienstverlening in geval van oorlog of andere dreigende om standig- 
heden. In Nijmegen is gebeurd wat ook in tal van andere gevallen te signaleren is, namelijk dat 
de nederzetting stilaan de allure van stad gekregen had en zich ook als stad was gaan gedragen, 
terwijl zij feitelijk nooit het form ele stadsrecht met zoveel w oorden gekregen had. Zijdelings 
echter, w anneer een koning o f keizer verlof gaf om  nieuwe burgers aan  te nemen, erkende hij in 
feite het sta tuu t van de stad. H ad een stad dit eenm aal bereikt, dan  kon dit moeilijk terugge-
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draaid  worden. S trikt genomen, m oet de oorkonde van H endrik  V II nog scherper ontleed w or
den. De koning heeft klaarblijkelijk zo geredeneerd: het is me nogal wat, wat Nijmegen vraagt, 
de volledige gelijkschakeling met A ken en de andere steden van het rijk. Zo meteen wil het ook 
nog rijksstad worden! Zoiets is moeilijk te geven; ik zou me trouw ens niet wagen aan  een o o r
konde, w aarin een automatische aftapping van rechten besloten ligt. Zelfs als ik dat in een royale 
bui zou toestaan, zou ik zulks nooit doo r mijn kanselarij krijgen. Bovendien heeft een van mijn 
raadslieden mij toegefluisterd, dat Nijmegen form eel niet eens stad is. M aar enfin, er staat een 
burch t van het rijk, en overigens kan het dienstig zijn dat zich daar een duitse stad ontw ikkelt. 
L aat ik Nijmegen dan iets geven, w aar het m eer aan heeft dan  een oratorische frase, die juridisch 
trouw ens niet kan, de stad als stad erkennen en h aar de tolvrijheid geven van de andere steden. 
Deze gang van zaken en het feit dat de oorkonde van 1230 niet naar een voorafgaande verwijst, 
bewijzen dat deze oorkonde de eerste is geweest die Nijmegen verkreeg. Tussen 1125 en 1230 
had de plaats zich opgewerkt to t stad , die eindelijk een zijdelingse en niet eens direkte erkenning 
kreeg.

Nijmegen heeft na de verpanding van de burch t aan  G elre een eeuwenlange en hopeloze strijd 
geleverd om  zich aan de politieke gevolgen daarvan te onttrekken. D oor de oorkonde van 1230 
leek een schoon begin gem aakt te zijn om  te kom en to t een gelijkschakeling met de duitse ste
den, wat nadien als het argum ent werd aangegrepen om te ontkom en aan de greep van Gelre. 
Indrukw ekkend lijkt de serie oorkonden  en privileges die Nijmegen bezit. Zij werden verleend 
door: Hendik VII in 1230; Richard in 1257; Rudolf in 1282; twee stuks, w aarvan een m et een dui- 
delijke strekking tegen Gelre; Albert in 1304; Hendrik VII in 1310; Lodew'ijk IV in  1324en 1338; 
Karel IV in 1349 en 1357; de laa tste isdezogenaam de G ouden Bui; Wenceslausin 1384; Frederik 
III in 1442; Karel V in 1549 en Rudolf II in 1576.

D o o r hun aanta l, term en, zegels en afkom st zouden deze keizerlijke oorkonden  een geweldige 
indruk  kunnen m aken. M en moet zich echter niet laten verblinden door de figuren van de oor- 
konders bij het nawegen van het juiste gewicht van de in h o u d en h e t effektieve nut voor de stad. 
Als eerste intrigerende vraag dringt zich immers op, waarom zoveel koningen en keizers in de 
serie ontbreken. Er zijn geen oorkonden o f bevestigingen (we beginnen bij 1125) van de vol
gende vorsten: Koenraad III (1138-1152); Frederik I (1152-1190): Hendrik VI (1190-1197); 
Philips van Zwaben (1198-1208); Otto IV (1208-1218); Frederik II (1218-1250); Koenraad IV 
(1250-1254); Willem II (1250-1256); Adolf van Nassau (1291-1298); Ruprecht (1400-1410); Sigis- 
mund (1410-1437); Albrecht II (1438-1439); Maximiliaan I (1493-1519); Ferdinand I (1556-1564) 
en Maximiliaan II (1564-1576). Tegenover 11 koningen van het duitse rijk, d iede rechten van de 
stad  bevestigd hebben, staan er 15 die zich niet verw aardigd hebben Nijmegen een gunstbrief te 
schenken. D it feit heeft een heel simpele verklaring. Uit het gehele rijtje van wel en niet verleen- 
de oorkonden  blijkt zonneklaar, dat N ijmegen deze gunstbrieven gevraagd heeft in perioden 
w aar de stad  in de verdrukking van Gelre stond, zoals na 1250, toen de gevolgen van de verpan
ding begonnen door te dringen; tegen het einde van de 13e eeuw, toen het duidelijk werd dat de 
stad  de hertog van G ulik-G elre volledig als haar heer m oest erkennen; om streeks 1440, toen de 
stad  om politieke redenen weer sterker tegen Aken ging aanleunen, en om streeks 1543, toen 
G elre verloren dreigde te gaan in de politiek van Karel V. H et is m eer dan opvallend, het is w aar
schijnlijk alles bepalend, dat de stad ju ist in de perioden, w aar zij ak tief bezig was zich tegen 
G elre a f  te zetten, koninklijke gunstbrieven vroeg en verkreeg, en dat er geen aanwezig zijn uit 
de perioden, w aar het aktie-voeren tegen G elre en het nadruk  leggen op het zogenaam d statuut 
van duitse stad m inder aktueel waren. In het volgend hoofdstuk zullen wij zien, dat de filiatie 
met Aken deze chronologie zeer nauw keurig volgt.

W aarschijnlijk behoeft men niet eens naar diepere politieke achtergronden te zoeken, om te
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verklaren w aarom  zoveel koningen verstek lieten gaan. Wel m oet nog een opm erking worden 
gem aakt over de eerste oorkonde van 1230. S taatsrechtelijk  gezien, kan  im mers bij de eerste 
privilege-brief van H endrik  VII uit 1230 een groot vraagteken w orden gezet. Deze koning, zoon 
van keizer Frederik II, was in 1220 doo r zijn vader m et het bestuur van D uitsland belast. Hij 
voerde een wanbeleid van willekeur, onverantw oorde concessies, verbreken van beloften, dub- 
belzinnige politiek tegenover de keizer en de andere vorsten en zelfs verraad , zodat hij in 1235 
do o r zijn vader afgezet en verbannen werd naar Sicilie, w aar hij in 1242 zelfm oord pleegde. De 
rechtm atigheid van zijn gunstbrief aan  Nijmegen schijnt daarna  niet ter diskussie gesteld te zijn, 
w aarschijnlijk om dat dit niet als een belangrijke zaak naast zijn echte vergrijpen werd opgevat. 
O pvallend is wel, dat noch keizer Frederik III, die to t 1250 regeerde, noch diens opvolgers 
K oenraad IV en Willem II to t 1256 de oorkonde van 1230 bevestigd hebben, wat voor het eerst 
gebeurde d o o r R ichard in 1257, die verwijst naar de oorkonde van H endrik , w aardoor diens 
akte in elk geval gesanktioneerd werd, zelfs als zij in 1230 niet geheel rechtm atig was geweest. 
V reem d blijft dan toch, dat Nijmegen die sanktie niet vroeger heeft gevraagd, daar de stad zeer 
goed wist dat de handelingen van H endrik  niet voor iedereen onverdacht w aren. K laarblijkelijk 
heeft de stad zich een tijd rustig gehouden, om  niet de kans te lopen dat de oorkonde van 1230 
ingetrokken zou worden. Bij de bevestiging van 1257 dacht n iem and m eer aan de slechte koning 
H endrik.

De latere koninklijke gunstbrieven waren in de meeste gevallen niets anders dan  oratorische uit- 
latingen van de welwillendheid van de vorsten, gunstbrieven w aaraan dikwijls het verlangen 
n aar een tegenprestatie in de vorm  van politieke steun ten grondslag lag, die kort na de kroning 
vanuit de koninklijke kanselarij over het rijk werden verspreid, als het ware aan  de lopende 
band. Nijm egen begon zich tegen het begin van de 14e eeuw te ontw ikkelen tot een stad, die in 
politiek opzicht meetelde en ekonom isch de vleugels ver had  uitgeslagen. N iettegenstaande de 
keizerlijke brieven heeft het de strijd  om de onafhankelijkheid tegen Gelre verloren; zelfs het 
voortdurend  ham eren op het sta tuu t van duitse stad , een reeds lang achterhaald  feit, heeft niets 
m eer gebaat. A an de eerste rechten van 1230, bestaande uit tolvrijheid in het duitse rijk en een 
slechts zijdelings bevestigd recht van zelfbestuur, is later weinig substantieels toegevoegd. De 
nadelige gevolgen van de verpanding konden door geen keizerlijke brief, hoe hoog gestemd 
ook, verhinderd w orden zolang de verpanding niet ongedaan en de pandsom  aan G elre geresti- 
tueerd was. Nijmegen en het rijk van Nijmegen lagen de keizers niet na aan  het hart; een terug- 
koop van het pand is nooit overwogen.

O ok in de latere keizerlijke gunstbrieven m oet, evenals in die van 1230, een scherp onderscheid 
gem aakt w orden tussen de inleiding en de werkelijke beschikking. In bijna alle Nijmeegse privi- 
lege-brieven valt het op, dat in het eerste deel een gelijkschakeling met A ken en andere steden 
van het rijk in fraaie volzinnen w ordt verm eld. D e tweede gedeelten ,de eigenlijke verlening van 
het recht, zijn meestal in heel wat nuchterder term en gesteld; slechts een enkele m aal bevatten 
zij een verwijzing naar de rechten van Aken. Nijm egen heeft bij herhaling om een volledige ge
lijkschakeling met A ken gevraagd, doch hierop vrijwel nooit de keizerlijke sanktie verkregen. 
De Nijmeegse m agistraat, de burgerij en de latere historici hebben de draagw ijdte van de oor
konden sterk overdreven. W anneer men ten onrechte uit de akte van 1230 de titel van rijksstad 
zuigt, kan het niet uitblijven dat met zo’n fraai vertrekpun t ook  de latere oorkonden  fundam en- 
teel w orden misverstaan. D oor al die oo rkonden  loopt trouw ens een rode d raad , die moeilijk 
te zien is om dat hij er niet is, en die desondanks als een rode draad  m oet w orden opgevat, nam e
lijk d a t bij al deze pogingen van Nijmegen om  zich los te wringen van G elre, een eigen zelfstan- 
digheid te krijgen en als duitse stad erkend te w orden, de stad zich nooit beroepen heeft op haar 
zogenaamde karolingsche afkomst. T rouw ens, zij kon het niet doen, om dat dit denkbeeld to t ver 
in de 15e eeuw nog bij niem and in N ijm egen, in H olland o f G elre opgekom en was. Men heeft
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altijd gedacht, dat Nijmegen zich juist met dit m otief altijd aan  A ken heeft geprobeerd op te 
trekken. O ok dat was onjuist, om dat dit m otief nog to taal onbekend was. Toen het m isverstand 
in de loop van de 15e eeuw begon doo r te sijpelen en tenslotte ca. 1480 door V an Berchen kei- 
hard  werd neergeschreven, wel te verstaan vo o rd e  eerste keer in Nijmegen en N ederland, waren 
de politieke ontw ikkelingen en de ondergeschiktheid van Nijmegen aan Gelre zo gestabiliseerd, 
dat Nijmegen wel begreep met een beroep op de zogenaam de vroegere karolingsche residentie 
niets meer te zullen bereiken.

Hoe verder de tijd voortging, des te kategorischer w erd de verlening van rechten aan Nijmegen, 
ofschoon de stad hoe langer hoe m eer van het duitse rijk los groeide. B lijkbaar hebben de kei- 
zers er a ltijddoor m inder bezw aar tegen gehad, om  de stad  in h aar verlangens tegem oet te ko
men. W ant een stad, aan Gelre verpand en daard o o r in toom  gehouden, zou niet licht to t mis- 
bruik  van haar m acht geraken en in het rijk een positie verwerven die de keizer niet welkom was. 
Om het feit, dat zij de stadillusies gaven, hebben zij zich b lijkbaar niet d rukgem aak t. In het ja a r 
1355 verleende koning Karel nieuwe voorrechten aan Aken. Deze brief kwam  pas na ongeveer 
een eeuw ter kennis van de stad N ijm egen, toen hij ook voor Nijmegen van kracht werd ver- 
k laard . Op dat tijdstip kon hij vanzelfsprekend niet m eer de draagw ijdte hebben die hij ten tijde 
van zijn uitvaardiging had. Het Nijmeegs recht werd verrijkt met een antiek geschrift, dat weinig 
o f geen praktische betekenis had. Overigens werd deze oorkonde op het tweede p lan terugge- 
drongen door de privileges van Frederik III, in 1442 zowel aan Aken als aan Nijmegen verleend. 
Op 21 jun i van dat ja a r verleende de keizer aan A ken de bevestiging en uitbreiding van de rech
ten, door de vroegere keizers geschonken. Op 11 augustus volgde een oorkonde voor de stad  
Nijmegen. H ierin worden slechts enkele punten  van het stadsrecht met nam e genoem d. Wel 
staat erin dat ook voor Nijmegen m ocht gelden wat de keizer onlangs aan A ken had toegezegd 
“ alsof die brief van woord tot woord hier ingevoegd was” . D it is een spraakvorm , die niet al te let- 
terlijk m oet worden opgevat. D at Nijmegen in het m idden van de 15e eeuw nog beschouwd 
werd tot het duitse rijk te behoren, was slechts een historische herinnering, die geen enkele p rak 
tische konsekw entie had voor het wezen en de zelfstandigheid van de stad. W aarschijnlijk heeft 
keizer Frederik, en met hem andere koningen en keizers, een brede, veel en niets zeggende for- 
mule gekozen, dat Nijmegen volgens de rechten van A ken m ocht leven, om dat hij wist hoe 
moeilijk Nijmegen dit kon verwerkelijken. De stad m oest er dan m aar van m aken, wat zij in 
h aar eigenaardige positie bereiken kon.

Van keizer R uldof II verkreeg Nijmegen in 1576, weer vlak na de kroning, een privilege-brief, 
die al de andere in de schaduw stelde, en de band tussen Nijmegen en A ken en de gelijkwaardig- 
heid van de beide steden zo nadrukkelijk  u itspreekt als tevoren nooit was geschied. In deze brief 
nam  de keizer de door Frederik II in 1442 aan A ken verleende oorkonde in haar geheel op en 
voegde eraan toe, dat dit alles onveranderd  en letterlijk voor Nijmegen zou gelden. H ieruit zou 
men een volledige gelijkschakeling tussen de twee steden mogen aflezen, de uiteindelijke vol- 
doening van het streven van Nijmegen gedurende enige eeuwen, ware het niet, dat deze oor
konde uitgegeven is in een tijd dat het keizerlijk gezag vrijwel niets m eer betekende in de Neder- 
landen. De oorkonde van 1576 is niets anders dan  een stukje kanselarij-proza over verouderde 
historische toestanden, die in een irreele m achtsuiting als herstelbaar werden opgevat. M en kan 
zich zelfs afvragen, o f de oorkonde van 1576 nog het fundament van rechtsgeldigheid had, daar 
G elre zijn gehoorzaam heid aan het keizerlijk gezag al had opgezegd. De schoonste en de verst 
gaande privilege-oorkonde van Nijmegen staat het zw akst, en in zoverre typeert zij ook het dui- 
delijkst de serie van de privileges als een kollektie welwillende geschriften, w aaraan de stad b it
ter weinig praktische en effektieve gevolgen heeft kunnen ontlenen.
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18. N IJM EG EN  IS N O O IT  RIJKSSTAD GEW EEST

Sommige historici, w aaronder de auteurs van het B ronnenboek, aan  wie de elem entaire kennis 
van de middeleeuwse staatsinstellingen blijkt te ontbreken , hebben uit de oorkonde van 1230 
afgeleid, dat Nijmegen vrije rijksstad was. In de oorkonde s taa t geen w oord over dit statuut. 
Vanzelfsprekend kan het niet w orden afgeleid uit de w oorden van de suppliek, w aarin Nijmegen 
vroeg om in bepaalde zaken gelijkberechtigd te w orden m et “ A ken en andere steden van ons en 
van het rijk” . In het latijn staat: “ A quisgranum  et aliae nostrae civ itateset im perii” . H et Bron
nenboek vertaalt dit met “ rijkssteden” , wat taalkundig  al fou t is, en hup, Nijmegen is ook rijks
stad. De Nijm egenaren bedoelden in 1230 al niet rijksstad; de koning nog m inder, w ant in de 
eigenlijke beschikking kom t de form ule “ A ken en de andere steden van het rijk” niet eens meer 
voor. “ Het V alkhof te N ijmegen” , in 1980 verschenen om  de goegemeente weer een karolin
gische hersenspoeling te geven, bevat op de bladzijden 19 to t 29 enige artikelen, w aarin N ijm e
gen als rijksstad voorgesteld en met andere steden vergeleken w ordt. H et zijn elf bladzijden vol 
onzin, die als niet geschreven m oeten w orden beschouw d, zo fundam enteel hebben zij de plank 
misgeslagen. Ten eerste is geen beginnen aan het weerleggen van de onjuistheden, zoals het pre- 
senteren van en het vergelijken met steden, die evenmin als Nijmegen rijksstad zijn geweest. Ten 
tweede worden m untrecht, tolvrijdom , hulde, keur, m ark t, relatie met A ken, “ stadslucht” , ei
gen rechters, verpanding, enz. als kenm erken van een rijksstad opgediend, zaken die daarm ee 
niets te  m aken hebben. Ten derde, en dat is het meest dodelijke pun t van kritiek: er w ordt een 
volslagen onjuiste definitie van de rijksstad gegeven en gehanteerd, terwijl het belangrijkste en 
essentiele facet geen enkele m aal is vernoem d, derhalve niet werd opgem erkt. H oe een gelderse 
stad, wat Nijmegen na 1247 zonder de minste twijfel was, tevens rijksstad kan zijn, een contra- 
dictio in term inis, laten de auteurs m aar zweven. In p laats van zulke enorm e bokken te schieten, 
had het Instituu t voor M iddeleeuwse Geschiedenis van Nijm egen er beter aan gedaan te rade te 
gaan bij zijn buurm an de Rechtsfakulteit. D an  w aren zijn erbarm elijke bladzijden niet geschre
ven gew orden en had ook de kans bestaan  dat het eindelijk eens inzicht gekregen had in de ware 
geschiedenis van Nijmegen.

Het sta tuu t van rijksstad hield heel wat m eer en heel wat anders in dan de tolvrijdom  en het 
burgerrecht uit de oorkonde van 1230. H et betekende d a t een rijksstad geen andere opperheer 
erkende dan de koning of keizer, zodat zij de souvereiniteit bezat over haar grondgebied. D aar- 
tegenover stond de erkenning als zodanig doo r de koning o f keizer en het gehele rijk, en de be
scherm ing voor het geval de souvereiniteit door anderen werd aangetast. Een ander belangrijk 
gevolg van het sta tuu t rijksstad was dat zij een zetel had in de Rijksdag, w aar de rijkssteden een 
even zware stem hadden als de keurvorsten en de rijksvorsten. De Rijksdag had te beslissen 
over: veldtochten, rijksbelastingen, verheffingen in de rijksvorstenstand, rijksgoederen, nieuwe 
wetten en andere zaken die het gehele rijk aangingen. Sedert de 15e eeuw bestond de Rijksdag 
uit drie colleges: van de rijkssteden, van de keurvorsten en van de rijksvorsten. In principe was 
de koning o f  keizer in veel zaken afhankelijk  van de Rijksdag, m aar aangezien hij de m an was 
die de Rijksdag bijeen m oest roepen, schortte er dikwijls wat aan de sam enwerking.

Nijmegen is nooit op een Rijksdag aanwezig geweest. H et heeft nooit deelgenom en aan enige mili
taire operatie van het duitse rijk, tenzij als ondergeschikte van Gelre. M en behoeft trouwens
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geen andere argum enten m eer te zoeken, d aar de titel van rijksstad kategorisch en afdoende 
w ordt tegengesproken door de reeds in 1247 volgende verpanding van de burch t van Nijmegen, 
w aarvan de akte weliswaar niet u itdrukkelijk  zegt d a t de stad ook eronder begrepen was, doch 
wat er onafw endbaar aan vast zat, zoals de feiten trouw ens hebben aangetoond. Nijmegen heeft 
gepoogd zich tegen die gevolgen te weren, m aar het had  geen been om  op te staan , zeker niet de 
titel van rijksstad. Im mers, de verpanding van een rijksstad zou doo r het duitse rijk en zeker 
door de andere rijkssteden als een m isdrijf tegen het rijk zijn opgevat. De enige m aal, dat Nij
megen in verband met een Rijksdag is genoem d, was in 1543, toen de stadsbode G errit van Ra- 
venstein een reis m aakte naar de R ijksdag van N eurenberg. W at precies diens opdrach t is ge
weest, vinden we niet vermeld. W aarschijnlijk ging het er toen alleen om, politiek nieuws te ver- 
nem en in verband met de dreigende onderw erping van G elre en andere gewesten voor de Bour- 
gondische konceptie van Karel V. In  deze ja ren  was Nijm egen druk  bezig nadruk  te leggen op de 
parallel met Aken; de filiatie met A ken w erd nieuw leven ingeblazen en op het stadhuis van N ij
megen penden de klerken ijverig de oorkonden  van A ken over. Uit de zending van een stads
bode naar N eurenberg kan geen vertegenw oordiging van een rijksstad w orden afgeleid; tegen- 
over de andere feiten krijgt de reis toch enig relief. Als archivaris trek ik hier een volgende dode- 
lijke konklusie voor de auteurs van de rijksstad-theorie en vooral voor hun leider Leupen. W an
neer zo ’n belangrijke en essentiele thesis voor een stad  w ordt gesteld, is het wel zaak om uit de 
stadsarchieven bewijzen daarvoor aan te dragen, m aar deze primaire bron hebben zij glansrijk 
overgeslagen.

A fdoende is ook dat Nijmegen zich in zijn strijd tegen G elre en zijn zucht naar onafhankelijk- 
heid nooit beroepen heeft op de titel van rijksstad. D at zou toch het argum ent bij uitstek zijn 
geweest om zijn aspiraties kracht bij te zetten en de overheersing van G elre a f  te houden. De 
stad laat het w oord “ rijksstad” voor de eerste m aal in 1571 vallen, men zou bijna zeggen in aller- 
laatste vertwijfeling, om dat het sta tuu t op dat tijdstip in D uitsland  al niet veel m eer betekende 
en het doo r allerlei om standigheden m eer ekonom ische dan  staatsrechtelijke inhoud gekregen 
had. Nijmegen haalde vijf eeuwen na datum voor het eerst het paard  “ rijksstad” van stal. Het 
was even onw aar als het karolingische paard , dat het zelfs zeven eeuwen na datum op het V alk
hof liet opdraven aan de hand  van de kannunik  Willem van Berchen. De Nijmeegse U niversiteit 
tenslotte zet een enorm e bralpartij ov erd e  “ rijksstad” op touw , teneinde het goedgelovig volk 
te blijven verblinden met onw are voorstellingen.

STADSLUCHT

Stadslucht, een algemene term die de rechten en vrijheden van een stad populair om- 
vat, was beslist geen uitzonderlijk voorrecht van de rijkssteden. men vindt hem in de 
rechtsbronnen van tal van steden, zelfs van omhooggevallen dorpen w iertite l van stad 
problematisch is. 't Is natuurlijk wel een term om op te blazen en de indruk te geven dat 
bijvoorbeeld de lucht van Nijmegen waardevoller was dan die van Arnhem. “ Dicke 
Luft” , zeggen ze in Aken, en dan bedoelen zij: kale opschepperij zonder inhoud.
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AKEN. Marmeren troon in de paltskapel.
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19. DE FILIATIE VAN NIJMEGEN MET AKEN

Zoals Nijmegen zich in bestuurlijk opzicht op A ken richtte, zo heeft het ook in de uitoefening 
van de rechtspraak Aken naar de ogen gezien. De stad haalde h aar recht te A ken, d.w.z. indien 
er over de opvatting  o f de toepassing van het recht twijfel on tstond , vroeg Nijm egen advies van 
Aken. Tussen de twee steden ontstond  zodoende een verhouding als tussen m oederendoch ter; 
de ene gaf raad , de andere ontving die, vandaar dat dit rechtsgebruik de filiatie werd genoem d, 
de dochterverhouding. Uit zo ’n filiatie volgde meestal, dat in civiele zaken appel kon w orden in- 
gesteld tegen uitspraken van de lagere rechtbank, die in tweede instantie door de hogere bank 
kon w orden beslist, welk vonnis dan  als b indend werd beschouw d. In criminele zaken (m isdrij- 
ven) was geen beroep mogelijk, evenmin als in de berechting van overtredingen van de plaatse- 
lijke verordeningen. Op het punt van de rechtsbedeling bestaan  tussen A ken en Nijmegen grote 
overeenkom sten, m aar ook m erkw aardige verschillen. Bij nader toezien blijkt de filiatie ook 
een wisselende zaak te zijn geweest, die niet altijd en niet voortdurend  onderhouden is gewor
den, m aar verschillende m alen nieuw leven ingeblazen m oest krijgen.

W at in de rechtsverhoudingen het eerst opvalt, is d a t N ijmegen ook de vierafzonderlijke recht- 
banken kende die A ken bezat: het Schepengerecht, het Raadsgerecht, het Burgemeestersgerecht 
en het Buitengereeht. D it laatste heette in Aken het Baumgericht; de naam  heeft dezelfde beteke- 
nis als het Buitengereeht, nam elijk dat het nog in de openlucht gehouden werd, toen de andere 
gerechten van de oud-germ aanse praktijk  w aren afgeweken van het rechtspreken onder de blote 
hemel en in een gebouw een vaste zetel gevonden hadden. In Nijmegen zetelde het Buitenge- 
recht inderdaad nog to t ver in de 17e eeuw op straa t voor het stadhuis. H et vorm de een soort 
kort geding voor geschillen in het handelsverkeer. V erm oedelijk zijn de Nijmeegse gerechten 
on tstaan  naar het voorbeeld van de Akense. Het Burgem eestersgerecht kwam  in het begin van 
de 14e eeuw to t stand, wat geheel aansluit bij de andere elem enten in de overeenkom sten tussen 
A ken en Nijmegen, die om streeks dezelfde tijd werden overgenom en of volgens het Akense 
voorbeeld werd nagestreefd.

Van m eer belang is het rechthalen in Aken geworden. H et gebruik was on tstaan , dat de Nijmeeg
se m agistraat voor bestuurlijke zaken, en de schepenen voor rechtszaken, het oordeel o f het ad 
vies vroegen van de Koninklijke Schepenstoel van A ken. Zulk gebruik werd zelden o f nooit van 
hogerhand voorgeschreven en bijna nooit door schriftelijke overeenkom sten geregeld. H et ge- 
schiedde aanvankelijk op basis van vrijwilligheid en werd van lieverlede een rechtsgebruik. De 
praktijk  van het rechthalen te A ken loont de m oeite van een nadere beschouwing. H et eerste 
gegeven erover is uit het ja a r 1314 bekend. In dit ja a r  vroeg Nijm egen aan A ken om  een uiteen- 
zetting van de rechten en privileges van de stad. H et is duidelijk, dat Nijmegen deze gegevens 
nodig had o f  gebruiken wilde in het verzet tegen de politiek van de g raaf van Gelre, die het kort 
tevoren m et nau welijks verborgen onwil als zijn heer had m oeten erkennen. Een goed strijdm id- 
del hierbij was de voile nadruk te leggen op de privileges, doo r de vorsten van het duitse rijk ver- 
leend. In deze strijd werd vanzelfsprekend overdreven; Nijmegen gaf aan de relatie met Aken 
meer betekenis dan uit de oorkonde van 1230 en de latere a f  te leiden was.
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A ken verstrekte de gevraagde inlichtingen. Als voornaam ste bepalingen van het A kens recht 
worden genoemd:
1. de inwoners van Aken zijn vrij, aan  niem and onderw orpen; zij genieten overal, w aar zij zich 
ook bevinden, de rechten van de stad. N iem and m ag hen in persoon of in hun goederen aan- 
tasten.
2. A ken geniet in het gehele rijk vrijheid van tol.
3. D e stad behoeft geen beden of belasting op te brengen dan die, w aarin zij zelf toestem t.
4. D e burgers mogen slechts tot dienst in een keizerlijk o f landsheerlijk leger verplicht w orden 
op de voorw aarde, dat zij “ bij schijnender zonne” u ittrekken  en dezelfde dag “ bij schijnender 
zonne” in hun huis kunnen terugkeren, d.w.z. enkel tussen zonsopgang en zonsondergang.
5. D oor de Richter, die keizerlijk am b tenaar is, m ag niets tegen de burgers ondernom en worden 
dan uit k racht van een schepenvonnis.
6. D e stad mag eigen belastingen heffen, en deze zelf gebruiken.
7. D e stad mag haar eigen instellingen, w etten en verordeningen vaststellen.

Deze opsom m ing geeft een m ooie, doch nog niet volledige uiteenzetting. H et eerste wat opvalt 
is, d a t A ken welbewust zijn titel van rijksstad niet heeft verm eld o f toegelicht, kennelijk om dat 
het stadsbestuur wist dat het geen zin had  dit aan  Nijmegen mede te delen. Enige van de aange- 
haalde punten golden al voor N ijm egen, andere beslist niet. Zo was Nijmegen wel degelijk on
derw orpen aan de belastingen van G elre, die ook  zonder de toestem m ing van de stad geheven 
w erden. D och al met al kreeg Nijmegen een instrum ent in handen  om  zich tegen Gelre te verzet- 
ten. V ooral punt 4, de beperking van de herendienst tot de “ schijnender zonne” , was een prachtig 
m otief om de g raaf van Gelre in zijn oorlogen en krijgstochten hulp te weigeren. Aken had dit 
voorrecht gekregen, om dat het zich enkel wilde inzetten bij m ilitaire operaties, w aarbij de stad 
d irekt betrokken was en belang had. A an een verre oorlog had het geen boodschap; zijn solda- 
ten m o e s te n ’s avonds weer bij m oeder de vrouw  zijn. H et is trouw ens ook het meest afwijkende 
punt tussen Aken en Nijmegen; de stad heeft zich later nooit op de “ schijnender zonne” beroe- 
pen; integendeel blijkt Nijmegen nadien zonder veel voorbehoud aan  m ilitaire operaties van 
G ulik-G elre deelgenomen te hebben. In het konsult van 1314 is bijzonder opm erkelijk ,dat Nij
megen rechtstreeks kon tak t opnam  met Aken. In feite hadden deze principiele vragen aan  de 
keizer m oeten zijn voorgelegd, o f aan  de g raaf van G elre met het verzoek om deze door het 
hoogste gezag te doen beslissen. D och Nijmegen besefte zeer goed het risiko, dat dan de formele 
en kategorische uitspraak zou vallen, dat N ijmegen een Gelderse stad was, onderw orpen aan 
het gezag van de graaf, waarbij de keizer alleen in te grijpen had, indien rijkswetten overtreden 
werden of dingen geschiedden, die uit hoofde van de leenroerigheid on toelaa tbaar waren. Nu 
probeerde Nijmegen zijdelings bepaalde rechten van A ken binnen te halen, om  die met verwij- 
zing naar de keizerlijke oorkonden in de politieke strijd te kunnen gebruiken, ermee te scher- 
men, om het geheel duidelijk te zeggen. Veel praktische resultaten heeft het konsult van 1314 
niet gehad. H et d uu rt zelfs weer een eeuw alvorens A ken opnieuw  ter sprake kom t.

Lang heeft het gebruik bestaan, d a t van een vonnis van de Nijmeegse schepenbank in civiele 
zaken beroep kon worden ingesteld op de Schepenstoel van Aken. H et is niet met zekerheid te 
zeggen, o f deze gewoonte ouder is geweest dan  uit het begin van de 15e eeuw, d aar er van tevo- 
ren niets over blijkt, noch in Nijmegen noch in Akense bronnen. H ier is echter enige voorzich- 
tigheid geboden, om dat de Nijmeegse geschiedbronnen zeer gehavend bew aard zijn gebleven, 
en de oudste Akense stukken in een stadsbrand  van 1656 verloren gingen. Het eerste gegeven er- 
over treffen wij pas aan  in het begin van de 15e eeuw. In het ja a r  1418 werd de Nijmeegse sche
pen Sander van Redichaven naar Aken gezonden, om  er advies te halen over de vraag, o f de 
R echter en de landsheer het recht hadden om een burger o f ingezetene van Nijmegen in arrest te 
stellen en iets tegen hem te ondernem en zonder een voorafgaand vonnis van de schepenen. Over
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dit pun t was twijfel on tstaan . D it betekent, dat de vraag d o o r de stad in ontkennende, en door 
de g raa f van G elre e n /o f  de R echter in bevestigende zin werd beantw oord. Vreemd is het op- 
nieuw advies vragen, daar het pun t in het konsult van 1314 afdoende was behandeld. De eigen 
en onafhankelijke rechtspraak was een van de meest fundam entele rechten van Aken en werd 
naar alle w aarschijnlijkheid ook reeds lang als een van de grondrechten van Nijmegen be
schouwd. H et kon trouw ens geen pun t zijn, d aa r d it rechtsbeginsel in alle kleinere steden en 
zelfs in de dorpen de grondslag van de rechtspraak was; de rechter kon een zaak aandragen, 
doch zij werd door de schepenen beslist. Hij had zelfs een schepenvonnis nodig om  een zaak op 
de rol te zetten.

Bepaald vreem d doet het dan ook  aan, d a t over deze regel een konsult van A ken nodig was. 
Twijfel h ierom trent had misschien kunnen rijzen in een vroegere periode van de groei der 
rechtspraktijken, en niet nadat het beginsel ten gunste van A ken, en zijdelings ook  voor N ijm e
gen, in verschillende keizerlijke oorkonden  was neergelegd, terwijl het ten overvloede in 1314 al 
kategorisch was uitgesproken. H et heeft er dan ook alle schijn van, dat tussen Gelre en N ijm e
gen een principieel jurisdiktie-geschil aan  de gang was, o f dat de g raaf van Gelre van zijn kant 
aan de zogenaam de gelijkw aardigheid van Nijm egen met A ken aan het tornen  was. De funktie 
van de Rechter en diens jurisdiktie is overigens altijd een bron  van konflikten geweest. De R ich
ter, die tevens burggraaf was, bestuurde het Rijk van Nijm egen en oefende er ook de rechts- 
m acht uit. Samen met de Nijmeegse schepenen vorm de hij dan de schepenbank voor het Rijk 
van Nijmegen, die van h aar kant geheel au tonoom  stond ten opzichte van de rechtbanken van 
de stad. Sommige burggraven vonden hun taak  te m inim aal, o f zij meenden dat zij u it hoofde 
van hun funktie als burggraaf en rechter m eer zeggenschap m oesten hebben in de rechtspraak 
van de stad , wat de stad altijd  m et grote beslistheid heeft afgehouden. W aarschijnlijk is dit in 
1418 aan de orde geweest. De stad haastte zich om h aar au tonom e rechtspraak weer testu tten . 
Een gevolg ervan is geweest, dat tussen 1420 en 1430 vanuit Nijmegen verschillende m alen be- 
roep werd ingesteld te Aken, o f advies gehaald in bestuurlijke en rechtelijke zaken. H et gebruik, 
voor het eerst in 141-8 te signaleren, was vaste gew oonte geworden.

In 1433 verklaarde de Schepenstoel van A ken op form ele wijze, op een daartoe gedaan verzoek 
van N ijm egen, dat hij bereid was de zaken van beroep in civiele zaken te behandelen, en aan  de 
schepenen van Nijmegen advies te geven in kwesties w aarin zij “ nyet wijs en w eere” , geen raad  
mee wisten. A llereerst vraagt het feit, dat N ijmegen dit verzoek had gedaan, sterk de aandacht. 
W anneer dit appel in gereglementeerde vorm  vroeger had bestaan en eventueel in onbruik  was 
geraakt, zou de kwestie ook als zodanig gepresenteerd zijn, nam elijk als het hernem en van een 
oud  gebruik. Nu klinkt het als iets nieuws. De Akense brief spreekt er bovendien van, dat te N ij

megen verschil van mening was on tstaan  over de vraag, o f dit appel wel geoorloofd was; dit 
wijst eveneens op een nieuw gebruik. In het an tw oord  vari A ken w ordt met geen w oord gerept 
over hetgeen voorheen gedaan was, w aaruit blijkt d a t de A kense Schepenstoel de p aa r konsul- 
ten tussen 1418 en 1430 evenmin beschouw de als een gereglem enteerde filiatie. H ad  er reeds be
roep op Aken bestaan, dan zou zeker hierover gesproken zijn; men had op z’n m inst een toe- 
speling op de oude gew oonte mogen verw achten. De konklusie dringt zich derhalve op, d a t het 
appel op Aken in 1433 officieel is geregeld, nada t het een tiental jaren  in gebruik was geweest, 
doch dat het voordien niet als een vaste regel had gegolden. D it w ordt nader bevestigd doo r de 
stadsrekeningen; U it de weinige rekeningen, die van voor 1418 bew aard zijn gebleven, blijkt 
niet dat te Aken advies is gevraagd. Wel wijzen enige posten aan , d a t rechtskundig advies is ge
haald  te Arnhem, vermoedelijk bij het h o f van de hertog.

O m streeks 1440 blijkt Nijmegen een nieuw elan gekregen te hebben en een opm erkelijk zelfbe- 
wustzijn aan de dag te leggen. Misschien had op dit tijdstip  de karolingische m ythe bij de ma-
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gistraat al w ortel geschoten. Zij was nog niet hard  neergeschreven; dat gebeurde pas om streeks 
1480 door Willem van Berchen. Niet onm ogelijk is, d a t hij dit al vroeger m ondeling heeft ver- 
kondigd, w aarvoor hij in Nijmegen u iteraard  een willig oo r vond. V oor hem zou dat overigens 
beter zijn; dan  kunnen we het als een jeugdzonde betitelen, die nog eerder vergeving verdient. 
De stad  kreeg in 1442 een privilege-brief van keizer F rederik  III, w aarin slechts enkele punten 
van het stadsrecht met name zijn genoem d, m aar die ook bevat dat voor Nijmegen m ocht gel
den wat de keizer onlangs aan  Aken had toegezegd: “ alsof die brief van woord tot woord hier in- 
gevoegd was” . Z o’n form ule was natuurlijk  koren op de m olen van Nijmegen! H ierdoor werd de 
gelijkwaardigheid tussen de beide steden zo sterk uitgesproken als tevoren nooit was gebeurd. 
De nieuwe impuls, die Nijmegen erdoo r kreeg, is op een m erkw aardige m anier to t uiting ge- 
kom en in een keur van 1447 over het gebruik van de kovel. D e kovel was een kledingstuk, be- 
staande uit een hoofdkap m et afhangend schouderm anteltje , dat de hoogste funktionarissen 
van het stadsbestuur als officiele kleding droegen. Hij was vervaardigd u it fluweel o f een andere 
kostbare stof, en was behangen met zilveren sieraden, verm oedelijk in de vorm  van medaillons 
o f m unten. Een tijd heeft het gebruik bestaan, dat de funktionarissen  elk ja a r  een nieuwe kovel 
kregen. A f en toe ontving iem and een geschenk o f  gratifikatie in zilver, w anneer hij zich ver- 
dienstelijk had gem aakt, om er zijn kovel mee te versieren en de w aarde ervan te verhogen. D it 
gebruik bestond al langer, doch de keur van 1447 gaf er een nieuwe sym boliek aan . “V oortaan” , 
zo luidde het, “ om dat de stad en haar toebehoren met zilveren geld aan  Gelre verpand was, en 
opdat wij to t in de eeuwigheid het Heilige Roomse Rijk niet zullen vergeten, geeft de stad aan de 
burggraaf, de burgem eesters en de richter ieder het geschenk van een kovel, met zilver beslagen, 
aan de burggraaf vooral om dat hij tegenover de stad  de eed aflegt, dat hij haar, de burgerij en de 
ingezetenen in hun rechten en privileges zal handhaven” . De burggraaf was de vertegenwoor- 
diger van de hertog van G ulik-G elre, die op het V alkhof w oonde, en die tevens op trad  als rech- 
ter in het Rijk van Nijmegen, het gebied rond  de stad , dat van oudsher van de burch t had af- 
gehangen.

O ndanks dit alles is de belangstelling voor Aken daarna  toch teruggezakt, om op een gegeven 
ogenblik weer opgenom en te worden. D it blijkt uit een opvallende archivalische bijzonderheid 
van het Nijmeegs Legerboek. In het ja a r  1428 werd een nieuw cartu larium  voor de stad aange- 
legd. In dit boek, Legerboek genaam d, schreef men alle privilege-brieven en andere belangrijke 
oo rkonden  over, deels om een gem akkelijk te konsulteren  verzam eling van de oorkonden  bij 
de hand  te hebben — de oorkonden w erden im mers niet op het stadhuis doch in het Blok in de 
St. Stevenskerk bew aard — deels om de tekst vast te leggen voor het geval een oorkonde in het 
ongerede zou raken. D at het nieuwe register in 1428 is aangelegd, blijkt uit de rekening van dat 
jaa r: “ V an enen nyen privilegienboeck, daer alle onser stad  privilegien, alt ende nye, in geschre
ven staen, ende te bynden, tsam en 8 rijnsguldens” . De eerste brief, die daarin  opgenom en werd, 
is die van A ken uit het ja a r 1433. L atersch reef m en ook geleidelijkaan alle vroegere oorkonden 
in d it boek over. Zoals ieder boek begon ook dit m et folio 1. O mstreeks 1540 werden echter eni
ge katernen aan het Legerboek toegevoegd, en wel voorin. D e cijfers van de bladzijden van het 
gehele boek werden veranderd; de oorspronkelijke folio 1 w erd folio 30. In dit bijvoegsel, dat in 
de tijd der verandering van het Legerboek als zo voornaam  w erd beschouw d da t de orde geheel 
verstoord  moest w orden, zijn de stukken verzam eld, die op de betrekking tussen Nijmegen en 
Aken en op het appelrecht slaan, E r is m aar een verklaring voor: de Akense parallel had opeens 
een zeer bijzondere betekenis gekregen, om dat in Nijm egen de overtuiging had post gevat dat de 
s tad  vanwege h aar karolingische traditie, het fundam ent der rechten van A ken, recht had op de 
voile gelijkwaardigheid m et Aken. Zo rechtuit als het hier staat, werd het niet neergeschreven; 
de naam  van K arel de G rote werd er zelfs niet eens bijgehaald. D a t was ook  niet nodig, daar de 
m ythe er al stevig genoeg ingeham erd was.
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R ond dat Legerboek met zijn opm erkelijke verandering van ca. 1540 doen zich nog enige ande
re m erkw aardigheden voor. Na de oorkonde van W enceslaus uit 1384 hebben drie keizers hun 
beurt voorbij laten gaan om de privileges van Nijm egen te bevestigen, wat al vreem d is; nog 
vreem der is dat de stad dit heeft laten passeren. D e eerstvolgende is van Frederik III uit 1442; 
dan volgt weer een overslag, namelijk van M axim iliaan I, die van 1493 to t 1519 regeerde. De 
hierop volgende is die van keizer Karel V uit 1549, terwijl tussen hem en R udolf weer twee kei
zers zitten, van wie Nijmegen niets kreeg. De oorkonde van Karel V valt in feite het meest op. 
K eizer gew orden in 1519 geeft hij pas in 1549 aan Nijm egen bevestiging van de oude rechten. 
A an deze oorkonde “ op de valreep” zit een verdacht politiek luchtje. De keizer had in 1543 het 
hertogdom  G ulik-G elre sam en met andere voorheen zelfstandige gewesten in Bourgondie doen 
opgaan, waarmee de landstreken en de steden niet bijster gelukkig waren, en dat is zacht gezegd, 
om dat dit niet gebeurde om hun welzijn te bevorderen doch als een strijdm iddel in de m achts- 
wellust van de H absburgers. Om de pijn wat te verzachten en de voorm alige staten de illussie 
van een kw asi-zelfstandigheid te geven, richtte de keizer in 1548 de Bourgondische K reits op, 
een m ooie naam  die niets voorstelde, en probeerde hij her en der m edestanders voor zijn poli
tiek te vinden. Op 9 februari 1546 hield keizer K arel V een plechtige intocht in Nijm egen, wat 
een politiek bezoek was. M en moet deze feiten bijzonder scherp ontleden. Bijna 30 jaren  lang 
ziet K arel V Nijmegen niet staan; om gekeerd blijkt nergens van enige sym pathie. K an het ook 
anders bij een stad, die in 1541 een steen aan  de H ezelpoort liet inmetselen met het uitdagende 
opschrift: “ Beter is de vrijheid in oorlog dan  de vrede in slavernij” . De stad  behoefde de keizer 
niet wijs te m aken dat dit voor de hertog van G elre bedoeld was, d aar die volledig was uitge- 
kaart. M aar opeens, om  Gelre helemaal op de knieen te krijgen, had hij de stad Nijmegen nodig, 
om dat hij wist dat zij fel in de clinch gelegen had met de laatste hertog. Bijster tevreden is Karel 
V niet geweest over Nijmegen; pas in 1549 volgde zijn bevestiging van de oude rechten van de 
stad , namelijk toen hij Gelre zo in de greep had, dat het verlenen van w at oratorische rechten 
aan Nijmegen geen kw aad m eer kon en niet m eer gebruik t kon worden om  aan zijn politiek af- 
breuk te doen. N og m erkw aardiger is d a t Nijm egen dit heeft geslikt. D it was voor Nijmegen 
toch de kans geweest om weer als duitse stad erkend te w orden, en dit was precies wat Karel V 
niet wilde.

O ndanks de formele overeenkom st van 1433 was het appel op Aken toch weer in onbru ik  ge- 
raak t. In 1524 vroeg de Nijmeegse m agistraat aan  A ken advies over de kwestie, o f de stad het 
recht had de goederen van een terdoodveroordeelde in beslag te doen nem en (let wel: dit valt in 
dee tijd van de kettervervolging toen het doodvonnissen regende; het punt kom t in 1571 op even 
m akabere m anier opnieuw  aan de orde). A ken antw oordde, dat de goederen van een terdood
veroordeelde niet gekonfiskeerd m ochten w orden m aar ter beschikking van de erfgenam en 
moesten blijven, w ant het Akense recht huldigde de opvatting , dat een terechtgestelde geacht 
werd met zijn lichaam  de voile schuld betaa ld  te hebben. V erder zeggen de schepenen van Aken 
letterlijk: “ Zouden zich bij U  andere zaken voordoen, w aarover wij beter bericht kunnen geven, 
wilt U ons d aar dan ook in erkennen” . B lijkbaar stelde A ken het appel en de filiatie op prijs; uit 
het an tw oord  blijkt eveneens, dat in het rechthalen verslapping was opgetreden. H et valt op, dat 
het appel op Aken opnieuw  opgenom en w ordt in een tijd, da t Nijmegen in moeilijkheden ver- 
keerde en aan de rechten van de stad werd getornd. U it het vervolg blijkt dat de eigen rechtsge- 
bruiken van Nijmegen aangevochten werden. In de strijd voor het behoud van de eigen rechts- 
m acht, waarmee Nijmegen het appel op A ken onverbrekelijk verbonden achtte, deed de stad 
een beroep op keizer Karel V; deze besliste in 1549, d a t het appel op A ken m ocht blijven be
staan. D och weer m oet er nadien iets misgelopen zijn, w aardoor de betrekkingen tussen Aken 
en Nijm egen zo verslapten dat zij bijna vergeten waren. De politieke verwikkelingen van die tijd 
zullen daaraan  niet vreem d zijn geweest.
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In het jaa r 1571 vroeg de m agistraat van Nijmegen een zeer opm erkelijk advies aan de Schepen- 
stoel van Aken. D it bestond uit vier principiele punten:
1. Is het ju is t dat Nijmegen, daar het als een aloude rijksstad moet worden beschouwd, weliswaar 
aan de hertogen van G ulik-G elre verpand, en in veel punten  van dezelfde privileges als Aken 
geniet, in Aken van “onoverdenkelijke” tijden a f  adviezen heeft gehaald in krim inele en civiele 
zaken?
2. K an van een oordeel van de schepenen van Nijm egen in civiele zaken beroep w orden inge- 
steld op de Schepenstoel van Aken?
3. H eeft te Aken, ingeval een misdadiger terdood  w ordt veroordeeld, beslag op diens goederen 
plaats?
4. L aat A ken zich welgevallen, dat aan zijn doo r keizers en koningen verleende privileges af- 
breuk w ordt gedaan?

Op de vragen 1 en 2 antw oordde A ken: “ W issen wir uns solcher C onsultationen und A ppella- 
tionen wohl zu erinneren” . Ja ,d e  herinneringeraan  bestond nog in Aken; dat w asalles. Een zo- 
danig form ulering wijst bepaald niet op een altijd trouw  onderhouden gewoonte. Eerder m ag 
eruit w orden afgeleid, dat Aken wel van deze gew oonte op de hoogte was, m aar er al lang niet 
meer de hand  aan gehouden was. O p het derde pun t, over de inbeslagnam e der goederen van een 
terechtgestelde, antw oordde Aken evenals de vorige keer ontkennend. Er werd gewezen op het 
rechtsbeginsel: Wie in geld o f goederen is gestraft, die laat men aan lijf en leven ongestraft. Het 
a lternatief van deze regel had dezelfde w aarde. Deze vraag was ook in het ja a r  1524 d o o r Nij
megen gesteld. O pvallend is echter, dat m en in Nijm egen of in Aken niet aan het konsult van 
1524 gedacht heeft, dat toen toch afdoende beantw oord was. In verband m et de kettervervolg- 
ingen en de processen, die hieruit voortvloeiden, w aren de om standigheden wel veranderd. De 
rechtbanken, doo r de landsregering ingesteld, pasten  wel de inbeslagnam e van de bezittingen 
van een terdoodveroordeelde toe, zodat de landsregering zich verrijkte. D it rechtvaardigt tot 
op zekere hoogte de hernieuwde vraag van Nijm egen, m aakt haar althans begrijpelijk. De stad 
heeft w aarschijnlijk met lede ogen m oeten toezien, dat Nijmeegse goederen en kap itaal aan an- 
deren ten goede kw am en, die de stad met een andere rechtsregel zelf zou hebben gehad. H et her
nieuwde konsult over een reeds vroeger beantw oord  pun t houd t ook  in, da t de Akense adviezen 
niet sterk in de aandacht stonden, en dat zij overwegend slechts dan  w erden gevraagd, w anneer 
d o o r bepaalde om standigheden behoefte was aan een advies d a t Nijmegen gebruiken kon.

H et vierde punt, weliswaar als laatste geplaatst, m oet als het voornaam ste van dit konsult be
schouw d worden. H et laat duidelijk m erken, w aar bij N ijmegen de schoen wrong. Aken an t
w oordde hierop heel omzichtig m et een gewikte en gewogen zin: De Schepenstoel is van me- 
ning, dat de keizer geen inbreuk op de rechten en privileges van de steden zal toelaten. A ken 
waagde zich niet ver van de kant af op het politieke ijs, d a t spiegelglad onder de vraag van N ij
megen blonk. Was het antw oord  van A ken niet in alle opzichten even bevredigend, toch werd 
na het advies van 1571 weer de hand gehouden aan het appel op A ken, niettegenstaande, mis- 
schien ju is t door de voortdurende tegenstand van het H o f van Gelre. In de 17e eeuw kwam 
vooral d o o r toedoen van Smetius de karolingische fabel to t voile wasdom , zodat die, gekom bi- 
neerd met de fabel van de voorm alige rijksstad, m et stelligheid gehanteerd werd om Nijmegen 
een uitzonderingspositie in Gelre en in N ederland te geven. Zelfs w anneer de beide fabels wer- 
kelijkheid en w aarheid waren geweest, hadden zij in de 17e eeuw alle realiteit verloren, en waren 
zij uitsluitend een historische terugblik. Bij de historische w aarheid zou men respekt m oeten 
hebben voor zulk zelfbewustzijn en historisch besef; bij een m ythe is geen enkel m otief denk- 
b aar om ze te ontzien en te handhaven. De situatie is natuurlijk  fundam enteel gewijzigd nadat 
G elre een provincie van de Verenigde N ederlanden gew orden was. H ier was helem aal geen 
plaats m eer voor een stad met “duitse” aspiraties o f een hang naar een reeds langachterhaalde

377



uitzonderingspositie. Dikwijls raakte de stad  in konflikt met de stadhouders; m eer nog m et de 
andere kw artieren van G elderland, die zich ergerden aan  de zogenaam de superioriteit van Nij
megen. Het appel op Aken werd in 1679 afgeschaft. In 1680 ging de Nijmeegse A cademie aan 
politieke twisten ten onder. Het m untrech t van de stad, een der laatste tekens van een vroegere 
zelfstandigheid, is in 1698 door de staat afgekocht. Toen de Patrio tten  aan de m acht kw am en, 
staken de rankuneuze gevoelens der vroegere kw artieren weer de kop op en drukten  zij erdoor 
d a t in 1796 de burcht van Frederik B arbarossa als teken van het verfoeilijke feodalism e werd af- 
gebroken, wat leidde tot de tragi-kom edie dat de valse Bataven de burch t lieten verdwijnen, die 
een mythe aan het valse Eiland van de Bataven had  vastgeknoopt. “ ’t K an verkeren” , zei Brede- 
ro, en hij bedoelde niet: ’t kan gebeuren, doch het kan aardig anders draaien.

Konklusie. De gelijkschakeling tussen A ken en Nijm egen, in 1230 langzaam  begonnen en met 
ho rten  en stoten voortgezet, kan niets bijbrengen to t staving van de karolingische traditie  van 
N ijm egen, daar er geen enkel raakpun t in is te ontdekken m et feiten, personen o f rechtsinstel- 
lingen uit de karolingische periode. In de eerste na 1230 volgende eeuwen is zij door Nijmegen 
nim m er als een argum ent aangehaald o f gepresenteerd voor die gelijkwaardigheid met A ken. 
De details uit de verhouding tussen de twee steden tonen zelfs aan , dat de karolingische traditie 
pas tegen het midden van de 16e eeuw is ontstaan . De tweede belangrijke konklusie, uit dit on- 
derzoek te voorschijn gekomen, is dat Nijm egen nooit de rang van rijksstad heeft gehad, zodat 
het een dubbele onzin is, die niet-bestaande titel rechtstreeks o f zijdelings a f  te leiden van de niet- 
bestaande palts. De burcht van Frederik B arbarossa heeft niet eens to t die rang voor de stad  ge- 
leid. Nijmegen zelf heeft pas in 1571 voor de eerste m aal beweerd, dat het “ een aloude rijksstad 
w as” , m erkwaardigerwijs toen dat sta tuu t voor de echte duitse rijkssteden bijna geen reele in- 
houd  m eer had en al lang tot een historische franje vervallen was. De parallel met A ken heeft 
een grote misleidende rol gespeeld bij de vestiging en de konsolidering van de mythe. D uidelijk 
is ook geworden, dat de karolingische m ythe bijna ongem erkt erin is geslopen, wat een wezens- 
kenm erk van mythen is. Zij worden zelden of nooit ineens keihard gesteld; zij sluipen, als het 
ware tussen de regels door, stiekem binnen, worden enige m alen herhaald, zodat ze op historie 
beginnen te lijken en, wat het allerbelangrijkste facet is, zij gaan pas vele eeuwen na de feiten een 
zogenaam d w etenschappelijke bewijsvoering krijgen, die er ten tijde van de feiten niet was. Een 
ander wezenskenmerk van mythen is da t, w anneer zij eenm aal gevestigd zijn en enige generaties 
goedgelovigen die aan het hart hebben gekoesterd, het o zo moeilijk is ze om ver te krijgen.

DOORDRIJVERIJ?

Sommigen verwijten mij doordrijverij, zelfs fanatisme, omdat ik b lijf publiceren. Zij 
menen dat mijn gelijk of ongelijk heus zal blijken als de tijd daarvoor gekomen is. In 
hun hart hopen zij natuurlijk dat d it pas na hun tijd zal gebeuren. Zij vergissen zich 
grondig, ten eerste door te veronderstellen dat het halen van erkenning mijn drijfveer 
zou zijn, ten tweede omdat, wanneer ik ontmoedigd gezwegen had, het onderzoek 
nooit door een ander zou worden voortgezet zolang de blunderingen niet uit het uni- 
versitair onderwijs verwijderd zijn, omdat ten derde, het verzet van de akademici even 
fel zou blijven en ten vierde, niemand er zin in zal hebben mijn opvolger in de ver- 
guizing te worden. Ik ben alleen gedreven door het inzicht, dat ik mijn job moet afma- 
ken, juist omdat ik erzo voorafgetuigd ben geworden. Men kan een detective niet vast- 
houdender maken dan door op hem te schieten.
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20. RIJK VAN AKEN EN RIJK VAN NIJMEGEN

D oor een tweede oorkonde van Frederik B arbarossa uit 1166, op dezelfde dag als het Karel- 
privilege verleend, kreeg Aken het recht om  zonder enige beperking in het gehele rijk handel te 
drijven. De stad m ocht bovendien twee veertiendaagse m arkten  houden, de eerste in het begin 
van de Vastentijd, de tweede op het feest van St. M ichael, 29 September. O p deze m arkten  ge- 
noten alle kooplieden, ook die van buiten  kw am en, volledige vrijdom  van tol en persoonlijke 
bescherming. D it laatste was in feite de voortzetting  van een oude traditie. Reeds vanaf de karo 
lingische periode had de stad een belangrijke p laats ingenom en in de in ternationale geldhandel, 
wat zij voor een groot deel dankte  aan haar geografische ligging. Keizer B arbarossa had  echter 
meer voor met de prom otie van de rijksstad in deze hoek van het rijk, wat de tegenstelling to t 
Nijmegen nog schriller in het licht stelt. O p zijn verlangen beloofde Aken in 1171, dat het zich 
binnen vier jaren  van m uren zou voorzien en van alles w at nodig was voor een doelm atige ver- 
dediging. Delen van deze zogenaam de B arbarossa-m uur zijn doo r archeologisch onderzoek 
teruggevonden. De militie van de stad  was ingedeeld in negen “ G rafschaften” o f  wijken, die ge
noem d waren naar de stadspoorten  welke zij ter bew aking en verdediging toegewezen hadden 
gekregen.

Na het Karel-privilege en de andere voorrechten van F rederik  B arbarossa ontw ikkelde de stad 
zich vlug to t een krachtige gem eenschap, die m enigm aal toonde niet bevreesd te zijn haar onaf- 
hankelijkheid te handhaven. Dikwijls waagde zij het met koningen en vorsten te onderhandelen 
als m et een gelijke partij, voor hen de poorten  te sluiten w anneer hun kom st h aar niet welkom 
was, een kroning te Aken af te slaan, o f op andere wijze openlijk partij te kiezen in de politieke 
verwikkelingen. M enigmaal is Aken met geweld gedw ongen m oeten worden om zich te schik- 
ken n aar de wil van de toenm alige m achthebber. Reeds in 1198 m oest O tto  IV de stad belegeren 
om haar to t gehoorzaam heid te dwingen. Bij de keus van W illem van H olland  to t room s koning 
in 1248 was Aken een van de felste tegenstanders; er was een belegering van een half ja a r  nodig 
om de stad op de knieen te krijgen. In feite werd zij van binnenuit, door haar eigen rijkdom  to t 
overgave gedwongen. De belegeraars hadden nam elijk alle waterafvoer doen stoppen, en daar 
de b ronnen  van Aken blijven doorstrom en en de stad  in een dal ligt, was de keus simpel en dras- 
tich: zich overgeven o f verdrinken. Een p ikan te  bijzonderheid is dat dezelfde koningskeuze van 
1248 de aanleiding werd voor de verpanding van de burch t van Nijmegen aan de g raaf van G el
re, w at op zijn beurt ertoe leidde d a t de stad  ophield duitse stad  te zijn en een geheel andere weg 
m oest gaan volgen. In  1278 deed de g raaf van G ulik  in de befaam de Ste. G ertrudis-nacht een 
aanval op A ken, die do o r de w aakzaam heid van de burgers m islukte. De aanvaller kwam  daar- 
bij om  het leven. H et rijk kon het A ken niet kwalijk nem en dat het zich teweer had gesteld, doch 
de adel was zo gebeten op de stad, d a t zij in 1280 een hoog  zoengeld moest  betalen.

Na de beschikking van Frederik B arbarossa u it 1166, w aarbij de m inisterialen van het paleis en 
de dom einen en de halfvrijen in het gebied van de A kense palts de voile burgervrijheid verkre- 
gen hadden, kwam ook een nieuwe verhouding to t stand  tussen de palts, en de stad. Toen het 
paleis niet meer als koninklijke residentie werd gebruikt, zijn de dom einen voor en na doo r rid- 
dergeslachten in leen verkregen. Van lieverlede groeiden deze lenen uit to t vaste bezittingen, die
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de stad tenslotte van deze families verkreeg o f aankocht. In de 13e eeuw begon het paleis, dat 
reeds lang niet m eer werd bew oond, tekenen van verval te tonen. De stad  nam  het over, ofwel 
do o r koop ofwel als schenking van het rijk. Op de fundam enten ervan stichtte Aken het nieuwe 
R athaus. In het ja a r 1334 was de opbouw  in voile gang; in 1349 is in de nieuwe feestzaal het kro- 
ningsm aal voor koning Karel IV gehouden. Enige delen van het voorm alig karolingisch paleis 
zijn bewaard gebleven, die heden ten dage nog aangewezen worden als restanten van het paleis 
van Karel de G rote. Eenieder weet inm iddels, dat in Nijmegen geen steen teruggevonden is van 
de palts van Karel de G rote; op het V alkhof staan  alleen wat geschilderde w oorden... woor- 
den... en dat tekent Nijmegen ten voeten uit.

De koninklijke baden van Aken w aren in 1226 overgegaan in het bezit van het kapittel van het 
M unster; de stad nam  deze in het ja a r  1267 over. A ndere delen van het oude paltsgoed bleven als 
keizerlijke hoflenen nog in handen van de ridderschap. Toen zij eindelijk in het bezit van de stad 
kw am en, bleven zij de nam en behouden van de fam ilies, die deze goederen in leen o f in bezit 
hadden gehad. Het M anderscheider Leen verw ierf de stad in het ja a r 1531. H et Schleidener 
H ofleen, dat verschillende komplexen en rechten om vatte , kocht de stad gedeeltelijk in het ja a r 
1428 van de heren van Schleiden. H et H ergenrather Leen w ordt sinds 1580 in het bezit van de 
stad  genoem d. Slechts een deel van de vroegere palts, de im m uniteit van het M unster, bleef als 
kerkelijk vrij gebied bestaan, niet in het bezit en zelfs niet onder de rechtsm acht van de stad. Er 
is misschien geen m aterie w aarin de onw aarheid van de Nijmeegse m ythe zo helder blijkt als 
ju is t in de kwestie van de domeinen V oor 1125 is er geen spoor te ontdekken van enig koninklijk 
bezit. Na de stichting van de burcht in 1155 blijkt hetdom ein  bu itenhe t V alkhof, w aar to t 1272 
nog altijd de Nijmeegse parochie-kerk stond, m aar heel weinig om vat te hebben.

Uit de m ark  van A ken, een grondgebied rondom  de stad , is het Rijk van Aken on tstaan . De ver- 
andering van een landelijke nederzetting to t een rijksstad was een der gevolgen van het Karel- 
privilege uit 1166. H ierdoor ontstond een tegenstelling tussen de om m uurde stad en het vrije 
land , w aaruit nieuwe ekonom ische en m aatschappelijke voorw aarden volgden. G rote stukken 
ongekultiveerd gebied, die vroeger als een bescherm ing rondom  de stad lagen, waren langzaam  
aan  door de verder gaande kultivering ingekrom pen, zodat de stad van delen van h aar natuur- 
lijke beschermingsgordel was beroofd. Toen de stadsm uren waren gebouw d, boden deze be
scherm ing aan de stedelingen en ook aan de dorpers die in de naaste omgeving buiten de stad 
w oonden. In de verhouding tussen de stad  en het om ringend gebied groeiden over en weer ge- 
w oonten die to t rechten werden. O m gekeerd had de stad  zekere bevoegdheden in dit gebied ver- 
kregen. H et was daarom  de officiele erkenning van een feitelijk bestaande toestand, dat keizer 
Lodewijk IV in het ja a r  1336 aan de stad  het Rijk van Aken toewees.

M oet het nog gezegd worden, dat er ook een Rijk van Nijmegen heeft bestaan? De verhouding 
van dit gebied to t de stad lag echter geheel anders dan  te Aken. De stad heeft er nooit enige 
m acht o f bevoegdheid gehad buiten het zogenaam de Schependom, de dorpen H atert, Neer- 
bosch en Hees. Het Schependom lag als een gordel van enige kilom eters breed rondom  de stad; 
dit had  voor Nijmegen de betekenis en funktie als het Rijk van A ken voor die stad. H et veel gro- 
tere gebied van het Rijk van Nijmegen is hetdom ein  geweest, da t in 1155 bij de burcht en de resi
dentie was gevoegd. Het was onderw orpen aan de rechtsm acht van de burggraaf, die het be- 
stuurde in naam  van het rijk, later van de g raaf van Gelre. Hij oefendeerhetadm in istra tieve  be- 
stuu r en de rechtsm acht uit. Zelfs in het Schependom  had de burggraaf bepaalde rechten. D it 
houd t verm oedelijk in dat de kom petentie van de stad over het Schependom  een latere verwor- 
venheid is geweest.

De saam horigheid van de burcht op het V alkhof en het Rijk van Nijmegen is onm iskenbaar.
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O pm erkelijk is wel dat in de verschillende oorkonden , w aarin vanaf 1247 de verpanding van de 
burch t met zijn bijbehorend grondgebied gegeven o f  bevestigd w ordt, geen enkele m aal de term  
“ Rijk van Nijm egen” voorkom t, doch enkel “de burch t m et al zijn toebehoren” , en eenieder 
wist wel wat dit was. Na de verpanding van 1247 aan  de g raaf van Gelre is men dit gebied “ het 
rijk” blijven noem en, ju ist om het onderscheiden van het gebied van de stad. De burggraven 
noem den zich “ richter in het rijk” . D e nieuwe naam  “ Rijk van Nijm egen” is pas zeer laatinge- 
voerd, en deze kom binatie was verm oedelijk een bewuste en zelfs tendentieuse navolging van 
Aken. D oor de term  werd het Rijk aan de stad vastgeknoopt, w aarm ee het volstrekt geen be- 
stuurlijke relatie had. Hij d ruk t geen bezit u it, nog m inder een tweede bestuursgebied van de 
stad. D e naam  kreeg al vlug een bijbetekenis: de u itd rukking  van een verlangen, een ideaal dat 
nooit werd bereikt. A ndere gegevens, voornam elijk  uit de rechtsgeschiedenis, tonen zelfs aan , 
da t het rechtsgebied van het Rijk van Nijmegen ouder was dan da t van de stad. T ot ver in de 18e 
eeuw im m ers zijn in het Rijk van Nijmegen rechten overgebleven van germaans recht, die in de 
stad niet bestonden, wat in het totaalbeeld niet vreem d is w anneer wij het p laatsen tegen de ach- 
tergronden v an d e  ontw ikkeling der stad. In 1537 schreef Karel van Egm ond, hertog  van Gelre, 
aan  de stad A ken, dat in het Schependom  en in de stad N ijmegen als rechtsregel gold dat de goe
deren van een overledene aan de naaste bloedverw anten vervielen. M aar in het Rijk van Nijm e
gen was de regel van kracht, d a t de onroerende goederen terugkeerden naar de familie w aarvan 
zij gekom en waren. Karel van Egm ond deelde nog mee d a t deze regels al m eer dan  500 ja a r  had 
den gegolden. Hij schreef tussen neus en lippen d o o r een aard ig  nieuw bewijs neer, dat N ijm e
gen inderdaad  uit het begin van de 1 leeeu w stam t. O pm erkelijk is ook , dat de hertog van Gelre 
zich rechtstreeks to t Aken richt; het lijkt erop dat hij het Nijmeegs scherm en met Aken ook van 
zijn k an t wilde toelichten.

In het Rijk van Nijmegen nam  het Reichswald tussen G och en Nijmegen een bijzondere p laats 
in. Sommige historici hebben er een karolingisch dom ein in gezien, wat een even grote fantaste- 
rij was als de hele karolingische mythe van Nijm egen, doch wat ook  textueel nergens op berust 
daar het woud voor de 12e eeuw in geen enkele bron is verm eld. In 1266 deden bisschop H endrik 
van U trecht, g raaf Willem van Gulik en Gozewijn van Borne u itspraak  in een geschil tussen de 
graven van Gelre en Kleef over de tollen, d o o r de burgers van Nijmegen te betalen, en over het 
gebruik van het Reichswald. De g raaf van K leef m ocht in dit Reichswald 1200 varkens houden 
om eikels te grazen; na acht jaren  zou de zaak opnieuw  bezien w orden. De graven van Gelre en 
van K leef m ochten geen delen van het woud laten vellen om die to t bouw - o f weiland om  te wer- 
ken, w at erop wijst dat ook andere rechten in het geding w aren, al werden die niet met nam e ge
noem d. In deze oorkonde, uitgegeven “ in silve G helre” , in het w oud van G elre, wat duidelijk de 
bezitter (lees: Ieenheer) aanduid t, is geen sprake van “ Rijk van Nijm egen” , wat enige historici 
ervan gem aakt hebben. Dezelfde overeenkom st is in 1290 nogm aals herhaald , waarbij de geves- 
tigde gew oonten gehandhaafd bleven. H et blijkt da t de om w onenden ook gebruik van het 
Reichswald m aakten, wat voor de burgers van Nijm egen om streeks 1450 als een recht is erkend. 
Het gebruik is ongetwijfeld ouder geweest, doch zal in deze tijd zijn vastgelegd. De burgers van 
de stad  m ochten in het woud het hou t kappen, d a t zij m et de hand konden buigen o f  met de der- 
de slag van het hakm es door konden krijgen. Van de grotere bom en m ochten zij de takken af- 
slaan, die zij staande in de kar konden bereiken; tevens m ochten zij er hun vee en varkens laten 
grazen. Plaatst men deze “ rechten” in hun ju ist verband, dan  blijkt dat de mensen van Nijmegen 
zich gratis b randhout konden verschaffen, m aar daartegenover wel mooi en gratis het bos voor 
de eigenaar onderhielden.

In 1663 du ik t een hoogst m erkwaardige zaak op. Terwijl de verhoud ingm et Aken al zeer wan- 
kel stond — de filiatie zou in 1679 volledig eindigen — gaf de m agistraat van Aken een verkla- 
ring a f  aan Nijmegen, dat de burgers van Nijmegen vanouds het recht hadden om te mogen jagen
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in het Rijk van Aken. Het is een alleszins vreem de zaak, w aarvan tevoren niets blijkt en wat in 
verband met de afstand tussen Nijmegen en A ken op zichzelf al een lachertje is. W aarschijnlijk 
is trouw ens, dat hier o f d aar een simpele schrijf- o f leesfout is gem aakt, d aar A ken hooguit aan 
Nijmegen bericht kan hebben, dat de burgers van Aken da t jach trech t hadden. Even ongerijm d 
zou zijn te veronderstellen, dat de m agistraat van A ken bedoelde te bevestigen dat de burgers 
van Nijmegen dat recht in het Rijk van Nijmegen hadden. O f zou men het m oeten uitleggen als 
eenn blijk van de welbekende droge hum or van A ken, om  aan Nijm egen, dat zich zo amechtig 
aan A ken probeerde op te trekken, een illusie te m eer te geven, even irreeel als de keizerlijke oo r
konden van Nijmegen, die ondanks hun fraaie w oorden niet veel konkreets voor de stad hadden 
opgeleverd? H et is niet uit te m aken w at er precies achter stak. Feit is d a t Nijmegen nooit het 
jach trech t in het Reichswald heeft gehad, en dat evenm in na 1663 heeft verkregen. Misschien 
heeft de stad wel een poging gedaan om  het via haar norm ale omweg over A ken te verkrijgen.

H et is mogelijk dat de grootste braller in de geschiedenis van Nijmegen in een en ander de hand 
heeft gehad. D aarm ee bedoel ik Ds. Johannes Smetius, die in 1618 als pred ikan t naar Nijmegen 
kw am . De stad en de hervorm de gemeente w aren al ja ren  verscheurd doo r de tw isten tussen 
R em onstranten  en A rm inianen. N adat het stadsbestuur met enigszins harde hand  schoon schip 
had  gem aakt, werd Smetius uit Aken! n aar Nijmegen beroepen, kennelijk met de bedoeling om 
een frisse figuur te krijgen die niet in de partijtw ist verwikkeld was. Deze kan t van de zaak is vol
ledig geslaagd. Laten we Smetius niet aanw rijven d a t hij Nijmegen het idee van gelijkvormig- 
heid m et Aken zou hebben aangepraat. D at denkbeeld bestond al lang; hoogstens heeft hij er 
van zijn kant een steentje aan  bijgedragen. Sm etius’ onverdienste ligt elders. Hij interesseerde 
zich bijzonder voor de romeinse voorgeschiedenis van Nijm egen, w aarvan in zijn tijd nog veel 
zichtbaar boven de grond aanwezig was. Hij verzam elde rom einse voorw erpen, zelfs in zo groot 
aan ta l dat hij na verloop van tijd een heel m useum  bij e lkaar had. M aar bovena’l, hij w erdde uit- 
vinder van de fabel d a t Nijmegen het O ppidum .B atavorum  was, wat erin ging als koek en wat, 
om dat hij in het latijn  schreef, wereldwijd werd verbreid. H et zou zo erg nog niet zijn geweest, 
w anneer hij wat onzin had verteld over de Nijmeegse geschiedenis, m aar doo r zijn gefantaseer 
pinde hij de Peutinger-kaart op N ederland vast, w aardoor het dram a begon vo o rde  historische 
geografie van het westen van E uropa. H oe ver zijn fantasieen zijn doorgedrongen, bleek enkele 
ja ren  geleden bij een debat in F rankrijk , toen mij triom fantelijk  een franse vertaling van zijn 
boek “ O ppidum  B atavorum ” voor de voeten werd gew orpen, een boek dat in N ederland geen 
enkele historicus o f archeoloog nog durft citeren. W a s’t m aar bij dat boek gebleven! Smetius en 
zijn familie na hem hebben echter een schanddaad  gepleegd tegenover Nijmegen en tegenover 
de nederlandse archeologie. Zij hebben de rom einse voorw erpen — en u iteraard  interesseerden 
zij zich het meest voor “fraaie” stukken — m et karrevrachten  aan  het buitenland verkocht en 
zich verrijkt to t onschatbare schade van de Nijmeegse en de nederlandse archeologie. Het kan 
nauw elijks als een excuus worden aanvaard , d a t buiten hen niem and belangstelling had voor 
deze vondsten en d a t zij bij het stadsbestuur geen o f te weinig steun hebben gevonden. Met be
grip voor deze om standigheden m oet men zich toch afvragen, w aarom  hun wetenschappelijk en 
trouw ens ook hun gewoon menselijk geweten niet is gaan spreken, toen zij kapitalen vingen 
voo r de archeologica, die niet van hen w aren doch van de bevolking van Nijmegen, w anneer de 
stad  dan geen oog had voor dit erfgoed. H et laatste deel van de kollektie Smetius is in 1705 na de 
dood  van Ds. Smetius doo r zijn gelijknam ige zoon Ds. Johannes Smetius voor 20.000 gulden! 
aan  de K eurvorst van de Palts verkocht en n aar M annheim  vervoerd! Luguber is de opm erking 
van In de Betouw, d a t “dit verlies enigszins vergoed w ordt do o r een beschrijving van die vond
sten in ‘A ntiquitates N eom agenses’.” H et staat integendeel als een paal boven w ater vast, dat 
die karrevrachten  oneindig veel m eer hebben bevat dan  hetgeen de Smetiussen met hun toen- 
malig gebrekkig inzicht in de archeologie — wat m en hen niet behoeft te verwijten — eruit heb
ben gehaald. M aar weer w ordt aangetoond , en de feiten liegen er niet om , dat de hedendaagse
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archeologen werken met fragmenten van rom eins Nijmegen. W anneer zij dan mijn opvatting 
dat Nijmegen niet het rom einse N oviom agus is geweest — het fabeltje van Smetius — triom fan- 
telijk beantw oorden met de vraag: geef ons dan  de juiste naam , zeg ik op mijn beurt: die is 
hoogstw aarschijnlijk afgevoerd op een der karren  van de handelaars in rom einse vondsten.

Schrom elijk is de overdrijving die Nijm egen beging toen de stad op het pun t van het Rijk van 
Nijmegen de overeenkom st m et Aken wilde doortrekken . K eihard durfde zij het natuurlijk  niet 
te zeggen, doch vanaf de 17e eeuw ziet men in alle rekesten en protesten van de stad  de over- 
tuiging boven drijven, da t h aa r het Rijk van Nijmegen onrechtm atig  on tnom en was. H et Rijk 
van A ken, d a t deze stad wel in bezit gekregen had , was voornam elijk  bedoeld als een natuurlijke 
bescherming. Het gebied, dat h iervoor nodig en het meest doeltreffend was, kom t overeen met 
het Nijmeegse Schependom rondom  de stad; d it had h ierdezelfde funktie als het Rijk van Aken 
voor Aken. Toen de naam  “ R ijk” aan Nijmegen gekoppeld was, wat in eerste instantie een sim- 
pele plaatsbepaling was m aar vlug werd m isverstaan, verviel Nijmegen in dezelfde overdrijving 
als met de andere echte o f schijnbare gelijkenissen m et Aken. H et Rijk van Nijmegen was vele 
malen g ro ter dan  het Rijk van Aken. H et kon  voor de stad  geen strategische betekenis hebben 
en het werd hierom  ook niet begeerd. Evident is d a t Nijm egen deze verw orvenheid van Aken 
ook wilde hebben, m aar aan de zin van het Akense bezit voorbij holde. H et is dan ook  geen 
w onder dat de stad dit gebied niet heeft kunnen verwerven. Zij is wel het rankuneuze idee blij- 
ven voeden d a t dit bezit, wat zij in werkelijkheid nooit heeft gehad, haar do o r G elre ontfutseld 
was.

NOG EEN KNAP ST A ALT JE VAN MISLEIDING

Wanneer Nijmegen zo pertinent van mening is, dat Karel de Grote op het Valkhof resi- 
deerde en dat de burcht van Barbarossa de direkte opvolger, op dezelfde plek, van het 
paleis van Karel de Grote was, dan had de stad het in 1962 opgerichte standbeeld van 
Karel de Grote op het Valkhof moeten zetten. Het is integendeel weggestopt midden in 
het plantsoen van het Keizer Karel-Plein, een rotonde tussen acht wegen, waar het 
slechts met levensgevaar te bereiken en te bezichtigen is. De re den voor deze vreemde 
plaats is zo helder als glas. Het gemeentebestuur durfde het niet aan dat beeld op het 
Valkhof te zetten, waar het noodzakelijkerwijs de funktie zou krijgen van de inwoners 
en de toeristen met de neus op de allerwegen heersende twijfel aan karolingisch Nij
megen te drukken. Deswege werd het voorlopig opgeborgen op een vrijwel onbereik- 
bare plaats om te zijner tijd, wanneer de zaak defin itief ten gunste van Nijmegen zou 
zijn beslist, in triom f naar het Valkhof te worden overgebracht. De gemeente heeft wij- 
selijk van deze stap afgezien, zelfs na twee Bronnenboeken. Men kan haar alleen advi- 
seren het standbeeld voor een appel en een ei aan Noyon te verkopen, de eerste plaats 
in Europa waar het thuis hoort. Appel en ei zijn symbolisch. Volgens de Bijbel begon 
alle ellende op aarde met een appel, en het ei is in de oosterse mystiek het symbool van 
wederopstanding tot een nieuw en beter leven. Het zou tevens een daad van eenvou
dige rechtvaardigheid zijn, daar de Nijmeegse brallers de stad Noyon drie eeuwen van 
haar geschiedenis ontroofd hebben.
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O udste zegel en wapen van Nijmegen. H et opschrift luidt: Sigillum burgeriensium  
de Numegen - zegel der burgers van Nijmegen. O pvallend is dat in deze latijnsezin 
Numegen staat, wat bewijst dat de latinisatie Noviomagus in Nijmegen niet leefde.

Wapen van de stad Aken, dat deze sinds 
de 12 eeuw voert.

Wapen van Nijmegen, in gebruik sinds 
de 14e eeuw. De ontlening aan Aken 
was nog niet voldoende. Nijmegen 
m oest er nodig de tweekoppige adelaar 
van het duitse rijk van maken.



21. DE IMITATIE DOOR NIJMEGEN VAN AKEN

Het afkijken van het Rijk van Nijmegen van het Rijk van A ken was wellicht de ergste en de diep- 
gaandste im itatie, om dat er zoveel onjuiste konsekw enties aan  vast zaten. Toch is zij niet de eer
ste noch de laatste geweest. E r kan integendeel een hele serie ontleningen aan  o f im itaties van 
Aken gesignaleerd worden. H et bezit, beter gezegd het beweerde bezit van de titel rijksstad is 
eveneens van Aken afgeleid, w aartoe de eerste oorkonde van 1230 een schijn van aanleiding had 
gegeven, al werd die aanleiding to taal m isverstaan. De titel van rijksstad leek voor Nijmegen be- 
vestigd te w orden doo r het wapen van de stad, d a t de tw eekoppige adelaar vertoont en gekroond 
w ordt door de rijkskroon, de twee sym bolen van het duitse rijk. H et is een treffende illu'stratie 
voor de tendentieuze gelijkstelling en navolging, d a t Nijmegen d it wapen rechtstreeks van Aken 
heeft overgenom en. In  de 12e en 13e eeuw voerde N ijmegen een wapen m et een afbeelding van 
een burch t, waarin o f w aarboven een konings- o f keizersfiguur, m et het randschrift: “ Sigillum 
Burgensium de Numegen” — zegel van d e  burgers van Nijm egen, wat sinds 1155eenjuist en tref- 
fend wapen was voor een duitse residentie-stad. M en lette bijzonder op: Numegen, w aaruit blijkt 
dat N ijm egen zelf de al lang gangbare latinisatie van de naam  in N oviom agus, die in de kansela- 
rijen en bij de kroniekschrijvers ingebru ik  was, niet heeft overgenom en in een overigens latijnse 
zin. D it naam kundig signaal, zo duidelijk a lso f het m et opzet was geplaatst, hebben de historici 
en naam kundigen niet gezien of begrepen, terwijl het toch voor de hand ligt de juiste naam  te 
vragen aan de m an zelf die het betreft en niet aan  een dw alend kroniekschrijver. D it oudste wa
pen van Nijm egen, aan  enkele zeldzame oorkonden  in de vorm  van een zegel bew aard, was in 
elk geval to t aan  het einde van de 13e eeuw nog in gebruik. H et juiste tijdstip van de invoering 
van het nieuwe wapen is niet bekend.

De adelaar en de rijkskroon zijn de em blem en van A ken, w aar zij de oorsprong  en het wezen 
van de stad verzinnebeelden. In Nijm egen dekt dit w apen geenszins de betekenis van de stad, 
nog m inder haar voorgeschiedenis. H et w apen van A ken w erd overgenom en, waarschijnlijk in 
de 15e eeuw, toen de gelijkw aardigheid m et A ken zo sterk op de voorgrond werd geplaatst, uit 
de zucht om  in alles met A ken gelijk te staan  en vooral om  tegenover Gelre en de buitenwereld 
het beeld op te hangen van duitse, vrije en onafhankelijke stad. H et borstschild  van d e  adelaar, 
dat in Aken het eigenlijke stadsvvapen vormt, d raag t in het Nijmeegse wapen de Gelderse leeuw, 
wat in  feite een institutionele tegenspraak is, d aa r een duitse stad  niet tevens gelders kan zijn en 
een gelderse stad geen pretentie kan stellen op een duitse titel. D it hartschild  is w aarschijnlijk 
een toevoeging uit het begin van de 16e eeuw, zoals uit de stadsrekening van 1511 kan worden 
afgeleid (Rekeningen der stad Nijmegen, II 1428-1513, p. 171), w aar staat: “ Nog G herit van 
B atenburch gegeven van den leeuw te graveren die in de arend sta a t” . H et be tro f hier een m al, ge
b ru ik t bij het gieten van kanonnen, w aar het wapen van de stad  mee ingegoten werd. H et blijkt 
dat m en eerst de adelaar als stadsw apen voerde, en d a t pas om streeks 1511 het borstschild met 
de leeuw d aaraan  is toegevoegd. H et k lopt in zoverre m et de andere feiten, dat op dit tijdstip de 
verhouding tussen de stad en Gelre bijzonder vredelievend was.

Evenzeer als Nijmegen het ideele en institutionele bezit van A ken overnam , zo stak  de stad zich 
ook uiterlijk in het kleed van de rijksstad, die zij zich to t voorbeeld en ideaal had  gesteld. Bij de 
verbouw ing van het Nijmeegs stadhuis in de B urch tstraa t, die in de ja ren  1552/54 geschiedde, 
werd het stadhuis een getrouwe kopie van het Akense. O pm erkelijk is — denk aan  het Leger-
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AKEN. Bestorming van het Raadhuis door de Protestanten in 1611. Naar een gra- 
vure van Nic. van Geelkerken.



NIJM EGEN. Het stadhuis met zijn opmerkelijke voorgevel van het Akense stad
huis, gebouwd tegen het midden van de 16e eeuw, toen de Nijm eegse mythe in- 
geburgerd begon te raken en de stad zich aan Aken optrok.

387



boek —  dat in deze periode de filiatie met A ken zo sterk in de aandach t stond. De overeenkom st 
tussen de beide gebouwen is zo frappant, d a t men eer van een slaafse kopie dan  van een im itatie 
kan spreken. De vlakverdeling, de ram en, de beelden en andere details zijn in de beide gebouw 
en in dezelfde kom positie aanwezig. Wel had  het Akense stadhuis drie verdiepingen, het Nij
meegse slechts twee; dit laatste is ook kleiner. Deze ontlening werd te Nijmegen niet zoals de an 
dere vergroot of overdreven, om dat het ging om  de verbouwing van een bestaand gebou w. In fei
te is de gevel van het Akense raadhuis tegen het stadhuis van Nijmegen “ gep lak t” . Bijzonder 
opvallend is im mers, d a t de drie verdiepingen van het Akense stadhuis toch aan  het Nijmeegse 
werden nagebootst, zij het op een enigszins verm akelijke m anier. De begane grond , inwendig 
korresponderend met de hoge schepenhal, is uitwendig doo r een lijst in tweeen gedeeld, die zelfs 
doo r de ram en heen onafgebroken w ordt voortgezet, zodat van buiten de indruk w ord t gegeven 
dat het gebouw  uit drie verdiepingen bestaat. Deze architektonische bijzonderheid is onlogisch, 
om dat zij konstruk tief niet nodig was, en als u itd rukking  van de inwendige stru k tu u r zelfs mis
leidend w erkt. Verschillende bouw kundigen en kunsth istorici hebben terecht opgem erkt da t de 
gevel in tegenspraak is m et de inwendige ruim te-indeling, wat zij toeschreven aan  de verbouw 
ing om dat de juiste reden daartoe nog niet naar voren was gehaald.

Zij w ordt begrijpelijk nu we weten d a t de arch itek t de drie geledingen van het Akense stadhuis 
heeft m oeten navolgen, doch dat dit bij de verbouw ing van een bestaand gebouw  niet gem ak- 
kelijk te verwezenlijken was. D it belette hem  niet om aan het uitwendige de im itatie zover 
mogelijk do o r te voeren. Deze m erkw aardigheid, de duidelijke tegenspraak tussen het in- en 
uitwendige, benadrukt het verband tussen de beide gebouw en op een overtuigende m anier. Te 
Aken ligt de ingang in het m idden, te Nijm egen aan een kant. D it is een van de afw ijkingen, die 
vanwege de inwendige ruim te-indeling noodzakelijk was, doch strik t genom en in strijd is met de 
sym metric van de gevel. Zij zal nodig zijn geweest om dat he tgestoelte  van de schepenbank van 
binnen tegen deze gevel stond. In de onderdelen zijn te N ijmegen enige eigen elem enten aanw e
zig: de stilering van de lijsten, de frontons en de m edaillons zijn renaissance, terwijl de gevel als 
kom positie gotisch is. De bouw m eester, de M aastrichtse arch itek t en beeldhouw er Willem van 
N eurenberg, heeft de opdrach t aanvaard  het Akense stadhuis na te bouw en, m aar het detail- 
werk kon hij niet m eer in zijn oude vorm  leveren, wijl deze hem  en de steenhouw ers van zijn 
bouw loods niet meer in de vingers o f in de beitels zat.

Het Nijmeegs stadhuis is altijd beschouwd als een m erkw aardig bouw w erk, w aar het sam en- 
treffen van gotiek en renaissance een opvallende gestalte had  gevonden, des te bijzonder om dat 
er een naw erking van de gotiek in een betrekkelijk late tijd in werd gezien. H et gebouw kan even- 
wel niet representatief w orden geacht voor het einde van de gotiek, d aar dit elem ent als het ware 
posthuum  aan  de gevel is toegevoegd. H et was geenszins de stijl van Willem van Neurenberg. 
De Latijnse School, enige jaren  voor het stadhuis gebouw d, w aarin Willem ook de hand heeft 
gehad, toont een zuiverheid van stijl die geen gotische herinneringen bevat. De twee gebouwen, 
in dezelfde tijd ontstaan, benadrukken op een m arkante  m anier de im itiatie van Aken in het 
stadhuis.

Er is een grote afwijking tussen het Akense en het Nijmeegse stadhuis, nam elijk de brede lijst in 
de top  van de gevel, bestaande uit vlakken met een gebeeldhouw d medaillon in het midden. 
Deze treft men niet aan  bij het Akense stadhuis. De lijst, die triom fantelijk  in top  is geplaatst, 
met gekapte borstbeelden in half-relief, heeft men altijd als niet nader te definieren m ytholo- 
gische figuren beschouwd, w at overigens geschied is toen de beelden zo verweerd w aren dat er 
niet veel m eer in te herkennen was. De lijst en de beelden hebben eveneens een sterke renais
sance inslag, en staan ook in tegenspraak to t de gotisch gevel, die zij in feite dood drukken. Dit 
onderdeel is overgenom en van het eerste Akense stadhuis, het G rash au s ,d a t in zijn top zo ’n zelf-
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de lijst m et beeldengalerij had, wel m et staande beelden. In Aken beeldden deze de zeven keur- 
vorsten af. Het gelijke getal van de zeven m edaillons aan  het Nijmeegse stadhuis m aakt de ont- 
lening evident. De enige verandering o f aanpassing is geweest, dat de architekt te Nijmegen deze 
lijst beter wilde doen harm onieren met de gevel, en da t hij in die lijst geen galerij van staande 
beelden kon m aken, die al aan de gevel stond, en deze verving doo r m edaillons met borstbeel- 
den. De staande beelden zijn in 1554 geplaatst; blijkens het opschrift boven de deur was het in- 
derdaad  de bedoeling daarm ee de keizers en koningen te eren ,d ie  Nijmegen privileges geschon- 
ken hadden, precies hetzelfde m otief da t in A ken aanw ezig was geweest. De gevel van het Nij- 
meegs stadhuis m oet niet langer als een bouw kunstige m erkw aardigheid beschouwd worden, 
w aaru it een kunsthistoricus een frappan te  stijlverm enging kan lezen. H et was een “ politieke” 
gevel, gei'nspireerd doo r de zucht van Nijm egen om A ken in alles te evenaren, to t en met het 
“gezicht” van het stadhuis.

De St. N icolaas-kapel op het V alkhof is lang beschouw d als een im itatie van het M unster van 
A ken. Bovendien is zij eeuwenlang “ Karolingische K apel” genoem d, wat de parallel met Aken 
nog sterker benadrukte en de schijn leek te geven dat beide steden dezelfde karolingische af- 
kom st hadden. Boven is uiteengezet, dat de St. N icolaas-kapel waarschijnlijk zelfstandig is on t
staan , weliswaar afgeleid van een ander gebouw , d a t niet noodzakelijkerwijs het M unster van 
A ken behoeft te zijn geweest. In  de tijd van h aa r on tstaan , het einde van de 1 le o f het begin van 
de 12e eeuw, in elk geval een geruime tijd voor de oorkonde van 1230, ligt een relatie tussen Nij
megen en Aken niet voor de hand , zeker niet als men zich eindelijk vrij heeft gem aakt van de 
dw anggedachte, dat de twee steden een gezam enlijke karolingische basis hadden. De ware ge
schiedenis van Nijmegen wijst in een andere richting. De hypothese van Van A gt, dat de St. Ni- 
colaas-kapel reeds om streeks 1030 kan hebben bestaan , m oet kategorisch afgewezen w orden, 
d a a r deze alleen steunt op een twijfelachtige “verbouw ing” , die Van Agt ergens aan het gebouw 
ontdek te , m aar vooral om dat zij doo r de ware geschiedenis van Nijmegen w ordt tegengespro- 
ken. O f zou m en m oeten denken, dat de schrijver gei'nspireerd is gew orden doo r “de bisschop 
van Nijm egen” uit 1024, die overigens H arduinus. van N oyon was, en dat het toch wel voor de 
hand  lag dat die bisschop een kerk in Nijm egen had? G een enkele geschreven tekst bevat een 
spoor van een kerk, parochie o f christelijk leven in Nijm egen voor 1125. H et gaat niet aan om 
uit een onduidelijk en hoogst aanvechtbaar gegeven een zo belangrijke konklusie a f  te leiden 
die, als zij w aar was, ook historische sporen had  nagelaten. H et begint erop te lijken dat er een 
sam enzwering aan de gang is, om  karolingisch Nijm egen kost wat kost te redden, en daar kan 
het terugvoeren van een gebouw  naar een eeuw vroeger ook  een steentje aan bijdragen. Bij zo- 
veel gelijkenis en im itaties van A ken d o o r N ijm egen is het m erkw aardig, dat een der sterkste 
pun ten  van die overeenkom st, de St. N icolaas-kapel en het Akense M unster, misschien geen 
ontlening van Aken is geweest.

M en mene niet dat de im itaties iets van de historie zijn, da terend  uit een afgesloten periode. On- 
geveer dezelfde aspiratie als voorheen, nu echter belangrijk afgezw akt en on tdaan  van de insti- 
tutionele en politieke achtergronden van weleer, heeft gesproken toen Nijmegen de Keizer Ka- 
rel-prijs voor ku ltuur instelde. Enige jaren  tevoren had  A ken zijn Keizer Karel-prijs ingesteld 
to t bevordering van de Europese gedachte. Toen moest Nijmegen ook een Keizer Karel-prijs heb
ben! Die tendens om Aken na te apen, zou to t op zekere hoogte nog te begrijpen en te aanvaar- 
den zijn geweest, indien zij voortgekom en was uit een historisch juist gefundeerd inzicht. De 
prijs werd echter ingesteld, toen de karolingsche traditie van Nijmegen grondig ter diskussie 
stond en reeds door velen, ook in Nijmegen zelf, ernstig betwijfeld werd. Het standbeeld van K a
rel de G rote, dat in 1962 werd opgericht, had  ook als enig doel die twijfel weg te drukken. Nijme
gen heeft 12 eeuwen nim m er enige behoefte gevoeld de grote keizer, zijn zogenaam de stichter,
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A K EN . P a n o ra m a  v an  d e  s ta d  d o o r  M e r ia n  u it 1647.



met een standbeeld te eren. Die behoefte rees plotseling wel toen de traditie bestreden werd. De 
instelling van de prijs was een tweede Ster-reclamespotje om het gezicht van Nijmegen te redden. 
D at aan  een en ander tonnen werden weggegooid, die beter besteed hadden kunnen zijn, was 
geen punt; daar d raait de nederlandse bevolking wel voor op. Nijmegen zou zich onsterfelijke 
roem  en het diepste respekt van de w etenschappelijke wereld verworven hebben, w anneer de 
stad aan een terzake deskundig, eerlijk en integer historicus de opdracht had  gegeven, de karo 
lingische kwestie tot op de bodem  uit te zoeken, ongeacht de uitslag van dit onderzoek. Ten 
overvloede zat zo iem and al onder het personeel van de gemeente. M aar neen, hij m oest m ond- 
dood gem aakt worden en toen d a t niet lukte, werd hij weggepest. H et gem eentebestuur heeft 
zijn verdiende loon inm iddels gekregen. H et “ B ronnenboek van Nijm egen” , d o o rd e  universi
teit en de stad uitgegeven, is door de vele knalpartijen  w aar het toch in de verw arring tussen 
N oyon en Nijmegen vloog, het spektakulair sluitstuk gew orden van een eeuwenlange vergis- 
sing, die tenslotte omsloeg in een onvoorstelbare bralpartij. D oor het erin gepleegde weten- 
schappelijk bedrog is het bovendien een walgelijke opruim ing geworden van een mythe die, al 
was zij onw aar, voor velen toch een geliefde illusie bleek te zijn, en die verdiend had op  een 
w aardiger m anier doo r de historische w aarheid vervangen te worden.

AKEN. D e D o m , de p a ltsk a p e l en  d e  re s ta n te n  v a n  h e t K a ro lin g isc h  p a le is  v o r-  
m en  h e t m id d e lp u n t v an  d e  s tad .
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22. DE TOPOGRAFIE VAN NIJMEGEN

Indien aangenom en w ordt da t het V alkhof voor het m idden van de 12e eeuw geen burch t droeg, 
moet ook het beeld gewijzigd worden, dat men zich vrij algem een over de stedebouw kundige 
ontw ikkeling van de stad gevorm d had en w aarin het V alkhof een centrale p laats innam , die 
zelfs als de em bryo van het latere Nijmegen werd opgevat. W anneer de stad los van het V alk
hof is on tstaan en gegroeid, dan wijst dit ook erop dat zij on ts tond  toen daar nog geen paleis 
lag. Bij de meeste, om  niet te zeggen bij alle voorm alige karolingische residenties ziet men juist 
dat de palts, o f die nu belangrijk in bestuurlijk opzicht dan  wel eenvoudiger van inrichting was, 
altijd de kern vorm t van de latere stad, wat ook voor de hand  ligt om dat het paleis anderen aan- 
trok, hovelingen, dienstbaren, priesters en kloosterlingen, handelaars en handsw erklieden, die 
zich alien rondom het paleis schaarden. A ken is daarvan  het dichtstbije, tevens beste voorbeeld. 
In N ijm egen heeft deze ontw ikkeling niet bestaan; tussen V alkhof en de stad is zelfs nooit een 
stedebouw kundig verband to t stand gekomen. G aat men de Rijn op, dan vindt men in praktisch 
alle steden langs de Rijn dezelfde situatie: een burch t van het rijk naast de stad. De koningen en 
keizers wilden de steden in bedw ang houden doo r een burcht; de steden van hun kant waren al 
m achtig genoeg om die burcht buiten de m uren te houden. H et is deze situatie, die bij mij de eer
ste twijfel deed on tstaan  over de historiciteit van karolingisch Nijmegen. Ik  form uleerde dat in 
het prille begin misschien w at simplistisch do o r te stellen: Nijm egen toorit duidelijk een 12e- 
eeuwse, duitse situatie en geen karolingische. Een onafw endbare konsekw entie daarvan  was, dat 
dit onverbiddelijk chronologisch vertaald m oet w orden met: dan  is de eerste aanleg en de eerste 
ontw ikkeling van Nijmegen ook later dan  uit de karolingische periode. U it deze schem er, hoe 
zwak ook in het begin, is toch de duitse zon over Nijm egen opgegaan.

Over de stedebouw kundige ontw ikkeling van Nijm egen zijn verschillende theorieen ontw ik- 
keld. D e fantasterij, die de vroeg-middeleeuwse stad  als een vrijwel onafgebroken voortzetting 
van de rom einse beschouwt, m oet m eteen w orden afgewezen om dat zij archeologisch niet door 
het m inste spoor w ordt gedekt. Die fantasterij du rft n iem and m eer herhalen. Recente studies, 
die het h iaat tussen de Rom einen en de 12e eeuw wel erkennen doch er verder over zwijgen, heb
ben alleen to t doel de karolingische suspens te laten hangen. D e doodgew one leken hebben het 
allang door. H et “ gat van Nijmegen” is al jaren  een gevleugeld w oord gew orden om  met niet te 
miskennen sarkasm e uit te d rukken, dat de archeologie volkom en verstek laat gaan over de zes 
eeuwen, die enige historici nog vol proberen te brallen. D at daaronder ook archeologen zijn, 
doet zelfs twijfelen aan  dezer lieden gezond verstand.

Het eerste begin van Nijmegen heeft niet gelegen in het noord-oostelijk  deel van de stad in de 
omgeving van het V alkhof, noch aan  het bekende kruispunt da t de B roerstraat, G ro testraat, 
H ezelstraat en B urchtstraat in de p lattegrond vorm en, doch in het laaggelegen deel van de oude 
binnenstad langs de W aal ten westen van de G ro tes traa t, met waarschijnlijk de Priem straat als 
m iddelpunt. “ Priem ” is verm oedelijk een afleiding van prim a, de eerste. W are d it te bewijzen, 
wat na 8 eeuwen natuurlijk  niet het geval is om dat de eerste m otivering van de naam  niet bekend 
is, dan  zouden we een aanwijzing te m eer hebben om  d aa r het begin van Nijmegen te leggen. 
V andaar heeft de stad zich n aar het noorden, zuiden en westen uitgebreid. Tegen het einde van 
de 14e eeuw had zij het heuvelplateau bereikt, w aar een nieuw centrum  ontstond.
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N IJM EG EN . De oude stad lag aan de W aal tussen de B oddelpoort en de K raan- 
poort. Op het V alkhof stond de St. N icolaas-kapel, de parochie-kerk; d aa r be- 
vond zich ook het kerkhof. In  1155 is de Duitse burcht gebouw d. N adat de g raaf 
van G elre deze in 1247 in pand gekregen had, gelukte het hem  de kerk vandaar te 
verdringen, wat leidde tot de bouw  van de St. Stevens-kerk om streeks 1273. De 
nieuwe kerk werd buiten de oudste stad gebouw d, om dat er b innen geen plaats 
voor was. St. A lbertus de G rote, w ijbisschop van K eulen, legde de Nijmeegse pa- 
rochie de verplichting op om jaarlijks een processie te houden naar de p laats van 
de oude kerk en het kerkhof, om  de gelovigen te blijven gedenken die daar begraven 
waren. D it feit m et zijn even vernietigende inhoud voor de Karolingische b lu f als 
de gedenksteen van Frederik B arbarossa, zoekt men vergeefs in het B ronnenboek. 
Na de bouw  van de kerk volgde een nieuwe uitleg van de stad; het tweede plan 
kreeg een andere grondvorm  dan het eerste. Leupen verkondigde verleden jaa r 
met veel branie als zijn ontdekking, dat de oudste stad  beneden aan de W aal ge
legen had, wat ik reeds in 1954 gepubliceerd heb (Zie De G elderlander 31 julim  3 en 
10 augustus 1954). Hij loopt niet alleen 27 ja a r  op mij ten achter, doch trekt boven
dien als historische slak een slijmerig spoor van plagiaat.
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De stad , tegen het einde van de 1 le eeuw, in elk geval langer o f ko rter voor 1125 on ts taan  onder 
de nieuwe naam  Neumaia, was een nederzetting langs de oever van de W aal ten westen van de 
G ro testraa t. H et bestuurlijk centrum  werd gevorm d doo r het raadhuis, d a t in de nabijheid van 
de M eipoort lag, en de Oude W aag. D at aan  de rivier ook het handelscentrum  lag, blijkt u it de 
aanwezigheid van de Lagem arkt, de V ism arkt en de K raan. De juiste vorm  en om trek van de 
oude stad zijn niet bekend. Toch kunnen zij vrij benaderend om schreven worden. De Boddel- 
p o o rt was een zeker punt, de H ezelpoort een w aarschijnlijk pun t aan de westkant. Deze laatste is 
m eerm alen verschoven en heeft in de oudste stad  d ichter bij het centrum  gelegen, echter wel in 
de lengterichting van de H ezelstraat, w ant deze straa t is driem aal verlengd. A an de oostkan t 
vorm de de K raanpoort de grens. De kloosters, m eestal duidelijke m erkpalen voor de stede- 
bouw kundige ontw ikkeling, tonen aan , d a t de stad in de 12e eeuw nog niet de hoogten had be- 
reik t m aar geheel in de laagte gebleven was. H et M agdalena-klooster in de N onnenstraat, het 
k looster Bethlehem op de Hessenberg en de C om m anderij van St. Jan  wijzen dan ook, zij het 
benaderend, de grens van de stad in de 12een 13e eeuw aan. L ater volgden het k looster M arien- 
burg  en het B roerenklooster, eveneens buiten de stad. De kloosters werden m eestal buiten de 
stadsm uren gebouw d, enerzijds om dat er in een volgebouw de stad  geen plaats meer beschik- 
b aa r was van voldoende oppervlakte voor een k looster, kerk, ho f en andere benodigdheden, 
anderzijds om dat de bestuurders van de orden links en rechts de ervaring hadden opgedaan dat 
de kloosters bij een volgende uitleg toch b innen de stad zouden kom en te liggen.

De oudste stad had waarschijnlijk de vorm  van een langwerpige rechthoek. D at is trouw ens de 
meest voorkom ende en meest rationele vorm  voor een kleine stad , en zeker voor een rivierstad. 
D at Nijmegen door en aan de rivier is on ts taan  en los van de burch t - de stad was er het e e rs t! - 
staa t buiten twijfel. De rechthoek was in zijn geheel oost-w est op de St. N icolaas-kapel van het 
V alkhof gericht, m et de lange zijden op noord  en zuid. Die orientatie is nog in enige straten  te 
zien, met nam e de N onnenstraat, de Lage M ark t en A chter de V ism arkt. O orspronkelijk , bij de 
bouw  van de nieuwe St. Stevenskerk in 1272, leek de orientatie van de kerk vrij goed aan  te slui
ten bij die van de oudste stad. D oor om standigheden, die nog verklaard  w orden, werd het eerste 
plan  niet doorgetrokken, zodat m en in de p lattegrond  twee assen kan ontdekken: die van de 
oudste stad , gericht op het V alkhof; die van de nieuwe uitleg, in het oosten afw ijkend naar het 
zuiden.

D o o r de verpanding van de burcht in 1247 kw am  een andere verhouding to t stand  tussen stad 
en Valkhof. D it immers kreeg voor O tto  van Gelre een geheel andere betekenis dan  voor de 
duitse keizers, die zeker niet in de eerste p laatst aan  strategie gedacht hebben zo zij al w aarde 
hechtten aan het V alkhof, w at overigens na Frederik B arbarossa niet meer blijkt. O tto  van G el
re wilde de burgers van Nijmegen van zijn e rf a f  hebben. D it gaf de voornaam ste stoo t to t de 
bouw  van de St. Stevenskerk in 1272. V oor de bouw  van de kerk werd een p laats gekozen, die 
ongeveer hetzelfde aanzicht bood als de p laats van de oude kerk. De nieuwe werd op de top en 
de uiterste rand van een heuvel gezet, ook  op enige afstand  van de stad , zodat het vertrouw de 
beeld, ofschoon van plaats veranderd, voor de inw oners vrijwel hetzelfde bleef. De vestiging 
van de nieuwe kerk op de H undisberg leidde to t de vorm ing van een nieuw centrum  bovenop de 
heuvels, terwijl het oude, aan  de W aal gelegen, terugviel to t kade en haven. O pm erkelijk is dat 
het civiele bestuurscentrum  in deze ontw ikkeling niet de toon heeft aangegeven, m aar de nieuwe 
lijn pas vrij laat is gevolgd. Na de kerk kwam  w aarschijnlijk eerst de M arkt tot stand, verm oede
lijk nog niet direkt als een van bebouw ing vrij gehouden terrein, dat wetens en willens voor 
M ark t was afgebakend, m aar geleidelijk gegroeid uit de toegangswegen n aa rd e  kerk, beneden- 
stad  en burcht. De driehoeksvorm  van de M ark t is in dit opzicht van veel betekenis; deze duidt 
niet zozeer op een aanleg volgens plan dan wel op een on ts taan  volgens gebruik, w aaraan de la
tere bebouw ing zich aanpaste.
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D e St. Stevenskerk is niet zuiver oost-west georienteerd; aan  de koorzijde wijkt zij enkele gra- 
den n aar het noorden af. Zij sluit derhalve volledig aan  bij het eerste p lan van de oude stad , dat 
op  het V alkhof was gericht. De vrije ruim te naast de kerk kreeg definitief en van hogerhand het 
karak te r van M ark t, toen er het gew andhuis, het vleeshuis en de w aag werden gevestigd. Bij dit 
nieuwe handelscentrum , door het plein en de utiliteitsgebouw en aangeduid, verloor het oude 
cen trum  aan de W aaloever veel van zijn betekenis. D it m aakte ook een nieuwe plaats voor het 
stadhuis wenselijk. D e om trek van de M ark t was inm iddels zodanig volgebouw d, dat het nieu
we stadhuis het een eindje verder m oest gaan zoeken, in de B urch tstraa t. Deze ontw ikkeling ligt 
al tegen het einde van de 14e eeuw. Zij raak t de kwestie van het karolingisch niet m eer en is enkel 
gegeven om het beeld te kom pleteren.

Sinds het begin van de 15e eeuw, mogelijk reeds vroeger, w erd de stad  bepaald do o r de vier 
hoofdpoorten: H ezelpoort, B urchtpoort, K raanpoo rt en W iem elpoort in het zuiden. D it houdt 
natuurlijk  niet in, dat de volgende grote fase in de ontw ikkeling van de stad  in een w orp tot 
stand  is gekom en; er zijn integendeel verschillende fasen aan te wijzen. De lijn over de Hezel
p oo rt en de B urchtpoort, die m en als de overlangse doorsnede van de stad kan  beschouw en, 
werd aan  de B urchtpoort meer naar het zuiden gericht. Deze had hoger naar het noorden m oe
ten  liggen wilde de as parallel lopen met die van de oude stad. D at kon niet meer, om dat het 
V alkhof in 1155 koninklijk dom ein gew orden was, w aar de stad  en het verkeer van af moesten 
b lijven. H et V alkhof heeft de stad van zich af geduwd in p laats van aangetrokken, w at ju ist bij de 
echte karolingische p laatsen het geval was.

M et vrij grote zekerheid kan w orden vastgesteld, d a t het noord-oostelijk  deel van de huidige 
oude stad  niet het oudste deel van Nijmegen is. De opvatting  is on tstaan  dat daar, in onm iddel- 
lijk k o n tak t m et het V alkhof, de eerste kern van de stad  gezocht m oet worden. D it w ordt tegen- 
gesproken doo r verschillende topografische bijzonderheden. A an de voet van de heuvel gaan de 
V leeshouw ersstraat en de S teenstraat, na een hondertal m eters parallel gelopen te hebben, in 
elkaar over. D it m aakt het waarschijnlijk d a t op het trefpun t van de twee straten  een grens van 
de stad  is geweest, wellicht d o o r een p oo rt gem arkeerd, w aarop  beide straten  gericht w aren. De 
loop van de S trikstraat, die van boven naar hetzelfde pun t afdaalt benadruk t dit. D aarenboven  
zijn in d it gebied enige stra ten  aanwezig, w aar een weg verschillende nam en draagt. D a t is het 
geval m et de O ttengas, die als Snijdersstraat verder nog als G apers G asje w ordt voortgezet, en 
met de M uchterstraat die in de R idderstraa t h aa r voortzetting  vindt. D e R idderstraa t, die dich- 
ter bij het V alkhof ligt, is bovendien breder dan  de M uchterstraat, w at aan toon t dat zij na de 
M uch terstraa t is aangelegd. Te Nijmegen kan m et tailoze voorbeelden w orden aangetoond, dat 
de bredere stra ten  over het algemeen jonger zijn dan  de sm allere, w at trouw ens voor de hand  ligt 
en w at op elke willekeurige topografisch kaa rt van welke stad  o f  streek dan  ook  te zien is. De 
breedte van de straten kan in veel gevallen een vrij nauw keurige chronologie aangeven, wanneer 
van enige straten de juiste tijd  van aanleg is vastgesteld. V oor alle duidelijkheid zij nog meege- 
deeld, dat het oude stadsdeel langs de W aal de eerste ontw ikkeling is geweest, en dat er geen 
sprake is geweest van een “ afdalen” van de stedebouw  van af het V alkhof n aa r beneden.

De O ttengas, die ongeveer halverwege het V alkhof en de G ro tes traa t een verbinding vorm t tus
sen de V leeshouw ersstraat en de M uchterstraat, geeft het verloop aan  van een oude stadsgrens, 
die in tijdsorde voor de uitbreiding to t aan  het trefpunt van V leeshouw ersstraat en Steenstraat 
ligt. D e nog bestaande stadsm uur in de O ttengas illustreert d it op  overtuigende wijze. De nog 
aanwezige steunberen duiden aan, dat de buitenzijde van de m uur aan  de kan t van het V alkhof 
ligt. D e naam  O ttengas mag zonder twijfel in verband w orden gebracht m et O tto  van Gelre, die 
in 1247 de burch t op het V alkhof in pand verkreeg, die niet als strategisch pun t was gesticht. 
V oor O tto  van G elre werd hij wel een versterkte burch t, w at ook  hieruit blijkt dat hij k o rt na
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1247 begon met de versterking ervan door een gracht en een om m uring. V oorheen hadden de 
inw oners van Nijmegen ongestoord toegang to t het V alkhof gehad, w aar nog altijd hun pa- 
rochie-kerk stond, de St. N icolaas-kapel, die overigens pas in 1272 vervangen werd door de 
nieuwe St. Stevenskerk. D e nieuwe toegang, tevens een omweg, kwam  in de O ttengas te liggen, 
die O tto  van Gelre m oest laten aanleggen om  een nieuwe weg n aar de kerk te m aken, waarbij de 
ingang ten zuiden van het V alkhof kw am  te liggen, om dat de westzijde daarvan  geheel gesloten 
was. D e naamgeving van de O ttengas heeft niet alleen een topografisch detail vastgelegd, doch 
tevens een belangrijk historisch feit in de verhouding tussen V alkhof en stad. D e stadsm uur van 
de O ttengas lag ver genoeg van de m uur van het V alkhof verw ijderd, dat zij geen gevaar voor de 
burch t kon opleveren ingeval de stad  door een vijand was bezet. O m gekeerd had  de stad  niet 
direkt een overval te duchten w anneer het V alkhof was ingenom en.

Ten zuiden van het V alkhof en vlak daarb ij, op het huidige Kelfkensbos, lag de grens tussen de 
heerlijkheid U bbergen en het R ijk van Nijm egen. Ik zeg met opzet: het Rijk van Nijm egen, om 
da t dit gebied oorspronkelijk  geen stadsgrond was. L ater werd het Nijmeegs bezit; toen baken- 
de de grens, die dezelfde bleef, U bbergen a f van het stadsgebied. Deze grens heeft zich to t in de 
jongste tijden gehandhaafd. H et is volkom en ondenkbaar, d a t U bbergen d it gebied ingepikt 
zou kunnen hebben van Nijmegen; de grens berustte op een zeer oude toestand. De kern van de 
oudste stad  kan dus nog m inder in de omgeving van het V alkhof gelegen hebben. Een en ander 
m aakt enkele zaken duidelijk:
1. dat de stad Nijmegen op de laagte aan de W aal begonnen is, en de eerste ontw ikkeling in de 
richting van het V alkhof was ontw orpen, toen  nog het kerkelijk centrum .
2. Een eerste uitleg vond plaats in de omgeving van de V leeshouw ersstraat, ook nog duidelijk 
naar het V alkhof gericht.
3. De bouw  van de St. Stevenskerk in 1272 luidde een geheel nieuwe stedebouw kundige aanpak 
in, die belangrijke gevolgen voor de stad  heeft gehad, w aarvan de voornaam ste was dat in de 
grondvorm  een nieuwe as ontstond.
4. De aanwezigheid van een burch t met im m uniteit op het V alkhof, gevoegd bij de specifieke 
doelen, die O tto  van G elre zich na 1247 stelde, hebben bew erkt dat het nieuwe plan in de buurt 
van het V alkhof verder naar het zuiden moest, en dat zich vlak bij het V alkhof nauwelijks enige 
stedebouw  ontwikkelde.

A an de hand van deze feiten kan  de chronologie van stad  en V alkhof gem akkelijk gerekon- 
strueerd  worden. D e oudste stad van 1125 was er het eerst, zonder paleis m aar wel met de kerk 
op  het Valkhof. In 1155 bouwde Frederik B arbarossa de eerste burcht, w aardoor het V alkhof 
en omgeving dom ein van het rijk werd, w aar de stad  vanaf m oest blijven. Na de verpanding van 
de burch t wilde O tto van Gelre die im m uniteit volledig m aken; vandaar dat hij de kerk weg wil
de hebben en het terrein van het V alkhof geheel afsloot. Hij begon daarm ee in 1254; ’t gelukte 
pas volledig na de bouw van de St. Steven in 1272. N adien hebben het V alkhof en de stad be
staan als twee naast elkaar gelegen eenheden, w aartussen nauwelijks een stedebouw kundig ver
band is ontstaan , zelfs niet toen stad  en V alkhof in de m oderne vesting waren opgenom en. De 
latere uitleggen naar het zuiden en het zuid-westen, die in de loop van de 15e en 16e eeuw ge- 
schiedden, hebben met ons onderw erp weinig te m aken, al benadrukken  zij van hun kant, dat de 
uitbreidingen van de stad weg moesten blijven van het V alkhof en omgeving. De topografische 
details, mits goed verstaan, bevatten belangrijke elem enten voor de geschiedenis van de stad. 
H et zijn w aardevolle sporen voor een historische rekonstruk tie , d aar met zulke plaatselijke de
tails, in de grond verankerd, natuurlijk  niet de verwaaii'ng van teksten over N oyon kan voor- 
vallen.
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23. DE BIECHT VAN MOENEN

(een m oderne legende)

Nijm egen m eent ten onrechte d a t Karel de G ro te  zijn grootste p ronkpaal is, terwijl in feite de 
stad  m eer bekendheid kreeg door het m irakelspel “ M ariken van N ieum eghen” uit de late mid- 
deleeuwen. D e oudst bekended ruk is in 1514 o f 1515 verschenen bij W illem V orsterm an te A nt
werpen. H et is een verhaal in versvorm , afgewisseld doo r stukken proza. De schrijver ervan is 
onbekend; enkele veronderstellingen staan naast e lkaar en zijn alle weinig overtuigend. In  elk 
geval w ordt algemeen aangenom en dat het spel van braban tse en niet van hollandse afkom st is. 
D e achtergrond van de handeling is het bonte leven in Nijm egen en A ntw erpen. M ariken, het 
nichtje van een pastoor, w at het verhaal nog p ikan ter m aakte, was verleid doo r een duivel in 
m ensengedaante, de eenogige M oenen. Na zeven jaren  van onw ettige, duivelse en godslaster- 
lijke sam enleving kom t zij to t inkeer doo r het bijwonen van een vertoning van het wagenspel 
“ M asscheroen” . Zij biecht bij de paus, krijgt drie zware ringen aan  hals en arm en te dragen en 
doet boete in een klooster, w aar na een aan ta l ja ren  een engel h aar de ringen afdoet ten teken 
van volledige vergiffenis en voldane boete. H et feit dat h aar bekering, op voorspraak  van M a
ria, te Nijm egen werd gesitueerd, is waarschijnlijk te danken  aan  de om standigheid, dat de St. 
Stevenskerk van Nijmegen een bekende Pieta had , een beeld van de M oeder G o d ’s m et het 
lichaam  van de gekruisigde C hristus op haar schoot, verm oedelijk een werk van de Rijnlandse 
School, bekend om haar dram atische expressie. Z o’n beeld was een sterk sym bool van zonde en 
verzoening, een teken tevens da t voor de grootste zondaar nog vergeving is, en d a t M aria bij 
Christus tussenbeide kom t voor het meest verdorven kind.

A an het einde van het m irakelspel trek t de duivel M oenen knarsetandend  weg; dan w ordt over 
hem niet meer gesproken. Eenieder had  gedacht dat hij verdw enen was, m aar dat was niet waar. 
Hij is in Nijmegen en de om trek blijven ronddolen, onzich tbaar m aar toch present, w ant op elke 
m ark t verdween weer iets, en slager Peters van de Stikke H ezelstraat miste soms opeens een 
w orst w aar hij pas een stuk van afgesneden had. Laaiend van woede zwierf M oenen rond. Zijn 
vloeken en godslasteringen brachten het schuim  op zijn m ond. V lokken daarvan  kon j e ’s m or
gens soms zien hangen o p ’t gras van de O oypolder. En op een koude dag in een koude winter, 
toen M oenen weer uren door de stad had  gedw aald en de rijm aan zijn staart hing, mijn hemel! 
wat kan een duivel het koud hebben die al een p aar eeuwen niet meer is opgew arm d, kwam hij 
langs de Jezuieten-kerk in de M olenstraat, koud  en doodm oe van het lopen op z’nbokkepo ten  
over de gladde tro tto irs. De ram en van de kerk glansden van licht en w arm te. A an de deur hing 
nog de w ierookgeur van het laatste Lof. D at b rak  hem to taal, w ant zijn solferdoos was al lang 
leeg en zijn neus was de helse geuren ontw end, om dat hij altijd sliep in een koeienstal onder Ub- 
bergen.

M oenen was zo vertwijfeld dat hij de kerk binnenglipte toen een dam e naar buiten kwam. Die 
zag hij niet eens, w ant hij keek niet m eer n aar dam es na eeuwen vergeefs sm achten naar M a
riken. Bij al zijn ellende en vertwijfeling had hij wel eraan  gedacht o m z ’n staart onder zijn man-
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DAN MOETEN WE EENS HARD LACHEN...

Enkele jaren geleden zei Hugenholtz in een interview met Charles Groenhuijsen van de 
Volkskrant, een journalist die hem handig het vuuraan deschenen legde: “ Nou, als het 
ooit bewezen wordt wat Delahaye beweert- maar ik zie het nog niet gebeuren” , voegde 
hij gespeeld zelfverzekerd eraan toe, “ maar a ls ’t ooit bewezen wordt, dan moeten we 
met z’n alien eens hard lachen en opnieuw beginnen” . De tijd voor het lachen is er nu, 
dat Hugenholtz ondanks zijn zelfverzekerdheid toch als een mogelijkheid erkende en 
ook zag aankomen. Want toen ik voor de studenten van Utrecht een lezing gaf, waren 
deze zeer verbolgen dat Hugenholtz de mensen van zijn Instituut verboden haddaarbij 
aanwezig te zijn, bang als hij was dat het lachen dan alzou beginnen. Om daarbij watte 
helpen, en om een trieste affaire van afliegen, van hardnekkige verblindheid, van we- 
tenschappelijke fraudes en vervalsingen wat te relativeren, schreef ik “ De Biecht van 
Moenen” . Het kan tevens dienen als bewijs dat ik mijn goede humeur niet ben kwijt- 
geraakt ondanks alle verguizing en hardnekkige lasterpraat, en ondanks de periodieke 
sneren van “ De Gelderlander” en “ De Stem” uit Breda, waar een apart machientje in de 
persen is ingebouwd om met een druk opde knop vanuit Nijmegen weer wat vuil tegen 
mij over de pagina’s te strooien. Vooral “ De Stem” heeft een bedenkelijke rol in de af
faire gespeeld. Volslagen onbevoegd om over deze zaak een oordeel te hebben, stelt zij 
zich al 25 jaren tot taak om mij in mijn eigen ambtsgebied onderuitte  halen en in dis- 
krediet te brengen bij mijn werkgevers. Gelukkig stelden die meer vertrouwen in mijn 
eerlijkheid en wetenschappelijkheid, zeer tot ongenoegen van “ De Stem” , die het wa- 
rempel ook nog aandurfde om mij bij het bestuurvan het Archivariaat een steek in de 
rug tegeven. Wanneer eriets tegen mij verschijnt, is zij era lsde kippen bij om ditbreed- 
u it en triom fantelijk over zeven kolommen den volke te verkondigen, terwijl zij het ver- 
tikte om mijn boek “ Holle Boomstammen” , toch vlakbij Breda geschreven, te bespre- 
ken en aan haar lezers bekend te maken. Zij zag er wel geen been in, om gretig uit mijn 
publikaties over westelijk Brabant plagiaat te plegen, waaraan na enige vergeefse pro- 
testen pas een einde kwam toen ik met een strafvervolging dreigde. Dat is “ De Stem” , 
die zich zo dikwijls op de borst slaat voor haar zogenaamde journalistieke onkreuk- 
baarheid. I k heb het een prachtmop gevonden, dat de hoofdredacteur Leijendekker mij 
na die plagiaataffaire om mij te sussen enige flessen franse wijn zond. Toen dacht ik 
heel getroost: Och, hij is er eindelijk achter gekomen waar Noviomagus lag. Ik zal hem 
dus ooit wel in de biechtstoel van Moenen krijgen, of anders voorde rechtbank, indien 
hij waagt het nog eens op te nemen voor de Nijmeegse vervalsers.
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tel te trekken, zodat die niet tussen de deur kw am , anders was het Jezuieten-alarm  overgegaan. 
En even onw eerstaanbaar als M ariken indertijd  werd ook  M oenen n aar de biechtstoel getrok- 
ken. W anneer hij eenm aal zijn bokkige poten , m et de gewrichten naar de verkeerde kan t, op het 
knielbankje heeft gefrunnikt, begint het m ysteriespel. A chter de tralies zit een Jezuiet, niet zo 
jong  en niet zo oud, niet zo rechts en niet zo links, niet zo hollands en niet zo room s, niet zo pro 
en  niet zo con tra , niet zo konservatief en niet zo progressief, niet zo b raa f en niet zo slecht, enfin 
een echte Jezuiet. D e pater zei:

“ In de naam  van de V ader, de Z oon  en de Geest.
W anneer zijt gij voor ’t laatst te biechten geweest?”
M oenen: “ D at is zo lang geleden d a t i k ’t niet m eer weet.
D at was lang voor uw tijd, toen M ichael de p o o rt open deed,
’t V lam m end zw aard ons eruit joeg als een beest” .
De pater zei: “Z ijt gij ziek, o f heeft de kou u bevangen?”
M aar M oenen sprak: “ M o g e ’t u w artaal lijken,
De bittere w aarheid zal u spoedig blijken,
En zal u helder voor de ogen hangen.
M aar eerst een vraag, aleer we verder gaan:
Gij zijt toch Jezuiet; ik  weet graag w aar we s taan” .
De pater toen: “ W at heeft da t nu te m aken 
M et uw biecht. W ilt gij alleen uw zonden braken 
In een Jezuieten-tuin?” M aar M oenen onverstoord:
“ D a t heeft er zoveel mee te m aken, dat ik heb gehoord 
D a t een Jezuiet altijd en overal een gaatje v ind t” .
“ O h” , zei de pater, “ als g e ’t zo bedoelt, m ’n vrind,
D an  kan ik u  een stukske volgen,
En was ik te vlug verbolgen“ .
“ Ik ben M oenen” , zei M oenen,
“ U weel wel, die van M ariken,
Die boven op de M ark t staat,
W aar ze zoveel kieken,
En dubbele porties zoenen” .
“ W at M ariken” , zei de pater, “ m eent gij d a t ik alle 
M eiden ken, die hun leven in zonde vergallen?”
“ N ee” , zei M oenen, “ ik ben M oenen van het mirakelspel;
Gij m et studie van jaren , die kent ge toch wel” .
“ Och jong” , zei de pater, “ dat is zo lang geleden,
D ie studie, d a t ik veel ervan ben vergeten” .

En toen  vertelde M oenen aan de pater, dat hij M oenen was, de eenogige duivel, die M ariken van 
Nimwegen had  verleid en h aar to t zeven ja ren  van zonde had  gebracht, zeven ja ren  van vleese- 
lijke gem eenschap met de duivel, en hoe hij haar verloren had  bij h aar bekering, en hoe hij rond 
het klooster gezworven had in de hoop d a t zij toch nog weg zou lopen, en dat hij telkens wan- 
hopiger werd, iedere keer dat hij weer een ring hoorde vallen op de tegels van de kloostergang, 
en hoe dat rinkelen hem  telkens w aanzinniger had  gem aakt, zodat hij G od nog m eer vervloekte 
en de mensen nog feller belaagde. D e pater sloeg een kruis en schrok zich een hoed:

De pa te r zei: “ W at kom  jij in de kerk met een hoed?
I s ’t soms, dat je iets verbergen moet?
Zet a f  dat ding, w ant volgens Paulus,
D ie d ’ijdelheid der vrouw en kende, en toeliet dus
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D at zij met opschik pronken to t in het heilige 
- hij was een m eester in de keus v a n ’t veilige - 
M ogen alleen dam es gehoed in de kerk verblijven.
D us a f dat ding, zonder vieren o f vijven” .

Schoorvoetend, ofschoon h i j ’t m et zijn handen deed, zette M oenen zijn hoed af. De donkere 
biechtstoel stond plotseling in helder licht doo r de twee rood-gloeiende bokkehorens van M oe
nen. Nu zag de pater de duivel in klare gedaante. Hij schrok zich weer een hoed, zodat hij er nu 
ook een had  voor een arm e konfrater, d ruk te  op een knop en nam  een hoorn  aan  zijn oor, neen 
niet een van M oenen, m aar een koele en geen gloeiende, de direkte wit-gele lijn met Rome.

“ Ik m oet even bellen met de p au s” ,
Zei de pater, “w ant zo’n duivelse saus 
Kreeg ik nog nim m er opgediend.
D at eist konsult en overleg, m ’n vriend” .

A lsof de paus op dit duivels telefoontje zat te w achten, gaf hij meteen an tw oord . De pater moest 
niet bang zijn, ferm en onverschrokken als een zoon van Ignatius de duivel te w oord staan, zich 
niet van de wijs laten brengen, w ant per slot van rekening zijn de Jezuieten altijd de duivelbe- 
zweerders in de Kerk geweest. En tenslotte, m oest hij beslist niet flauw  zijn met penitentie. 
“ G oed L uck” , zei de paus in het nederlands. D e pater sprak  toen to t M oenen:

“ Zet je  zwarte hoed m aar weer op,
W ant je  brandw eerw agen met in top 
D ie twee rode lichten, verblindt,
En dat is iets wat me niet zint.
Ik m oet je ogen kunnen zien,
O f je me beduvelt, misschien” .
En M oenen zei: “ Ik heb er m aar een” .
“ W aar is het andere dan heen?”
“ D at heeft St. Petrus me eens uitgeslagen 
O p de Sinai, om zijn H eer te behagen;
Toen voelde hij zich een hele p ie t” .
“ G od zegene hem ” , zei de Jezuiet,
“ Begin dan m aar m et je biecht,
En let erop dat je niet liegt.
En alle zonden, in soort en m aat en tal,
Reken, dat ik bij het tellen helpen zal” .
M oenen begon met M ariken,
’t Schone m aagdeke vroom ,
Die hij bij pastor heeroom  
In de tuin, onder de krieken,
Zo schandalig, schijnheilig, verdorven had  gevrijd,
D at ze hem haar m aagdelijk lijf had  gewijd;
De hele dag van verlangen naar hem  zuchtte,
T ’ende sam en met hem n aar A ntw erpen vluchtte.
“ D at was een affront voor ons lan d ” , zei de pater,
“ Een schande, nog lang niet vergeten, toen later 
Belgie een angel werd in ons hollands vlees:
D e N ederlanden verscheurd als nooit tevoren,
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Toen Willem, de W alen moe, de witte vlag hees.
Wij h e b b e n ’t daarna  nog vaak m oeten horen,
D a d ’O llanders alleen naar Belgie gaan 
Om onfatsoenlijk op de trom  te slaan” .
M oenen: “M aak er geen internationale van;
W ant zo, voorzeker, lag de zaak niet in de pan.
M aar wat zou dat; ’t is al zo lang geleden,
D a ’s toch zeker verjaard, nu op heden” .
“ Oh, m eent gij?” zei de Jezuiet,
“Vergis u niet, vergis u niet!
Als g i j ’t op verjaring wilt gooien,
D an  kun t ge u in bochten plooien,
M aar zijt gij a a n ’t verkeerd adres,
En zet ik u scherper onder het m es” .

M oenen ging geergerd verzitten, w ant het knielen, w aaraan hij niet gewoon was, begon hem 
pijn te doen. De pa te r zei:

“ En wees eens wat stil met je trom m elstokken,
’t G aat niem and aan, wie hier zit te hokken.
M aar, toen M ariken was bekeerd,
Heb jij toen je les niet geleerd?
W aarom  ben je dan niet gekeerd 
N aar je m akkers, die andere bokken?”
“ N een” , zei M oenen, “ H onderd  m aal neen!
M eent gij nou dat ik ben van steen?
Ik was zo woest 
D a ’k spugen moest;
’t W erd me te veel,
De gal in mijn keel,
Z odat ik toornig zwoer 
Op ’n nieuwe helse loer” .
De pa te r zei: “ W at heb je toen gedaan?
Een ander meidje aan  de haak geslaan?”
“W elnee” , zei M oenen, “ ik  zocht het hogerop,
En richtte mijn blik op de kerk ’lijke top.
D aar was een kannunik , .een brave m an;
Als ik die to t zonde verleiden kan!
Ik veranderde mij in een verblindend grietje,
En dacht, daar gaat hij wel aan, dat onnozel pietje.
M a a r ’t lukte niet; van geen kant wilde hij knuffelen.
Toen ging ik op een nacht in zijn kam er snuffelen,
En zag dat hij historieschrijver was.
Ineens was alles zo helder als glas:
Een droog geleerde, blind voor de vrouw ,
En alleen aan oude perkam enten trouw .
Ik gooide het over een andere boeg,
Zocht uit, w aar i k ’t beste sloeg:
Niet in het bed, m aar aan de pupiter 
W aar hij historie verkocht per lite r” .
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“ Ik  zie het nog niet” ,
Zei de Jezuiet,
“W aar al je  gepraat 
Ad finem naar gaat” .
En Eenoog zei: “ D an  even geduld,
Jezuiet, uw wens w ordt vervuld” .

M oenen vertelde aan de pater, dat hij de hele wereld had bereisd en E uropa als zijn broekzak 
kende. Overigens w ordt doo r velen eraan getwijfeld o f de duivel een broek d raag t en is het der
halve hoogst problem atisch o f hij wel een broekzak  heeft. M aar aangezien de duivel doo r de 
K erkvaders al de “Vader van alle leugens” is genoem d, m aakte de pa te r geen pun t van die 
broekzak, en vatte hij als goed Jezuiet het in overdrachtelijke zin op. M oenen legde hem  uit, dat 
hij de Nijmeegse kanhunik  W illem van Berchen de farce had ingefluisterd, dat Karel de G rote 
zijn beroem de paleis N oviom agus niet in N oyon bew oonde - w ant d aar had  een bisschop hem, 
M oenen, eens flink bij de staart gehad - m aar dat d a t beroem de N oviom agus Nijmegen was. De 
kannunik  had lang geaarzeld en getwijfeld, m aar na zijn, M oenen’s eindeloos gefluister was hij 
toch door de knieen gegaan: “D enk eens na m an, je naam  w ordt vereeuwigd in een s tra a t” .

“ Z o ” , zei de pater, “ en dat leugen-verhaal 
H eb jij m aar even u it je broekzak gehaald.
M an, wat een afschuwelijke zonde” , zei de priester,
“ N og nooit van m ijn leven zag ik de w aarheid driester 
En duivelser verkracht. W at is mij overkom en?
D at kan ik niet aan , daar m oet ik mee n aar R om e” .
En M oenen zei: “ D a t heeft geen zin,
W ant d aar vlogen ze ook erin” .
’n Vreemd gem ekker sloeg even la n g s ’t gewelf 
En rilde over de rug van de pater zelf.
“ Je  zult” , zei de pater, toen hij lang had  gezwegen 
En plots een h in t van boven had gekregen,
“ T och op z’n m inst aan restitutie m oeten denken,
O m de w aarheid nu weer binnen te laten zw enken” .
“ H oe kan ik dat doen?”
Zei de duivelse M oen.
“ En hoe kon ik voorzien 
D a t na Willem sindsdien 
Eenieder en alien erin zouden trappen ,
D oor dat leugentje, hup, n aar binnen te happen.
D at m oeten de professoren m aar doen, die knappe,
D ie ik hier overal in de stad  rond zie stappen 
In hun  goudgegaloneerde B ronnenbroeken;
H en kom t het toe, de w aarheid terug te zoeken” .
“ Ja , ja ” , zei de pater, “ en daar staat nou het beeld 
V an Karel de G ro te , dat een leugen verheelt” .
“ Ja , ja ” , zei de duivel, “ d a t was mijn dag,
T oen  ik ze fier dat d aa r neerzetten zag.
Ik stond, verdiend, n aar recht en rede 
Te kwispelen op de eerste trede;
Vol bew ondering voor het stoere, bronzen paard;
T rap te  de w ethouder mij pijnlijk op m ijn s ta a rt” .
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T oen zei de pater heel bedroefd: 
“ D at je nog pocht 
Op jouw  bedrog,
En je  verkneukelt in het kw aad,

D a t je  ook  nog een lolletje vond,
Zegt dat je geen absolutie hoeft.
M an, poets nou m aar vlug de p laat, 
O f je krijgt een schop onder de k o n t”

Zo onbehouw en sprak deze Jezuieten-geest,
D ie vroeger m idvoor van “ Ignatius” was geweest. 
“ N ou, nou” , zei M oenen, “ dat k linkt verre van lief; 
V oorheen was een Jezuiet oneindig sportief.
Jullie poolse paus d aa r in Rom e, hij m oet 
D e gele kaart m aar eens invoeren m et spoed” .

De pater en M oenen gingen nog een tijdje doo r met bekvechten. M oenen z a g ’t niet zitten dat hij 
berouw  m oest hebben. V erbeeldt je! B erouw  over zijn best geslaagde loer. En de Jezuiet zag ’t 
niet zitten. V erbeeldt je! D e duivel te biecht, en die zeker het kruisje van de absolutie geven. Om 
een oorvijg van G od de V ader te krijgen. E r kw am  een einde aan  de duivelse konferentie in de 
Jezuieten-kerk, toen broeder koster, met een grote bos sleutels rinkelend, de laatste biechte- 
lingen de kerk uit dreef. H ij zei tegen de pater: “ W at ziet gij bleek en wat staat gij in zweet. Gij 
hebt de griep onder de leden” . “ N een” , zei de pater, “ biechtgeheim , een zw aar en drukkend 
biechtgeheim ” . Buiten, op het tro tto ir, m om pelde M oenen: “ Berouw, ha ha! Hij kan verrekken 
m et zijn absolutie. Ik kom  er zo ook  wel, nu ik weer w at bijgew arm d ben” . En hij stonk weg in 
de richting van U bbergen,

D it was die Biechte des duvelsen M oenen,
D ie besm eurde N oyon’s en B ethune’s blazoenen 
In duvelsen sinne, m it kw aedaerdig werck.
Bidt een “ Ave M aria” voer d ’arm e clerck.

Z undert, 18 oktober 1983.
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24. DE SUBSTANTIE VAN FRISIA

H et voorstellen alsof karolingisch Nijmegen het fundam ent en het d raa ipun t van onze vroeg- 
middeleeuwse geschiedenis zou zijn, is klinkklare onzin. Integendeel: karolingisch Nijmegen is 
de laatste vrucht van de historische m ythen, die al sinds de 12e eeuw boven N ederland hingen, 
de onnozele blindedarm  van een spookgeschiedenis. H et is de m inst belangrijke m ythe, om dat 
het een fabel uit de 15e eeuw is, al werd er het meeste rum oer over gem aakt, en ook  de meest 
doorzichtige, althans voor iedereen buiten Nijm egen. H et k latergoud was natuurlijk  wel ge- 
schikt om  door gebral en verblinding van de leken het zicht op de andere mythen a f te houden. 
T ot overm aat van ram p wierp de U niversiteit van Nijm egen zich op als paladijn van de fabel. Zij 
heeft nog nooit iets gepresteerd op het gebied van de vroege middeleeuwen, en zo werd de ram p 
kom pleet. De mythe van Friesland was de eerste, tevens de belangrijkste om dat van deze alles 
over de zogenaam de vroegste geschiedenis van N ederland is afgeleid.

Inm iddels hebben we al genoeg teksten gezien w aaruit blijkt, dat Albis, Am isia, W isurgis en 
Lippia niet de duitse rivieren waren, doch de franse rivieren A a, H em , W im ereux en Lys in het 
noord-w esten van Frankrijk . D oor middel van  deze rivieren doen de Friezen hun intrede in de 
geschreven geschiedenis. Im mers, het was bij deze rivieren dat D rusus in 12 voor Chr. de Frie
zen onderw ierp en een rij van forten legde “ om  G allia te bescherm en” . H et is ronduit belache- 
lijk deze beide gegevens in het noorden van N ederland en D uitsland  te leggen, op 400 km  af
stand  van het door de Rom einen beheerste gebied. Ptolem eus p laatst deze rivieren in het noord- 
westen van F rankrijk , nota bene met aanvaardbare coordinaten , die geen enkele betw eter uit de 
20e eeuw in twijfel m ag trekken, om dat Ptolem eus doo r andere schrijvers w ordt bevestigd. 
“ G erm an ia” van Tacitus doet ook op dit pun t de deur dicht. Hij p laa tst Frisia met zoveel om- 
ringende details in F rans V laanderen, dat over dit punt geen twijfel m eer mogelijk is.

In de berichten over de aanvallen van de Pepijnen op de Friezen en de veldtochten van K arel de 
G ro te  tegen Friezen en Saksen keert het kw artet van de rivieren regelm atig terug, en telkens 
is duidelijk, vooral door de tegelijkertijd genoem de plaatsen , dat het noord-w esten van F ran k 
rijk is bedoeld. In dit verband zijn de veldslagen van Pepijn en K arel M artel tegen de Friezen het 
verm elden w aard. Zij vonden alle in Frans Vlaanderen plaats: in 687 bij Dorestadum - A udruicq; 
in 695 in het Carbonarisch Woud en bij Dorestadum - A udruicq  (wat een kom binatie! indien men 
dit feit in N ederland wil leggen); in 714 op een niet genoem de plaats, die blijkens de kalender 
van St. W illibrord Cocia - Coyecques was, op 7 km  zuid-west van Terw aan; in 717 bij Amble- 
teuse ten noorden van Boulogne en bij Inchy-en-Artois, op 12 km  west van K am erijk; in 734 bij 
de rivier de Burdina, de B ourre in de omgeving van H azebroek, dezelfde streek w aar St. Boni- 
fatius de dood  vond. H et feit dat alle veldslagen van de Friezen in Frans Vlaanderen geleverd 
werden, heeft de historici niet aan het denken gezet. H et m oet rechtuit gezegd worden: het is een 
aanfluiting van kritisch historisch onderzoek over deze feiten heen te ^pringen en zom aar te 
aanvaarden dat de nederlandse Friezen zich iedere keer zonder uitzondering in F rans V laande
ren gingen opstellen om daar de aanvallen a f te w achten. Bovendien hebben de Friezen nooit 
het initiatief to t de strijd genomen. H et zijn altijd  de Pepijnen die hen aanvallen, en het enig
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mogelijke is dat dit in hun eigen streek gebeurde. Bij het debat in A m sterdam  heb ik op deze fei
ten gewezen. Geen van de vier professoraie opponenten  had  er een an tw oord op.

D e verhalende teksten over Frisia w orden in Deel II gegeven. H et is noodzakelijk in dit deel de 
substantie van Frisia te behandelen, van de ene kan t om  de w are oorsprong van de historische 
m ythen bloot te leggen, van de andere kan t om  de beroeps-fragm entenhappers te laten zien hoe 
een historisch-geografisch onderzoek volgens de regels van de wetenschap m oet w orden ge
daan. D e substantie van een land w ordt gevorm d door de nam en van rivieren, streken en p laa t
sen. Het gaat natuurlijk  niet aan, daaru it w at losse gegevens te rukken en een veel om vang- 
rijker m ateriaal te laten liggen alsof het niet bestaat. D aarom  w orden achtereenvolgens behan- 
deld:
Tekst 489. De plaatsnam en uit de berichten over Frisia en Saksen.
Tekst 490. De plaatsnam en uit de levens van de zendelingen.
Tekst 491. De plaatsnam en uit de oo rkonden  van bisdom  Traiectum  - Tournehem .
Tekst 492. De plaatsnam en uit de oorkonden van de abdij A efternacum  - Eperlecques.
Tekst 493. De plaatsnam en uit de oorkonden  van de abdij W erethina - F rethun.
Tekst 494. De nam enpatserij van Blok.
Tekst 495. Frans-V laam se plaatsnam en in N ordfriesland (D.).
Tekst 496. Frans-Vlaam se plaatsnam en in W est-Friesland, Friesland en G roningen.

Tekst 489. De plaatsnam en uit de berichten over Fresones en Saksen.

H ier worden de p laatsnam en gerangschikt die ons uit de berichten over Friezen en Saksen be
kend zijn. Als eerste kom en daarvoor de teksten van de klassieke schrijvers in aanm erking. Het 
betekent niet, d a t al deze p laatsnam en in Frisia lagen, wel dat zij in nauw  verband m et de Frisii 
w orden genoem d, zodat de buren aan alle kanten van de Friezen terecht in deze lijst staan. In  de 
rom einse periode w ordt niet o f nauwelijks over Saksen gesproken. In de karolingische tijd ech
ter w orden Friezen en Saksen bijna altijd  sam en genoemd. D erhalve zitten in deze lijst ook alle 
nam en uit de berichten over de veldtochten van Karel de G ro te  tegen de Saksen, een enkele 
m aal tegen de Friezen. M erk vooral een zaak heel duidelijk op: er zit geen enkele naam bij uit het 
noorden van Duitsland, zodat meteen een einde is gem aakt aan  de fabel der fabels dat de veld
tochten van K arel de G ro te  tegen de Saksen, die tussen 772 en 806 bijna jaarlijks voorvielen, 
telkens naar het hoge noorden van D uitsland zouden hebben gelopen. Alles heeft zich afgespeeld 
in het noorden  en noord-w esten van F rankrijk .

NAMEN VAN FRISIA

A ctania - Acquin.
A d duodecim um  - M ontdidier. 
A lbanianis - A lembon.
Albis, rivier - Aa.
A lem anni - A llem ont, Oise. 
Alisni - Hallines.
Aliso - Arleux.
Alvea, rivier - Authie. 
A m blava - Ambleteuse. 
A m bra, rivier - Embry. 
A m isia, rivier - Hem.
A m isia, plaats - Ames.

A m psivarii - Am brines. 
A ndirnachia - A ndernay. 
Angli - Englos.
A ngrivarii - Angres. 
A renatio  - A nnois. 
A resburg - Aremberg. 
A sciburgium  - H aulchin. 
Asnegi, berg - Honech. 
A tecotti - A ttin  o f Ecottes. 
A trebates - A trecht. 
A ttiniacum  - A ttigny 
A ttuarii - A ttin .
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A tuacutum  - Attin.
A usteravia - O strevant.
A utennacum  - Autigny.
A vari - A vrecourt, Avrechy.
A usterban - O strevant.
Baduhenna - Behagnies.
Baetasi - Bettignies.
Bagacum - Bavay.
Bardaenowic - Wervicq.
Bardengoi - W ervicq.
Basternae - Basseux.
Batavi - Bethune.
Beurtina - Bertincourt.
Bingum - Vigny.
Biorzuna - Boursin.
Bituriges - Bettrechies.
Blariaco - Berlancourt.
Bogadum  - Bouchain.
Boii - Boeseghem.
Bokweri - Buissiere.
Bonna - Boulogne.
B ordonchar - Wervicq.
Briones - Brienne-le-Chateau.
Britones - Bretigny.
Bructeri - Broxeele.
B runesberg - B runem ont, Brunem bert. 
Bucki - Bucquoy.
Budica - Buding.
Buduris - Buire.
B uocholt - B ouquehault.
B urcana - Boursies.
B urdina, rivier - Bourre.
B urginatio - Bohain.
C aledoni - Calonne.
C aletti - Clety.
Calicones - Calonne.
C am araco - Kamerijk.
C anninefaten - Genech.
C aritam i - Cartignies.
C arvone - Carvin.
Caspingio - Cam pagne.
C astellum  - Cassel.
C astra  Herculis - Roye.
C asuarii - Cattenieres.
C atualium  - Chatillon-sur-Oise. 
C atuslogi - Cattenieres.
C auburg  - C aum ont.
Cevelum - Chevilly.
C harydi - Carenay.
C hatti - Catsberg.

C hauci - Chocques.
Chem ae - Cherny.
Cherusci - Cherisy.
C im bri - Sim encourt.
C oadul - Caullery.
C ocia - Coyecques.
C odanus - H et K anaal.
C olodici - Couloing.
C olonia T ra iana  - Tressin. 
C onnoburg  - Quembergues. 
C orbulo  - C orbehem . 
C ortoriacenses - K ortrijk. 
C ruptorix  - Crochte.
D alm atii - D am ousies.
D ania - N orm andie.
D anuvius - Aisne.
D ersia - Dercy.
D im ia - D im ont.
D ivitia - D ivion.
D orestadum  - A udruicq. 
D orosto rena  civitas - A udruicq. 
D uconum  - D ourlers.
D ragini - D ringhem .
D rusinae - D rouvin .
D ulgubini - D oulieu.
D uria  - Dury.
D uringa, rivier - D urtain .
Elna, rivier - Liane.
Essesveld - Escoeuilles.
Eucii - Euville.
E ustrachia - W estrachia.
E vitano - Evin-M alm aison. 
Fab iranum  - Favreuil.
F anfana - Fam poux.
Faveris - Favreuil.
Ferdia - F rethun.
Feresne - W arem m e.
Flenio - Fiennes.
Fletione - Flechin.
Flevi - van het Flevum.
Flevum  - Almere.
Flym eer - Almere.
F oro  A driani - H ardinghen.
Fosi - Fosseux.
Franci, F rank i - omg. D oornik . 
F rancia  Rinensis - aan  de Schelde. 
Frixagoren - Frisones.
G em iniaco vico - G uem appe. 
G enew ana - Gennes-Ivergny. 
G essoriacum  - Boulogne.



G rinnibus - Grivesnes.
G uberni - Gouves.
G uthabus, rivier - Gy, Sambre.
Gypedes - Guemps.
H alani - H alluin.
H alla - Hallennes.
H am m aburg - Hames-Boucres.
H attuarii - A ttin.
H elinium  - Liane.
Helveti - H elfaut.
H erakleia - Roye.
Hercules, Bos - zie vlgd.
Hercules, Kolom m en van - Cap-G ris-Nez 

en Cap-Blanc-Nez.
H ercynisch W oud - Catsberg.
H erm iones - Hermies.
H erm om acum  - Aulnoy-Aymeries. 
H erm undores - Herm elinghen.
H eruli - H ericourt.
Hissca, rivier - Sambre.
H ister, rivier - H uistre.
H ohscobour - Isbergues.
H onorian i - H ornaing.
H ostingabi - H ottinghem .
Huculvi - Huclier.
Huerenavelde - H urionville.
H uettagoe - H aucourt.
Inburg  - Incourt.
Incriones - Equires.
Indistavisae - Saint-Inglevert.
Ingaevones - Saint-Inglevert.
Intuergi - Ennetieres.
Irm insul - Zermezeele,
Itium  - Boulogne.
Itta , rivier - Authie.
Kesigesburch - Chassigny.
K idrioburg  - Q uiery-ia-M otte.
Lam izon, rivier - Laize.
L andudi - Landas.
L angobardi - Lom pret.
L angolarium  - Longueville.
L auri - Lum bres.
Legia, rivier - Lys.
Levesano - Laventie.
L iesthorp - Lisbourg.
Linac, rivier - Liane.
Linhidi - Ligny-les-Aire.
L ippa, rivier - Lys.
Longenehi - Longuenesse.
Longi Pontes - Longfosse.

Lugdunum  B atavorum  - Leulinghen. 
M agancia - M aing.
M agedoburg - M acquinghen.
M annaricium  - Merville.
M archa, rivier - M arcq.
M arcodurum  - M arcoing.
M arcom anni - M arconne.
M arsati - M archiennes.
M arsi - M arck bij Calais,
M arsigni - M archiennes.
M atilone - Le M at.
M attiaci - M astaing.
M ediolaum  - Manneville.
M enapii - Cassel.
M ervada - vijver bij de Selle.
M idulfulli - Pittefault.
M inda - M enty.
M ons T aunus - M ontigny.
M orini - Terw aan.
N avalia, rivier - Nave.
Nem etes - A trecht.
Nervii - Bavay.
N igropullo  - Noires Terres.
N igrum  Fluvium  - N oir d ’Aa.
N ocdac - Noeux.
N oita - Noeux.
N onm odoca - A trecht.
N oordelijke O ceaan - A tlantische Oceaan. 
Sinlendi - Senlis.
N ordalbingi - noord  van de Albis-Aa 
N orditi - N orthout.
N ordostrach ia  - O strevant.
N ordosquavos - N ordausques.
N ovarii - N ouart.
Novesia - Feignies.
N ovesium  - Nouvion-sur-M eusse. 
N oviom agus - Noyon.
O ceaan - A tlantische Oceaan.
O rham  - H euringhem .
O stfali - Estevelles.
O uacre, rivier - G uarbecque.
P aterb runna - Pierrefonds.
P etrib runna - Pierrem ont.
Peucini - Puisieux.
Picti - Pihen.
Pontes Scaldis - Escautpont.
Praet. A grippinae - Elinghen. 
P rom ontorium  C im brorum  - Cap-G ris- 

Nez, Cap-Blanc-Nez.
Q uadi - Q uaedypre.
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Q uadriburgium  - Quaedypre. 
Renus - Schelde.
R hiustri - Hestrus.
Rimi - Rimeux.
R ipuaria - R ibecourt.
R odnaco - Radom etz.
Rosogavi - Rougefay.
Rugi - Rougefay.
Ruteni - Ruitz.
Salii - Selle.
Sarm atae - Sermaise.
Scaunninge - Cauchie d ’Ecques. 
Sccti - Escaudain.
Sem nonen - Sempy.
S iatu tanda - Sithnieu, St. Om aars. 
Sicam bri - Cam brin.
Sigiburg - Seburg.
Siligni - Solesmes.
Sinotveld - Saint Inglevert.
Sitnia - St. O m aars.
S leidroburg - Saudem ont.
Steinfort - Steenvoorde.
S tarasfort - Strazeele.
Stereontium  - Estreux.
Sturii - Estreux.
Suaeuconi - Souchez.
Suentana - Zuensticq.
Suevi - omg. K ortrijk.
Sunuci - Somain.
Sygambri - Cam brin.
Tablis - Etaples.
T abuda, rivier - Authie.
Tencteri - Tangry.
T ervanna - Terw aan.
T estrebant - Taxandria.
Teucera - Thievres.
T euderium  - D ouriez.
Texalia - Axles bij Calais. 
Textricum  - Tertry.
Thilia - Tilques.

T horingia - D oornik.
T rachina - Treizennes.
T raiectum  - Tournehem .
Treva - Thievres.
T riboci - Troisvaux.
Tricensim a - Tressin.
T ro ia  - Troisvaux.
T ubanti, T uihanti - T hun. 
T ungri - Tingri.
T urnaco - D oornik .
T uroni - D oornik .
U bii - Abigny-en-Artois.
U sipeti - W eppes.
Vaccaci - Vacquerie-le-Boucq. 
V ahal - Oise.
V alentianes - Valenciennes. 
V andali - W ahagnies.
V angiones - W annehain. 
W attiaci - W atten.
Verdaci - Verton.
V eteribus - Visterie.
Victrenses - V itry-en-A rtois. 
V inciacum  - Inchy-en-Artois. 
V ironum  - Vervins.
V irovino - W ervicq.
V istula, rivier - Vesle.
Vogastes - Fosseux.
Vogo D orgiaco - W avrechain. 
W aladala - W allers-Trelon. 
W attium  - W atten.
W idenes - W idehem.
W estfali - W est-W ailly. 
W igm odia - W issant.
W inidi - W innezeele.
W isera - W imereux.
W isera (witte rivier) - Albis, Aa. 
W isurgis - W im ereux.
W itberg - Blingel, Blangy.
W itla - W issant.
W ithm undia - W issant.
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Deze 305 streek-, rivier- en plaatsnam en wijzen op hun beurt Frisia ook aan F rans V laanderen 
toe. Er kom en m aar vijf nam en uit de mythen in voor, die men ten onrechte in N ederland had 
verondersteld, namelijk: Batavi, C anninefati, D orestadum , Flevum  en Lugdunum . D e rest is zo 
on-hollands en zo veraf, dat vijf namen op de 305, die niet in en rond  Friesland aan te wijzen zijn, 
de plaatsing van deze vijf in N ederland (nota bene niet in Friesland!) als baarlijke nonsens ver- 
raadt.

Tekst 490. Plaatsnam en uit de levens van de zendelingen.

In  de levens van de heiligen kom en m aar weinig p laatsnam en voor, om dat de devote schrijvers 
m eestal m eer belangstelling hadden voor m irakels en w onderdaden dan voor exakte en geo- 
grafische gegevens. W anneer we de levens van de zogenaam de “ nederlandse” apostelen door- 
lopen, krijgen we toch een oogst van 100 plaatsnam en bij elkaar. Zij zijn afkom stig uit de levens 
van de volgende heiligen (de nam en w orden m et een hoofdletter nader aangeduid; Wi betekent 
W illehad): W illibrord, Bonifatius, G regorius, O dulphua, Suitbert, Plechelmus, Lebuinus, 
Ludger, W illehad, A nscharius en R adboud. E r is geen enkele nederlandse of friese naam  bij. Wij 
laten ons natuurlijk  niet meer bij de neus nem en doo r de de bekende fabels en doublures.

A fternacha (Wi) - Eperlecques.
A bbeville (W) - Abbeville.
A efternacum  (W) - Eperlecques.
Alechmere (O) - F levum  of Almere. 
A lm ere (Bo) - Flevum o f Almere.
A ina (Lud) - Elnes.
A m anaburch  (Bo) - St. Am and-les-Eaux. 
A snaloh (Lud) - Acheville.
Astergo (Wi) - O strevant.
A ttingahem  (Bo) - Assinghem o f Autingues. 
Bagoloso (W) - Bailleulval 
B ertuinus (W ) - St. Bertijns van St. Om aars. 
B illurbeki (Lud) - Bellebrune.
B ordne, rivier (Bo) - Bourre.
B oructuarii (S) - Broxeele.
Brema (Wi) - Bremes.
Budica (Lud) - Buding.
D anubius (A) - Aisne.
D ockynchirica (Wi) - D uinkerken.
D orsta t (Bo) - Audruicq.
Civitas Reginae (Bo) - Rainsars.
Cocia (W ) - Coyecques.
E ichstadt, zie H ohstedi.
Elmere (Bo) - Flevum  o f Almere.
Emisga (Lud) - Amusoires.
E resburg (W i) - Aremberg.
Federitga (Lud) - V audricourt.
Felisa (Bo) - Feuchy.

Fivelgo (Lud) - Fiefs.
Flye (O) - Flevum o f Almere:
Fositesland (W , Lud) - Fosse Boulonnaise. 
F rancia  (W ) - F rans V laanderen.
F rid islar (Bo) - Fresnes-sur-l’Escaut. 
Frisingen (Bo) - Fressies.
G icesm ora (Bo) - Gussignies.
G ravelinge (W) - Gravelines.
H am arithe (Lud) - Hammeville. 
H am m aburg  (A) - H am es-Boucres. 
Helewyrd (Lud) - H elfaut.
H erenvurde (W ) - H ericourt.
Hessen (Bo) - deel van de C hatti.
H ohstedi (Bo) - H oudain .
H onishem  (R) - H onnincthun.
H ostrage (Wi) - O strevant.
H ugm erthi (Lud) - V alhuon.
H uilpa (Leb) - Oppy.
H um archa (Wi) - Valhuon.
In L ittore (S) - lilies.
Isla (Leb) - Lys.
Justina (W i) - Justine.
Lade, rivier (Lud) - G uarbecque.
Lagbeke (G ) - Laque.
L aras (Wi) - Lum bres.
Leri, H leri (Lud, Wi) - Lieres.
L otusa (Lud) - Leuze.
Loveke (Wi) - Loogracht.
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M im igernaford (L ud)- M ingoval. 
M arklo (Leb) - M erck-Saint-Lievin. 
M ithilburgenses (W) - M iddelburg (B.) 
N ordendi (Wi) - N orthout.
N ordgoe (Bo) - pendant van O strevant. 
O rdorp  (Bo) - Orchies.
O ressooth (O) - Orschies.
O star (Bo) - Ostrevant.
O stia Reni (W , Bo) - Schelde.
O stracha (Lud) - O strevant.
Oudezeele (P) - (OldenzaaH).
Pataviensis (Bo) - Bethune.
Plecateshem  (Wi) - Blecquenecques. 
R ipuarii (Lud) - R ibecourt.
R iustri (Wi) - Hestrus.
Saltszburg (Bo) - Sauchy l’Estree.
Sens (W) - Sens.
Sudergo (Leb, Lud) - zuid van A trecht. 
Suestra (W) - Souastre.
Suevi (A) - D oornik.
T hiatm aresgo (Wi) - Anzin, voorheen 

St. A lbinus de M aresch.
T oronica civitas (W) - Tournehem .

Traiectum  W, Bo) - Tournehem .
T hrian te  (W i) - Tringhem .
T urholt (A) - T orhout.
T uringia (Bo) - D oornik .
U triustri (Wi) - Hestrus.
V iltaburg (W ) - Tournehem .
W alacria (W) - omg. Brugge.
W alichrum  (W ) - Warcove.
W anga (Wi) - W aucourt.
W elanao (A) - Welles.
W erethina (Lud) - F rethun.
W erfhem (Lud) - W avrans-sur-l’Aa.
W erina (Lud) - W eringhen.
W estar (Bo) - W estrachia (pendant van 

O strevant.
W estcapelle (W ) - W estkapelle (B.).
W estelijke Oceaan (Bo) - A tlantische Oceaan. 
W igm odia (Wi) - W issant.
W iicswird (Lud) - W isques.
W ilpa (Leb) - Oppy.
W irtzaburg (Bo) - Vittarville.
W isura (Leb) - Albis, Aa.
W ithea (Bo) - Albis, Aa.
W yrda (Bo) - F rethun.

Tekst 491. De plaatsnam en uit de oorkonden van het bisdom Traiectum - Tournehem.

De dokum entatie van het bisdom  van St. W illibrord  staat praktisch  geheel in een codex, het be- 
faam de Cartularium  van Egmond, dat in de 12e eeuw in de abdij van Egm ond uit de lucht kwam 
vallen. V an tevoren is het in N ederland niet bekend geweest, wat dan  ook duidelijk m aakt w aar
om  voor de 12e eeuw in N ederland met geen w oord is gerept over W illibrord en diens bisdom . 
Al weten we niet precies hoe deze codex in E gm ond terecht is gekom en, dan kan aan de hand 
van andere gegevens toch een redelijke veronderstelling w orden gedaan. De abdij van Egm ond 
is in de 12e eeuw gesticht, en niet om streeks 950 wat ten onrechte is aangenom en. Zij werd be- 
volkt met een abt en m onniken uit Gent. H et V ita S. A delberti (M GS, XV, p. 699; AS, jun i VII, 
p. 82 - 95) verhaalt dat bisschop A ndreas van U trecht (A ndries van K uik, 1128- 1139) en Petro- 
nelle gravin van H olland aan de abt van G ent verzochten om  m onniken af te staan  voor een 
klooster te Egm ond. Deze zond W alter, p roost van de G entse nederzetting te Lens! (16 km 
noord-oost van A trecht), die door de bisschop to t ab t werd gewij4- O p 7 ok tober 1143 is de 
nieuwe abdijkerk van Egm ond doo r bisschop H artb e rt van  U trecht ingewijd. Nergens staat ge
schreven dat abt W alter het C artu larium  in zijn bagage heeft m eegebracht, doch een lijn is al 
duidelijk. De tweede is, d a t het opduiken van de codex in N ederland haarfijn  sam envalt met de
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stichting van een G ents klooster te Egm ond. In E gm ond was ook een Evangeliarium  aanwezig 
(thans Kon. Bibl.) dat volgens een legendarisch verhaal tegen het einde van de lOe eeuw door 
D irk  I van H olland aan de abdij van Egm ond zou zijn geschonken, dieevenwel nog niet bestond, 
zodat het verhaal niet w aar kan zijn. D e herkom st van deze codex is duidelijker, om dat hij een 
afbeelding bevat der abdijkerk van St. R iquier bij Abbeville, w aardoor vast staat da t de codex 
d aar geschreven is. Overigens blijft het niet bij die ene afbeelding. D e codex is geheel u it de 
school van St. R iquier (zie: G ro te  W inkler Prins, 1968, deel V II, kol. 320).

E n dan kom t het allerm erkw aardigste. Al had de abdij van E gm ond de dokum entatie van het 
bisdom  van St. W illibrord in huis, toch heeft zij met geen w oord gezegd o f zelfs m aar laten ver- 
staan  dat die dokum entatie op Friesland en U trecht betrekking had. In de Annalen van Egmond, 
die in de 12e eeuw beginnen - weer datzelfde keerpunt! - m aar later m et allerlei toevoegingen 
werden aangevuld, staat geen woord over W illibrord o f  het oude bisdom  Traiectum . D e ellende 
begon pas, toen U trecht in de 13e eeuw een afschrift van het C artu larium  van Egm ond in bezit 
kreeg, d it aanvulde met een p aar levensgrote vervalsingen, ju ist bestem d om  de band te leggen 
tussen het bisdom  van W illibrord en U trecht, en het geheel presenteerde als de ware en authen- 
tieke dokum entatie van U trecht. Alle historici zijn erin gevlogen; O pperm an had het ha lf door. 
E n toen ik deze rekonstruktie gaf, was de verbijstering zo groot dat m ijn stelling als “ onm oge- 
lijk” w erd verw orpen. Ten onrechte, w ant de valse akten , die gefabriekt werden om  de link tus
sen W illibrord en U trecht te leggen, zijn op een kilom eter afstand als vals te onderkennen, reeds 
vanwege het simpele feit dat de meest cruciale vervalsingen niet in het Cartularium  van Egmond 
staan.

D e p laatsnam en in de onderstaande lijst zijn alle afkom stig uit het C artu larium  van Egm ond. 
D it bevat een serie oorkonden, w aarin schenkingen over goederen en rechten staan. H et gros 
van de plaatsnam en staat in de lijst van ca. 870. Bisschop H unger van T ournehem  was in 857 
voor de N oorm annen  gevlucht. Hij keerde na verioop van tijd  in zijn bisdom  terug en zette zich 
aan  het werk om  weer orde op zaken te stellen. D aartoe  riep hij groepen mensen op om te ge- 
tuigen wat het bisdom in bezit had gehad. H et relaas van zijn onderzoek heeft een lange op- 
som m ing van plaatsen opgeleverd. D e nam en uit zijn lijst en uit de oo rkonden  heb ik verzameld. 
Ziehier het resultaat: zij liggen alle in Frans Vlaanderen:

A ccasthorp - Acheville. 
A drichaim  - A udrehem , 
A efternacum  - Eperlecques. 
A ladna - Alette.
A latinge - A lincthun.
A lfna - Eleu-dit-Lauw ette.
A lm ere - Plaine Flam ande. 
A lvitlo - Avion.
A m uthum  - (m ond van.de rivier). 
A nansati - Annezin.
A snon - Sonneville.
A stburon  - A cquin-W estbecourt. 
A xm eriscota - Les M arichons. 
Bante - Bainghen.
B aradum  - Barastre.
Batchem  - B attinghen o f Bachy.

B eccanburon - Beconval.
Beinheim - Bainghen of Bayenghen. 
Benetfelde - Benifontaine.
Bergum  - Berquen o f Bergues.
Bevorhem  - Beuvrequen.
B inorthanflieta (noord  van de rivier). 
B isuthanflieta (zuid van de rivier). 
Blectinghem - Blequin.
Bom ala - Bommel.
B raacanhem  - B raquincourt.
B racola - B rackelerot, nu Neuve-Chapelle, 

Brouxolles o f Broxeele.
B redhem  - Berthem .
Brokhem  - Les Breux.
B unninchem  - Bonningues-les-Ardres o f 

Beugy.

413



W ilbort Sant
;„Anwerpo '’

Gravelines

Duink’erken

Teteghem*

S a n g a tte \
Cap- * *Werethina 

B lanc-N ez VWithmundi

Axles^
/  Strouanne 

W issant ... , ..Wadenthun 
Cap-Gris-Nez • •

*Le Nez
•Audinghen Gutnes

W itre th u n . H^sselot F iennes"'"*d re t^g  -Autingues„J-ouche 

M arqu ise  ‘ Ferques Ecottes- _ .Yeuse Zouafques

A L M E R E  of FLEVU M  

Marck 

•Guemps

Audruicq 

rN ortke rq u e \ ..U terom eri"

W innoksberger^s  

Bourbourg Bi.

..W eromeri" 

„  Dalmerseae"

• Hames-Boucres 
\

*Gutnes

LanTBremes

, us,  x , West-Yeuse
Rinxent Hardinghen . 

W°c.quinghen0uvrehern Licques
S anghen-

Ambleteuse 
 ̂ Waca 

Honnincthun

W im ille  .
/

Boulogne ,C luse

. ♦Dri«rr.»ri« f  Wissocq BrouxollesLa Briamene Hocquingnen •
Godincthun B o isd in gh e m .

A lincthun  _
Hcnneveux -..... -  a ^ l m e -

N ofrva l 
Outreau

*5t.Leonard

*Baincthun

• Escoeuilles 

•Cantinart

Eperlecqu 
Tournehem .HouUe

Audrehem *Moutle
•T i^u e s N ^  .Rihout 
Salperw icfy

•St.Om aars 
Tatinghem \

•Arques

E dequ ines*
E lnes

W a v ra n s -s u r- l 'A a  •

CXuestrecques • 

Samer

Desvres
^ .W irw ig n e s  R u m illy -W irq u in .

V a u d rin gh e m .

Blendecques Bom m e i.

H elfaut '  Wardrecques 
Pihem

•Longfoss4

• Doudeauville

W icqu inghem *

• A le tte

O uve -W irqu in .
Dohem

•Thiembronne

C U ty

A u d in c th u n *

*RumiUy

* “ Terwaan •
\  A ire -s u r - la -L y s  

Upen d'Amont

• Nouveauville 

* Dennebroeucq

Fruges •

• hUzecques 

#Lugy N4donchel

• Embry Lisbourg

E cu ire s*

M ontreu il 

• Ecureux

• S a ins-les-F ress in

. B e rck-sur-M er 
*Verton

10 km

R iq u e b o u rg .

• W ambercourt

• Hesdin

W a vra ns- su r -  • 
Canche

S ira c o u r t .
St. P o l-  

sur-Ternoisc

Vacqueriette-Erquires
de plaatsen der goederen van het b is 

dom TR A JE C TU M -TO U R N E H E M  

I. het kom plex Tournehem V a c q u e rie - le -B o u c
L igny-sur-C anche

Kaart 33.

414



Buosinhem  - Boeseghem of Bezinghen. 
Burem - Buire-le-Sec.
C alm ere - Caullery.
C am m inga - Campigneulles.
C am pthorpa  - C antinart.
C orscan - C ourset o f Course.
C unulfem  - Cuinghem  o f Cuinchy. 
D alm erse - deel van het Almere.
D aventre - Desvres.
D orestadum  - A udruicq.
D uctinghem  “ in pago Islo” - Todincthun.

Isla is de Lys.
Eddingem  - Edequines.
E desthorpa - A utem bert.
Elfnum  - Elvelinghen.
Ellenwik - E lincourt o f Elinghen. 
E llunthem  - A lincthun of A linthun.
Elste - Elnes o f Halloy.
Em briacum  - Embry.
Ep - Eps.
E rm kina - Erm icourt.
Feedna - Zie Fethna.
Felison - Feuchy.
Felua - Flevum.
Fem grim a - Frem icourt.
Fennepa - Fam poux.
Fera tina  - F retin  o f Fernaville.
F ethna  - zie H uita.
F lethite - Flechin.
Flevum  - zie Almere.
Fore - Forest o f Fordres.
Forebourg  - Fournehault.
Fornhese - Youse.
Forschate - Fouqieres.
F resdore - Fresnicourt.
Fresionow ic - Fressenghe o f Frissinghe. 
F um arhara  - Furm eshem .
G alinghem  - Garlinghem .
G anga - G agnicourt.
G erm epi “ bij de Isla” - G rem ecourt.

Isla is Lys.
G estn ipem utha - Q uestinghen.
G etzew ald - Gazevert.
G innela - G uinecourt.
G intasstrip  - G ivenchy-en-Gohelle. 
Gisleshem - Guslinghem.
G nisingo - Ghissignies.
G odolfem  - G odelim broeucq.
G reveningo - Gravelines.
G ruosna - Grosville.

H aem ni - Le H am y.
H altne - H alinghen.
H anatce - Annezin.
H aragum  - H aringe.
Flaraletn - H ardelot.
H asehem  - H azuingue o f Azelinghen.
H assi - Achiet o f Assinghen.
H egginghem  - L ’Aigle.
Heliglo - H elfaut.
H elisthe - O ust.
H ellouw a - A llouage.
H elnere - Elnes.
H elspenni - Elceka, nu N ordausques o f 

Heuchin.
H em , rivier - Hem.
H engistcoto - Ecottes.
H eoa - O uve-W irquin.
H eraw inna - Herasvesnes.
H erm eshe - H erim etz.
H erodna - H eronval.
H esim  - Yeuse o f H aisnes.
H eslem  - Helesmes.
H eslem aholta - Hellemmes.
H esola - Hezecquei.
H intingoe - H indinxent.
H lithum  - Listergaux.
H olanw egh - H ollingues o f H aut-W ignes.’ 
H o ltlan t - H outkerque.
H oltsele - H olsinghen, nu Assinghen. 
H ordheim  - H euringhen, H ourdain  of Olhain. 
H osteppinheri - H ottinghen.
H ostsagnem  - Sainghin.
H osunhem , H usenham  - H usen, nu W issant, 
H ovara tho rp  - O ffrethun.
H um ella - Wimille.
H underi - H ordain  o f H um bercam p.
H usidina - H oudain  of Hesdin.
H ustingest - Autingues.
H uw ido - Hove o f Houvin.
Isla, rivier - Lys.
L andei - Landas.
L andiage - Landrecies.
Langhare - Lagnicourt.
Langongest - Longueville.
L anthem  - Lens.
Lauvichi - Lauverdal.
L egihan - Ledinghen of Ligny-lez-Aire. 
L eithon - Ledquen.
Leom eriche - Leodedringas, nu Beaurain- 

ville o f Lostebarne.
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Bladzijde uit een kopie van de goederenlijst van de St. Martinus-kerk van Tour- 
nehem -sur-la-Hem. D e hier voorkom ende namen vindt men in het “Nam enboekje 
van Frans-Vlaanderen” . D e codex bevindt zich in het British M useum te Londen; 
uit niets blijkt dat hij zich ooit te Utrecht zou hebben bevonden.

416



Ler - Laires o f Lieres.
Leri, H leri - Lieres.
Lethem  - Lestrem.
Lidum  - Liby.
Lim bon - Lim on.
Lippinge - D ippendalle.
Lisidinon, L isiduna - Licques.
Litlongest - Listergau o f Langastre.
Liusna - Loison of Lieussent.
Lodichem  - Ledinghen.
Lokkia, Loccha, rivier - Loquin.
Lom pchen - Lom pret o f Longpre. 
Lonoralaca - Longuerecque.
Loppishem  - Louvignies.
Lorek - Lorgnies.
Lote - Louches.
Luddingem  - Lottinghen.
L uona - Loisne.
Lux - Lugy.
M acteshem  - Mecquignies o f  M aquetra. 
M adua - M adeux o f M adick.
M arandi - M arant.
M arithaim e - M arest,
M arsna - M arnes.
M asalandum  - M azinghen o f  Moslains. 
M asam uthon  - M arsum , M arck. 
M edem olaca, w ater - M eldick bij St. 

O m aars.
M erchishem - M erkeghem  o f  M arkenes. 
M ocoroth  - M ottehault.
Nesse - Le Nez.
Nesseshort - Nesle.
N ifterlaca - Eperlecques.
N ium ago - Noyon.
N orthanheri - N orren t-Fontes, N orth o u t o f 

N ortkerque.
N ortw alde - N oir Bois, N oirm ai o f Noir- 

carmes.
Nuazefelde - Nesles.
Osbragtteshem  - Brexent-Enocq.
Osfrithem  - H onvault.
Osgeresgest - Engoudsent.
Oslem - Etrehem .
O starburghum  - O strehove of Ostreville. 
O sterbac - Est-M ont.
O tersem - Ostrehove.
Pathem  - Pitgam.
Pillinghem - Peuplingues.
Pischem - Pichevert.
Polgest - Polincove.

Potarnem  - La Poterie.
P rast - Pre-de-Licques.
R hem , rivier - Hem.
R inasburg  - R iquebourg o f  Rinxent.
Riswic - R ichebourg.
Riswic - Le Rietz.
R odanburg  - R otem bert.
R othulfuasenhem  - Helvelinghen.
R udinhem  - R odrechen o f Rodelinghen. 
Rufingen - Rouvignies.
R ugrum  - R ouvroy.
R uperst - R upem bert.
Scata - Setques.
Schupildhem  - Schoubrouck o f  Schefol. 
Scoronlo - Scorepanche, nu les Cottes 

Penches.
Scranaholt - Crehem .
Seist - Setrez.
Simile - Sibiville o f Simberg.
Sinuinum  - Seninghen.
Sliesthorp - Lisbourg.
Stene - Steene.
S trude - S trouanne.
S trouannes - Estrouannes bij W issant. 
Suattingaburim  - Sontingevelt - 

Saint-Inglevert.
Suegon, Suegsnon, Suegsna - Zouafques. 
Suetan - Zunesticq.
Suhthusum  - Zuthove o f Zutkerque. 
Suinoverit - Suinard o f Zw inart, deel van het 

A lm ere bij St. O m aars.
Sulvelde - Saulchoy.
Suthrem  - La Suzoye.
Taglingi - Tailly o f Tagneville.
T aglingtos - T erlicthun.
T engrina - T ingry o f Tringhen.
T era tina  - Tardinghen.
T angburga - Taigneville, Tanny o f Tangry. 
Texle, Tlex - Axles bij Calais.
T heodon - T odincthun.
T heotorne (lees: T heoborne) - T iem bronne. 
Thiele - Tilques.
T horhem  - Tournehem .
Thulere - Thelus o f D ouriez.
T huu ina  - Thun.
T raiectum  - Tournehem .
T rinm ith i - T irem ande o f Tringhem .
T urre - T ournes o f La Tour.
U bberon  - O uvrehem  of H um bert.
U beran  - A uvringhen.

417
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Thiennes u A1.„;ii«• Mervtlle
Aire* £■*.,* * .R ijsse l-su r-(a  Lys •St.Venant

B u s n e s . ‘ Robecq 
Hurion- «L1 tiers F r ^ t in *

v ilte *  *Choques •Cyso ing
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A nnezin -l.-B . “Carvin
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# D oorn ik 
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T h i lu s .
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C X uarouble*
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• (Xui6vrechain
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• Feuchy
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G u^m appe  •
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• V is -e n -A r to is
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Ad in fe r  In c h y * •K am erijk

A rto is

goederen van TRAJECTUM -  TOURNEHEM 

I I I .  het kom plex A tre c h t

L o u v ig n ie s  

Louvignies-CXuesnoy

A v e s n e s -s u r -H e lp e  #

R a in s a rs .

20 km

Kaart 35.

419



U bkirika - N ortkerque.
U phuson - Upen o f Le Pen. 
U pw ilkanhem  - W icquinghem.
U ranlo  - H urionville.
U terom eri - deel van Almere.
U ttarlo  - Uzelot.
U urdin  - O urton.
Uvia - H ouvin-H ouvigneul.
V alcanaburg - Fauquem bergues.
Velesan - Velinghen.
Velgasse - Belsace.
W ada - Wail.
V urdin  - W ierre-au-Bois o f W irquin. 
W abbinghem  - W albinghem , nu O utreau. 
W adaha - W ahagnies o f Wailly. 
W adinghen - W adenthun of W ingthun. 
W aganw ega - W acquinghen.
W agarafelde - W agnonlieu.
W aricheshem  - W arcove.
W arm elde - Vermelles.
W aroh t - W aringuezelle o f W argnies. 
W efrisse - W avrechain.

W elesan - Welles o f Violaines.
W emm inge - W am in o f Wimille.
W ennapan - Wanque.tin.
W erdupa - W ardrecques.
W erfhem  - W avrans-sur-A a.
W erheim  - W arhem  o f W eringhen.
W erken - V erquin o f W irquin.
W erom eri - deel van Almere.
W estanne - W est-A ndern o f W est-Andres. 
W estarburgum  - W estbecourt, W estrehem  of 

W estrehove.
W estarhesi - W est-Ecques o f West-Yeuse. 
W esteppinheri - Epiquenhem .
W estsagnem  - Sachin.
W idoc - W issocq.
W illishem - Willies o f Willems.
W ilkenhem  - W illencourt o f W icquinghen. 
W inw arflet - Zw inart, deel van Almere bij 

St. O m aars.
W iron - W eringhen.
W ithm undum  - W issant.

H et zijn 262 plaatsnamen, de meeste puur romaans, die sowieso al niet in N ederland gelegen 
kunnen hebben. H et zijn 262 nam en van p laatsen, die rond  U trecht m oeten hebben gelegen tus
sen 690 en 870, een periode w aarin in het laagland van N ederland niet eens het bestaan van een 
plaats archeologisch bewezen is. L aat ik het m aar onverbloem d en cru zeggen, zodat het goed tot 
eenieder doordringe: de nederlandse medievisten staan wat te brallen over St. W illibrord in U trecht 
terwijl alle kerken, goederen en rechten van diens bisdom in Frans Vlaanderen liggen. Het schan- 
dalige van dit alles is dat zij het sinds 1965 weten, en dat zij welbewust en kw aadaardig voort- 
gaan het nederlands publiek te misleiden, simpelweg om dat zij hun blunderingen niet kunnen 
toegeven. Zij weten dat het C artu larium  van Egm ond 262 nam en van plaatsen bevat, die nooit 
in N ederland gevonden zijn en derhalve daar niet hebben bestaan. Zij weten dat Traiectum en 
Dorestadum tussen 260 frans-vlaam se p laatsen staan, en derhalve U trecht en W ijk bij D uur- 
stede niet kunnen zijn geweest. Zij kennen het bestaan van 262 bewijzen, dat het bisdom  van St. 
W illibrord geheel iets anders was, en in een geheel andere streek lag dan  het bisdom  U trecht. Zij 
weten ook  d a t de onbevoegden, die zich met deze kwestie bem oeiden, dit verpletterend nam en- 
m ateriaal niet kennen, doch zij lieten hen hun onbevoegde gang gaan, om dat elke bestrijding 
van mij, rijp o f groen o f volslagen onbenullig, hun afliegen telkens verder toedekte. M aar het 
beste weten zij dat het gewone publiek geen notie heeft van de 262 frans-vlaam se plaatsen in de 
dokum entatie  over St. W illibrord, zodat zij ook  hun gang konden gaan. Zij weten ook, dat ik 
het weet. V andaar is te verklaren w aarom  zo angstvallig verm eden werd een diskussie over St. 
W illibrord o f diens bisdom  te beginnen w ant dan, en dat wisten zij ook, gaat het deksel van het 
C artu larium  van Egm ond af. Zij wisten ook, dat dit toch eens zou kom en. D aarom  m oest ik op 
alle mogelijke onfrisse m anieren belachelijk en m onddood  w orden gem aakt. Laten ze niet af
liegen dat zij dit allem aal weten, w ant als zij dit foefje willen proberen, is er m aar een alternatief: 
dan zouden ze onbenullen in bronnen-onderzoek zijn. M aar dat zijn zij niet. H et C artu larium
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van Egm ond, de bron bij uitstek over het bisdom  van W illibrord, kennen zij als hun broekzak. 
E r blijft dus m aar een konklusie over: zij hebben w etenschappelijke fraude gepleegd, en o f ze nu 
met hun tienen o f tw intigen zijn - ik ga ze niet eens tellen - als integere historici hebben ze afge- 
daan , om dat zij m et een naam  u it een b ron  staan te brallen en er 261 uit diezelfde b ron  als niet 
ter zake dienend overslaan. Bovendien zijn zij schaam teloos doo r het publiek de onw aarheid  op 
de mouw te spelden dat ik dingen oversla, terwijl zij dat zelf zo ’n tweeduizend maal doen!

St. W illibrord was aartsbisschop van de Friezen. Deze nam enlijst toon t aan w aar in zijn tijd de 
Friezen w oonden, nam elijk in F rans V laanderen, w at Tacitus en de andere klassieke schrijvers 
al 20 eeuwen geleden duidelijk hadden gezegd. We begrijpen nu ook, d a t alle veldslagen van de 
Friezen in Frans V laanderen plaats vonden, w at trouw ens logisch is daar Pepijn en Karel M artel 
hen in hun eigen streek aanvielen, en het pure w aanzin is geweest te veronderstellen d a t de 
hollandse Friezen zich keer op keer in F rans V laanderen gingen opstellen om diens aanval af te 
wachten. H et is derhalve afgelopen met de fabel, d a t de Friezen al in de rom einse periode in 
het nederlandse Friesland zaten. Even onverbiddelijk volgt daaru it, dat na het opruim en van de 
kern der historische m ythen van N ederland de grote schoonm aak moet beginnen met alles wat 
daarvan  werd afgeleid. H et is duidelijk dat dit zowel de rom einse periode als de vroege 
m iddeleeuwen betreft.

Tekst 492. De plaatsnam en uit de oorkonden van de abdij Aefternacum - Eperlecques.

N adat alle nam en uit de dokum entatie van het bisdom  T raiectum  - T ournehem  in F rans V laan
deren zijn aangewezen, ligt het voor de hand  dat de kerken en goederen van de abdij van St. Wil
librord ook daar gezocht m oeten worden. Ze liggen er inderdaad allemaal, wat geheel logisch is, 
d aar de abdij zowel het m ateriele als het spirituele centrum  van de missie was. Zo kom t er een 
einde aan de meest zotte rekonstruktie over St. W illibrord, nam elijk het lokaliseren van zijn 
missiegebied in het nederlandse F riesland, en het p laatsen van zijn huis, zegt m aar zijn pastorie, 
in het luxem burgse Echternach.

D e abdij van St. W illibrord is in 753, direkt na de dood van St. Bonifatius, in handen van leken- 
abten geraakt, die haar goederen en inkom sten voor eigen gebruik en profijt in leen hadden. 
Achtereenvolgens is zij in het bezit geweest van kerkelijke en wereldlijke topfiguren. K ort na 
753 waren er geen Benedictijnen meer, m aar werd het klooster bevolkt doo r enige wereldlijke 
priesters, die zich kanunniken noem den. Toen praktisch  alle goederen verkw anseld en verdwe- 
nen w aren en m aar zeer weinig m eer opbrach ten , geraakte de abdij van  A efternacum  in handen 
van de g raaf van Luxem burg. Deze herstichtte in 973, derhalve na een interval van meer dan twee 
eeuwen, de Benedictijnse stichting van St. W illibrord te Berg aan de Sura in Luxem burg, w aar 
een St. Pieters-klooster leeg stond. Toen en ook  nog lang daarna  is m et geen w oord gezegd dat 
St. W illibrord hier geresideerd had, om dat de tijdgenoten al te goed wisten hoe het zat. Gesticht 
ter m em orie van St. W illibrord en om zijn Benedictijns ideaal in Luxem burg in te planten, 
m ocht de abdij zich terecht de devotie to t de heilige eigen m aken en (de oude naam  van A efter
nacum  hernem en, die al vlug to t E chternach werd verduitst. Deze naam  ging ook op de plaats 
Berg over en verdrukte uiteindelijk deze naam . M erkw aardig genoeg, bleef de abdijkerk  onder 
het pa tronaa t van St. Petrus staan.
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Fleodredum - f l e t r e s
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B A t L L E U L

• A lpheim
H A L L U IN

Mep inum •
M EG EN

D u d e lli V illa
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Waedr i f laum *
V A U D R IN G H EM

Hezi a
E C Q U E S  «

Datmunda
U PEN  D 'AM ONT

W A T T R E L 0 5

•Duminum - d o u v r i n  

*Hulislaum -  h u  l l u c h

• Cmbriacum - em  b r v

ju is te  plaatsen van de zogenaamde „N oord -B raban tse" 

bezittingen  van S t.W illib ro rd .
(einde 7e, begin Se eeuw)

Husloth - oude naam in de oorkonden. 

h u s s e l o t  = tegenwoordige naam.

Duplao\  D E U L E

H a e s la o s»
A R L E U X - E N - G O H E L L E

• A trech t

Bagaloso

B e rn a •
S T .S A U L V E

25 km

K aart 36.
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G edurende bijna drie eeuwen daarna  liet de nieuwe abdij op geen enkele m anier m erken dat zij 
de authentieke plaats van St. W illibrord was. D at denkbeeld kw am  pas op in de 12e eeuw, toen 
een paar lichtvaardige in terpre tatoren  aan de hand  van de oude oorkonden  links en rechts naar 
de “ rijke” dorpen, kerken en bezittingen van St. W illibrord gingen zoeken. D e lichtvaardigheid 
sloeg al vlug om  to t “ absolute zekerheid” - een heel bekend en m assaal voorkom end feit - en om 
die zekerheid een handje te helpen, begon E chternach in de 13e eeuw op een onvoorstelbare 
schaal met oude akten te knoeien , w aardoor de grootste geschiedvervalsing van westelijk E uro 
pa to t stand kwam. En w anneer zoiets op touw  w ordt gezet uit hebzucht, sam engaand m et een 
godslasterlijk m anipuleren met valse relieken, dit alles verpak t in de verering van een der eerste 
en meest gerespecteerde zendelingen van westelijk E uropa, dan is het einde zoek van alles wat 
dit to t gevolg heeft gehad. Tegen het midden van de 12e eeuw trok  de abdij “op roo ftoch t” uit - er 
is geen ander w oord voor daar de abdij wist dat zij aan het bedriegen was - en stelde zij pretenties 
in H olland , A ntw erpen, het land van Kleef, Zeeland en B rabant. Op de meeste p laatsen kreeg 
zij nul op het rekest. Alleen B rabant tuim elde er m et z’n vier voeten in, zodat de abdij van 
E chternach d aar vaste voet aan de grond kreeg en haar bezittingen en rechten zelfs to t een heel 
kom plex uitbouw de. D it is de hele clou van de zogenaam de 25 kerken en goederen van St. Willi
b rord  in het land van K leef en in oostelijk B rabant. H et bezit van  E chternach staat vast en be- 
hoeft niet bestreden te worden; de herkom st van St. W illibrord is lariekoek. H e tsp reek t van- 
zelf, dat m en het keerpunt op de juiste tijd  m oet p laatsen; voor B rabant is dat de 13e eeuw.

H et juiste beeld van A efternacum  - Eperlecques, en natuurlijk  ook dat van E chternach, kan 
m en pas ontdekken, wanneer alle plaatsen uit de oorkonden zijn opgespoord en gelokaliseerd. 
Wie klakkeloos, zoals Cam ps in zijn “ O orkondenboek  van B raban t” heeft gedaan, in de ver- 
valsingen van E chternach trap t, die overigens gem akkelijk te ontdekken zijn, laat zich niet al
leen kennen als een gemakkelijke prooi voor vervalsers, m aar bovendien als een historicus wie 
het to taal on tbreekt aan inzicht in historische geografie. H et ligt voor de hand, dat de goederen 
van een klooster in een en dezelfde streek liggen, zeker in de 8e eeuw, bovendien dat die goederen 
een kom plex vorm en dat in de omgeving van dat k looster heeft gelegen. In de meeste gevallen 
gaat het om enkele bunders grond  of een kleine rente. A fstanden van 300 km mogen bij voor- 
baat als onm ogelijk w orden beschouw d, daar het innen van de vruchten dan m eer dan  het tien- 
voudige van die vruchten gevraagd zou hebben. L aten we i n ’s hem elsnaam  nuchter blijven. De 
in de oorkonden  van Eperlecques voorkom ende plaatsen liggen alle in F rans V laanderen. De 
grootste verrassing is, dat er geen enkele plaats uit Luxemburg bij is. D e vier van B rabant behoeven 
derhalve niet meer weerlegd te w orden. D esondanks w ordt in Deel III uitvoerig uiteengezet hoe 
het allem aal in B rabant verlopen is.

A drichaim  - Audrehem. 
Agilvingen - Englefontaine. 
A lcana - Elzange. 
A lesantia, rivier - Authie. 
Alfeim - Halluin, 
A lulphesbach - Allouage. 
A raride - Aire.
A rdinensis - Ardres. 
A rdinigo - Erchin.
Babinga - Bainghen. 
Baclaos - Bailleulval.

Bacwaldus - Bacoual.
B astendorf - Bealencourt.
Berge a.d. M oezel - Berg-sur-Moselle, 
Becche - Bachy.
Bedensis - Bethune.
Betheberch - Bethencourt.
B ettinum  - B ethune o f  Beutin. 
B ichendorf - Biache-Saint-Vaast. 
Billiacum - Billy-Berclau.
Birni - Berneville.
Biveren - Beuvrequen.
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Blinsa - Blingel.
Bloheim - Bloville.
Bloide - Boulay-M oselle. 
Bollanevilla - Boulogne. 
Bollingen - Boulogne.
Bonelar - Boneval.
Bruonike - Brunem ont. 
Buchlide - Bouquinghen. 
Buiras - Buire-au-Bois.
Cale - Chelles.
Celtina - Clety.
Chinicwirde - Chinchy. 
C ontrein - Contery.
Conztum  - Condette. 
C uontestum  - Contehem . 
C ruopta  - Crophove.
C ruotena - Croisette. 
Crispiniaco - Crepigny. 
Cunisinga - Guines.
Cuntelle - Contes.
D agoradavilla - D oudeauville. 
D am  - D ohem .
D angasbroch - D ennebroeucq. 
D atm unda - Upen d ’A m ont. 
Deosne - Thiennes.
D issena - Thiennes.
D offeninge - Doffines. 
D ublensis - Deule.
D ufla - Toufflers.
D uplao , rivier - Deule. 
D urn inum  - D ouvrin.
D utm ale - Deule.
Edegreia - Ennery.
Edingen - Edingen.
Edinga - Edequines.
Ekkivelt - H agen.
Eptiacum  - Eps.
Eresloch - Herlies.
Erie - Herly.
Ernenche - Arneke.
Euringas - A verdoingt. 
Fedriche - Fechain.
Felison - Feuchy.
F innelar - Fiennes.
Fidiacus - Fiefs.
F leodredum  - Fletre.
Frisingen - Fersinghem. 
Fuckinsheim  - Poix-du-N ord. 
Fulbach - Volpit.
Furchus - Fouquieres.

G andrid ingen  - G ontardennes. 
G angulfo  - G ennes.
G anlingas - Gullegem.
G auriagum  - G ouy-sous-Bellone. 
G einne - Guemy.
G elasto rf - G alam etz.
G ingen - Guines.
G ladebach  - G latignies.
G o d erd o rf - G odenthun .
G oncingen - Goningselle. 
G o ttingam ora  - G ouy-en-A rtois. 
G ozenseim  - G onnehem .
G ru o n a  - G ruson.
G uodendale - Vionval.
H aem ni - H am -en-A rtois.
H aeslaos - Loos.
H agelinga - Avesnes-les-Aubert. 
H agem athingas - H aquem bergue. 
H agenen - H aquem bergue. 
H agulvingas - Hallenges. 
H albodingem  - H erbinghem . 
H aldingas - Haussy.
H aldonville - H aldincourt.
H anarem  - N abringhen.
H asm aringa - H erasvesnes. 
H eldingen - Hallines. 
H em m eingestal - H em -Langlet. 
H eopordum  - H aubourd in . 
H ettilbrucke - Hellebouck.
H ezia - H aisnes.
H ingendorf - Inxelles.
H issenacha - Echinghen. 
H occascaute - Choques.
H oensal - H onval.
H olzheim  - H olsinghem , Assinghen, 
H onorich inga - H ornaing. 
H ouvelerndal - Ouve-W irquin. 
H uita , rivier - Albis, Aa. 
H ugum archi - Valhuon.
H ulislaum  - H ulluch.
H ullingen - Houlle.
H uslo th  - Uzelot.
K arles - Carly.
Ketechi - Kuntzig.
L angenrech - Longuerecque.
Laren - Laires.
Lauvichi, rivier - Laq'ue. 
Landinghen - Linghem.
Levetlaus - Laventie.
L im ana - L em oncourt.
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Lincera - Linzeux.
Lippia - Lys.
Loffna - Longfosse.
Longni - Loison.
Lullingas - Leulinghen.
Luthenw ilre - Lottinghen. 
L utherburne - Lostebarne.
Luvigus - Lugy.
M arca, rivier - M arcq.
M arsum  - M arck bij Calais. 
M atringa - M atringhem .
M eckele - M acquinghen.
M edona - Moyenneville.
Meginense - Megange.
Meginum - M aing.
M annegen - M aninghem.
Mere - M ericourt.
M erm erdinga - M azinghen. 
Methensis - M ontaigu.
M ethringen - M atringhem .
M idochi - M idleca, nu Saint-Blaise. 
Meginensis - Maing.
Millingi - Millonfosse.
M ithogowe - Megange. 
M orinesbrunnon - M orenchies. 
M ulnaim  - M olinghem . 
M underchinga - M onneron. 
M urirato  - M oriaucourt.
N athneim  - Nantois.
Niele - Nielles-les-Calais.
N itro  - Nedon.
N uom era - N om ain.
O dinga - Beaudignies.
Officinus - Offin.
O m briga - Am brines.
O tringas - O utrebois.
Ossewilre - Bissezeele.
Oszuwilre - Ostrehove.
Peninse - Penin.
Piffegen - Peuplingues.
Provia - Prouvy.
P runia - Provin.
Puthilingin - Puisieux. 
Q uorto lodora - Carly. 
Reginoldingas - Regneauville. 
Renensis, pagus - v.d. Schelde. 
Ridenas - Redange.

R inhara  - R iencourt.
R odelinga - Rieux-en-Cambresis. 
R odem achkeren - Rodem ack. 
R oldingen - R ollancourt. 
R orespach - Rorichove. 
R um elacha - Remilly-W irquin. 
Rum leos - Rumilly.
Rutichine - Rusteghem .
Salagowe - Selle.
Salvensis - Saulzoir.
Scadingas - Scadem bourg. 
Sigonne, rivier - Senne.
Sismere - Sim encourt.
Spetneria, rivier - Spiers. 
Sprusdare - Esquerdes.
Steineim  - Steene.
Sum ingen - Som m ain.
T adia - Tatinghen.
Thilde - Tilly-Capelle.
T horingia - D oornik.
Tum m e - Teneur.
Uffeninge - Offin.
U ren, Urva - Verin.
U rversen - O ffrethun. 
V aedritlaeum  - V audricourt. 
Velspach - Esquelbecq.
Vellin - Velving.
Vilare - W ierre-au-Bois.
V itro - V itry-en-A rtois. 
W abarensis - W avrans-sur-l’Aa. 
W abracensis - W avrechain. 
W achconvillare - Le W aast. 
W aderloe - W attrelos.
W aetriloe - W attrelos. 
W aldelingas - W ailly-Beaucam p. 
W arthanc - W ardrecques. 
W eim odo - W igm odia - W issant, 
W eirthen - Verton.
Wesele - W asselau. 
W idenbruchka - W iddebroucq. 
W ilz - Welles.
W im lendechim  - W icquinghen. 
W inx - Wins.
Wis - Wismes.
W odingo - W adenthun. 
W olfsvalt - W olphus.
Z uttinge - Zudhove.
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M erk goed de konsekwentie van deze lijst op. St. W illibrord was apostel en aartsbisschop van 
de Friezen. Zijn abdij stond vlak bij zijn bisschopszetel. Ergo: lagen allep laatsen  uit de oo rkon
den van de abdij Eperlecques in zijn bisdom; dat bisdom  lag in Frisia, zodat we 214 plaatsnam en 
aan de dokum entatie van dat bisdom  kunnen toevoegen, derhalve ook aan Frisia. D e plaatsen 
zijn niet in Luxem burg te vinden, nog m inder in F riesland o f elders in Nederland. H et hele kom - 
plex ligt in Frans V laanderen, zodat eens en voorgoed een einde is gem aakt aan  het brallen over 
bezittingen van W illibrord in half westelijk E uropa. W ie een norm aal menselijk verstand heeft, 
beseft nu ook, dat weer 214 gevallen w orden toegevoegd aan de reeds lange lijst van bewijzen 
dat St. W illibrord niet in U trecht heeft geresideerd.

Tekst 493. De plaatsnam en uit de oorkonden van W erethina - Frethun.

St. Ludger, die het klooster van W erethina stichtte, ontving in 793 de eerste schenking. Het 
k looster lag te W eretha ten zuid-westen van Calais. D e plaats en de naam  staan vast doo r een 
feit uit 944, toen de relieken van St. W andrille van Boulogne naar Brugge werden overgebracht. 
De processie trok  vanaf Boulogne over W eretha bij Sangatte o f W issant via de hoge zandrug 
van Oye en W inoksbergen naar Brugge. N adien is de p laats verdw enen, ofwel tengevolge van 
een oorlog, ofwel door toedoen van de zee, daar de latere overstrom ingen en regressies grote 
veranderingen aan het landschap hebben teweeg gebracht. D e naam  raakte zelfs zo ver in ver- 
getelheid, dat niem and W erethina m et deze streek in verband bracht en de verplaatsing van de 
naam  n aar het land van M unster en zijn verduitsing to t W erden niet m eer opgem erkt waren. 
Boven hebben we gezien dat enige franse toponim isten de identiteit tussen W erethina en F retun 
staande houden. In Deel II volgen nog meer bewijzen dat dit ju ist is.

Ofschoon duidelijk is dat St. Ludger in dezelfde streek als die van St. W illibrord arbeidde, is hij 
niet de opvolger geweest in het bisdom  T ournehem , al heeft hij de bisschoppelijke funktie uit- 
geoefend in  een streek nabij A trecht. Evenmin is hij m onnik geweest in de abdij van Eperlecques. 
Hij was een inboorling van het land, die uit zijn vaderlijk bezit te Suabsna - Zouafques en Were
thina een gem eenschap van priesters stichtte, die zich wel k looster en abdij noem de, m aar die niet 
bij een orde aangesloten was. D at zo ’n gem eenschap zich eerst vorm de en organiseerde en ook 
een m aterieel onderbouw d bestaan probeerde te vinden alvorens zich bij een orde aan te slui
ten, was volkom en norm aal in die tijd. St. Ludger w ordt in de oorkonden  to t 804 priester en 
abt genoemd; in een akte van 806 kom t hij de eerste keer als bisschop voor. Hij overleed in 809 
na enige tijd  als bisschop gefungeerd te hebben in O strachia - O strevant, Hugmerchi - V alhuon, 
Hunusga - H onnebecque, Emisga - Les A m usoires, in de omgeving van de rivier de Labeki - La 
L aque, alle in de streek ten westen van A trecht. V oorheen heb ik de m ogelijkheid open gelaten 
dat hij in verband m et de m igraties van de Saksen in M unster geresideerd zou kunnen hebben, 
doch een nauw keurige bestudering van zijn Levens wijst uit dat er geen grond is voor deze ver
onderstelling. H et bisdom M unster is pas later, evenals dat van H am burg, van de grond ge- 
kom en, waarschijnlijk bem and doo r zendelingen uit deze streek of doo r kloosterlingen van het 
inm iddels verplaatste W erden. De abdij van W erethina, die vlakbij de kust lag op een punt dat 
herhaaldelijk door de N oorm annen gebruikt w erd voor de aanlanding van hun aanvallen op 
F rancia, is als een der eerste kloosters m oeten vluchten en kwam in het land van M unster terecht
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H et nam  de traditie mee dat het door St. Ludger was gesticht, w at de voile w aarheid was, zelfs 
de naam  van W erethina die d aar verduitst w erd to t W erden. De bew aard gebleven oorkonden  
liggen tussen 793 en 848; het laatste jaa rta l duidt het tijdstip  aan  van de verplaatsing naar W er
den. D e abdij Eperlecques van St. W illibrord was reeds lang tevoren teniet gegaan, wat ook ver- 
k laart dat St. Ludger een nieuw klooster in de streek stichtte. Deze gegevens w erpen een nieuw 
licht op het bisdom  van St. W illibrord. Zowel St. Ludger als andere zendelingen w orden door 
K arel de G ro te  en diens opvolgers aangesteld, bescherm d en m aterieel gesteund in het gebied 
d a t in feite het w erkterrein van het bisdom  T ournehem  was. A an de ene kan t blijkt dat dit bis
dom  er, hierarchisch gezien, een beetje bij hing en territo riaal nauwelijks om schreven was, aan 
de andere kan t zijn er tekenen dat het intern in tw eespalt lag. Zijn centrum , de streek rond 
T ournehem , heeft zich meerm alen sterk anti-frankisch opgesteld, niet alleen ten tijde van Karel 
de G ro te  m aar ook daarna, zodat bij de vorsten geen grote geneigdheid verondersteld kan w or
den om de zetel van T ournehem  als de exklusieve exponent van de christelijke expansie te be- 
schouw en. Integendeel: Karel de G ro te  zet in zijn streek verschillende andere bisschoppen neer. 
M en zou kunnen veronderstellen dat het bisdom  T ournehem , nog altijd bem and doo r ierse o f 
engelse zendelingen, ook het inzicht had  dat het m oest meewerken aan de to tstandkom ing  van 
een inheem se klerus en de vorm ing van een in de norm ale hierarchie opgenom en bisdom . D at 
zou echter een zeer welwillende veronderstelling zijn, d aar de feiten integendeel uitwijzen dat 
het zich tegen de verdrukking in heeft willen handhaven. H et blijkt nu dat deze bisschoppen zo
als St. Lebuinus, St. Ludger, St. A nscharius en St. W illehad vlakbij de zetel van T ournehem  ge- 
resideerd hebben, wat vanzelfsprekend een kwestie van de hoogste orde is, die in N ederland vol
ledig w erd weggevaagd om dat men hen daar op redelijke afstand van U trecht situeerde.

U it de eerste periode van het bestaan der abdij W erethina - en dan is duidelijk dat zij in F ran k 
rijk lag! - zijn ca. 60 oorkonden bew aard gebleven, die later (12e o f 13e eeuw) in de Codex van 
W erden zijn overgeschreven. Blok heeft deze oorkonden  voorbeeldig uitgegeven in zijn proef- 
schrift “ De oudste particuliere oorkonden van het k looster W erden” , 1960. “ V oorbeeldig” is 
niet overdreven, w ant de weergave van de teksten staat boven elke kritiek. Des te meer te be- 
treuren is, d a t hij zich met de determ inaties en lokalisaties van de plaatsnam en uit de oorkonden 
to taa l heeft vergist. Hij wijst ze aan in het land van M unster en deels in N ederland. Uit het to taal 
gelukte dit naar de schijn slechts met 33 plaatsen in D u its land  en 12 in N ederland, w aar p laatsen 
liggen wier nam en door een oppervlakkige k lankovereenkom st wat op die van de akten lijken. 
D at hij daarbij te werk ging volgens het principe “pak  de eerste lettertjes, dan kom en de andere 
wel v a n z e l f w a t  hij mij zo graag voor de voeten w erpt, is inm iddels wel in brede kring door- 
gedrongen. H et feit dat de nam en van W erethina voor het m erendeel rom aans zijn en de duitse 
en nederlandse per definitie germaans, was voor hem geen beletsel, nog m inder de noodzaak dat 
voor het neerleggen van die nam en minstens een redelijke zekerheid aanwezig m oet zijn dat de 
veronderstelde plaatsen op dat tijdstip en ter plekke bestonden. M aar ja , dat is schering en inslag 
in de nederlandse historie: men patst ergens een naam  neer en heeft dan het bewijs dat die plaats 
bestond, een m ethode w aarvan ze in B rabant zelfs een nationale industrie hebben gem aakt.

Enige volledige o f vrijwel gelijke doublures deden bij Blok de deur dicht voor elke twijfel aan 
de plaatsing van de oorkonden in het land van M unster, ofschoon elke naam kundige en elke 
deskundige in de vestigings-geschiedenis het als een levensgroot probleem  m oet opvatten , w an
neer hij uit een komplex van 206 namen, dat geografisch en institutioneel bij e lkaar hoort, er 45 
meent te hebben gevonden en er 161 m aar afschrijft als niet p laatsbaar, onbelangrijk  en niet ter 
zake dienend. D an m oet hij toch met zijn klom pen aanvoelen d a t hij niet in de juiste streek bezig 
is. In de oorkonden van St. Bertijn te St. O m aars, die een m assa plaatsnam en bevatten, zijn 
slechts een p aar gevailen “onv indbaar” o f  niet te plaatsen , doodgew oon om dat die plaatsen 
verdwenen zijn m aar geheel vaststaat dat zij bestonden. D och 45 zogenaam d opgeloste tegen
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161 overslagen is een onaanvaardbare w anverhouding om dat het een aanfluiting is van histo
rische geografie. B lok’s werkwijze was des te bedroevender, om dat hij de juiste streek te pakken 
had  gehad en het niet zag. Im m ers, in zijn inleiding wijst hij op verschillende faktoren , die moei- 
lijk o f onm ogelijk in het land van M unster passen, onder andere een opvallende verandering in 
de benaming van de regeringsjaren van de koningen tussen 841 en 845, wat alleen in het noorden 
van Frankrijk te verklaren is (ik citeer hier!). H et voorkom en van w oorden als vicaris, water- 
scapum en andere, die op dat tijdstip alleen in dezelfde streek voorkom en, m erkt hij eveneens 
terecht op. Deze gegevens vond Blok in de oorkonden  van St. Bertijns te St. O m aars, w aar de 
nauw e geografische band met W erethina voor het grijpen ligt. Hij had er nog de naam  Ruricgo 
m oeten bijvoegen, de gouw van R oerik de N oorm an. D it gegeven valt immers te W erden geheel 
u it de toon, zelfs als men Roerik in het nederlandse kustgebied zou plaatsen. Aangezien deze al 
sinds 834 te D orestadum  - A udruicq zetelde, laten de verm eldingen van zijn gouw niet meer de 
minste twijfel bestaan w aar de goederen van W erethina lagen.

In de Codex van W erden zijn de plaatsnam en over het algemeen gaaf bew aard gebleven. Slechts 
in enkele gevallen moet een verschrijving of aanpassing w orden aangenom en. Enkele m alen is 
de naam  N ifterlaca vervangen doo r Fislacu, om dat de eerste naam  de kopiist van W erden te 
vreem d was en in het land van M unster wel een Fischlaken bestond. Deze verschrijving w ordt 
afdoende bewezen door het feit, dat plaatsen onder Fislacu in de juiste streek onder Eperlecques 
blijken te liggen. O ok valt op dat hij het w oord Renus, dat ongetwijfeld in de oorspronkelijke 
teksten heeft gestaan, system atisch door Rura heeft vervangen. Deze verandering w ordt overi- 
gens afdoende bewezen door het feit dat geen van de plaatsen  aan de R uhr o f Roer kan w orden 
aangewezen. D it aanpassen bleef achterwege bij een tekst uit 798 over Colonia aan de Renus, 
w aar de naam  werd gehandhaafd om dat dit in D uitsland geheel aannem elijk klonk, terwijl in 
w erkelijkheid Colonia - Coulogne in de nabijheid van W erethina was bedoeld, vlakbij de klas
sieke M onden van de Renus - Schelde.

D aar de oorkonden veelal kleine zaken betreffen zoals het bezit van perceeltjes g rond  van ge- 
ringe om vang, het gebruik van weiden en bossen voor het houden van varkens en andere meer 
huishoudelijke zaken, is ervan afgezien de inhoud van de akten te geven, en zijn in de onder- 
staande lijst alleen de daarin  voorkom ende plaatsnam en opgenom en en gelokaliseerd. Tussen 
haakjes w orden de jaren  verm eld dat zij in de akten  voorkom en. Zij zijn alle met volstrekte ze- 
kerheid in het noord-westen van F rankrijk  aan te wijzen; de p aar dubieuze gevallen, w aar ik een 
veronderstelling moest doen die ik niet verbloem en o f verbergen wil, vallen geheel weg tegen de 
overgrote m eerderheid van de zekere determ inaties, om dat de nam en een geografisch kom plex 
vorm en dat sam enhangt. De abdij van W erden heeft in de 12e en 13e eeuw pogingen gedaan om 
d it verloren en onbekend bezit weer to t leven te brengen, m aar dan in een geheel andere streek 
om dat men de authentieke niet m eer kende. D it is in het geheel niet vreem d naast de soortgelijke 
gevallen van Echternach en Lorsch. Soms uitten die pretenties zich in het opstellen van lijsten 
met goederen die verloren w aren gegaan, soms in het neerzetten van een bekende p laatsnaam  in 
de marge van een oude akte zoals het leuke geval van Salahem, w aar een hand uit de 16e eeuw 
(nota bene!) de nederlandse naam  Selhem naast zette. Pover historicus die daar in vliegt! (Blok, 
o.c. p. 70, 71, 101, 116). A fdoende is dat alle namen in het noord-w esten van F rankrijk  aan te 
wijzen zijn wat voor de hand  m oest liggen om dat het gaat over een goederen-kom plex van een 
klooster dat vanzelfsprekend in een streek ligt. D it to o n t ten eerste de werkelijkheid van de ver- 
p laatsing  van dit klooster aan, ten tweede dat de traditie  van St. Lebuinus en St. Ludger in de 
nederlandse IJsselstreek een vrom e legende is, en vorm t ten derde een konkrete bevestiging van 
de gedwongen m igratie van de Saksen vanuit het noord-w esten van F rankrijk  naar W estfalen. 
Al is de verplaatsing van het klooster aan de N oorm annen  te wijten, het heeft zijn dokum enta
tie m eegenomen naar de nieuwe streek van de Saksen, een dokum entatie die to t in de finesses in 
de eerste streek te plaatsen is.
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N aast de Codex van W erden, die de oudste akten bevat, zijn enige latere lijsten van goederen 
bew aard gebleven. W aarschijnlijk heeft de abdij, toen zij n aar W erden uitweek, niet alleen de 
oorkonden  doch ook andere stukken zoals registers en lijsten meegenomen. De oudste is van 
ca. 855 (Lacom blet, I, p. 65; Sloet nr. 45); een volgende van ca. 933 - 965, gepubliceerd door 
Gysseling en K och in hun O orkondenboek. H et spreekt vanzelf d a t de kom plete lijst bij L a
com blet gevolgd m oet worden en niet bij Sloet, die een m assa nam en oversloeg om dat deze hem 
voor de Betuwe al te vreem d waren, Im m ers, een aanta l nam en van W erethina w ordt aangeduid 
te liggen in de Batua; deze nam en tonen aan dat de B atua thuis hoort in het kom plex der goede
ren van W erethina en omgekeerd, zodat van alle kanten de dokum entaties n aar de juiste streek 
toevloeien. Enige latere lijsten uit de 12e en 13e eeuw (Sloet, nrs 167, 168, 199, 393) zijn buiten 
beschouw ing gelaten. Ofschoon daarin  verschillende franse nam en voorkom en, soms dezelfde 
als die uit de oude akten, is het duidelijk dat in deze lijsten een dusdanige verm enging voorkom t 
van werkelijk bezit van W erden met gepretendeerd voorm alig bezit, m aar dan op de verkeerde 
streek geprojekteerd, dat niet meer uit te m aken is wat hierin betrouw baar is. W anneer men ziet 
da t franse plaatsen door nederlandse heen w orden gehaspeld, verliezen de lijsten hun w aarde 
to taa l als historische bronnen.

D E NAMEN VAN W ERETHINA

Ad Crucem super fluvio Arnapa (795, 801, 804, 816/17, 817, 818) is Croix-en-Ternois, op 4 km 
west van St. Pol.

Ad Os Amnis (796), wat betekent “ aan de m ond van de s troom ” , w ordt in enige teksten aan  een 
der M onden van de Renus gesitueerd. De uitd rukking  kom t een enkele maal bij de klassieken 
voor. De juiste plaats voor deze naam  is de omgeving van W ithm undi o f W erethina.

Ailo (ca. 966) is Eleu-dit-Leauwette, op 2 km zuid-west van Lens.
Aituron (lijst 900) is Etrun, op 6 km noord-w est van A trecht.
Alberge (ca. 966) is Aubers, op 15 km noord-oost van Bethune.
Aldgrapeshem (845), gelegen in de pagus Sutrachi (Sudergo, zie O stergo) is Graincourt, op 27 

km zuid-oost van Atrecht.
Alfgodinghove o f A lfgatinghove (796, 799), waarbij sprake is van een ruiling van land te W idu- 

berg en D iapanbeci onder Fislacu (zie deze nam en), is Helvelinghem, op 4 km noord-w est van 
Eperlecques.

Alhfridushuson (793), w aarschijnlijk gelegen in de buurt van de p laats W ithorpe (zie daar), is 
W ierre-Effroy, op 11 km noord-oost van Boulogne.

Almeri (lijst 900) o f Flevum is de zeebaai tussen Calais, St. O m aars en Veurne, die voorheen wa
ter was en nu verland is.

Amuthon (lijst 900) duidt de m ond van een rivier aan, in casu de Renus - Schelde in de omgeving 
van W ithm undi o f W issant.

Andassale “ in B atua” (855) is Audreselles, op 11 km noord  van Boulogne.
Andleda in H um erki in de Batua (855) is Antin, gehucht van V alhuon, op 7 km noord-oost van 

St. Pol. Zie ook H um erki, dat V alhuon is.
Archi in Felua (855) is Arques bij St. O m aars. Felua betekent het Flevum  o f Almere.
Arlo (820), gelegen in de pagus T rean t (Trelon), is Arleux, op 9 km zuid van D ouai.
Arnapa o f A rnapi (793, 795, 804, 816), een rivier, gelijk te stellen met de A rnefa die de G eograaf 

van R avenna in het land van de Franken noem t, is de Ternoise. (Zie Ad Crucem ). T arn  is een 
algemene naam  voor rivier; apa is een germ aans w oord voor rivier! D e tautologie heeft later 
geleid tot het franse synonieme achtervoegsel - oise.

Aspanmora in de Batua (855) is Espagnies, leengoed en kom plex weiden (m ora) onder de ge
meente Bethune.

429



Bacheim (798), liggend aan de beek M elenbach, is Bachy, een gehucht in de gemeente Cysoing, 
op 13 km  zuid-oost van Rijssel. D oo r de p laats stroom t een beekje, zijtak van de M arck, dat 
als de M elenbach (M olenbeek) m oet w orden opgevat.

Baningi (ca. 966) is Bonningues-les-Ardres, op 3 km zuid-west van T ournehem , o f  Bonningues- 
les-Calais, op 7 km noord-oost van W issant, w aarschijnlijker echter Bainghen, op 24 km 
west van St. O maars.

Batua, w aar enige goederen van W erethina met nam e w orden genoem d, was de landstreek van 
de Bataven, die zowel doo r de teksten als do o r de Peutinger-kaart in het noorden van F ran k 
rijk w ordt aangewezen, en w aarvan Bethune een van de hoofdplaatsen  was. V anzelfsprekend 
m oeten de andere nam en van W erethina ook  in de B atua gesitueerd w orden, d aar niet tel
kens behoefde verm eld te w orden dat die goederen en plaatsen in de Batua lagen. Soms is een 
ander onderdeel van de streek genoemd.

Berilsi (793) is Berles-sur-Bois, op 15 km  zuid-west van A trecht, o f Berles-Mouchel, op 15 km 
zuid-oost van St. Pol.

Berugtanscot of B ernatanscot (805) is Bertincourt, op 27 km zuid-oost van A trecht.
Bidningaham o f Bidningahusum  (793, 796, 805, 806), dezelfde plaats die in de akten  van St. Ber- 

tijn uit 843 als Bodningahem  voorkom t, is Boisdinghem, op 11 km west van St. O m aars.
Bilici (799) is Bilques, op 6 km zuid van St. O m aars.
Billarbeci (834) is Belbet in de gem eente H enneveux. D e naam , in oude vorm en bekend als Bel- 

lebet o f  Borebet, heeft in W erden een kleine aanpassing gekregen doo r de plaats Billerbeck 
aldaar.

Binkhorst (ca. 966) is Baincthun, op 5 km zuid-oost van van Boulogne. D e naam  is een pure ger- 
m anisering van de rom aanse.

Blidgeringmad (796) is Blingel, op 12 km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise, o f Blangermont- 
Blangerval, op 10 km zuid-west van van St. Pol-sur-Ternoise, welke naam  de franse toponi- 
misten van Blingel afleiden.

Bochursti (806) is Bouquehault, op 11 km noord-w est van Tournehem .
Boretra (820) is Bouret-sur-Canche, op 12 km zuid van St. Pol-sur-Ternoise.
Bortergo (834), w aarin C astorp ligt, moet verm oedelijk als N ortergo, N oordgouw  gelezen w or

den. M ogelijk is ook dat de naam  van Bructeri is afgeleid.
Braclog (801) is Brouxolles, een gehucht van de gemeente M oringhem , op 9 km  west van St. 

O m aars, o f Broxeele bij W orm hout.
Brakkinghem (ca. 966) is Bracquincourt, op 14 km  west van Lens.
Brimmum (794) is Brimeux, op 16 km zuid-oost van Etaples.
Bunnengao (812), w aarin M elenhem ligt, is Bonningues-les-Ardres, op 3 km  zuid-west van T ou r

nehem.
Burlo in Felua (855) is Bourlon, op 29 km zuid-oost van A trecht.
Burgbeki (801), “gelegen aan de andere kan t van W idubergi” , m oet opgevat w orden als “ beek 

van de berg” en wijst de plaats M ont, E st-M ont en O uest-M ont onder Eperlecques aan. De 
naam  kan bij de kopi'ist van W erden een kleine aanpassing hebben ondergaan w anneer hij, 
wat overigens niet zeker is en nergens uit blijkt, de naam  in verband heeft gebracht met Bor- 
beck bij Essen (D id. N ordrh. W estf.). Zie ook: N ifterlaca, Fisclacu en W iduberg.

Buxingi in de Batua (855) is Buissy, op 24 km zuid-oost van A trecht.
Castorp (834) in de Bortergo (N ortergo) is Caestre, op 10 km  zuid-oost van Cassel. Deze plaats 

bevestigt dat Bortergo als N ortergo gelezen m oet worden.
Colonia (798) is Coulogne bij Calais. D a t de p laats in verband m et de Renus w ordt genoem d, is 

na T acitus’ “ G erm ania” geen probleem  meer. O pm erkelijk is, dat de kopi'ist van W erden 
deze tekst niet heeft veranderd, om dat hij hem  voor Keulen (D id.) opvatte.

Colvidum in de B atua (855) is Cohvede, oud kasteel en gehucht in de gemeente Rodelinghem , op 
5 km zuid van Ardres.
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Crastlingi in de B atua (855) is Questelingues, plaats onder O utreau , op  3 km  zuid-west van Bou
logne.

Crucilo (ca. 966) is Croisilles, op 12 km  zuid-oost van A trecht. H et kan echter ook identiek zijn 
met A d Crucem.

Dabbonlo in de Felua (855) is Thubeauville, gehucht van de gem eente Parenty, op 13 km noord- 
oost van M ontreuil.

Daginghem (ca. 966) is Dainville, op 4 km  west van A trecht.
Darloe (ca. 966) is Terlinethun, op 3 km noord  van Boulogne.
Diapanbeci sive Werethina (799, 800, 801), ook  beschreven als “ twee oevers die de berg opgaan” , 

w aarvan de oostelijke geen naam  had  en de andere W iduberg heette, is een niet meer bew aar- 
de toponiem  tussen W erethina en Eperlecques. Zie ook: Burgbeki, Fisclacu, W iduberg en 
T o tton tho rra .

Deddingwerbe in de Batua (855) is Tatinghem, op 3 km  west van St. O m aars.
Dreginni (834), w aarin o f w aarbij W erina ligt, is Dringhem bij Boulogne. Zie ook: W erina.
Einingi in de Batua (855) is Inghem, op 3 km noord-w est van Terw aan.
Elti in de Batua (855) is Elnes, op 11 km zuid-west van St. Om aars.
Elviteri (ca. 966) is Helfaut, op 6 km  zuid van St. O m aars.
Enadsea (793), bij Berilsi gelegen, is Ennetieres-en-Weppes, op 10 km west van Rijssel.
Englandi (801) is Ingeland, op 6 km oost van H azebroek.
Ewic in  de Batua (855) is Evin-Malmaison, op 14 km  oost van Lens.
Fahsi (ca. 966) is Fasque, op 5 km zuid-west van Fauquem bergues.
Farnthrapa (837), een rivier, is de Varenne, ook A rques geheten, bij St. O m aars.
Felua, Felum  of Velum, pagus genoem d (801, 845, 855, ca. 966), is het gebied van het Flevum  of 

Almere. Blijkens de akten  werd deze streeknaam  gebruikt voor het oosten en het zuid-westen 
van het Almere. De naam  heeft vanzelfsprekend niets uitstaande met de nederlandse Veluwe, 
d aar hij al in F rankrijk  in gebruik was voordat de nederlandse naam  ontstond , die d aar ove
rigens niet van Flevum  is afgeleid.

Fehtu (lijst 900), elders Fetha geschreven, is een ander w oord voor H uitta  o f W itta en du id t de 
A lbis - Aa aan.

Fislaca, Fisclacu of Fislacu (796,799, 819, 838) is een verm oedelijk onbew uste en onopzettelijke 
verschrijving van Nifterlaca. In verband m et de p laats w orden in de akten  genoem d: W idu
berg, Burgbeki, D iapanbeci en T o tton tho rra , welke alle onder Eperlecques zijn aan  te wijzen. 
De verschrijving en tendentieuse lokalisatie is veroorzaak t doo r het D uitse Fischlaken.

Flaveresheim (799/800) is Floringhem bij A trecht, w aarschijnlijker Floringuezelle, gehucht van 
A udinghen, op 8 km noord-oost van M arquise.

Fletar/rothe (ca. 966) is verm, sam engesteld uit twee nam en die ten onrechte aan elkaar zijn ge- 
p lak t. Flethar is Flers, op 9 km zuid-west van St. Pol. Rothe is verm , dezelfde naam  als Roh- 
them .

Flethetti (855) is Flechin, op 9 km zuid-oost van Terw aan. Dezelfde of ongeveer dezelfde naam  
w ordt in ander verband gebruik t om de streek van het Flevum  of Almere aan  te duiden.

Frisia in de Batua (855) duid t V laanderen aan. Is het als p laa tsnaam  bedoeld, dan is het moeilijk 
aan te wijzen d aa r in de streek zo’n 20 p laatsen liggen wier nam en sam engesteld zijn m et Fris-, 
Frisi- o f Fresne.

Genesvurdhi in de B atua (855) is Gennes-Ivergny, op 12 km  zuid van H esdin.
Getvurdh “in B atua” (855) is Gazemetz, op 75 km noord  van Boulogne.
Gilibecchi (817), rivier w aaraan H rodbertinga ligt, m oet gelezen w orden als G isnibecchi en wijst 

op een beek bij G uines. De G ilbach, een zijrivier van de Erft in W estfalen, heeft de kopii'st van 
W erden to t de onjuiste korrektie gebracht.
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Gisfridinghovum (841) is in de streek niet in een p laatsnaam  o f streeknaam  terecht gekom en. 
H et w oord betekent: het huis o f ho f van G odfried de N oorm an, w aardoor vast staat, vooral 
n aar analogie met Ruricgouw, dat de naam  in deze streek m oet hebben gelegen. Een moge- 
lijkheid is Godevaersvelde, op 11 km oost van Cassel.

Ham ulande is Hamblain-Ies-Pres, op 13 km  oost van A trecht.
H ari (ca. 966) is Ergni, op 20 km noord-oost van M ontreuil.
H asbo (ca. 966) is H abarcq, op 12 km van Atrecht.
Hasloe (ca. 966) is Halloy, op 29 km zuid-west van A trecht.
Haslum in de B atua (855) is Halloy, op 29 km zuid-west van A trecht.
Hasungen (799) o f H asongen (ca. 966) is H azuingue,een leengoed onder de gemeente R ety ,op  5 

km  zuid-oost van M arquise.
Heddingrip in de B atua (855) is Veil-Hesdin, op 4 km  oost van Hesdin.
Heissi (796, 800) is een van de p laatsen Yeuse o f West-Yeuse, op 6 km  west van Tournehem .
Helmissi (804) kan Hermies zijn, op 27 km  zuid-oost van A trecht, is w aarschijnlijker Helesmes, 

op 10 km  west van Valenciennes.
Heltion (ca. 966) is Heuchin, op 10 km noord-w est van St. Pol.
Hem in de Batua (855), te onderscheiden van de rivier de H em , is Hem, op 9 km noord-oost van 

Rijssel, o f Hem-Lenglet, op 9 km noord  van Kam erijk.
H eri (ca. 966) is Erin, op 11 km noord-w est van St. Pol.
H ernascet (830) is Le H ericat, gehucht onder B onningues-les-Ardres, op 3 km zuid-west van 

Tournehem .
Herthingi (ca. 966) is Hersin-Coupigny, op 9 km zuid van Bethune.
Hesepa o f Hesepe (809/827, 841), w aarbij de p laats M ulenegia ligt (M ouchy-Cayeux), is een 

verschrijving van de elders gebruikte naam  A rnepa (zie daar) en duid t de Ternoise aan. De 
aanw ezigheid van een rivier H esper in de omgeving van W erden heeft de kopi'ist to t deze aan- 
passing gebracht.

Hesingi (834), verm oedelijk niet identiek m et Heissi, is Isques bij St. O m aars, voorheen bekend 
als Isezza, Iseca en andere vorm en.

H estratescethe (847), w aar dezelde persoon een erfgoed had die in de akte van 841 w ordt ge
noem d in verband met W itti (W itternesse), is Estree-Blanche, op 18 km zuid-oost van St. 
O m aars en op 3 km van W itternesse. Zie ook: Witi. De m ogelijkheid is groot, dat ook deze 
naam  uit twee aan elkaar geplakte bestaat en da t Escethe ervan afgehaakt m oet w orden, wat 
dan  is Achiet, onderscheiden in Le Petit en Le G rand , op 19 km zuid van A trecht.

Hinlesum in de Batua (855) is Inxelles, gehucht van de gemeente Quelmes, op 9 km west van St. 
O m aars.

H isla, o f Isla (796) een rivier, is de Lys in F rankrijk  en de Leie in V laanderen, w aaraan inder
daad  de plaatsen liggen, in de akten van W erden aan  de rivier genoem d. A f en toe is sprake 
van de “ Pagus H isloi” (794, 796, 799). De naam  Isla o f Isloi kom t m eer in de streek voor, bij- 
voorbeeld te Lijzel nabij St. O m aars, een rivier en een p laats, d a t in 866 Insula super Agnio- 
nem heet, daarna Isel. De vermeldingen van Isla o f pagus Isloi mogen dus niet autom atisch 
m et de Lys verbonden w orden. De naam  van de nederlandse IJssel heeft w aarschijnlijk de
zelfde afleiding; het zou te ver gaan hem  aan de historische verplaatsingen te wijten alsof 
het een in N ederland uit F rankrijk  ge'fmporteerde naam  zou zijn. D it is niet nodig om de 
doublures te verklaren.

Hlegilo (Legilo) in de Batua (855) is H elfaut, op 6 km  zuid-west van St. Pol.
Holtheim (801), in de pagus N ivanheim , is O lhain, leengoed en gehucht onder F resnicourt, op 

12 km zuid van Bethune. Zie ook: N ivanheim .
Hornlo in Felua (855) is verm, identiek aan  Huleri. H et kan ook W arlus zijn, op 7 km zuid-west 

van A trecht, o f Barly, op 17 km zuid-west van A trecht.
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H otseri “ in F elua” (855) is Houchin, op 5 km zuid van Bethune. De oude schrijfwijze, die on- 
langs veranderd is, was Flouchain. De omschrijving “ in F elua” du id t aan  d a t deze naam  
som s betrekkelijk ver werd gelegd.

H rara “ in F le thetti” (855) is Laires, op 13 km  noord  van Fauquem berques.
Huleri (796) is Houleron, op 5 km oost van Aire-sur-Ia-Lys.
Humerki in de B atua (855) is Valhuon, op 7 km  noord -oost van St. Pol. De plaats heette voor

heen Urbs Hugonis.
Hustanne of Flustene (802) is Houdain, op 12 km  zuid-west van Bethune.
Huvil (793) is Houvin-Houvigneul, op 10 km  zuid-oost van St. Pol-sur-Ternoise, o f Houvelin, op 

12 km  noord-oost van St. Pol-sur-Ternoise.
Imiswalde in de Batua (855) is Bois-de-Misel, leengoed onder de gemeente Locon, op 5 km 

noord-oost van Bethune.
Irminlo in Felua (855) is Hamelincourt, op 12 km  zuid van A trecht.
Kempingwerva (845), gelegen in de pagus Sutrachi (Sudergo), is een van de p laatsen Campig- 

neulles-Ies-Grands, o f  Campigneulles-Ies-Petites, op resp. 3 en 5 km  zuid-west van M ontreuil.
Kinhem “ in villa Obbinghem  in de B atua” (855) is Hinges, op 3 km  noord-w est van Bethune. Zie 

ook O bbinghem.
Lamesloe (ca. 966) is Lamezecq, gehucht onder Bellebrune, op 11 km oost van Boulogne.
Langlo in Felua (855) is Lallaing, op 4 km  noord-oost van D ouai.
H lara in Felua (855) is Leers, op 14 km noord-oost van Rijssel, o f Lieres, op 16 km west van 

Bethune.
Legurlo in Felua (855) is Esquirre, op 12 km noord-w est van St. Pol-sur-Ternoise, o f Ecuirres, 

op 3 km zuid van M ontreuil.
Linterwic in de B atua (855) is Linzeux, op 10 km zuid-west van St. Pol-sur-Ternoise.
Liudinchuson (800), gelegen aan de rivier o f beek Stibirne, is Lieussent, op 9 km zuid-west van 

Tournehem . De plaats ligt tussen twee zijtakken van de Hem. Zie ook: Stibirne.
Loningheri (ca. 966) is Longuenesse bij St. O m aars.
Lopanheldi o f  H lopanhaldi (796, 834) is Houpevent, op 5 km noord  van Boulogne, o f Louvignies- 

Bavay o f Louvignies-Quesnoy, beide in het departem ent N ord.
Lutheri (ca. 966) is Louehes, op 20 km noord-w est van Tournehem .
M anari (ca. 966) is Manihen o f  M annay, gehucht onder O utreau , op 4 km zuid van Boulogne, of 

Maninghen, op 6 km noord-oost van Boulogne.
M anheri (796, 799) is M anin, op 19 km west van A trecht.
Melenhem (812), gelegen in de B unnengao, duidt de p laats aan van een waterm olen op de Hem. 

T er plaatse bestaat nog een w aterm olen op de Hem.
Menethinna (809/27, 811, 836,843) is M enneville,op 2 km  noord-oost van D esvres,o f Mentque- 

N ortbecourt bij Eperlecques.
Midningi in de B atua (855) is Moyenneville, op 12 km  zuid van A trecht.
Mikelunhorst (ca. 966) is Milembert o f M ilem bourg onder O utreau , op 4 km  zuid van Boulogne.
Milenbach o f  M elenbach (798), in de akte om schreven als te liggen “ in het westelijke deel van de 

rivier Renus” (lees: Schelde), is de Meulestroom, een zijtak van de Hem onder Tournehem , 
die deze naam  vandaag aan  de dag nog draag t. De M elenbach, w aaraan Bacheim (Bachy) lag, 
was een andere beek. De kopiist van W erden heeft ook hier Renus gehandhaafd; de p laats is 
in W estfalen niet aan te wijzen.

M imigernaford (820), gelegen in de Sudergo, is Mingoval, op 17 km  oost van St. Pol-sur-Ter- 
noise. Later, toen het klooster van St. Ludger naar W erden was verplaatst, on tstond  de legen- 
de d a t de heilige in M im igernaford ook een klooster had  gesticht en werd de naam  opgevat als 
de oudste van M unster.

Mimthum (798), in de akte om schreven als “ in Saxonia, w aar wij toentertijd  te gast w aren” , is 
M enty, op 5 km  zuid-west van Samer.

433



„  Ad Os Am nis”

S anga tte ' i WERETHINA

_ / .  ..W ithm undia"E s c a tle s .

W issa.nl* s i .m e a t *  . jh i lu

v.
•Gutnes

F lo rin g u eze lle  -ro u rn J p if it

W adenlhun,

W il re th u n
J

M a rq u is e ,

o m ge v in g  A tre c h t 
Hazebroek (n ie t  op s c h a a l) 

•Ingeland K
•Merville R ijssel

•B a lhy
lissifere *Dei,IUIIK

* Fresnicourt • Douai V a len -
Jdain *. . ciennes

Q , Th6lus Arleux 
^erles’Atrecht

Bois Bertincourt
... \Graincourt

H e lve linghem \^a y Hermies

Houpevent

.Boulogne

Vteringhem
•Oiuestelingues

St! Leonard
• Isques

Hocquinghem  
W ie rre -E ffro y  X ~ '”^ 7 t ie u s s e n t

Henneveux

D esvres*
• Menneville

izernes 
# *B ilques 

Helfaut
W itte s  •

• Samer 
fle rlin c th u n

•Widehem

•Terwaan

Witternesse
E ngu inega tte*

E s tr ie  -  Blanche

W estrehem  •

E q u ir re , M a g n ico u rt-e n - 
M o n c h y -  C om U *

Cayeux

Huclier

Kaart 37.

434



Monicesloc in de B atua (855) is Monnecove, gehucht van Eperlecques, o f M onneville, op 9 km 
noord-oost van St. Pol.

Mulenegia (809/27) is Mouchy-Cayeux, op 8 km noord -oost van St. Pol-sur-Ternoise.
Multeri (ca. 966) is Moulle, op 7 km  noord-w est van St. O m aars, o f M uloterie, gehucht van 

W ierre-Effroy, op 10 km noord-oost van M arquise.
Nedervurdhi in de Batua (855) is La H eronnerie, voorheen bekend als N ederhove, leengoed 

onder de gemeente Bazinghen, op 3 km  noord-w est van M arquise.
Nifterlaca is de oudst bekende vorm  van de naam  Eperlecques. N ifterlaca betekent “ naast het 

m eer” , om dat de plaats op de oever van het A lmere lag. H et was hier dat St. W illibrord zijn 
abdij stichtte, we 1 afgezonderd van de bisschopszetel, m aar dicht genoeg erbij d a t hij de twee 
funkties van ab t en bisschop tegelijkertijd kon uitoefenen. De p laats heet enige tijd later Aef- 
terlacum . Toen de abdij in 973 werd hersticht in Luxem burg, is d aar de m eegenomen naam  
verduitst tot Echternach. De franse naam , die ter p laatse bleef bestaan, evolueerde to t Eper
lecques. A f en toe w ordt N ifterlaca “pagus” genoem d; wat in de meeste gevallen gewoon 
plaats betekent. In N ederland, w aar geen plaatsnaam  te vinden is die enig raakpun t met Nif
terlaca zou kunnen geven, m aakte m en ereen  “ gouw ” van, die nooit heeft bestaan (Blok, o.c. 
p. 51, 90). V oor de kopi'ist van W erden was de naam  even vreemd: hij verving hem  d o o r Fisla- 
ca (zie op die naam ), om dat er in zijn buurt wel een p laats Fischlaken bestond. Zo simpel zitten 
historische m ythen in elkaar.

Niutlo in Felua (855) is Noulette, op 8 km  west van Lens.
Nivanheim of Nivenem (801, 816/17, 817), gelegen op de rivier de A rnapa, w aarin W eldi en 

H rodbertinga liggen, is een verschrijving van de kopi'ist van W erden, die bij het zien van een 
ongeveer gelijkluidende (onbekende) naam  aan de duitse steek Nievenheim dacht, w aarech- 
ter geen van de nam en uit de akten  aan te wijzen is. Blijkens de raakpunten  met de p laa ts-en  
riviernam en is een streek bij Boulogne bedoeld.

Hnodi (855) is Noeux-les-Auxi, op 4 km oost van A uxi-le-C hateau, o f Noeux-les-Mines, op 5 km 
zuid van Bethune.

Nordmora in de B atua (855) is N orrent-Fontes, op 5 km  zuid van Aire.
Nordhomon (ca. 966) is Northout onder N ielles-les-Ardres, op 3 km zuid-oost vart A rdres.
Nortthueanti o f N orthuianti (796, 799), in de akten  een pagus genoem d, wijst op een onderdeel 

van de Friezen; de naam  is al bekend uit de rom einse periode. De kern van hun w oonplaats 
m oet verm, w orden vastgeknoopt aan  Thun bij K am erijk, al kom t deze naam  verschillende 
m alen in de streek voor. “ N oord” wijst niet noodzakelijk  op ons noorden; hier zijn de weste
lijke T huianti bedoeld, derhalve d ichter bij het Flevum  of Almere. Men gelove Blok geen se- 
conde (o.c. p. 90) w anneer hij van T uihanti Twente m aakt.

Nosolo (ca. 966) is Noyelles-sous-Lens, op  3 km  oost van Lens.
Obbinghem in de Batua (855) is Oblinghem, op 3 km noord-w est van Bethune.
Ocanni o f Okinne (796, 799) is Saint-Leonard ten zuiden van Boulogne, voorheen H okinghem , 

O cingahem  of H okingahem  geheten.
Odigmore in de B atua (855) is Audinghen, op 8 km  noord-w est van M arquise.
Orelo in Felua (855) is Arleux-en-Gohelle, op 10 km  noord-oost van A trecht.
Ostergo o f O strachia W estergo o f W estrachia, N orthgo en Sudergo o f Suifterbant. D e nam en, 

in verschillende schrijfwijzen voorkom end, w aren vier bij elkander liggende en aansluitende 
landschappen, w aarvan alleen de naam  Oostervant bew aard is gebleven. Deze streek kom t in 
de grote lijn overeen m et het aartsd iakonaat A trecht. H et is een tijdlang een feodaal graaf- 
schap geweest met de hoofdstad Bouchain. Ban en go zijn synoniem , zodat O ostergo en Os- 
trevant o f  O osterbant dezelfde nam en zijn. H et m iddelpunt van de vier landstreken vorm t 
D oorn ik , het eerste centrum  van het rijk van de F ranken; w aarschijnlijk is dat de naam geving 
uit die periode stam t, al zijn geen gegevens beschikbaar dat zij al een bestuurlijke indeling re- 
presenteerden. O oster- en W estergo w orden doo r de G eograaf van R avenna ca. 670 ei-
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landen genoem d die hij de naam  geeft van N ordostrach ia  en A ustrachia, d.i. W estrachia. De 
benam ing van eilanden is niet onjuist, d aa r de gebieden, dicht bij de kust gelegen, onderhe- 
vig zijn geweest aan  de transgressies tussen de 3e en de 9e eeuw, w aardoor de streek van de 
W estergo verloren ging, welke naam  niet m eer terugkeerde na de nieuwe verlanding. De Wes- 
tergo en de N ordgo zijn nadien opgegaan in V laanderen, een nieuwe fak to r om  de oude na
men te doen  verdwijnen. De Sudergo,een landstreek in de omgeving van D oulens, welke o.a. 
het w erkterrein van St. Ludger is geweest, is later onder A rtois gekom en; de naam  van Sudergo 
is verloren gegaan. E r m oet rekening mee w orden gehouden, dat de schrijvers m et een en de
zelfde naam  niet altijd dezelfde streek aanduidden , d aa r bij deze nam en de w est-orientatie 
ongetwijfeld een rol heeft gespeeld, wat al blijkt u it de naam  van N ordostrachia. O ostergoen 
Westergo in Nederlands Friesland, hier volkom en logische en toepasselijke nam en, zijn pas in 
de 1 le eeuw in Friesland geim porteerd, zie tekst 496. De onm ogelijkheid to t een logische 
plaatsing van de N oord- en de Sudgo in N ederland bewijst afdoende d a t het kw artet van de 
vier streken daar niet thuis hoort. Nog m eer afdoende is het argum ent, d a t in de oorspronke- 
lijke teksten de vier streken niet met Frisia in verband w orden gebracht o f een onderdeel 
daarvan worden genoemd.

O ttarloun (855) is O urton, op 14 km zuid- Bethune.
Perribeci (820, 837), in de pagus B oretra gelegen, is Pierrem ont, op 6 km noord-w est van St. Pol- 

sur-Ternoise. Bij D ortm und  ligt een Pierbecke; het is m ogelijk dat de kopi'fst van W erden 
de oorspronkelijke naam  van Perricberg wat heeft aangepast. D e naam  bewijst tevens, dat 
B oretra inderdaad als N ortergo gelezen m oet w orden.

Pithem in de Felua (855) is Pihem bij Lum bres o f Pihen bij G uines.
Pordrebeci (837) is de Borre Becque in de omgeving van H azebroek.
Puthem in Felua (855) is Puisieux, op 20 km zuid-west van A trecht.
Quarsingseli (805) is Questelingues op 3 km  zuid-west van Boulogne.
Hrenheri (796), H renhem  of H reni (855), die verm, identiek zijn, is Rainsart, op 7 km zuid-west 

van Avesnes-sur-Helpe, o f Ransart, op 11 km zuid-west van A trecht.
Rentilo “ in F elua” (855) is Renty, op 2 km zuid-west van Fauquem bergues.
Riatnon (ca. 966) is Ruitz, op 8 km zuid-west van Bethune.
Riltorpe (ca. 966) is Rely, op 8 km zuid-west van A ire-sur-la-Lys.
Rimbrahti (855) is Rimboval, op 16 km noord-oost van M ontreuil.
Rineshem “ in B atua” (855) is Riencourt-les-Gagnicourt, op 16 km  zuid-oost van A trecht.
Ripuariorum, R igoariorum  o f R iporum  (818, 819, 820, 827, 833, 834, 841, 845, 846, 947), pagus

en “ ducatus”-hertogdom  genoem d, duidt hier Ribecourt-la-Tour aan, op 11 km zuid-west
van Kam erijk. De naam  is echter breder. R ipuaria is al in de rom einse periode genoem d als 
een militaire onderverdeling, later als een graafschap onder de F ranken. Blijkens de rijksver- 
delingen lag het bij Thoringia (D oornik), Saxonia (streek ten zuiden en oosten van Boulogne) 
en Frisia (V laanderen). In 837 gaf keizer Lodewijk aan  zijn zoon Karel het gebied: geheel F ri
sia (V laanderen) vanaf de zee to t aan  dat van de R ipuariers. Elders zijn m eer bijzonderheden 
over R ipuaria gegeven (zie de Index). D e onjuiste lokalisatie van de R ipuariers in de omge
ving van Keulen (D id.) en het oosten van N ederland is voor een niet gering deel voortge- 
kom en uit de m isplaatste oorkonden van W erethina.

H rodbertinge hova (793, 795, 817, 818) is Rebertingues, op 13 km  noord-w est van Boulogne.
Rohthem (ca. 966) is Rotembert onder Saint-M artin , op 2 km  oost van Boulogne.
Rura, in tal van akten van W erethina voorkom end, is een welbewuste vervanging door de kopi- 

ist van Renus (Schelde), dat hem in verband m et W erden te vreem d was. De vervanging be
wijst zichzelf, om dat geen van de p laatsen, nadien in W estfalen (of N ederland) voor plaatsen 
u it de akten  aangezien, daar aan de R uhr o f R oer liggen.

Ruricgo, Ruriggo o f R urucgao (819, 820, 836, 843, 844)betekent “ degouw  van R oerik” en slaat 
op het feit dat Roerik de N oorm an dit gebied als leen van de keizer ontvangen had en lang
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heeft bezet. Overigens heeft hij d it pas in 834 in leen gekregen, sam en met D orestadum  (Au- 
druicq) en delen van Frisia (V laanderen). In de 1 le eeuw is nog sprake van Rorichova onder 
A rdres. W aarschijnlijk is dat de naam  in de akten  van 819 en 820 een latere toevoeging is, wat 
al blijkt dat in het afschrift der akte van 819 de naam  later is bijgevoegd. Die bezetting van een 
deel der streek door de N oorm annen houdt niet in dat zij de gehele streek onder kontrole 
hadden, noch dat zij zich onthielden van aanvallen op andere p laatsen. T ournehem , de zetel 
van het bisdom  Trajectum , werd in 857 door hen veroverd en verwoest. H et klooster van 
W erethina is omstreeks 850 n aar W erden uitgeweken. W oordelijk w ordt gezegd dat Fisclaco 
en W erethina in de Ruricgo lagen.

Ruscethe (798/99) en Russingi in de B atua (855) is Rusteghem, leengoed onder de gemeente 
Louches, op 4 km noord-west van Tournehem .

Sala, een rivier, kom t niet in de akten van W erden voor, doch heeft zijdelings bepaalde opvat
tingen en lokalisaties be'invloed. Het is de Selle, een zijrivier van de Schelde in het noorden 
van F rankrijk .

Salahem (801), w aarin o f waarbij W idapa ligt, is Escalles vlakbij Cap-Blanc-Nez, op 11 km west 
van Calais. Zie ook: W idapa.

Saxonia in de akten  van W erden du id t geenszins Saksen o f W estfalen in D uitsland aan  doch de 
Litus Saxonicum ten zuiden van Boulogne.

Sceddanvurthe in W estrachia in de B atua (855) is Sequedin, op 7 km west van Rijssel.
Scirenbeke (798/99) is Esquelbecq, op 9 km zuid van St. W innoksbergen. De etym ologie is ze- 

ker. Sea- o f See- w ordt Esque-; er zijn verschillende voorbeelden onder F ranse p laatsnam en.
Seaewald (799), gelijkgesteld met Suifterbant, is de aanduiding van een bos onder Eperlecques. 

Zie: Fislacu. De naam  betekent: bos aan de zee, d aar Eperlecques toen aan  de oever van het 
A lm ere lag. De om schrijving “ sive Suifterban t” is een verschrijving van N ifterlaca, de oud
ste naam  van Eperlecques. Een “ gouw ” Sw ifterbant heeft derhalve nooit bestaan. Blok (o.c. 
p. 38, 90, 92, 115) hangt hele verhalen op aan een schrijffout.

Sedlingi in de Batua (855) is Selles, op 6 km noord-oost van Desvres.
Seltnon in de B atua (855) is Zeltun, leengoed onder Polincove, op 3 km zuid-oost van A udruicq.
Silec “ in B atua” (855) is Selles, op 5 km noord-oost van Desvres.
Sithroth (793, 795) is St. Tricat, op 4 km noord-w est van G uines. Deze lokalisatie is w aarschijn

lijker dan Setrez, een gehucht onder H ardinghen en H erm elinghen, op resp. 8 en 11 km oost 
van M arquise. Een heilige Tricat heeft niet bestaan. Sindron (ca. 966) is dezelfde plaats.

Spilmeri (lijst 900) is Espelleques, oude voorstad  van Guines.
Steinwida (799/800) is Estiembecques, op 4 km noord-w est van Tournhem .
Stibirne (800), de rivier o f beek w aaraan L iudichuson lag (Lieussent), is een verschrijving van 

T ribirne (D riesprong), om dat de plaats ligt tussen zijtakken van de Hem die ter plaatse met 
drie bronnen o f drie beekjes ontspringt.

Stuteslo (ca. 966) is Estourmel, op 7 km zuid-oost van Kamerijk.
Suecsnon (lijst 900) “ w aar St. Ludger geboren is” , is Zouafques, op 1,5 km noord-oost van T ou r

nehem.
Suifterbant (794, 796), eenm aal voorkom end als synoniem  voor het bos Seaewald, een andere 

m aal als het bos Suifterbant, is een verschrijving van N ifterlaca, Eperlecques. In som mige ge- 
vallen heeft zich een besm etting voorgedaan tussen Suifterbant en Sudergo, en w erden die 
m in o f m eer als synoniem opgevat; beide w oorden hebben niets met elkaar gemeen. De naam  
Suifterbant heeft derhalve nooit in w erkelijkheid bestaan, om  nog te zwijgen van de daaru it 
gefantaseerde gouw.

Sutrachi (845) is de Sudergo of Zuidgouw . Zie: O stergo.
Tafalbergon (lijst 900), dat gelezen m oet w orden Ta (te) Falbergon, is Fauquembergues, op 20 

km zuid-west van St. Om aars.
Taxandria. Zie W estrachia.
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Telgud (806) kan Thelus zijn, op 7 km noord  van A trech t, doch is w aarschijnlijker Thelu, op 6 
km noord-w est van Guines.

Thornspic (796, 805) is Tournepuits, een gehucht van G uines.
Threant (820), een pagus of p laats w aarin o f w aarbij A rlo (Arleux) ligt, is Trelon, op 14 km  zuid- 

oost van Avesnes-sur-Helpe.
Thrinon (ca. 966) is Tringhem onder H ersin-C oupigny, op 13 km  west van Lens.
Thuleri (ca. 966) is Douriez, op 12 km  zuid-oost van H esdin.
Tiuli (855) is Tilloy-les-Hermaville, op 16 km  noord-oost van A trecht, o f Tilloy-les-Mofflaines, 

op 3 km zuid-oost van Atrecht.
Thri in Felua (855) is Trith-St.-Leger, op 5 km  zuid-west van Valenciennes.
Tottonthorra (838), gelegen in de p laats F islaca, Eperlecques, is niet meer aan te wijzen. De 

raakpun ten  zijn: Fislacu, W iduberg, die onder Eperlecques liggen. H et is mogelijk, dat de 
naam  en de situatie geheel verhaspeld zijn. H et eerste deel van de naam  doet sterk denken 
aan  de Teutonen, die in deze streek zaten en w aarvan in D oudeauville een restant is achter- 
gebleven. D an zou de naam  opgevat m oeten w orden als T eutoon-terra.

Thrustlingi in de Batua (855) is Tourlincthun, gehucht van de gemeente W irwignies, op 11 km 
zuid-oost van Boulogne.

Tueglo (ca. 966) is Thieuloye, op 8 km noord -oost van St. Pol-sur-Ternoise.
Upgoa (lijst 900) is Upen d’Amont, gehucht van de gem eente D elattes, op 3 km zuid-west van 

Terw aan.
U rthunsula in Felua (855) is Orsinval, op 12 km zuid-oost van Valenciennes.
U termeri (lijst 900) staat verm . als tegenhanger tegenover W erom eri en duidt een deel van het Al- 

m ere aan in de nabijheid van Eperlecques.
Uuluth (ca. 966) is Hulluch, op 6 km noord  van Lens.
Varuthi (lijst 900), is Warincthun, gehucht van de gemeente A udinghen, op 7 km noord-w est van 

M arquise.
Vunnilo in Felua (855) is Violaines, op 10 km oost van Bethune.
Wardlo in Felua (855) is W arlaing, op 18 km noord -oost van D ouai.
Weldi (817) is Velzy een gehucht onder Tournehem .
Welloe (846) is Wailly-Beaucamp, op 7 km  zuid-west van M ontreuil, o f Wailly, op 6 km zuid- 

west van A trecht.
W erethina, W erthina, W eridina, W erithinna of W yrdina (799, 811, 818, 819, 820, 827,833,834, 

836, 837, 838, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848) is de thans verdwenen plaats W eretha bij 
Sangatte. De familie van St. Ludger had  er bezittingen. H ier stichtte hij de abdij, die na 848 
w erd verplaatst naar W erden, waarbij de naam  w erd m eegenom en. H ier, nabij het franse 
W eretha, heeft ook het beruchte b loedbad onder de Saksen p laats gevonden, doo r Karel de 
G rote in 782 bevolen. W eretha kom t nog voor in het verhaal uit 944 over een processie, die 
m et relieken van Boulogne naar Brugge trok  en nabij W eretha de N euna (Nieuwe Rivier, 
thans de Enna) m oest oversteken. De kopiist van W erden p laatst W erethina systematisch 
aan  de R ura, d aar Renus hem foutief toescheen. In de authentieke streek was de naam  Renus 
volkom en toepasselijk.

Werinna (834), gelegen in o f bij de p laats D raginni (zie daar), is Weringhem, een niet m eer be- 
staande p laats in de omgeving van Boulogne.

Werinon (lijst 900) is identiek met W erethe - F retun  o f m et W erinna.
W estarburon (845) is Westrehem, op 22 km zuid-oost van St. O m aars.
W estrachia duid t de streek ten westen en noordw esten van A trecht aan . D e naam  is de pendant 

van O strachia o f O ostergo, welke naam  nog als O strevant bestaat voor de streek ten oosten 
van A trecht. Soms spreken de bronnen de identiteit u it tussen W estrachia en T axandria.

W idapa (801) in o f bij de plaats Salahem gelegen, is Wadenthun onder de gemeente Saint-Ingle- 
vert, op 11 km zuid-west van Calais. Zie ook: Salahem .
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Widuberg (799, 801), gelegen in de p laats Fislacu en gesteld tegenover B urgbeki, duidt op een 
p laats onder Eperlecques w aarvan de naam  niet bew aard is gebleven. O nder deze gemeente 
bevindt zich de streek M ont, verdeeld in E st-M ont en O uest-M ont, gescheiden doo r een wa- 
terloop die nu La Liette heet. D e akte van 801 spreekt van de twee nam en Burgbeki en W idu
berg aan  weerszijden van een beekje. W iduberg kan  een verschrijving zijn van W estberg. Zie 
ook: W eneswalda, Windevelt onder Eperlecques.

Widugises hova (793), welke naam  verm oedelijk verband houdt met W idukind, de aanvoerder 
van de Saksen, is Widehem, op 16 km  zuid-oost van Boulogne.

Wirem in de B atua (855) is W ierre-au-Bois, op 14 km  zuid-oost van Boulogne.
W iterowald (848) is W itternesse, op 17 km  zuid-oost van  St. Om aars.
W ithorpe (799, 802), gelegen nabij de p laats A hlfridushuson (W ierre-Effroy), is W itrethun, op 

6 km zuid-oost van W issant.
W ita o f W iti (834, 836, 841, 844) is W ittes, op 13 km  zuid-oost van St. O m aars.
Withmundi (794, 796, 799, 800, 804) is W issant, aldus genoem d om dat de plaats lag aan een der 

M onden van de Renus, w aar de kust uit opm erkelijk wit zand bestaat. D e naam  kom t ook 
voor als W ithm otinga, W igm odia, W itm odi, W itla, W itlam , W itland, W issant (=  wit zand) 
en duid t dan steeds dezelfde plek aan. D e naam  W ithm undi m ag niet te sterk op W issant 
w orden vastgeprikt, d aar het w aarschijnlijk is dat hij op de gehele streek sloeg, en dat W issant 
het enige nog aan te wijzen taalrelik t ervan is. D e lokalisatie te Wichmond (G eld.) is een farce.

KONKLUSIE

Alle namen uit de oudste oorkonden  van W erethina, 206 in to taal, zijn in het noord-w esten van 
F rankrijk  aan te wijzen. D it bewijst dat de abdij van St. Ludger zich to t ca. 850 daar bevonden  
en da t zij te W erden een verplaatst k looster was. D e aanw ezigheid van St. Ludger in G roningen, 
H um sterland en het gebied van de IJssel (Blok, o.c. p. 15, 90) is een fabel, gebaseerd op ver- 
keerd uitgelegde p laatsnam en. Evenmin is St. Ludger de eerste bisschop van M unster geweest. 
De bisschopszetel a ldaar heeft nauw e banden gehad m et het klooster van W erden, getuige het 
feit dat die zetel de eerste tijd als “van W erden” w ordt aangeduid. D at de abdij van W erden 
vastgehouden heeft aan de traditie van doo r St. Ludger gesticht te zijn, was de w aarheid, die 
zonder bezw aar voor het duitse W erden m ocht gelden. Pas later is de opvatting  on tstaan , dat 
de bisschopszetel van M unster door hem  gesticht zou zijn. Zijn aanwezigheid te D eventer is een 
dubbele fabel, ten eerste om dat de “pagus Isloi” helem aal niet de IJsselstreek was, ten tweede 
om dat St. Ludger in werkelijkheid de opvolger van St. Lebuinus is geweest, en toen men deze 
eenm aal in V laanderen en in N ederland verdubbeld en een doublure in D eventer neergezet had, 
volgde St. Ludger autom atisch op  de brede weg van de saksisch m ythe. De plaatsnam en van 
W erethina leveren zodoende een nieuwe serie bewijzen op voor de juiste streek van Frisia en 
Saxonia, zodat de opvattingen over Saksen in Overijssel en in de A chterhoek voorgoed in het 
rarite iten-kabinet kunnen worden opgeborgen. De geschreven bronnen bevatten geen enkele 
tekst, w aarop zij zich kunnen beroepen. Slicher van B ath, die reeds lang deze Saksen-opvat- 
tingen bestrijd t, zou een veel beter fundam ent gevonden hebben in de oorkonden  van W ere
th ina. Bomen van mythen ruim t men im mers niet op do o r ze van w at b laderen te ontdoen; men 
m oet de wortels ervan opzoeken en die uitroeien, anders blijven zij nieuwe scheuten van fabels 
leveren.

De “ Stichting Com ite M uiderberg” heeft onlangs het boek gepubliceerd “ Liudger 742 - 809” , 
w aarin de fabels over St. Ludger nogm aals w orden herkauw d. H et boek is kennelijk bedoeld
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om B lok’s proefschrift uit 1960 van een onzalige dood  te redden, doch d a t is vergeefse moeite 
geweest. H et boek gaat al te gronde aan het simpele feit, dat er slechts enkele plaatsnam en uit 
de overweldigende dokum entaties van en over St. Ludger w orden gehanteerd, alle overigens 
verkeerd gelokaliseerd, en d a t honderden nam en m et de m antel van de onw etendheid w orden 
bedekt. D at is nog to t daar aan  toe. Het is echter wel zw aar misleidend tegenover de lezers, die 
niet weten dat die p aar nam en in de b ronnen  om ringd w orden doo r honderden frans-vlaam se 
p laatsnam en. H et boek eindigt m et de bijdrage van een zekere Kl. Sierksma, die aan  de hand 
van devoties uit de 15e tot de 20e eeuw de aanw ezigheid en w erkzaam heid van St. Ludger in 
Friesland wil bewijzen. K an het onnozeler en kan het ondeskundiger? H et is het zoveelste staal- 
tje d a t een onbevoegde zich met een kwestie bem oeit, die boven zijn pet gaat en w aarvan hij de 
kwintessens niet eens door heeft.

Tekst 494. De namenpatserij van Blok.

De eigen en om ringende nam en van Frisia belopen 1690 in totaal. L aten we eens nagaan hoeveel 
Blok er heeft gebruikt om zijn boek “ D e F ranken  in N ederland” mee op te bouw en. Ik  wil niet 
flauw zijn en hierbij ook de gevallen meetellen, die eigenlijk het bekijken niet w aard zijn, om dat 
het blunders zijn als een tiendschuur. D at zijn: A m orem , Slusas, A ttingahem , T oringia, Tui- 
han ti, Suevi, M eriw ida, G annita , D eusone, C ham avi, A m psivarii. Wel sla ik enige door Blok 
geciteerde nam en over w aarvan hij geen lokalisatie geeft. W aar niets gezegd w ordt, valt niets te 
weerleggen. H et levert een to taal op van 47 namen, die het beenderengestel van het boek vor
men. Zij zijn:

A m orem  - onbekende rivier!
G anipi - ?
A drichaim  - Velzen.
Almere - Zuiderzee.
Amsivarii - bij de Eems.
A ttingahem  - N ederhorst den Berg! 
Batavi - Bethune.
B orathra - Bructeri.
B urdina - Boorne.
Cham avi - ?
C hauken - G roningen, O ost-Friesland. 
E m briacum  - Emmerik.
D eusone - Diessen.
D okhem  - D okkum .
D orestadum  - W ijk bij D uurstede. 
Ellewick - Elewijk.
G annetias - Gendt.
H am aland  - b.d. IJssel.
H aragum  - Harg.
H attuarii - H ettergouw.

H ugum arch i - H um sterland. 
H ukilheim  - H erw en /  Pannerden. 
Irm inlo  - Ermelo.
Isloi, pagus - IJssel.
Leom eriche - Liemers.
L isiduna - Leusden.
Lote - Leut.
M ark lo  - M arklo.
M arsum  - V laardingen.
M eriw ido - Merwede.
O strachia - Oostergo.
R inhara  - R ienderen.
Sala - Salland.
Sclusa - Alpenpassen!
S truona - Stroe.
Suevi - Galicie!
Tecelia - Texel.
T u ihan ti - Twente!
T horingi - Tongeren!
W erethina - W erden.
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W estergo - W estergo. Suabsna - Zwesen!
W estfali - W estfalen. W ilpa - Wilp.
W ithm undi - W ichm ond. Zelhem - Zelhem.
W eringen - W ieringen.

K ontroleer deze nam en in de voorafgaande lijsten om  vast te stellen dat Blok ze allemaal foutief 
heeft gelokaliseerd, en dat hij uit hoofde van de historische m ythen “ riicksichtlos” frans-vlaam se 
nam en in N ederland neerpatst. Nu w ordt ook duidelijk, wie bezig is met het “ ergens neerpatsen 
van plaatsnam en” , het verwijt dat mij al jaren  w ordt gem aakt en wat niem and als vals doorziet, 
om dat het misleide publiek en ook de misleide historici m aar niet kunnen aannem en dat “ Prof. 
D r. D .P. B lok” zo ’n krach tpatser is. H et misleide publiek, dat de bronnen niet kent, weet na
tuurlijk  niet dat hij met 47 nam en uit die bronnen scherm t en er ruim 1650 overslaat, die toch 
volgens dezelfde, algemeen bekende bronnen  in dezelfde streek lagen. Deze 1650 overslagen zijn 
de andere historici terdege bekend, m aar in gemeen overleg zwijgen zij erover en dekken zodoen- 
de B lok’s zwetserij, liever dan koren naar mijn m olen te brengen. Blok w erpt zich op als de des- 
kundige in de vestigingsgeschiedenis. W anneer de expert dan  m aar 1650 nam en uit die “ Sied- 
lungs-G eschichte” verduistert en doet alsof ze niet bestaan , kan een nuchter toeschouw er hem 
niet m eer au serieux nemen. D aar kom t nog bij dat Blok de eerste regel van historische naam- 
kunde niet kent, althans niet toepast. V oor het lokaliseren van een historische naam  is ten prin- 
cipale het bewijs noodzakelijk, dat ter plekke en op d a t tijdstip , in casu 7e /  8e eeuw, een men- 
selijke nederzetting bestond. M en vindt bij Blok nergens zo’n bewijs, zelfs geen poging daar- 
toe. Hij keert de zaak glorieus om doo r ergens een naam  neer te leggen en dan  triom fantelijk  uit 
te roepen: Zie je wel, die plaats bestond al in N ederland in de karolingische periode. Hij m aakt 
er meteen ook  m aar een koninklijk  en kerkelijk dom ein van, weer zonder enig bewijs o f ad- 
struktie uit de bronnen. D at moet dienen als afscherm kap, w ant wie zou het in twijfel durven 
trekken w anneer Blok dat zegt. Nog m inder deert het hem , dat er tussen de in F rans V laanderen 
en N ederland gedoubleerde namen, bijvoorbeeid O strachia en O ostergo, die hoegenaam d niets 
met e lkaar u itstaande hebben, vier tot zes eeuwen en m eer liggen, wat de ene identiteit al volledig 
uitsluit. M et 1650 nam en uit Frisia weet hij geen raad. D at wil zeggen: aangezien hij zo gem ak- 
kelijk lokaliseert, heeft hij voor die zelfs niet het kleinste gaatje kunnen vinden. En laten we de 
puntjes m aar eens helem aal op de i’s zetten: hij claim t die plaatsen niet voor Nederland. Hij doet 
ze mij cadeau; ergo geeft hij toe - m aar kan natuurlijk  niet over zijn hart verkrijgen om dat open- 
lijk te zeggen en ruiterlijk te erkennen - dat ze in Frans Vlaanderen liggen. B lok’s boek “ D e F ran 
ken in N ederland” m oet van tafel, en wel volledig evenals zijn proefschrift over de oorkonden  
van F rethun . Bij het debat te A m sterdam  in januari 1980 misleidde hij de zaal met een sneer 
over “ de eerste lettertjes” van mijn lokalisaties en etym ologieen. Hij gaat ten onder aan “alle let- 
tertjes” . En dat zijn er heel wat! Aangezien hij zich v ierkant achter het “ B ronnenboek van Nij
m egen” opstelt, beloopt zijn score in de b lunder-kom petitie  3790 punten!

W aarschijnlijk heeft niem and in N ederland in de gaten gehad, dat zijn boek enkel to t doel had 
de “ karolingische” traditie van Nijmegen te redden. O vereenkom stig de heersende gewoonte 
w orden mijn boeken bestreden zonder ze te noem en, zelfs zonder dat de bestrijders ze gelezen 
hebben. Blok schoot dat edele doel natuurlijk  aan flarden, toen hij met een munt van Noyon pro- 
beerde een Merovingisch centrum  en hof in Nijmegen te plaatsen , w aardoor hij de afgelogen ver
w arring tussen Nijm egen en N oyon openlijk in de etalage legde. Een historicus met wetenschap- 
pelijk zelfrespekt zou na zo’n blunder enige jaren  zwijgen en bidden dat m e n ’t zou vergeten. 
M aar zo niet Blok. M et haastige spoed toog hij n aar N ijm egen, om  daar deel te nem en aan “ de 
bisschop van Nijm egen” en het “ toernooi van N ijm egen” , en schreef zodoende mee aan de tri- 
logie van vervalsing. O ndertussen was B lok’s “M erovingisch” Nijmegen zo ingeslagen dat de
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nederlandse historici er achter elkaar intuim elden. Een en ander had to t gevolg dat B lok’s boek 
het grote struikelblok werd voor de opheldering van de historische mythen. N u het opgeruim d 
is, zijn die mythen autom atisch voor meer dan 95% opgeblazen. D e povere restjes, die nog over- 
blijven, w orden in de delen II en III behandeld, niet om dat het zo dringend nodig is, doch om de 
to taliteit van de op deze m aterie betrekking hebbende teksten bekend te m aken, daar dit een- 
m aal is beloofd. Frisia lag voor de lOe eeuw in Frans Vlaanderen, e n ’t geeft niet o f dat nu een 
kleine o f een grote om wenteling teweeg m oet brengen, het wordt door 1690 plaatsnam en bevve- 
zen. Wie het hiermee niet eens is, m oet zich vooral van oeverloos brallen onthouden  doch kon- 
kreet de plaatsen in Friesland aanwijzen. D aaraan  behoeft n iem and m eer te beginnen, nu Blok 
niet verder is gekom en dan wat fragm entarisch geknutsel. En om  aan het geheel een dram atisch 
slot te geven: geen enkele plaatsnaam  uit de bronnen over Frisia kan in het nederlandse Friesland 
worden aangewezen.

Wil de lezer de nam enpatserij van Blok geheel doorzien, dan m oet hij de bovenstaande lijst van 
de doo r hem gebruikte nam en vergelijken met tekst 491 over de plaatsnam en uit de oo rkonden  
van Tournehem , H et blijkt dat Blok er welgeteld acht van de 262 in N ederland probeert te leg- 
gen. Met de rest weet hij geen raad , zodat zijn patserij met nam en uit F rans V laanderen nog- 
m aals ten voeten uit getekend is als wanwetenschap van een naamkundige en historisch geograaf, 
die zom aar honderden plaatsnam en uit de b ronnen van tafel veegt, om dat zij hem tegenspre- 
ken. Het spijt mij voor Blok, m aar hij heeft het verdiend. Bij een debat in F rankrijk  kreeg ik van 
een franse historica het verwijt te horen, dat ik “ Petertje B lok” (ik citeer!) niet zo hard  m oest 
aanpakken , Toen zag ik in, dat ik het nog niet genoeg had  gedaan.

O p 13 februari 1983 zou in E tten-Leur (N.B.) een lezing door mij gegeven w orden, georgani- 
seerd door “ B rabants H eem ” , gevolgd doo r een debat met Prof. D r. D .P. Blok. Velen hadden 
gevraagd dat bij dit debat het aksent gelegd zou w orden op  de historische p laatsnam en, hun 
determ inering en etymologie - een zeer juiste wens - en velen zagen dit gebeuren met belang- 
stelling tegem oet. O m dat ik van mijn h art geen m oordkuil m aak, had ik alvast aangekondigd 
dat ik pertinent zou weigeren mee te doen aan een spel van nietes-welles over de vicieuse cirkel 
van Blok’s 47 nam en uit F rans V laanderen. H et was mijn bedoeling, de 1650 door hem over- 
geslagen nam en op te dreunen, en hem dan 1650 m aal lokalisatie, determ inering en etym ologie 
te vragen. Ik weet wel, dat Blok mij niet hoog heeft zitten, m aar ik ben niet zo lom p om  zijn tak- 
tiek niet te doorzien. D aar ik bij voorbaat wist dat hij 1600 m aal zou zwijgen, had  ik het slot- 
w oord  alvast gereed gemaakt:

Keert weder, edele heer, naar A m sterdam , uw stede,
En breng daarna  dees’ zestienhonderd nam en mede.
Gij weet m aar al te goed w aar zij te vinden zijn.
Kom  dan weer naar het zuiden, en schenk eens klare wijn.

De een o f andere brave borst m oet aan  Blok hebben meegedeeld w at ik van plan was. Plotseling 
trok  hij zijn toezegging in; hij wilde niet m eer kom en. “ B rabants H eem ” m aakte hij natuurlijk  
heel iets anders wijs om  zijn terugtrekken te rechtvaardigen. Enfin, dat debat is nu toch door- 
gegaan, zij het op papier.

*
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Tekst 495. Frans-vlaamse plaatsnam en in Nordfriesland (D.).

Toen C arstens, een duitse naam kundige, als officier in 1941 bij Calais werd ingekw artierd, zag 
hij d aar to t zijn verbazing een groot aan ta l p laatsnam en, volledig identiek aan  p laatsnam en uit 
zijn geboortestreek. Hij publiceerde daarover in het “ Jah rbuch  des N ordfriesischen In s titu ts” , 
1962, p . 39 - 44. Eerst geeft hij een lijst van een aan ta l volledig identieke nam en, w aar de enige 
afwijking is dat de franse en duitse schrijfwijzen verschillen. In toon  en betekenis zijn zij geheel 
gelijk. D aarna  som t hij een groot aan ta l achtervoegsels op, die in de twee streken gelijk zijn, 
zoals: -inghen, -thun; -dal; -feld; -beek; -brug; -berg; -bron en andere. Laten we ons hier beperken 
to t de voile doublures:

frans duits

Bacinghem Backe, Backens
B aincthun Pay, Paysen, Boysen
Beuvrequen Beveringhusen
Borweghe Buerwege
Cokedal K okedal
Ellingtun Ellingstedt
Em briacum A m m ersum
Essingehem Esing
Floringhem Flor, Flors
G odingatuna G oting
G onnehem G onne, G onnesen
H aneskam p H anenkam p
H ardinghen H ard ing
K erenberg K irrenberg
K oten R ating
Longenes Langenes
M aningahem M anning, M annigsen
M ilenberg M ilenberg
Millem M ildenburg
N ordhem N ordhusum
Olehem O ldsum
O phem U phusum
O rdinghem O rding
Oxelaere U squert
Rosendal R osendal
Sangatte Sandgate
Stapulae Stapel
Tatinghem T ating, Tatinge
Tetegem Tetenbiill, Thedinbole
W estrehem W esterhusum
Wicq Wick
W idingahem W iedingharde
W olde W ohlde
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C arstens meende hierin een nadere bevestiging te vinden van de reeds lang gangbare theorie, dat 
de Friezen en Saksen in de loop van de 3e eeuw afgezakt zouden zijn uit het hoge noorden  van 
D uitsland naar de omgeving van B oulogne en St. O m aars. Ten onrechte zegt Carstens: n aar C a
lais en omgeving, w ant op dat tijdstip bestond Calais nog niet, en in historische geografie moet 
m en zich aan de in die tijd bestaande p laatsen  houden. W el is ju ist, dat dit soort nam en op een zeer 
beperkt gebied in F rans V laanderen voorkom t. Elders v indt men er geen met de bekende Sak- 
sische achtervoegsels. D e schone theorie staat al volledig w ankel, daar de eerste berichten over 
Friezen en Saksen n aar het noord-w esten van F rankrijk  wijzen. M aar m en kon zich onm ogelijk 
voorstellen dat zo ver in F rankrijk  een hele serie germ aanse plaatsnam en bestond; die konden al
leen uit em igratie zijn ontstaan, meende men. D e fatale vicieuse cirkel w ordt ook hiergevorm d 
do o r het m isverstaan van T acitus’ “ G erm an ia” . Hij p laa tst Frisia, G erm ania en tientallen ger
maanse stammen in het noorden van F rankrijk , en hij heeft met geen woord over Friesland o f het 
noorden van D uitsland gesproken. De richting van de m igratie heeft precies andersom  gelopen. 
En dat dit zo is, bewijst ons lieve Friesland met 1030 frans-vlaamse namen.

Tekst 496. Frans-vlaamse plaatsnam en in Groningen, Friesland en W est-Friesland.

W anneer Frisia voor de lOe eeuw in F rankrijk  lag, hoe m oet m en dan verklaren  dat het neder
landse F riesland er ook is, dat n o ta  bene dezelfde historie en dezelfde tradities claim t als het eerste 
Frisia. Is dat eerste Frisia dan  in zijn to taliteit verhuisd? H et zou kunnen, d aar de geschiedenis ons 
leert dat de verhuizing van een geheel volk niet onm ogelijk is. M aar dit is met Frisia niet gebeurd. 
H oe het precies in elkaar zit, kunnen we nagaan aan de hand  van de p laatsnam en in het noorden 
van ons land. Er ligt een enorme import, een massale transplantatie van frans-vlaamse plaatsnamen. 
De lezer behoeft ze niet te gaan tellen: het zijn er 1030. Z o ’n grote nam en-transplantatie kan enkel 
afkom stig zijn van een migratie op grote schaal uit F rans V laanderen naar het noorden  van Ne
derland. D at die im m igratie g roo t en groepsgewijs is verlopen, bewijzen de vele nam en; dat kan 
onm ogelijk gebeuren door losse personen o f kleine groepjes. H et lijkt er m eer op, dat hele dorpen 
zijn uitgezwermd naar een nieuwe streek, en dat zij d aar de naam  van hun vroegere w oonplaats 
aan  de nieuwe plaats hebben gegeven, overigens het norm ale verschijnsel bij georganiseerde en 
groepsgewijze migratie. N ederlanders behoeven daarvan  niet op te kijken; de wereld ligt vol met 
nederlandse plaatsnam en. H ebben wij misschien naast de “ hollanditis” ook een infektie van ’n 
“ m igranditis” ? H et verklaart in elk geval een der aanleidingen van de m igratie, die w aarschijn
lijk ook een rol heeft gespeeld bij de massale m igratie van Friezen uit V laanderen, nam elijk een 
overbevolking.

H et is een bekend feit dat de friese p laatsnam en altijd  een raadsel zijn geweest in de nederlandse 
naam kunde. Zij vallen volledig buiten het norm ale pa troon  van verstaanbare en duidelijke na
men. Al is in alle gevallen van de zuiver nederlandse nam en hun herkom st en betekenis nog niet 
opgehelderd, het zijn gewone nederlandse w oorden zonder een buitenissige klank. V an de wei- 
nige, die buiten het pa troon  vallen, kent men meestal wel de bijzondere reden o f aanleiding voor 
een wat vreem dere naam . De friese plaatsnam en integendeel zijn nog nim m er verklaard , zelfs niet 
do o r friese taalkundigen. Taal- en naam kundig  weet men er geen raadm ee. Bovendien blijken zij 
alleen voor te kom en op de lage gebieden, vanzelfsprekend kan  men zeggen, om dat dit de jonge 
gronden zijn, die pas tegen het einde van de 1 Oe eeuw begaanbaar en kultivabel w aren geworden.
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Op de hogere zandgronden vindt m en geen enkele friese naam . D e scheid ingloopt zo scherp alsof 
zij m et een mes gesneden is. D e friese nam en lijken nauw elijk op de huidige frans-vlaam se. Geen 
wonder! deze nam en zijn immers niet m eegebracht, doch de namen die in de lOe eeuw gangbaar 
waren. De frans-vlaam se nam en zijn daarna  in franse richting geevolueerd. D e friese zijn nauwe- 
lijks geevolueerd, wat ook  weer te verklaren is om dat zij feitelijk ene taalvreerrid elem ent zijn, dat 
zich aan de evolutie doo r de volksm ond ontrekt. Im m ers, de evolutie van de p laatsnam en ge- 
schiedt door desprekende mens, al zijn er naam kundigen die m enen dat dit op hun bureau  gebeurt. 
D uidelijk is ook, dat de geemigreerde Friezen al sprekend de nam en hebben neergelegd. Even dui
delijk is, dat zij geen geschreven o f getypt verhuisbiljet bij zich hadden. De nam en werden soms 
voorzien van een nederlands achtervoegsel, m aar dat was alles. De stam  van het w oord  is zonder 
m eer overgenom en. M en m oet dan ook  geen lettertjes gaan tellen doch afgaan op de klank van de 
naam. M en kan klankverschuivingen signaleren, bijvoorbeeld van de a n aar e en van e naar i, en 
letter-inversies, het bijvoorbeeld om keren van est in ste. Zelfs d it wijst niet op nederlandse in- 
vloed, daar het in F rans V laanderen, een germ aans taalgebied altijd gangbaar is geweest.

De nam en verschijnen in Friesland zoals zij to t op het tijdstip van de m igratie in F rans V laande
ren do o r Germanen en niet door R om anen w erden uitgesproken. L aat men zich dit duidelijk rea- 
liseren, anders on tstaat de zoveelste m isplaatste lachbui dat ik “ franse plaatsen in N ederland wil 
leggen” . T ientallen nam en heb ik laten vallen, w aar de m igratie van een p laatsnaam  even duide
lijk is m aar voor een leek niet direkt zichtbaar, om dat zij schuil gaat achter een klank- o f konso- 
nanten-verschuiving. O ok zijn er tal van gevallen w aar een p laatsnaam  zo “ hollands” klinkt dat 
hij van een nederlands w oord kan zijn afgeleid, m aar even goed zijn origine kan hebben in een 
frans-vlaam se naam . O ok deze gevallen heb ik overgeslagen. Ik  kon selektief zijn, om dat de klare 
identieke gevallen zo talrijk  zijn dat ik niet behoefde te kijken op een p aar m inder o f meer. Ik geef 
eerst de nam enlijsten, om  daarna de konklusies te trekken. In de lijst staat de oudste vorm voorop; 
dan de huidige franse naam. In de derde kolom  staan  de friese namen, naderaangedu id  met F voor 
Friesland, G voor G roningen en H  voor de kop van N oord  H olland. De nam en zijn in de derde 
kolom  gealfabetiseerd.

FRANS-VLAAMSE NAMEN IN NEDERLAND

oudevorm huidige franse naam nederlandse naam

Haga L’Egle Aagdorp H
Halmes Ames Aalsmeer H
Alsci Auxi-le-Chateau Aalsum F
Artse Arras Aartswoude H
Axseville Acheville Aaxens F
Abbeham Abihen Abbega F, Abbekerk H, 

Abbeweer F
Heppegrenes Happegrenee Abbenes H
Ablingham Oblinghem Abbingawier F
Ape Happe Abelstok G
Abbeham Abihem Abbestee H
Alcheium Auchy-lez-Hesdin Achlum F
Hadae Hees Aduard G
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Adrichaim Audrehem Adrichem H
Eses L’Egle Aegum F
Ecambre Escames Aekamp G
Ambraine Ambrines Aemburen F
Angermel Dangermel Aengehorren G
Aenwing Anvin Aengwirden F, Ankeveen H
Aista Ayette Aetsveld H
Ackebronne Acquembronne Akersloot H
Haquimberg Haquembergue Akkerwoude F
Arakum Arques Akkrum F
Acquemerone Aquembronne Akmarijp F
Alquenes Alquines Alkemade H
Alechmere (deel van het Flevum) Alkmaar H
Lingiehem Halinghen Allingawier F
Aimes Ames Almenum F, Almersdorp H
Altenges Auringues Altena F
Hamelaincourt Hamelaincourt Ameland F
Hames Hames-Boucres Aamsweer G
Anla Elnes Andla, Andlahuizen F
Andrens Andres Andringa (2x) F
Angi Agni Angterp F
Anier Agneres Anjum F
Annes Agnez-lez-Duisans Anneburen F
Appe Happe Appelscha F
Epinhen Epenchain Appingedam G
Arde Ardres Ardwerd G
Arkes Arques Arkum F
Ayra Aire-sur-la-Lys Arum F
Assinghem Assinghem Asinga G
Hessinghem Assinghem Assum H
Attinghem Attinghem Atteburen F
Auxi Auxi-le-Chateau of Augsbuurt F

Auchy
Aves Avesnes Avenhorn H
Ax la Axles Axwijk H
Aista Ayette Aykema F
Ays Aix (3x) Aysma (4x) F

Baagnies Behaegnies Baamsum G
Bardes Les Hellebardes Baard, Baardburen F
Bardevelt Balvert Baarderadeel, Baarderburen F
Bare Le Barque Baarsdorp H
Bays Baye Baat G
Bavelin Blavincourt, Balinghem Baflo G
Bacquenes Biequenes Bakenes H
Becqumval Beconval Bakhuizen, Bakkeveen F
Bakki Bachy Bakkum H
Belkin Blequin Balk F
Balona Bellonne Ballum F
Balma La Palme Balmahuizen G
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Bama
Bante
Bangen
Barge
Berk
Barra

Bertellare
Batengem
Baie
Bedas
Bamier
Berch
Bertaigne
Bessinguen
Bais
Bemeis
Beingthum
Bekki
Bellaincourt
Benibron
Bergue
Berken
Blarikem
Bernove
Bares
Besle
Bessingen
Besve
Betlo
Beveri
Beinga
Pir

Biez
Bilkes
Berdeberg
Biertens
Bittuns
Blamont
Blarikem .
Blesi
Blokker
Blaisel
Bour
Bokingehem
Bollinghen
Bolcerdae

Bambecque 
Banteux 
Bainghen 
Le Barque 
Le Berck 
La Barre

Bertenlaire
Battinghem
Baye
Les Bedats
Bamieres
Berq-sur-Mer
La Bretagne
Bezinghem
Bray
Beaumetz
Baincthun
Bachy
Baeulencourt
Benifontaine
Isbergues
Berquem
Blaringhem
Bernhove
Les Barres
Belle
Bezinghem 
La Befvre 
Beaulo 
Beuvry 
Bainghen 
Le Fir

Le Biez
Bilques
Belbert
Bethonsart
Bethune
Le Blanc-Mont
Blaringhem
Blessy
La Blocquiere
Blaingel
Bours
Boucquinghen
Boulogne
Boucres

Bamestra H 
Band F 
Banjaart H
Bargebek F, Bargenheem G 
Barkwerd F
Barradeel F, Barreveld G,
Barrastins, Barrum, Barsum F,
Barsingehorn H
Bartlehiem F
Batenborg G
Bayema, Bayum F
Bedum G
Beemster H
Beers F
Beerta G
Beetgum F
Beets F, H
Beima F
(Oost-)Beintum F 
Bekkum F
Bellingeweer, Bellingwolde G 
Bennebroek H
Bergum F, Berkhout, Bergen H
Berkenrode, Berkhout H
Berlikum F
Bernsterburen F
Bersum G
Beslinga F
Besseburen F
Beswerd G
Betlehem G
Beverwijk H
Beijum G
Bieren F, Bierum G, Ooster-
bierum F, Hooge-Biere H
Biessum G
Bilgaard F
Birdgaard F
Birstum F
Bittens F
Blaamsum G
Blaricum H
Blesdijke, Blesse, Biessum F
Blokker H
Blija, Blijham F
Boer F, Boer G
Bokum G, Bokkum F
Bollendorp H, Bollingweer G
Bolshuizen G, Bolsward F
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Bonhem
Bonemberg
Burdina, rivier
Bornemicourt
Borch
Bornewic
Bortas
Botberc
Bottersim
Bertaignes
Boues

Buxin
Bossin
Branne
Branmes
Breberc
Brec
Bruquedel
Bril
Bristel
Brones
But
Buixiere
Bourthez
Buisserie
Bulwark
Burches
Burcham
Burs
Bures
Burtes
Burnumvilla
Buschi
Buttin
Buirwiller

Bonham
Mont-Lambert
Bourre
Bermicourt
Bouret-sur-Canche
Botirnonville
Bourthes
Boubers-les-Hesmond 
Boubers-les-Hesmond 
La Bretagne 
Boves

Boursin
Boursin
Bugneselve
Bremes
Brebieres
Le Breuil
Brucquedalle
Le Brule
Britel
Les Bronnes 
Beutin 
La Buissiere 
Bourthes 
La Buissiere 
Le Boulevard 
La Tour-Blanche 
Brucham 
Bours
Buire-le-Sec
Bourthes
Bournonville
Buissy
Beutin
Brevillers

Bons F, Bonsum G 
Boornbergum F 
Boorne F
Boornzwaag, Bornwerd F 
Borg, Borgsweer G 
Bornwerd F 
Bortland F 
Boteburen F 
Boterhoek F 
Bourtagne G
Bovenburen F, G, Bovenkarspel H,
Bovenkerk H, Bovenstreek,
Bovenhuizen G
Boxum F
Bozum F
Brandeburen F
Brantgum F
Breeberg F
Bregtdorp H
Briefketil G
Bril F, G
Britsum, Britswerd, Britsaard F
Brongera F, Bronnens G
Bud F
Buiksloot H
Buirte G
Buizergat H
Bullewijk H
Burch F, H
Burghorn H, Burgwerd F 
Burd F 
Buren F 
Burtenhuizen G 
Burum F 
Busch H 
Buttinga F 
Buurwei H

Callehaude
Cambin
Camp
Campania

Camptinart
Camry
Cardones
Castreca
Cokove
Coppehem
Cornuze

Les Calaudes
Camblain-Chatelain
Campagne
Campagne-lez-
Wardrecques
Cantinart
Camier
Le Cordonnois 
Questrecques 
Cocove 
Le Cophen 
La Cornue

Callantsoog H 
Cambuur F 
Camp H
Campen G, Campen (2x) F

Camperduin H 
Camstraburen F 
Cardingermeer G 
Castricum G 
Cocksdorp H 
Coppersfiorn H 
Cornjum, Cornwerd F
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Coehem
Cusebrona

Dalhem
Dalingtoune
Dam
Dalingtoune 
Dantmartin 
Tetighem 
T egatte 
Dele
Desertum
Decquenholle
Denniez
Dales
Diek
Diependale
Dissel
Olhaing
Dongrehier
Donvest
Doegoies
Donia
Doniarier
Dokhem
Donraiher
Dorges
Dorges
Dousem
Dovion
Drebaucourt
Tresenes
Drohaucourt
Drouvijn
Durge
Duri
Dijken

Deike

Edins
Aa
Ekes
Hailcourt
Aams
Enghine
Enoq
Ernonval

Cohem Coum F
Le Poirier Cuzemer G

Dohem Daalmeer H
Alincthun Dallingeweer G
Dohem Dam H, G
Alincthun Dallingeweer G
Dommartin Dantumawoude, Dantumadeel F
Tetinghem Deddingaburen F
Tegatte Dedgum F
Delettes Deel F, G
La Watine Deersum F
Dikelo Deikum G
Denier Deinum F
Dalles Dellen F, G
Dikelo Diek H
Dippendale Diepswei G
Izel-les-Esquerchin Disseldorp H 
Olhain Dollard G
Douriez (Oost)-Dongeradeel F
Douvert Donghorn G
Oignies Dongjum F
Don Doniaga, Doniawerstal F
Douriez Doniaburen, Doniawier F
Dohem Dokkum F
Douriez Dongeradeel F
Dourges Dorkwerd G
Dourges Dorregeest H, Dorre-llp F
Duisans Douzum G
Divion Doyum F
Drocourt Draaisterhuizen, Dragten F
Tresennes Driesum F
Drocourt Drogeham F
Drouvin Dronrijp F
Dourges Durgerdam H, Duurkenakker G
Dury Duurswolde F
Disacre Dijken F, G, Dijksboet F,

Dijkshorn G
Dechy Dijkshorne (3x), Dijkhuizen,

Dijksterhuizen F

Vieil-Hesdin
L’Aa
Ecques
Ecourt-St. Quentin 
Ames
Enguinegatte
Enocq
Arnonval

Edens F 
Ee (2x) F 
Eekwert G 
Eelwert G 
Eemswoude F 
Eenigenburg H 
Eenum G 
Eernewoude F
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Escoire Escouart Eeskwerd F
Estrehem Etrehem, Etrun Eesterburen F
Estres Estree-Blanche Eesterga F, Eest (2x) G
Estrein Etrun Eestrum F
Evergoi Ivergny Eewer G
Extraselle Estravelles Eextra, Eexterzwaag G
Echthout Ecout Echten, Echterbrug F
Ibergo Isbergue Eibertburen G
Elaincourt Herlincourt Elahuizen F
Alba Aubin-St. Vaast Elba H
Elne Elnes Elens G
Elfeling Elvelinghem Elfbergen F
A llier Allery Ellershuizen F
Harlinghen Reclinghen Elleringhuizen G
Elsled Liezelle Elsloo F, Elswoud H
Emmeltau Ambleteuse Emmeloord H
Engen Englos Engeburen F, Engelbert G
Ennevel Ennevelin Engelmondshoek H
Englee Langlais Engelum F, G
Enquinghen Equihen Engeweer G
Engoudsem Engoudant Engewormer H
Engenumcurt Ignaucourt Engwierum, Engwier F
Ennekin Enquin Enkhuizen H
Ennes Anneux Ennemaborg G
Ensi Inchy Ens H
Henninvel Heninel Enumatil, Eenum G
Enselles Inxelles Enzelens G
Epenhin Epenchain Eppenhuizen G
Erquers Erquieres Erkens F
Erni Ergny Ernstheem G
Heslemmes Helemmes Eslemaburen F
Essenghem Assinghen Essen G
Etersem Estrehem Etersheim H
Evelingen Belinghen Euvelgunne G
Heuscin Heuchin Ewsum G
Axmere Aymeries Exmorra F
Eilinghen Elinghem Eijerland H
Assinge Assinghem Ezinge G
Aizincourt Azincourt Ezonstad F
Hessigem Assinghen Ezumaburen F

Faanmechon Famechon Faan G
Vadum Vis-a-Marles Faddens F
Farnehen Fernehem Farmsum G
Vastina La Watine Fatum F
Fervench F re vent Feerwerd G
Feldnes Fiennes Feldwerd G
Fereverae Fillievres Ferwerd, Ferwerderadeel, 

Ferwoude F
Vime Vimy Fimel G
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Vinkebrouc Le Vincquebrouck Finkeburen F
Vincla Wingles Finkum F
Fins Fiennes Finsterwolde G
Fercheu Ficheux Firdgum F
Fiz Fiefs Fiswerd F
Fiche Ficheux Fitze F
Fivel Fiefs Fivel, Fivel-Aa, Fivelgo G
Fleet Fliennes Flait F
Flesan Flechin Flanzum F
Folle-Emprise Folemprize Follega, Folgeren F
Fousseux Fosseux Folsgare F
Vonne L’Hem Fonnen F
Fons Fontaine Fons F
Formensan Fromessant Formerum H
Foukierea Fouquieres Foswerd F
Fouthem Fouhem Foudgum F
Faude La Haute-Faude Fouteburen F
Fouxolle Fouquesolles Foxham, Foxhol G
Fremantel Fromentel Fraamtil, Fraam G
Francum Frencq Franeker, Franekeradeel F
Frenoie Le Fresnoy Franjeburen F
Fresnes Fresnes-lez-Montauban Fransum G
Frezin Fressin Friens F
Fritzvallee Fritdeval Frittema G
Froucquevilliers Fonquevillers Froskepolle F
Fielnes Fiennes Fijlens F
Vima Vismes Fijmar G
Fines Pont-du-Hem Fyns F

Gaisevel Gazevert Gaast, Gaasterland F
Gasevelt Gazevert Gaastmaburen, Gaastmeer F
Gallincourt Warlencourt Gaikingadijk F
Galames Galametz Galamedamman F
Gams Guemps Gamles H
Ghasevelt Gazevert Gansepolle F
Garbek Guarbecque Garijp F
Germencort Gremicourt Garmerwolde G
Guarluis Warlus Garnwerd G
Guarguetel Garguetelle Garrelsweer, Garreweer G
Garebecque Guarbecque Garshuizen, Garstenheem G
Gouy Gouy-sous-Bellonne Gauw F
Gazeve Gazevert Geefsweer G
Gherlingen Garlinghen Geersloot F
Geni Guigny Geins F
Geluca Zelucque Geleburen, Gelterp F
Geike Guelque Gelkinge G
Genappe Guemappe Genum F
Garchin Wirquin Gersloot F
Gines Guines Giekerk F
Esclime L’Ecleme Glimmen G
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Coques Chocques Gockingeheerd G
Goselinse Giselinghem Godlinse G
Gonnay Gosnay Goenga, Goengamieden F
Gondewinpre Gaudiempre Gomgarijp F
Gois Gouy-Servin Goins F
Colham Coulogne Goldhorn G, Gollen F
Kokempot Cocquempot Gokkemaburg G
Gomecourt Gommecourt Gommelburg G
Goyum Gouy-en-Artois Gooijum F
Gorra Gorre Gorredijk F
Guslinga Guslinghem Goslinga F
Gotnai Gosnay Gotlum F
Gottin Gosnay Gottum F
Gouterive Catorive Goudkade G
Couthem Cottehem Goutum F
Gouwi Gouy (diverse) Gouw H
Groffe Groffliers Graft H, Gracht F
Grasville Groville Grashuis G
Gravechon La Gros-Chene Grauwe-Kat F
Creberc Le Crebert Grebbe H
Granai Grenay Greonterp F
Crettinge Cretteville Grettingeburen F
Grivigny Grigny Grevingen G
Grintcort Grincourt-les-Pas Grind H
Grunen Grusnon Groendijk, Groenendal F, 

Groenenberg, Groenewoud G
Croutte C route Groet H
Groeup Grouppe Groep H
Grosna Gruson Groeve G
Gregni Grigny Groningen G
Brec Le Breuil Groote-Brekken F
Grantcamp Grand-Camp Groote-Kampen G
Grosflier Groffliers Grosthuizen H
Guastum Le Wast Grotegast G
Grauville Grosville Grouw F
Crosmanil Creminil Grovestins F
Gripse Gripalte Grijpskerk G
Grislo Le Gris-Nez Grijssloot G

Haaks Aix-Noulette Haaks H
Harlinghem Halinghen Haarlem H
Halinges Halinghen Hagelingerbuurt H
Haimont Hesmond Hajem F
Haquemberg Haquembergue Hakkelsum G
Haline Hallines Halen H
Halloi Le Haloy Hallum F
Hallene Hallines Halsum G
Ham Ham-en-Artois Ham G
Hamarville Hermaville Hameren F
Hami Le Hamy Hamingen F
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Hemmont Hesmond Hammink G
Hams Hames-Boucres Hamshorn F
Ham Ham-en-Artois Hamsterland G
Hendecourt Hendecourt Hander G
Hantegen Autinghen, Hottinghen Hanetang G
Hankemin Annequin Hankema G
Hantengehem Autinghen Hantumhuizen, Hantum F
Harbac Habarcq Har G
Hardingen Hardinghen Hardegarijp F
Hardelo Hardelot Hardeweer G
Harebreuc Herbroucq Haren G
Hargerae Hargerue Harger H
Harica Le Hericat Harich F
Haringen Haringe (B.) Haringhuizen H, Haringhuizum G, 

Haringkarspel H
Harquema Ecquemicourt Harkema-Opeinde F
Uphem Upen d’Amont Opeinde
Arkestan Maquetra Harkstede G
Harlinghem Reclinghen Harlingen F
Harnes Harnes Hams F
Harsoit Adsoit Harsens G, Harste, Harsteburen F
Hartincourt Saint-Tricat Hartwerd F
Asck Acq Haskerland, Hasterdijken, Hasker- 

horne, Haskerschans F
Hasebron Hassebronne Hasseberg G
Holehaim Olhain Haule, Haulerwijk F
Houwin Houvin Hauwert H
Havernes Havernas Haver G
Heghe L’Aigle Heeg F
Hemon Hesmond Heemen, Heem G
Hemes Les Hemmes Heemste F, Heemstee H, 

Heemstede H
Herevillare Ad infer Heereburen G
Herrewaart Hervarre Heerenveen, Heerenwal F
Huges Huget Heerhugowaard H
Hedin Hesdin Heideburen F
Heissinghem Hessinghem Heidhuizen F
Heliglo Helfaut Heiligerlee G, Heilo H
Heka Ecques Hekkum G
Heldres Hesdrival Helder H
Halloi Le Halloy Helium G
Helpa Oppy Helpen F
Helewyrd Helfaut Helwerd G
Hem Hem Hem F (2x)
Hamelines Hallines Hemelum F
Embri Embry Hemert G, Hemrik F
Hemes Les Hemmes Hemmen G, H6mmeland H
Hemps Guemps Hempens F
Ankens Annequin Henkemahorn H
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Henain
Ansnay
Ansein
Herbingen
Hargum
Hezecke
Juerni
Hesteus
Hedre
Hiding
Issel
Hinderham
Isembourg
Hodembert
Hushem
Houdaing
Hoec
Houle
Houve
Hofkerk
Hoepland
Hofkirke
Haubenge
Haudembert
Hoches
Hollain
Helleprec
Holverderled
Allewaigne
Holesfort
Homorolles
Hondescotte
Honder
Hondsberch
Hondrecourt
Hongry
Hondert
Hocquepette
Hogheville
Dorewic
Hollehaim
Hautevenne
Haut-Greve
Hosdain
Haute-Closque
Watten
Hogewoud
Oyes
Horrec
Hossen

Henin-Lietard
Annay
Anzin-Saint-Aubin
Herbinghen
Haringe (B.)
Hezecques
Journy
Hestrus
Hesdres
Viel-Hesdin
Lysel
Inderham
Issembourg
Haudembert
Wissant
Houdain
Pya de Langle
Houlle
Offekerque
Offekerque
Huplandre
Offekerque
Aubingue
Audembert
Le Hogt
Olhain
Alprech
Huneled
La Buinette
Houllefort
Humeroeuille
Hondescot
Hondres
Audimbert
Hondecoutre
La Hongrie
Hondres
Hautepette
Holleville
Audruicq
Olhain
Haute-Avesnes
Haute-Greves
Houdain
Hauteclocque
Watten
Les Haut-Bois 
Les Oies 
Houret
Houssembourg

Hennaard F 
Hensbroek H
Henshuizen, Henswoude F
Herbaijum F
Heringahuizen F
Heveskes G
Hiaure, Joure F
Hichtum F
Hidaard F
Hiddingerzijl G
Hieslum F
Hindeloopen F
Hitzum F
Hodenpijl H
Hoeisum G
Hoeitink G
Hoek F
Hoelem H
Hoeven, Hofland F
Hofgeest H
Hofland F, H
Hofte, Hofte G
Hogebeintum F
Hoiteburen F
Hogt, Hucht G
Hollum F, Holm G
Helprijp F
Holwerd F, Holwierde G 
Holwinde G 
Holijsloot H 
Hommerts F 
Hondenpad G 
Hondinga G 
Hondsberg H 
Hondsrug G
Hongerschar F, Hongerij G 
Hontum F 
Hoogebeintum F 
Hoogebiere H, Hoogland G 
Hoogedeur F 
Hooge Meeden G 
Hoogeveen F, G 
Hoogewerven G 
Hoogezand G 
Hoogkerk G 
Hoog-Watum G 
Hoogwoud H 
Hooibergen F 
Hoorn F, G 
Hoosenhuizen G
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Haut-Thile Tilques Hoptille F
Horne Hornaing Horne F, G, (6x)
Horinghem Heuringhem Hornhuizen G
Horing Heuringhem Hornmeer, Horntje H
Horreville Orville Horren G, Hornsterburen, 

Hornsterzwaag F
Horres Houret Hors H, Horsten G
Horresburg Honnembourg Horse F
Hocin Houchin Houkema G
Hoec Pays de Langle Houkes H
Houviniruel Houvigny Houwerzijl G
Hovoignieu Houvigneul Howingagast G
Huges Huget Hucht G
Hunesbeca La Humsbecque Huins F
Husden Hesdin Huisduinen H
Hushem Wissant Huisweeren G
Huichin Heuchin Huizinge, Huizum G, Huizen H
Humeres Humieres Humsterland G
Hudingehem Audinghen Huningameer G
Hondecote La Slack Hunsego, Hunsingo G
Hyll Le Hil Hijlaard F
Haynu Hena Hijum F

Hidinc Vieil-Hesdin Idaard F, Ideweer G
Iseca Isques Idsega F
Isser Izel-lez-Esquerchin Idserdaburen F
Ickingehem Echinghen Idskenhuizen F
Inguehem Inghen Ingewolden F
Ecquemecourt Ecquemicourt Ikema G
Indesham Inderham Indijk F(3x)
Hersim Hersin-Coupigny Irnsum F

Harrawaye Nouvelle-Eglise Jarringa F
Jeluque Zelucque Jellum, Jelsum F
Jardins Gardins Jerden F
Jettefort Jestefort Jet F
Epz Eps Jipsinghuizen G ,Jisp F
Jorni Journy Jorwerd, Joure F
Jutove Zuthove Jutrijp  F

Coadul Caullery Kadoelen H
Kalike La Caique Kalkwerk G
Kalles Calais Kalslagen H
Kantin Cantaing Kantens G
Catove Catove Katham H, Katmis G, Kathoek H
Cathelet Catelet Katlijk F
Catefiers Caffiers Katteburen, Kattegat F
Cattenberg Catsberg Kattenberg G
Cathoue Catove Katuin G
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Katfers Caffiers
Keehem Queher
Kaien Caieu
Kernes Quernes
Kennoy Le Quesnoy
Quetinghuen Questinghen
Kimbergh Quembergues
Kinheim Chincy
Claerkes Clarques
Clette Clety
Clingen Reclinghen
Clue LeClud
Colwerd Colwede
Coilhof Colhof
Colesberg Colembert
Collen Collem
Coge Chocques
Sens Senne
Coig Coyecques
Cote Gottes
Coustrerel Couturelle
Coppedoi Coupe-Doigt
Cornuze La Cornue
Corteville Courteville
Court-au-Bois Court-au-Bois
Cauborne Coubronne
Caudenbert Caudebronne
Couthem Cottehem
Coin Couin
Coffree La Gouffree
Crehen Crehem
Crotte Crochte
Crosmanil Creminil
Crok Le Crocq
Croupehove Crophove
Cubbingetun Guiptun
Cuque Cucq

Lac La Laque
Laca Laquette
Lart Laert
Lacque La Lacque
Paddepoel diverse
Lai ling Lallaing
Lamberge Lambergue
Landerthun Landrethun-le-h

Langhercke Longuerecques
Langlet Langlaiss
Langi Ligny-lez-Aire

Katwijk, Katwoude H 
Keege F 
Groote Keins H 
Keern H (2x)
Kenwerd G 
Kettingwier F 
Kimswerd F 
Kinnum H 
Klaarkamp F 
Kletten F 
Klinckema G 
Kluird F 
Kolderwolde F 
Kolham, Kolhof G 
Kolhorn H 
Kollum F
Koog aan de Zaan H 
Zaan H
Kooihuizen F, Kooimeer G 
Kooten F 
Kootstertille F 
Kopkewier F 
Kornhorn, Kornwerd F 
Kortehem F 
Kortwolde F 
Koudehorne F 
Koudenberg F 
Koudum F 
Koijen F 
Koyfenne F 
Krewerd G 
Kroddeburen G 
Krommenie H, Kromwal F 
Krook F 
Kropswolde G 
Kubaard F 
Kuikhorne F

Laagland F 
Laakwert F 
Laard F 
Laaxum F 
Lage Paddepoel G 
Lallewier G
Lambertschaag H, Lammerburen G
Landerum, Landsburen F,
Landsmeer H
Langakkerzijl G
Langelille F
Langerijp G
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Langhele Pays de Langle
Langherke Longuerecques

Landac Landarc
Lakers Lacres
Lestquem Ledquen
Ledde Leda
Lauvechi, rivier La Laque
Legtegehem Ledquen
Leek Le Leeck
Lense Lens
Lerre Lieres
Lewarde Lewarde
Legeandrie La Jaudrie
Leghem Linghem
Leinguy Ligny-sur-Canche
Leghem Linghem
Lelenguen Leulinghen
Lam brae Lumbres
Leppesse Lespesses
Letienbricq Etiembrique
Lestrehem Lestrem
Liaucourt Liencourt
Liches Licques
Lidighem Ledingen
Lidebourne Lisbourne
Liscae Licques
Limont Elimont
Linde Lynde
Ligne, rivier Liane
Lingle Ningles
Lieusene Lieuse
Lipendale Dippendalle
Litiga Lys
Loine Loisne
Lollinghem Leulinghen
Longremet Longremetz
Lobergis Looberghe
Laure Lumbres
Lottinga Lottinghen
Loutesse Louches
Lusy Lugy
Loet La Loe
Lodinghem Ledinghen
Luisi Lugy
Loisne La Loisne
Lulinghem Leulinghem
Lungvillers Longvillers
Lutesse Louches

Langewold G 
Langeweer, Langezwaag,
Langwerd F 
Lankum F 
Laquert F 
Lasquert F 
Laude G 
Lauwers
Leegte, Leegkerk G 
Leek G 
Leens F, G 
Leermens G 
Leeuwarden F 
Legeduurswoude F 
Legemeer F 
Leinwijk G
Lekkum, Lekkerterp F 
Lellens G
Lemmer of Lenna F 
Leppa F 
Lettelbert G 
Lesterhuis G 
Liauckama F 
Lichtaard F 
Lidlum F 
Liede G
Lies H, Leije F, Leijen H 
Limmen H 
Linde G (2x)
Linde F 
Lingen F 
Lioessens F
Lippenhuizen, Lippenwoude F 
(Oost)-Littens F 
Loenga F
Lollum F, Lolleburg H 
Longerhouw F 
Loppersum G 
Lorreburen F 
Lottingazijl F 
Louten G 
Lucaswolde G
Luddeweer, Luddingwolde G
Ludingakerk F
Luidem F
Luinjeberd F
Lula G
Lunjeberd F
Lutjeburen, Lutjelo G, Lutjewal H, 
Lutjewijtwert G, Lutkeburen, Lutke-
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geest, Lutkelollum, Lutkepost, 
Lutke-Saaxum, Lutkewolde, Lutke- 
woude F, Lutjebroek G

Lotebarne Lostebarne Lutkewierum, Lutkewier F
Lux Lugy Luxwoude, Luxterhorn, Luxwoude 

(2x), Luxtertientje F
Lyencourt Liencourt Lyons F
Lyestes Liettres Lytshuizen F

Maencac Mencas Maanburen F
Marene Markene Maarhuisen G
Marches Mark Maarsch G
Marchais Marquais Maarslag G
Macquinghem Le Chateau-Gris Makkinga, Makkum F
Mames Mametz Mamert, Memert F
Mainthes Menty Mantgum F
Marques Marquais Marquette H
Mares Marest Marrum, Marren F
Marsum Marck bij Calais Marssum F, G
Mares Marest Marum G
Maruel Maroeuil Marwird F
Mediavilla Moyenneville Medemblik H
Merdens St. Nicolas-lez-Arras Medent, Medwert F
Medens St. Nicoals-lez-Arras Groot-Medhuizen F
Metheca Meteque Meedhuizen, Meedster-Griede G
Mers Marck Meerhuizen, Meershuizen F
Menolvingahem Maninghem Menaldum F
Menca Mencas Menkeweer, Menneweer G
Menti Menty Mensingeweer G
Maseka La Masecque Meskewier, Metslawier F
Maire Meere Merum G
Meteca Mentque-Nortbecourt Methuizen F
Millenberg Milembert Middelbert G
Midleca Saint-Blaise Middelie H, Middelstum, Mid- 

hallum G, Midlum F, Midhuizen, 
Midwolde G, Miedum F, Mieden 
H, Midsland F, Midwoud H

Minneville Menneville Minnertsga F
Miromons Miraumont Mirdum, Oldemirdum, Mirns F
Mocke Moyecques Mockema F
Mosa (deel van de Schelde) Moezel, rivier
Monekebure Monnequebure Moneburen F
Mons (diverse) Monseburen F
Morigehem Moringhen Morige (G)
Morry Mory Morra F (3x)
muda (mond v.d. rivier) Muda G
Munnio Monnecove Munna (Wijk bij Duurstede), 

Munneketil, Munnekezijl, 
Munnekeburen F, Munnekei H

Meisnil Maisnil-Lez-Ruitz Mijzen H
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Nard St. Martin-au-Laert
Nantispons Nempont-St. Fermin
Necque La Neque
Netz Le Nez
Nesse Le Nez
Niaviula Neuville-St. Vaast
Niedon Neden
Nienna Neulay
Niellula Neilette
Nortbernes Noirbernes
Northot Northout
Nortbois Le Noir-Bois
Noirwal Le Noirval
Nuuz Noeux

Ouvringhem Auvringhen
Oele 0  llehain
Odinkerka Vielle-Eglise
Offinghehem Oblinghem
Haudembert Audembert
Oldenhove Oudenhove

Ollehem Olhain
Olderwic Audruicq
Oldriver Riviere d’Oye
Oldervic Audriuc
Onvaux Honvault
Onval Honvaut
Austebarne Lostebarne
Ostroville Ostreville
Osterel Ostrel
Austrachia Ostrevant
Ostroville Ostreville
Niella Nielles-lez-Calais
Ostrewic Austruy
Ostrove Le Bourguet
Outinges Autingues
Ostermaisnil Haut-Maisnil
Ostruich Audruicq
Ostehove 0  stove
Ostingahem Hottinghem
Oppehove Ophove
Ophem Upen d’Amont
Ostingahem Hottinghem
Osthove Ostove
Autreau Outreau
Outreliaue Outreau
Oudaing Houdain
Oudenhem Audrehem
Oudemvert Audenfort

Naarderburen F 
Nansum G 
Neck H 
Nes F (3x)
Nessergouw F 
Niawier F 
Niehove G 
Nienhuis G 
Nijelamer F 
Noorderburen F 
Noordhorn G 
Noordwolde F 
Norritsveld G 
Nuis G

Obergum G 
Ter-Oele F 
Oenkerk F 
Offingawier F 
Oldeboorn F
Oldehove F, G, Oldenzeel, Olden- 
zijl G
Oldelamer F 
Oldeouwer F 
Oldephaert F 
Oldorp, O ldijk G 
Onsta, Onstwedde G 
Onval H 
Oosterboorn F
Oosterburen F, G, Oosterbierum F 
Oosterend (6x) F, G, Oosterleek F 
Oostergo F 

Oosterlittens F 
Oosternieland G
Oosterwierum, Oosterwijdwerd G
Oosterwolde F
Oostinge G
Oostmahorn F
Oostrum F
Oostwold G
Oostzingerland F
Oppenhuizen, Opperburen F
Opwierde G
Osingahuizen F
Osthem F
Oterdum G
Oterleek H
Oudega (3x) F
Oudehaske F
Oudemirdum F
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Miromons
Ousseke
Hoogwerken
Oudenq
Haute-Cloche
Haussy
Ostroville
Ouvencourt
Oxele

Paddepoel
Pascau
(parochia)
Pihem
Pequigny
Peplinge
Pate
Pihan
Pinquetun
Piplingehem
Puyerremont

Rasincourt
Rainacourt
Raquinghen
Rauville
Reecourt
Resti
Reka, rivier 
Ransard 
Revure 
Rieden
Groot Rillecourt
Rinningshem
Roelcurt
Rohout
Rodembergh
Roricourt
Ropenbercq
Rosolle
Rotiauville
Rossem
Rougefaix
Ripperia

Saycin
Saucheium
Sart
Salau
Sandenfilde

Miraumont
Nordausques
Haut-Wirquin
Houdain
Hautecloque
Auchy-au-Bois
Ostreville
Ouvencourt
Oxelaere

diverse 
Le Pacault

Pihen
Berguigny
Peuplingues
Pas-de-Gay
Pihen
Painchtun
Peuplingues
Pierremont

Razincourt
Renaucourt
Racquinghen
Roville
Recourt
Rety
La Recques
Ransart
Rebreuve
Le Riden
Grand-Rullecourt
Rinxent
Grand-Rullecourt
Rihout
Rotembert
Roucourt-en-L’Eau
Rupembert
Audincthun
Ruisseauville
Roussent
Rougefay
Riviere

Sachin
Saulchoy
Ensars
Sallau
Saint-lnglevert

(Oude)mirdum F 
Oudeschoot F 
Oudewierden G 
Oud-Gest H 
Oudkerk F 
Oudwoude F 
Ouwster-Hole F 
Overburen F 
Oxwert G

Paddepoel G 
Paessens F 
Parrega F 
Peins F 
Pekela G 
Peperga F 
Petten H 
Piaam, Pialdum F 
Pingjum F 
Poppingawier F 
Purmerend H

Ranswerd G, Ransdorp H 
Ranum G 
Raskwerd G 
Rauwerd F 
Reide, Reidland G 
Reitsum F, Reide G 
Rekere H
Remsert F, Rensgars H 
Rewerd F 
Ried F
Groot-Rilland F 
Rinsumageest F 
Rohel F 
Roodewold F 
Roodkerk F 
Roordahuizen F 
Roptazijl F 
Rosterhaule F 
Rottevalle F 
Rottum F, G 
Ruigahuizen F 
Rijperde, Rijperkerk F

Saaksum G 
Saaksumhuizen G 
Saard F 
Salwerd F 
Sandfirden F
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Saulcoy Saulchoy Saunlean F
Sauwy Savi-Berlette Sauwerd G
Saulchoy Le Saussoy Schalsum F
Scharming Escarmain Scharhuizen, Scharl F, 

Scharmer G, Scharnegoutu 
Scharren F, Scharwoude H 
Schardam H, Scharneburer 
Schermerhorn H, Schermei

Scamnae Escames Scheemda G
Echelle Lechelle Schellinkhout H
Seetke Setques Schettens F
Escelle L’Echelle Overschild, Schildwolde G
Eschingen Echinghen Schingen F
Schokke Chocques Schokland H
Escoire Ecoivres Schoorl H
Schotte Ecottes Schoterland F
Selinghaam Seninghen Sellingen G
Schira Siracourt Schraard F
Selviacus Samer Selwerd G
Sesbourg Sebourg Sexbierum F
Sidrudis Sorrus Siddeburen G
Sigirka Serques Siegerswouda F
Cinsi Chinchy Sienserhuizen F
Simpiacus Sempy Sippens F
Sinighen Seninghen Syungadijk F
Eseke Hezecques Sneek, Snikzwaag F
Solpruike Salperwic Solkema F
Solrus Sorrus Solwerd F
Sontingeveld Saint-lnglevert Sondel F
Senningeham Seninghen Sonnega F
Sopperwisque Salperwic Sopsum F
Sorel Montsorel Sorremorra F
Sotterye La Soterie Sotrum F
Espagni Espagnies Spanga, Spannum F
Spiers Espierres Speers F, Spieringhorn H
Esprez Epree Spriens F
Espic Epy Spijk F, G
Straethem Etrehem Startenhuizen F
Stauria Estaires Staveren F
Statem Etrehem Stedum G
Stenegat Stenegate Steendam G
Estachies Les Attaques Steggerda F
Steveles Estevelles Stellingwerf F
Stiembec Estiembecque Stiem F
Esthins Etaing Stiens F
Stoudebroucq Schoubrouck Stootshorn G
Strahem Etrehem Stortum H
Stronae Estrouannes Stroe H
Sus La Suze Suameer, Suawoude F
Suthove Zuthove Suidwenda G
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Surches Surques Surhuizen F
Susoi La Suzoye Suttum G
Suanascre Zouaques Swaanwerd F
Swartnes Le Gris-Nez Swaardeburen F
Swich Souich Swichum F
Suinesti Zunesticq Swin H, Swijns F
Sitdiu St. Omaars Syteburen, Sythuizen F

Tannoie Tannay Taniaburen F
Tegny Tigny Techum F
Ternes Le Turme Teems F
Theulut Thelusa Teetlum F
Tellinghen Tardinghen Tellingkamp G
Bante Banteux Terbant F
Terewane Terwaan Terhorne F
Isar Izar-les-Esquerchin Teridsert F
Caple Les Capples Terkapel F
Terdmonde Termonde Termunten G
Terna La Ternoise Ternaard F
Scelle Selles Terschelling F
Wolfus Wolphus Terwoldslage G
Wulpia Oppy Terwupping G
Solrus Sorrus Terzool F
Tecelia Axles Texel H
Thorenburg Terwaan Thorenburg (bij Alkmaar) H
Dipendal Dippendalle Tibben, Tibma F
Tinques Tincques Tieke F
Tiegate Tegatte Tietjerk F
Tiene Thiennes Tinallinge G
Tiramande Tiremande Tirns F
Thiar Thiant Tjaard F
Tieuleu Thelus Tjallebert, Tjalkhuizen F
Tiengane Thiemgane Tjeintgum F
Treppie Trepied Tjepperbuur F
Thierowane Terwaan Tjerkgaast, Tjerkwerd F
Thum Tuncq Tjuchem G
Tolent Tollent Tolbert G
Toutenda Totendal Tuitjehorn H
Tolloi Tilloy-lez-Mofflaines Tolsum F
Tornehem Tournehem Torum G
Treise Trezennes Tritsum F
Tronkoi Troncquoy Tronde F
Tuisans Duisans Twisk F, H
Tymons Dimont Tyum F, G
Domrahier Douriez Tzum, Tzummarum F

Uphen Upen Ubbena G
Ollehem Olhain Uilsmahorn F
Outerval Outreval Uiterburen F, G
Usgi Pont-de-Gy Ultgeest H

462



Outrehove Ostrehove Uithoorn, Uithuizen G, 
Uithuizermuden F

Welle Welles Uitwellingerga F
Werdina Frethun Uitwierde G
Ulgeval Willerval Ulgersma G
Oultrau Outreau Ulsda G
Ulrim ortier Remortier Ulrum G
Hungeberg Humieres Ungabuur F
Outrehove Outreau, Ostrehove Ureterp F
Urthon Ourton Ursem H
Usgi Pont-de-Gy Usquert G
Athinghem Autinghen Utingeradeel F

Walum Val-de-Surques Valem F
Valgi Wailly Valge G
Vallengrin Valenglin Valingen, Vallingaburen F
Wardreye Wardrecques Vartrap H
Fenloe Fiennes Veeneburen, Veenwouden F
Felzi Flechin Velsen F
Fenlae Fiennes Venhuizen H
Fiermont Fermont Vierhuizen F, G (8x)
Flacques Basse-Flacque Vlagtwedde G
Fliedme Fiennes Vliedorp, Vlieland F
Foxhole Fouquesolle Vochtelo F
Frezin Fressin Vrisburen F

Wakencamp Wacquincamo Waaken, Weakens F
Wacin Wachin Waaxens (2x) F, Waashoek G
Vadum Vis-a-Marles Wadwert G, Wadway F
Wagginghem Wacquinghen Wagenborgen G
Wandosme Wandonne Wanswerd F
Werfem Warhem Warffum, Warfhuizen G
Waringem Waringhem Warga F, Warder H, Warden G
Wermelle Vermelle Warmenhuizen H
Warniecamp Warnicamp Warniahuizen, Warns F
Wartingecamp Warnicamp Warstiens, Wartens F
Wattrehouc Wattrewech Watergang, Wateringskant H, 

Waterhuizen G
Wadingtun Wadenthun Wedde, Wedderheide, 

Wedderhofte G
Werdek Wardrecques Weerdeburen F
Were Verin Weere (2x) H
Weeps Weppes Weesp, Weesperkarspel H
Widingehem Widehem Weidum F
Wehove Wiove Weiwerd G
Welaines Violaines Weleveld G
Werp Le Werppe Weper F
Warrens Wavrans-sur-l’Aa Wervershoef H
Wasquinghen Wacquinghen Wessinghuizen F
Westerneheem Westrehem Westeremden G
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Westrachia (west van Atrecht) Westergo F
Delettes Westrehem-Delettes Westerlittens F
Nieles Nielles Westernieland G
Neufeglise Nouvelle-Eglise Westernijkerk F
Wistriwingles Wingles Westerwijtwerd, Westerwaard G
Westerhem Westrehem Westhem F
Watiermetz Watimetz Wetzemeer F
Wetz Vis-a-Marles Wetzens F, Wetzinge G,

Westzaan H
Wier Wierre-au-Bois Wier F, Wierde G, Wienen F, G
Wirvine Wirwignes Wieringen G
Wirre Wierre-au-Bois Wierum, Groote Wierum F,

Onderwierum G
Wymes Wismes Wieuwerd F
Wilera Wierre-Effroy Wilaard F
Wilera Wierre-Effroy Wilderhof, Wildervank G
Wimme Wismes Wimmenum H
Windevelt onder Eperlecques Windas H, Windeweer G
Winquel Le Winquet Winkel H
Winkel Le Vincq Winkel H
Wints Wins Winsum F, G, Winschoten G
Verde Le Vert Wirdum F, G, Wirden F
Vrain Verin Wirns F
Witmaree Wimerais Witmarsum F
Witenes Witternesse Wittewierum G, Witteveen F
Wagneulieu Wagnonlieu Wognum H
Wollehem Olhain Woldendorp G
Walluon Valhuon Wolsum F
Wouterstun Witrethun Woltersum G
Wamille Wimile Wommels F
Wolfertun Offrethun Wolvega F
Vonsmitte Le Vosmet Wonseradeel F
Werquin Werquin Workum F
Wormendal Warmendalle Wormer, Wormerveer H
Wontarden Pontardennes Wonseradeel F
Wouterstun Witrethun Woudsend, Wouterswoude F
Wysi Le Pont-de-Gy Wijchel F
Widenes Witternesse Wijdenes H
Wionval Vionval Wijnaldum F, Wijndeham,

Wijnemeer G
Wints Vins Wijnjeterp, Wijns F
Witque Wittes Wijtgaard, W ijtwert F
Wytsand Wissant Wijzend (2x) H

Ysel Isel-lez-Hameau Ylst F
Amude mond van de Aa IJmuiden H
Epilol Les Pilottereries Ypecolsga F
Isberghe Isbergue Ysbrechtum F
Isinggehem Echingen Ysgum, Ytsum F
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Sandenfilde

Sandgat
Sereicort
Zutbrouc
Zunestiq
Zurke
Zwijnaart
Zeiltum
Sees

Saint-lnglevert

Sangatte
Sericourt
Zutbrouck
Zunesticq
Surques
Suinart
Zeltum
Setque

Zand (2x) H, Zanden G, Zand-
buren F, H, Zandeweer, Zand-
hoogte G, Zandhuizen F, Zand-
voort, Zandwerven H
Zandgast F, Sanegeest, Sanen H
Zeerijp G
Zuidhorn G
Zunderdorp H
Zurich F
Zweins F
Z ijld ijk  G
Zijsterburen F

Konklusies

De konklusies uit deze massale doublures en transplantaties tussen F rans V laanderen en Fries
land liggen voor het oprapen. Zij zijn:
1. W at zijn naam , bevolking, streeknaam , p laatsnam en en zelfs riviernam en betreft, is het ne
derlandse Friesland de vrucht van een migratie uit Frans Vlaanderen. Een paar doublures zouden 
niets hebben betekend. D it overweldigend aan ta l getransplanteerde nam en laat niet de minste 
twijfel m eer bestaan over de werkelijkheid van de m igratie. N iem and zal haar in omgekeerde 
richting durven leggen, aangezien de frans-vlaam se p laatsen  en nam en al eeuwen lang beston- 
den en de transplantaties naar Friesland pas in de 1 le eeuw beginnen. H et veronderstellen van 
een m igratie in omgekeerde richting zou trouw ens recht tegen alle historische haren instrijken, 
daar de populatie, de exploitatie en kultivatie van de bodem , de ku ltuur en het bestuur van 
westelijk E uropa alle van zuid naar noord zijn gekom en. U trecht is al lang afgeschreven als cen
trum  en vertrekpunt van de christianisatie en de kultuur. De meeste historici hebben deze fabel 
laten vallen, natuurlijk  weer stilzwijgend om dat zij het vertikken toe te geven en overeenkom - 
stig de regels van wetenschappelijk fatsoen te publiceren, da t zij do o r mijn boeken to t het nieuwe 
inzicht gekom en zijn.

Er m oeten vijf zaken goed w orden opgem erkt:
a. Ten eerste beweer ik niet, dat al deze 1030 plaatsnam en ineensen totaal bij de eerste migratie- 
golf u it F rans V laanderen zijn m eegebracht. Ik kom  d aar straks op terug. Om de kwestie volle- 
dig op te helderen is het nodig, uit de voorafgaande lijst de eclatante gevallen van transplan- 
tatie te lichten, namelijk de volledig identieke namen tussen Friesland c.s. en F rans V laanderen. 
De rest van de serie m oet w orden on tdaan  van zijn fries o f nederlands achtervoegsel, wat na
tuurlijk volstrekt noodzakelijk is om  de stam te vinden, en dan  blijkt de stam  ook  een voile 
doublure te zijn van een frans-vlaam se naam  en derhalve een geval van transplantatie. Een 
plaatsnaam  w ordt immers niet bepaald do o r een willekeurig achtervoegsel zoals -um , -werd of 
-weert, -huizen of -zijl, doch door de stam van het woord. Overigens behoeft m en de nam en niet 
van hun  achtervoegsel te ontdoen, daar deze even on-nederlands zijn als de voile p laatsnam en 
en buiten het friese gebied dan ook nergens bij nederlandse p laatsnam en als achtervoegsel voor- 
kom en. Zij zijn: -bert o f -berd, -buren, -da, -deel, -em, -gest, -go, -gunne, -ham , -haule, -hor, 
-inga, -ketil, -lagen, -littens, -m a, -m ieden, -rijp, -um , -valle, -w ierd o f wyrt, -zwaag en - zijl. 
Lichten we uit de lijst de volledig identieke gevallen, dan levert dit een respektabel aan ta l op. Ik 
geef deze eerst, om daarna de konklusies te trekken:
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Abbega Essen
A bbinga Exm orra
Adrichem Ezinge
Allinga Faddens
A ltena Fimel
A ndla Fitze
A ndringa Fivel
Asinga Follega
Aysma Folsgare
Baflo Fonnen
Bamestra Fons
Band Foxhol
Barthlehiem Fraam til
Bayema Friens
Beers Frittem a
Beerta Froskepolle
Beets Fijlens
Beima Fijm ar
Beslinga Fyns
Bieren G aast
Blija Gamles
Bons G auw
Boorne Geins
Borg G lim m en
Bourtange Godlinse
Briefketil G oenga
Bril G oins
Bronnens Goslinga
Bud G ouw
Buirte Grevingen
Burch Grind
Burd G roet
Busch G roep
Buttinga Groeve
C oum G rouw
Deel H aaks
Dellen Halen
Diek H am
D onia H am eren
D oniaga H am ingen
D ourum H am m ink
D oyum H ander
Edens H anetang
Echten H ankem a
Eewer H ar
Eextra H arger
Elba H arich
Elens H arkem a
Ens Harlingen
E num atil H arns

H arsens K ubaard
H aule Laard
H aver Langelille
Heeg Laquert
H eemen Laude
Heemste Lauwers
H elder Leegte
H elpen Leek
Hem Leens
H em m en Leermens
H em pens Leeuwarden
H ennard Lellens
Heveskes Lemm er
H iaure Leppa
H ichtum Lettelbert
H idaard Liauckem a
H oek Liede
H oelem Lies
H ogt Limmen
H om m erts Lingen
H ondinga Lioessens
H optille Littens
H orne Loenga
H orren Louten
H ors Luidem
H ucht Lula
Huins Luxwoude
H ijlaard Lyons
Idaard M aarsch
Idsega M akkinga
Ikem a M am ert
Jarringa M arquette
Jerden M arssum
Jet M edent
Kalslagen M erum
K atham M iddelie
K atlijk M ockem a
K attenberg M orige
K atuin M orra
Keege M unnekei
Keins Mijzen
Keern Neck
Kletten Nes
K linckem a Nuis
K luird Oele
K olham O ldephaert
K ooten Onsta
Koijen Onval
Koyfenne O ostergo
K rook O ostinge
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Osthem Sexbierum
Oudega Sippens
Ouwster-Hille Solkema
Oxwert Sonnega
Paesens Sopsum
Peins Sorrem orra
Pekela Spanga
Peperga Speers
Petten Spriens
Piaam Spijk
R anum Stedum
Rauwerd Stiem
Reide Stiens
Rekere Stroe
Ried Swin
Rilland Teerns
Rohel T erbant
Saaksum Teridseert
Saard T ernaard
Sandfirden Terw upping
Saunlean Terzool
Sauwerd Texel
Scheemda T horneburg
Schettens Tibben
Schingen Tieke
Sellingen Tinallinge

Tirns Weesp
T jaard W eper
Tjuchem W estergo
T olbert W esthem
T ronde W etzens
Twisk Wier
Tzum W ieringen
U bbena W ilaard
Ulgersm a W indas
U lsda W inkel
U ngabuur W irdum
Ursem W irns
U squert W itm arsum
Valem W omm els
Valge Wolvega
Valingen Wijchel
V ertrap W ijdenes
Velsen W ijnaldum
V lagtwedde Wijns
V ochteloo Wijzend
W acken Ypecolsga
W aaxens Ysgum
W arffum Zand
W arns Zurich
W edde Zweins
Weere

H et zijn 303 volledig identieke p laatsnam en, die in F rans V laanderen en Friesland c.s. voile 
doublures vorm en. Eenieder kan in de eerste nam enlijst de plaatsnam en ontdoen  van hun  friese 
achtervoegsel, en dan ziet hij weer enige honderden  identieke nam en. H et is niet nodig daarvan 
een lijst te m aken. De meeste stam m en zijn p u u r romaans, in elk geval niet germ aans o f neder- 
lands, daar de woorden in het germ aans o f nederlands geen betekenis hebben, en de Friezen niet 
verondersteld kunnen worden zo’n m assa plaatsnam en zonder betekenis te hebben uitgedacht.

b. M en zou kunnen veronderstellen da t in F riesland, behorend to t hetzelfde taalgebied als Frans 
V laanderen, dezelfde of ongeveer dezelfde nam en zijn on tstaan . Deze veronderstelling gaat al 
niet op om dat de plaatsnam en, ofschoon d o o r G erm anen overgebracht en reeds enigszins ge- 
germ aniseerd, nog altijd  een duidelijke romaanse signatuur hebben, die in Friesland niet kan 
zijn ontstaan . D aar kom t nog bij d a t men deze nam en nergens elders in Nederland aantreft. Het 
w ordt dan een torenhoge opeenstapeling van toevalligheden, nam elijk d a t toevallig wel honder
den frans-vlaam se doublures in Friesland on ts taan , en toevallig geen enkele van deze in de rest 
van N ederland. H et is al volledig uitgesloten, dat dit toeval ook de grote en belangrijke doub lu 
res zou hebben om vat: Frisia naar F riesland, Am isia naar Eems, Albis naar Elbe, W isurgis naar 
W eser, Lauvichi naar Lauwers, O strachia n aar O ostergo; W estrachia naar W estergo, Lewarde 
naar Leeuwarden, Burdina naar B oorne ,D okhem  n aar D okkum . D it zijn duidelijke transplan- 
taties, w aarbij de veronderstelling van toeval een onhoudbare  zaak is.

c. Bij deze veronderstelling w ordt over het hoofd  gezien, da t p laatsnam en in Friesland voor de
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1 le eeuw to taal onbekend zijn. Im mers, er is geen enkele bekend. De nam en: O ostergo, W ester- 
go, W arffum , D okkum , Boorne en H elwerd lagen in F rans V laanderen en zijn pas na de m igra
tie gedoubleerd. Overigens had  het de historici en de historisch geografen al lang duidelijk m oe
ten zijn gew orden, dat een landschap met ’n stuk of zes aanwijsbare plaatsen niet ons Friesland 
kan zijn geweest, daar in de bronnen Frisia g ed o k um en teerd isdoo rca . 1600 plaatsnam en. Men 
kan dus zoveel veronderstelling m aken als men wil, het feit van de nam en-transplantaties valt 
niet meer te ontkennen.

d. E r zijn wel naam sverklaringen en etym ologien geprobeerd. H et meest klassieke voorbeeld 
is A agdorp , dat men zegt afgeleid te zijn van A agten-, A gaten- en dan  zou duiden op het patro- 
naat van o f de devotie to t St. A gatha. H et gaat echter niet aan  kunstm atige vorm en te fanta- 
seren, die nergens in de bronnen te vinden zijn en dus niet hebben bestaan, om zo een uit de duim  
gezogen etym ologie te poneren. De Vries heeft in zijn “ Etym ologisch W oordenboek” slechts 
een klein deel van de friese nam en opgenom en, nam elijk 230 in totaal, terwijl de rest ontbreekt. 
Opvallend m aar ook veelzeggend is, dat de overgeslagen nam en ju ist die zijn met de sterkste 
romaanse signatuur. Met andere w oorden: die kon De Vries niet als nederlands o f fries woord 
thuis brengen. Van de 230, die hij wel geeft, laat hij het m erendeel afhangen van een persoons- 
naam , wat op zich al onjuist is om dat dit de al te goedkope oplossing van de naam kundigen is, 
veel te veel gehanteerd, w anneer zij niets zinnigs over een p laatsnaam  te berde weten te brengen. 
In de onderhavige gevallen is het dubbel onjuist, om dat de frans-vlaam se identieken beslist niet 
van een persoonsnaam  zijn afgeleid. De ruim  800 plaatsnam en in Friesland, w aarvan De Vries 
geen verklaring wist te vinden, zijn derhalve niet in Friesland of H olland on ts taan , en dit kel- 
dert de bovengenoem de veronderstelling volledig, die trouw ens al ten onder is aan  onaanvaar- 
bare toevalligheden. De enkele gevallen, w aar De Vries een redelijke naam sverklaring geeft 
vanuit een geografische of topografische bijzonderheid, gelden som s evenzeer en onverkort bij 
de frans-vlaam se nam en op hun eigen p laats (een naam  als M arrum  houdt in beide talen ver
band met w ater), ofschoon ook de gevallen legio zijn w aar de frans-vlaam se nam en een geheel 
andere afleiding hebben dan hij voor de friese doublures presenteert.

e. Im m ers, de ge'importeerde nam en zijn sinds de 1 le  eeuw niet altijd onveranderd gebleven, al 
ziet m en over het algemeen dat zij slechts weinig zijn geevolueerd, ook weer om dat het vreemde 
w oorden waren, die niet uit de gewone taalschat w aren on ts taan . V anzelfsprekend hebben som - 
migen ervan ook een volks-etym ologische invloed en verandering ondergaan. H et meest m ar- 
kante voorbeeld hiervan is Stynsgea. Deze naam  was een transp lan tatie  van Steinsgat - heden 
Stenegat, m aar op een gegeven ogenblik werd Styns- als een afkorting  van A ugustinus opgevat, 
w aarschijnlijk doo r de invloed van een room s klooster, en on tstond  de naam  A ugustinusga, die 
de eerste naam  verdrong. H et spreekt ook vanzelf, dat na deze ontdekking van de nam en-trans- 
p lantaties de friese nam en opnieuw  onderzocht m oeten w orden, daar de vroeger gegeven af- 
leidingen en etymologieen geen enkele w aarde m eer hebben, tenzij in die gevallen, w aar aan- 
getoond kan worden dat zij zijn on tstaan  vanuit de friese taal en op de au tochtone bodem.

f. H et gaat natuurlijk  helem aal niet aan , om met een paar voorbeelden die mogelijk - wat ik ook 
open laat - van zuiver friese oorsprong zijn, de m assa van de getransplanteerde nam en tegen te 
spreken, die beslist niet van friese origine zijn en alleen als ge'importeerde namen verklaard  kun
nen w orden. De im port is geschied in een tijd, toen de naam kundigen nog niet bestonden en dus 
geen onjuist kom m entaar op de honderden doublures konden geven. Bijna 10 eeuwen later 
hebben zij het verschijnsel van de doublures en de transp lan taties nog niet opgem erkt, zodat er 
geen enkele behoefte is aan een voorbarige u itspraak . Sinds 1955 heb ik tal van nam en-doublures 
gesignaleerd en voortdurend erop geham erd, d a t d it een der belangrijkste onderdelen en oor-
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zaken van de historische m ythen is. In plaats vand itp ro b leem  aan tepakken  en to t o p debodem  
uit te zoeken, worden de doublures to taal genegeerd en gaat m en gewoon doo r m et de foutieve 
lokalisaties, zoals bijvoorbeeld d o o r Blok halsstarrig  w ordt volgehouden m et Lebuinus en 
Ludger. W ant ziet U , indien hij de doublures aan raak t, m oet hij ze oplossen, en dan m oet hij 
met k racht van argum enten en bewijzen aan tonen  dat het M arklo van Lebuinus niet Merck- 
Saint-Lievin is, no ta  bene vandaag noggesigneerd m etde  naam  van de heilige. Dus: weg met die 
doublures en ze vooral aan  het nederlands publiek onthouden , anders kom t dat publiek op de 
gedachte Blok niet m eer te geloven.

2. F riesland c.s. is het Tweede Frisia. L aat men deze term  invoeren zodat iedereen weet w aar- 
over het gaat, en de gegevens van de beide F risia’s beter uit elkander w orden gehouden dan tot 
heden gebeurde. Het Tweede Frisia w ordt in het begin van de 1 le eeuw geboren en doet dan zijn 
intrede in de hollandse geschiedenis. K laar en afdoende is nu ook aangetoond, d a t het geen 
voorgeschiedenis van meer dan 10 eeuwen heeft gehad. Bij de stichting van het graafschap H ol
land en het bisdom U trecht, die beide tegen het m idden van de lOe eeuw uit de lucht vallen, is 
geen sprake van Friezen. In de hollandse geschiedenis w orden zij voor de eerste keer genoem d 
w anneer D irk I van H olland (993-1039) friese kolonisten aan trek t om de waterweg te beheersen 
en de bisschop van U trecht afbreuk te doen d o o r het opeisen van grondgebied, gepaard  gaande 
met m ilitaire agressie, onder andere in het M erwede-gebied. Een der versterkingen was de ne- 
derzetting te Wijk bij D uurstede, welke M unna heette. Deze heeft de R.O.B. aangezien voor het 
karolingische D orestadum , dat evenwel A udruicq  was. Een pikante bijzonderheid is dat de 
Friezen de naam  van M unna ook uit F rans V laanderen hebben m eegebracht, nam elijk van 
Monnecove tussen Tournehem  en Eperlecques, welke p laats veel kans m aakt de plek te zijn ge
weest der abdij van St. W illibrord. Het is wel w rang dat vorige bew oners van M onnecove wer
den ingezet om de bisschop van U trecht te bestrijden. De nederzetting M unna is in 1018 op be
vel van de keizer vernietigd. Het verhaal van A lpertus van M etz is boven gegeven, zie teksten 
384-387. De naam  M unna voor de nederzetting, die nu bevestigd is door de m assa andere ge- 
transplanteerde nam en, vorm t weer een bewijs dat W ijk bij D uurstede het karolingische D ore
stadum  niet is geweest.

Na 1018 horen we een tijd niets m eer over de Friezen, m aar ineens blijkt Friesland een begerens- 
w aard objekt te zijn gew orden voor de g raaf van H olland en de bisschop van U trecht. De Frie
zen hebben zich stevig in hun nieuwe land gesetteld, w aar zij b lijkbaareen  goed bestaan hadden 
gevonden. Net zo weinig als in het Eerste Frisia voelden zij in het Tweede enige aspiratie op het 
politieke vlak. H un hoge opvatting  van vrijheid en hun individueel bewustzijn w aren zelfs zo 
g roo t dat niem and onder hen de kans kreeg zich op te werpen als heer of g raaf van Friesland. Zo 
konden zij geen partij bieden, toen de expansies en de agressies van H olland en U trecht begon- 
nen. Die feiten zijn bekend. Zij hebben niets uit te staan  m et het Eerste Frisia.

3. E r dient derhalve radikaal gestopt te w orden m et ook  m aar iets van het Eerste Frisia in Fries
land te leggen. En aangezien de m isgrepen, die met dat Frisia bedreven zijn, de kern van alle his
torische mythen van N ederland vorm en, zijn die m ythen inclusief die van Nijmegen opgelost. 
De bew erkers van het B ronnenboek hebben terdege begrepen uit welke hoek de wind zou ko- 
men. Zij citeren daarom  welgeteld twee teksten over Frisia (nrs 50, 58) en slaan er een paar hon- 
derd met 1600 gegevens over, w aardoor zij zich nogm aals blootgeven als fragm enten-happers 
die alle tegenbewijzen verduisteren. De score van het B ronnenboek, die in vorige hoofdstukken 
op 2100 uitkw am , bedraagt nu 4730.
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4. V laanderen, het Eerste Frisia, m oet even radikaal ophouden m et het afliegen van de klare 
w aarheid. De w eerstand tegen mijn stellingen is e r groo t, natuurlijk , om dat de universiteiten 
van Leuven, G ent en Rijssel niet kunnen verw erken dat ik gezien heb wat zij hadden moeten ont
dekken. D aar w ordt ook gretig de onw aarheid in het leven gehouden, voortdurend aangestookt 
en verder verspreid overeenkom stig het voorbeeld van Gysseling, dat ik op het punt van naam s- 
verklaringen, determ ineringen en etym ologie m aar ’n potje ervan m aak. Nu blijkt dat Gysse
ling volkom en parallel loopt met de nederlandse historici, die 1600 plaatsnam en van en over 
Frisia verduisteren alsof het niets is, terwijl deze ju ist de klinkklare bewijzen bevatten da t Frisia 
voor de lOe eeuw in V laanderen lag. De doublures tussen V laanderen en F riesland, die toch zo 
doorzichting zijn als glas, heeft hij volledig gem ist, w aardoor eens en voorgoed bewezen is dat 
zijn m ethode van onderzoek niet heeft gedeugd. Im m ers, w anneer Gysseling deze m assa dou
blures had opgem erkt, zou hij beslist begrepen hebben da t d aa r een enorm  historisch vraagstuk 
achter m oet steken, w ant zo ’n m assa doublures kan geen gril van de na tuu r zijn.

5. Blok heeft het w aandenkbeeld ingevoerd, d a t er voorheen twee F risia’s w aren, nam elijk F ri
sia C iterior en Frisia Superior. D it m oet w orden rechtgezet, anders on tstaa t misschien een 
nieuwe fabel, die bij sommige schrijvers al de kop begint op te steken, nam elijk d a t F rans V laan
deren of Zeeland het ene Frisia vorm de en het nederlandse Frisia het andere Frisia Superior. 
Blok schijnt C iterior in Zeeland te willen leggen, een gebied da t voor de 1 le  eeuw niet bestond, 
zodat die lokalisatie een geografische en stratigrafische misgreep is. Tekst-kritisch is zij dat al 
evenzeer. De term Frisia C iterior is door de Engelsm an Beda gebruikt. Hij bedoelde gewoon: 
Frisia d aar vlak bij ons, aan de overkant van de zee, wat de betekenis van “ c iterio r” is, en wat 
zeer ju ist is d aa r het Eerste Frisia recht tegenover Engeland lag. N och bij hem , noch bij enige 
andere schrijver stond daar een Frisia Superior tegenover; in d a t geval zou hij Inferior hebben 
geschreven. De term  Frisia Superior is een uitvinding van Blok en komt dan ook nergens in de 
bronnen voor. Hij weet dat ook, getuige het feit dat hij geen enkel citaat van zo ’n verm elding 
geeft. Hij zw aait alleen wat met een dubbelbeeld, teneinde zuidelijke gegevens over Frisia toch 
weer aan Friesland te kunnen vasthaken.

6. Er valt geen zinnig woord te zeggen over de tijd da t de m igratie vanuit F rans V laanderen naar 
Friesland heeft geduurd. A an de hand van deze regen van getransplanteerde nam en kan even- 
wel w orden verondersteld d a t zij plotseling en ineens is geschied, w aarbij dat “ ineens” best over 
tientallen jaren  kan hebben gelopen. H et be tro f een bezetting van nieuw land, d a t is duidelijk. 
D at was verre van b ru ikbaar en kultivabel in zijn geheel. De gronden zijn daarna  aanzienlijk 
uitgebreid doo r afw atering en bedijking. H et is dan ook  uitgesloten, dat de eerste golf van immi- 
granten meteen 1030 nieuwe plaatsen zou hebben opgeleverd. Z ou men d a t aannem en, dat zou 
het betekenen, dat na de eerst aangekom en bevolking geen sprake m eer is geweest van nieuwe 
ontginningen o f een groei van de bevolking, en d it m ag men a priori verwerpen. Later, toen 
Friesland ingevoegd was in het graafschap H olland  en het bisdom  U trecht, zal een im m igratie 
op de schaal van de eerste wel onm ogelijk zijn geweest. H et is, voorlopig althans niet uit te m a
ken welke p laatsen er het eerst w aren en welke later zijn gesticht. M isschien kan de hoogte van 
de gronden op dit pun t aanwijzingen geven, natuurlijk  niet de hoogte van de terpen, die kunst- 
matig zijn, doch de hoogte van het geschapen land. Bij de latere stichtingen van nieuwe plaatsen 
zijn ook nam en uit het m oederland gegeven, weer een norm aal verschijnsel dat overal ter wereld 
bij nederlandse nederzettingen aan te wijzen is. De hang n aar het m oederland kan nog genera- 
ties lang doorw erken, zeker bij een volk als de Friezen, d a t een hoge opyatting  van eigenheid 
had.

7. Er m oeten bijzondere faktoren  in het spel zijn geweest, dat de Friezen zo m assaal uit hun  land 
trokken. D aar de geschreven bronnen hierover niets bevatten, kan alleen getracht worden het

470



probleem  van enkele kanten te benaderen. E r is wel eens verondersteld, d a t de transgressies en 
eenmalige grote w atersnoodram pen een deel der bevolking van V laanderen hebben verplicht 
naar elders te verhuizen om dat hun  gronden verdw enen o f onbru ikbaar waren. D och dit kan 
voor de im m igranten van Friesland niet o f m aar zeer betrekkelijk worden aangenom en, daar de 
m eegebrachte nam en van plaatsen, die n aar alle w aarschijnlijkheid ook de plaatsen  van her- 
kom st w aren, vrijwel alle in het hoge to t zeer hoge gebied tussen Boulogne en A trecht liggen, 
Een m igratie omwille van een w atersnood is m.i. uitgesloten. In een klein aan ta l gevallen kan 
het misschien w orden aangenom en, nam elijk van p laatsen uit de omgeving van Rijssel. Ik  denk 
integendeel dat de regressie na de transgressie (nl. het terugtrekken van de zee van het land en 
het lager worden van het zeeniveau) een rol heeft gespeeld. Toen in de lOe eeuw het zeeniveau 
daalde en de kust doo r de duinen werd gesloten, verviel als eerste de funktie van D orestadum  - 
A udruicq  als haven. D it heeft zonder twijfel invloed gehad op de in frastruk tuur van de streek. 
Een ander verschijnsel was, dat de friese wol- en lakenhandel d o o r de konkurrentie van Enge- 
land sterk was achteruitgegaan. H et spreekt vanzelf, d a t die handel, over de gehele toenm alige 
wereld bekend, in het Eerste Frisia thuishoort. Een ander gevolg van de regressies en het dalen 
van het zeeniveau was, dat ook het peil van de rivieren zakte, wat een na tuurram p en ook eko- 
nom isch verval veroorzaakte, die men m eer en m eer doo r franse historici gesignaleerd ziet, en 
die zij inderdaad wijten aan  het verval van de rivieren. V oor sommige plaatsen was de rivier de 
levensader, hier doo r de handel, d aa r do o r de scheepvaart o f m olens, visvangst o f andere be- 
drijvigheden. D at verval van de rivieren is op verschillende p laatsen funest geweest voor het 
milieu, d aa r op menige p laats een proces van landerosie aan  de gang werd gezet, d a t soms op 
korte term ijn een streek kon verarm en, De vicieuse cirkel was er gauw: bij voorbeeld het onoor- 
deelkim dig kappen van bossen, w aardoor veel beken verdw enen die voorheen de rivieren ge- 
voed hadden. En dan  treedt bij de verarm ing van de streek al vlug een overbevolking op, tem eer 
om dat die niet meer zoals in het verleden regelm atig werd gedecimeerd. A ndere faktoren  zijn 
ook aan  te wijzen. Frans V laanderen was al lang de w rijfschaal tussen F rankrijk  en D uitsland. 
De eerste g raaf van V laanderen had do o r zijn verzet tegen de N oorm annen aan  beide rijken een 
graafschap ontfutseld. H et was een om streden gebied, dat de m achtigen nog liever aan  een an 
der dan  aan elkander gunden. Toen hij stevig gevestigd was, begon hij F rans V laanderen met 
harde hand onder zijn gezag te brengen. D at was v o o rde  Friezen, die de vrijheid en de onafhan- 
kelijkheid hoog in het vaandel hadden staan , al reden genoeg om  de biezen te pakken. D at zij 
in het Tweede Frisia uiteindelijk toch op de koffie kw am en... och, d a t is menige em igrant over- 
kom en. W aarschijnlijk zal men de verklaring van de friese em igratie niet in een konkrete oor- 
zaak of aanleiding m oeten zoeken, d aar het m eer voor de hand  ligt dat zij bevorderd is gewor
den d o o r een sam enstel van faktoren.

8. Laten we hierbij niet vergeten hoe de eerste Friezen in N ederland opduiken. Zij waren door 
D irk  II aangetrokken om de bisschop van U trecht afbreuk te doen in het bezetten van nieuwe 
gronden, die beide partijen voor zich opeisten. In het noorden was een groot gebied nieuw te 
voorschijn gekom en, voor het merendeel een w addengebied, w aarin al grote partijen  direkt 
bru ikbare gronden lagen. De g raaf van H olland had niets aan  da t lege land; het kon alleen tot 
vrucht w orden gebracht doo r populatie en exploitatie. In H olland  zelf waren nog te weinig 
mensen om dit aan  te pakken; die er w aren, hadden zich ergens genesteld en waren niet van plan 
zo vlug weer te verstekken. Dus m oest de bevolking van Friesland van elders w orden gehaald, 
zodat het waarschijnlijk is d a t de g raaf van H olland de im m igratie van frans-vlaam se Friezen 
heeft bevorderd, als hij ze al niet helem aal in gang heeft gezet.

9. De vestigings-geschiedenis van het lage N ederland loopt geheel parallel met de opkom st van 
Friesland. Zeeland is vrijwel gelijk aan  F riesland, zowel in tijd als in m anier van opkom st. Al
leen ligt dit vol met west-vlaamse nam en, om dat hier niet d irek t een migratie op grote schaal
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heeft p laats gevonden, doch om dat de bedijkingen door V lam ingen werden aangepakt en uit- 
gevoerd, w at zijdelings dan toch weer im m igratie van nieuwe mensen m et zich bracht. Over- 
ijssel, D rente, G elderland en het zandgronden-deel van B rabant w aren oudere gebieden, die 
slechts een dunne spreiding van bevolking hadden, te weinig in elk geval om  de nieuwe gebieden 
van H olland en U trecht in bezit en in kultivatie te nemen. Deze zijn ook bevolkt m et nieuwe 
mensen, waarschijnlijk uit het oosten en u it W estfalen. M isschien kan een onderzoek n aar mo- 
gelijk getransplanteerde plaatsnam en ook hier m eer k laarheid brengen. Bepaalde doublures 
tussen het land van M unster en Overijssel liggen al voor het grijpen. Zo is o o k d e  grootste fabel 
in de hollandse geschiedenis weerlegd, nam elijk de bewering die als ’’absolute historische zeker- 
heid” w ordt verkocht, dat er tussen de 3e en de lOe eeuw een geografische, stratigrafische en 
derhalve ook historische kontinu'iteit zou hebben bestaan. De twee eerste hebben niet bestaan, en 
zonder deze is het aannem en van de historische kontinu'iteit een farce. Ik g eefh e t toe: mijn beeld 
van de ware opkom st van N ederland is heel wat nuchterder dan  de gangbare verhalen. M aar 
aangezien nuchterheid de tendens van de 20e eeuw is, meen ik ook hier de “ W are Kijk O p” ... te 
hebben.

10. H et Tweede Friesland om vat de kop van N oord  H olland, de eilanden, Friesland vrijwel ge- 
heel en een groot deel van G roningen. O m dat het grootste deel van dit gebied zowel natuurlijk , 
struktureel en bestuurlijk eruit sprang, kreeg dit de naam  van Friesland. De provincie mag met 
recht deze naam  opeisen ,doch geen exclusiviteit claimen op het “ Fries zijn” , daar de twee ande
re streken evenveel recht daarop  hebben.

11. D e oude naam  van het Eerste Frisia ging niet meteen verloren. De bronnen wemelen nog 
lang van verm eldingen met Frisia, die zonder de m inste twijfel op V laanderen betrekking heb
ben. D at d uu rt to t ver in de 13e eeuw. Het verschil tussen de beide F risia’s trad  niet op de voor- 
grond, reden dat het ook niet werd opgem erkt, om dat Frisia in V laanderen in feite een afslijtend 
geografisch begrip was gew orden, w aartegenover geen staat- o f volkenkundige inhoud meer 
stond. De Friezen waren in V laanderen opgegaan, zoals tientallen germ aanse en gallische stam 
men in dezelfde streek al lang in nieuwe verbanden en ook  onder nieuwe nam en van streken en 
plaatsen waren opgelost. De nog resterende Friezen zijn in V laanderen opgegaan. D aar was de 
naam  V laanderen, afgeleid van het Flevum, al sinds het einde van de 9e eeuw de titel geworden. 
Een opzettelijke verdringing van de naam  Frisia heeft niet plaatsgevonden. Bij deze rekonstruk
tie kan  men wel in V laanderen duidelijke relikten van de Friezen aanwijzen: een hoge vrijheids- 
zin en een groo t gevoel voor onafhankelijkheid, die het durfden opnem en tegen de machtige 
Leliers en H absburgers. Die drang to t vrijheid en onafhankelijkheid leidde ook to t de sterke 
positie van de vlaamse steden, die op het p un t van de vrije burgerrechten en het vorm en van een 
nieuwe stand  van vrije steden in menig opzicht de spits hebben afgebeten van een geheel nieuwe 
ontw ikkeling. L aat V laanderen zich dit bew ust w orden. Het is im mers ongehoord , dat het zich 
door de Fransen en de H ollanders een m inderw aardigheidskom plex heeft laten aanpra ten . Het 
is nog meer ongehoord, dat de “officiele” geschiedenis van V laanderen w ordt begonnen in de 
16e eeuw, alsof de toen voorgevallen scheuring het k laps tuku it die geschiedenis zou zijn geweest. 
V laanderen heeft een voorgeschiedenis van 20 eeuwen. Even onjuist is de opvatting, dat in de 
16e eeuw Groot Nederland zou zijn verscheurd in twee delen. H et begrip G roo t N ederland is een 
fiktie, d aar N ederland belangrijke bestanddelen van zijn bestaan en zijn eigenheid van Frans 
V laanderen en V laanderen gekregen heeft, en het een kolfje n aar de hand van de H ollander is 
om d a t alles als zijn eeuwig en au thentiek  bezit te claim en, terwijl de historische ontw ikkeling 
precies om gekeerd heeft gelopen. N iem and schijnt zich gerealiseerd te hebben, dat de naam 
Nederland een uitvinding uit het begin van de 19e eeuw is, w aardoor het al helem aal onverant- 
w oord is voor die tijd met een begrip “ G ro o t N ederland” te spelen.
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12. V oor m ijn doel heeft het geen zin om na te gaan uit welke streek van Frans V laanderen be- 
paalde groepen em igranten n aar een bepaalde streek van H olland, Friesland of G roningen zijn 
gekomen. In de p laatsnam en zitten aanw ijzingen, dat de im m igratie van Friesland voornam e
lijk u it de streek rond Boulogne kw am , terwijl die van G roningen m eer plaatsen in de richting 
van Rijssel, Kam erijk en D ouai lijkt te bevatten. D it kan wellicht betekenis hebben voor het feit, 
dat G roningen en Friesland qua taal en geaardheid van de mensen uit elkaar zijn gegroeid, zo- 
ver zelfs dat sommige Friezen het “ Fries zijn” van G roningen in twijfel trekken.

13. H et meest frappante in deze m aterie is, d a t de geemigreerde Friezen niets, geen w oord, geen 
gedachte o f zelfs m aar een toespeling op St. W illibrord, St. Bonifatius o f St. Ludger hebben 
m eegebracht, figuren w aarvan zij in hun m oederland ongetwijfeld hebben gehoord. D at treft 
nog m eer, om dat kort na de im m igratie van F rans V lamingen in Friesland hun nieuwe land vol 
blijkt te liggen m et parochiekerken en kloosters, w aar evenmin iets over de heiligen van Frisia 
te signaleren is: geen kerk, geen patroon  van een parochie o f k looster, geen v ie ringvanofdevo- 
tie to t een van die heiligen. St. W illibrord w ordt pas in de 12e eeuw in U trecht bekend en daar 
aarzelend aanvaard  als de eerste bisschop van de stad. St. Bonifatius w ordt doo r een schrijver 
uit U trecht pas in de 14e eeuw m et D okkum  en Friesland in verband gebracht. De Friezen zelf 
hadden nog nooit over hem gesproken, m aar zij zagen de centjes blinken, al m oesten zij zich 
de heiligschennende m oord op een bisschop laten aansm eren. M aar wie weet! misschien kon 
dat ertoe bijdragen dat de bisschop van U trecht met wat m eer eerbied en reserve tegenoverhen 
kwam te staan. In elk geval: deze mythe ging erin als koek. En toen dat eenm aal was gebeurd en 
de oude bronnen w oorden en nam en bevatten die het leken te bevestigen, was to t “ absolute his
torische zekerheid” verheven dat Friesland het oude en authentieke Friesland was. Im m ers, uit 
k racht van de migratie w aren de nam en D okkum  en Boorne, op welker oever Bonifatius was 
verm oord, e r ook  terecht gekomen.

14. Toen Theofried van E chternach om streeks 1100 ’n leven van St. W illibrord schreef aan  de 
hand van het eerste leven door A lcuinus, kende hij de juiste streek van St. W illib rord’s aktivitei- 
ten niet. O f kende hij ze wel; want in zijn w erk zitten aanwijzingen dat hij de streek van G rave - 
lines en V laanderen persoonlijk heeft bezocht. H et is echter m oeilijk ach te raf te bewijzen, dat 
hij welbewust fraude heeft gepleegd doo r tegen beter weten in de w aarheid te verdraaien. Er 
mag dan ook  eerder w orden aangenom en, d a t hij zo gebiologeerd was doo r de naam  van T rai- 
ectum voor U trecht, dat hij niets anders m eer kon denken dan da t dit het T raiectum  van de 
bisschopszetel van W illibrord moest zijn. U trecht heette gew oon UIT-REK, een strook  land, 
buiten gelegen, in eerste instantie w aarschijnlijk nog als eiland bestaand. Dezelfde uitgang -rek 
vindt men in tal van andere nederlandse plaatsnam en terug: D ordrech t, Zw ijndrecht, W oens- 
drecht en vele andere. In al deze gevallen betekent het achtervoegsel -rak , -rek of -rik hetzelfde. 
De volksetym ologie m aakte er “oversteek, overzet over w ater” van, wat al geheel v o o rde  hand 
lag per definitie van de naam , w ant een rak  ligt altijd bij w ater. U it-Rek werd al vlug na zijn 
verschijnen gelatiniseerd in Traiectum, wat norm aal was om dat het de gew oonte was in latijnse 
oorkonden en teksten de inheemse naam  te latiniseren. Met ere was de juiste betekenis van Uit- 
Rek geheel weggedrongen, daar het w oord Traiectum  het aksent legt op de funktie van over- 
steekplaats. D it is alles: er bestaat geen enkele band  tussen dit T raiectum  en het oude Traiec
tum van St. W illibrord. Pas vele eeuwen la ter ontdek te  men, da t er ook een romeins Traiectum  
had bestaan, en om dat dit vanwege zijn friese raakpun ten  ook  met glans en wimpel op U trecht 
werd toegepast, werd een nieuwe mythe to t “ absolute historische zekerheid” verheven. Theo
fried van Echternach legde de link tussen W illibrord en U trecht; over Friesland spreekt hij nau 
welijks. Wel beweerde hij, d a t de graven van H olland de abdij van E chternach 25 kerken af- 
handig hadden gem aakt, die vroeger bezit van W illibrord w aren geweest. Er was geen woord 
van waar. M aar in 1157 claimden de opvolgers van Theofried van Echternach opeens 25 kerken
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in H olland. De g raaf van H olland en de abdij van Egm ond wezen die claim af. De bisschop van 
U trecht hield zich bij dit geschil afzijdig, om dat de slimme abdij van E chternach hem  had voor- 
gespiegeld dat de helft van deze kerken, in bezit van de g raaf van H olland, van hem  was. Een en 
ander werd gesteund met valse akten , die in E chternach aan de lopende band  werden gefabriekt.

H et was allem aal lariekoek. Im m ers, w anneer St. W illibrord werkelijk 25 kerken in het oude 
Frisia had gehad, dan m oesten deze ten eerste in Friesland liggen, en waren zij ten tweede bezit 
van het bisdom en niet van de abdij van Echternach, die ten derde in de tijd van St. W illibrord 
niet bestond. H et meest treffende bij al de claims, die Echternach vanaf de 12e eeuw links en 
rechts stelde, is dan ook d a t er geen enkele van F riesland bij is. D it valt geheel te verklaren. De 
dokum entaties van het bisdom  en van de abdij w aren al lang uit e lkaar gegroeid en hadden 
beide een eigen dwaalweg gevolgd: de ene n aar U trecht, de andere n aar Echternach. De oorkon
den van Eperlecques bevatten geen enkele naam  die in F riesland toe te passen was. D e doku- 
m entatie van het bisdom , neergelegd in het C artu larium  van Egm ond, was aan Echternach vol- 
slagen onbekend, en zij bevatte voor de g raaf van H olland en de ab t van Egm ond het bewijs dat 
de abdij van Echternach m aar wat aan het hengelen was. E chternach kreeg dus in H olland  geen 
voet aan  de grond, m aar ondertussen had het U trecht en H olland  de m ythe aangepraat dat St. 
W illibrord in U trecht gezeteld had. Die ging er overigens niet in als koek; het d uu rt to t de 14e 
eeuw alvorens zij in wat bredere kring was doorgedrongen. Ik begrijp niet, w aarom  men zo’n 
moeite heeft met het aanvaarden van deze duidelijke feiten. W anneer tussen de 7e en 12e eeuw 
de naam van St. Willibrord niet eenmaal in Nederland is gevallen, om  nog te zwijgen over het ont- 
breken van andere relikten o f sporen van zijn w erkzaam heid als eerste bisschop van d e  Friezen, 
houd t voor een nuchter historicus alles op. Vijf eeuwen tussen de feiten en de eerste verm eldingen 
van die feiten zijn onoverbrugbaar, en het w ordt puu r onw etenschappelijk brallen, w anneer 
men die vijf eeuwen zom aar overslaat alsof het niets is, onder het gelijktijdig verdonkerem anen 
van de massa frans-vlaam se bezittingen van het bisdom  T ournehem  en de abdij van Eperlecques. 
D at is geen brallen m eer, daar het riekt naar opzettelijke geschiedvervalsing.

15. Nu de herkom st van de friese nam en is opgeklaard , begrijpen we w aarom  er p laatsnam en 
tussen zitten, die ook in de bronnen zijn genoem d in verband met W illibrord, B onifatius, Ludger 
en W illehad. D at zijn de doublures: A m eland, Boorne, D okkum , H eilo, H elw erd, Lauwers, 
O ostergo, Stroe, Texel, Velsen, W arffum , W estergo en W ieringen. H unusga, een der vier stre
ken w aar Ludger bisschop was, mag hierbij niet w orden meegeteld, ten eerste om dat de deter
m inering ervan als H um sterland een slag m et de pet is, die ten tweede w ordt weerlegd doo r de 
afwezigheid van de vier streken in Friesland of G roningen. D e tw aalf doublures van plaatsnam en 
zeggen niets, om dat zij voor de 1 le eeuw niet in F riesland lagen. V oorheen hadden zij ook niets 
m ogen zeggen, daar die tw aalf in het niet verzinkenbij de 1600on tb rekendeende 1030getrans- 
p lanteerde namen, Bovendien had een nuchter historicus, en zeker een historisch geograaf die 
per definitie nog nuchterder m oet zijn, zich m oeten afvragen w aar i n ’s hem elsnaam  de 1600 
plaatsen en namen zijn, die door de b ronnen in o f in nauw  verband met Frisia w orden genoemd. 
Hij m ag zich niet bij de neus laten nem en doo r een klein aan ta l doorzichtige doublures. Hij 
m oet zich eerder afvragen: hoe zijn die p aar fragm entjes uit een to taal van 1600 hier terecht 
gekom en? W anneer Blok zich dit eenm aal serieus had afgevraagd, had hij zonder veel twijfel ook 
de andere doublures ontdekt. D an was hij de zaak van de m ythen op het spoor gekom en en had 
hij mij veel leed bespaard.
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16. V oor Deel III is een hoofdstuk over de transgressies aangekondigd. H et ligt gereed, al is het 
in feite overbodig geworden, daar d o o r de nam enlijsten van B atua en Frisia de zaak isgek laard . 
Frisia lag in F rans V laanderen. Traiectum lag te T ournehem . De abdij van St. W illibrord stond 
te Eperlecques en niet te Echternach. Dorestadum lag te A udruicq. W erethina heeft zijn eerste 
en authentieke situs te F rethun. De Batua lag in het land van Bethune. lets anders is er in H ol
land niet m eer voorde  lOe eeuw. De gehele m aterie van onze zogenaam de vroegste geschiedenis 
ligt in F rans V laanderen. H et gedaas over karolingisch Nijm egen, een fabel uit de 15e eeuw, kan 
geen enkel gewicht meer in de schaal leggen. In laag N ederland was derhalve NIETS, en aange- 
zien het volgens de natuurw etten  onm ogelijk is d a t ergens niets is, het befaam de Zwarte G at, 
kan enkel gekonkludeerd w orden dat er w ater was. Om de w aarheid helem aal recht te doen 
w edervaren, m oet van een Blauw G at gesproken worden.

DE TRANSGRESSIES

17. D e migratie van de Friezen is niet beperkt gebleven to t N ederland. In O stfriesland, N ord- 
friesland, Schleswig-Holstein, de omgeving van H am burg , Bremen en Em bden to t aan  de We- 
ser toe v indt men eenzelfde regen van getransplanteerde frans-vlaam se p laatsnam en. Het ligt 
buiten mijn bestek om van d a t gebied een lijst van doublures sam en te stellen. D at kan beter 
door iem and uit de streek w orden gedaan, die ook de details van de dialekten beheerst. D at het 
eens gebeurt, is aan  te bevelen, om dat voor deze streken de geschreven geschiedenis ook  pas in 
de 1 le  eeuw begint, en de juiste kijk op het ware begin daarvan  natuurlijk  van essentieel belang 
is. E r heerst namelijk ook het m isverstand, d a t die geschiedenis vele eeuwen teruggaat, en de 
nog grotere m isvatting, met niet te overziene konsekw enties, d a t hier het stam land van de Sak
sen was. Deze fabel, in de 1 le eeuw voor het eerst neergeschreven, is een simpele vrucht van de 
migraties.

18. M ag ik eindigen met een persoonlijk w oord. M ijn korrekties op de geschiedenis raken in 
feite niet o f nauwelijks aan de geschiedenis zelf. Ik  aanvaard  de feiten zoals zij in de bronnen 
beschreven staan. Alleen, en dit is het kapitale verschil, zet ik die feiten neer op een andere plaats 
dan men altijd had gedaan. Ik  heb er voortdurend  op geham erd da t dit de kwintessens van mijn 
onderzoekingen is. Van het begin a f  aan  heb ik de kwestie voorgesteld als een van historisch- 
geografische aard. V andaar de titel van het boek: “ V raagstukken in de historische geografie van 
N ederland” . D uidelijker kan het niet, dunk t me. D esondanks blijven som m igen tegen beter 
weten in de onw aarheid verkondigen dat ik p robeer vaststaande historische feiten te ontkennen, 
wat bij velen, die niets van de zaak begrijpen en noo it iets van mij gelezen hebben, de nodige hi- 
lariteit verwekt. A nderen voeren de kw aadaardigheid nog verder, door de niet ter zake kundige 
leek aan te p ra ten  dat ik U trecht, N ijm egen, F riesland enz., enz. probeer naar het noorden van 
F rankrijk  te verplaatsen, terwijl het probleem  ju ist is da t zij franse p laatsen  in N ederland heb
ben gelegd. Deze grofheid kwam  het eerst van Stolte, van wie toch niet verondersteld kan w or
den dat hij niet begreep w aarover het gaat. Ergo was het een bedoelde kw aadaardigheid. D er
halve m oeten alien, die nog nooit van historische geografie hebben gehoord , nog m inder dit ge- 
specialiseerde vak ooit hebben beoefend, zich verre van dit vraagstuk houden, anders branden 
zij hun  vingers op dezelfde dram atische m anier als de studenten van Nijmegen deden.

Ja , de studenten! Van H erwijnen m oet een onvoorstelbaar lef hebben om te durven schrijven dat 
“ de studenten van Nijmegen zich gelukkig mogen prijzen aan het B ronnenboek te hebben mogen 
meew'erken” . Is de w aarheid dan helem aal uit historisch N ederland verdwenen? De inleiding
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van het B ronnenboek zegt m et klare w oorden dat het een werkstuk van studenten is, d a t zij alleen 
sam enstelden, blijkens het resultaat zonder enige begeleiding. Van H erwijnen probeert na tu u r
lijk te verbergen, dat de professoren van Nijmegen en A m sterdam  genadeloos in dit proefwerk 
van studenten zijn geknald, een staaltje van onw etenschappelijkheid zoals nog nooit in N eder
land is vertoond. Hij m aakt de zaak alleen m aar erger do o r het B ronnenboek op het konto  van 
de professoren te stellen. Mij best; dan is de afgang nog gro ter en mogen de studenten helem aal 
hun handen in onschuld wassen. Wie zijn recensie goed leest, bem erkt d a t hij evenals Lemmens 
de bew erkers van het B ronnenboek w arem pel nog een pluim pje geeft om dat zij het probleem  
niet behandeld hebben. Zo probeert Van H erw ijnen alle zaken om  te keren, m aar al da t draaien 
help t niet meer, om dat ik de mythologisch draaim olen eens en voorgoed heb stilgezet, nu de 
nederlandse historici met de 1600 plus 1030 is 2630 plaatsnam en van Frisia voor aap  staan. Zij 
liggen immers allemaal in Frans Vlaanderen. Ik heb m aar een wens: laten de universiteiten van 
N ederland eindelijk een leerstoel in historische geografie stichten, w ant deze is b roodnodig . W at 
to t heden op dit specifieke vakgebied is gepresteerd, raakte w at buitenkantjes, overigens fataal 
misleid doo r de m ythen, m aar nooit werd doorgedrongen to t de kern, nam elijk een kritisch en 
u itpu ttend  onderzoek van alle historisch-geografische gegevens. Z onder m ezelf op de borst te 
willen kloppen - zou ik daartoe lust hebben gehad, dan is die me wel vergaan - weet ik dat ik de 
grondslagen daarvoor heb gelegd. En dit brallen de universiteiten van Nijm egen en A m sterdam  
niet m eer omver, juist om dat dit het pun t is w aar zij hun onkunde tentoonspreidden.

Laten we het begin van dit deel hernem en. Al hun  m isgrepen en missers m oeten w orden terug- 
gevoerd op het volslagen w anbegrip over T acitus’ “ G erm an ia” . De vicieuse cirkels, daaru it 
voortgekom en, worden doorbroken  doo r de cirkel, die alle bestanddelen van Frisia in Frans 
V laanderen aanw ijst, de juiste streek w aar Tacitus in de le eeuw na C hr. de Friezen situeert. 
A angezien de nederlandse historici het beter meenden te weten dan de klassieke schrijvers, heb
ben zij hun  nek te ver uitgestoken, en w orden zij doo r de vroeg-middeleeuwse teksten in de 
houdgreep genom en. De 1030 plaatsnam en van Frisia, vanuit F rans V laanderen naar H olland 
getransplanteerd , m aken in  een slag duidelijk w aar vandaan de “ Holle B oom stam m en” werden 
gei'm porteerd. Oude bom en laten zich niet verplanten. W ie d a t toch probeert, krijgt in de kort- 
ste keren holle bom en, G eef aan de keizer w at van de keizer is... en geef aan  V laanderen wat van 
V laanderen is.
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25. DE “MIJLPAAL” VAN TONGEREN

Tekst 497.
In  “ H olle B oom stam m en” , p. 99 heb ik, volledig misleid d o o r de gangbare in terpretaties, een 
onjuiste uitleg van deze steen gegeven. De inscripties erop geven aanleiding to t enige rectifica- 
ties en to t een nadere uitleg, w aardoor meteen al duidelijk w ord t dat de term  “ m ijlpaal” volledig 
m isplaatst is en dat er geen afstanden van Tongeren op staan , wat toch algemeen w ordt aange
nom en, o.a. doo r M elchert (De Rom einen tussen Rijn en M aas, p. 175). De steen is een fragm ent 
van een waarschijnlijk achtkantige zuil uit bazalt, die in 1817 bij de westelijke p oo rt van de voor- 
malige rom einse stad Tongeren werd gevonden. D rie kanten  van de steen zijn bew aardgebleven, 
die fragm enten van teksten bevatten. Boven is de zuil in iedergeval afgebroken, zodat we niet 
weten w at er nog boven heeft gestaan. Te oordelen naar een doorm idden  gebroken p laatsnaam  
van het linkerpaneel, m oet hetzelfde gebeurd zijn met het benedengedeelte. H et fragm ent levert 
echter genoeg elem enten op, die de “ Zuil van T ongeren” , om  de ju iste  naam  te gebruiken, tot 
een hoogst interessant objekt m aken. L aat ik eerst de teksten van de drie panelen geven; daarna  
kom en de konklusies.

Het linkerpaneel bevat de volgende p laatsnam en met daarach ter een cijfer, voorafgegaan door 
L. (Leuga - mijl), dat ook hier de afstand aangeeft to t de volgende p laats, dezelfde m ethode die 
we kennen van de Peutinger-kaart en het Itinerarium  A ntonini. De plaatsen zijn:

mijlen km
Rigom agus - Regniowez 9 19.8
A utum nacum  - A udun-le-Rom an 8 17.6
C onfluentes - Conflans-en-Jarnisy 8 17.6
Pontobrico  - St. Pierrem ont 8 17.6
Vosavia - Feves 8. 17.6
Bingium - Vigny 8 17.6
M ogontiacum  - M ainvillers 12 26.4
Bonconica - Bassing 9 19.8
B orgetom agus - Burbach - -

Rigom agus is Regniowez, op 14 km zuid-oost van Chim ay.
A utum nacum  is Audun-le-Roman, op  19 km  noord-w est van Thionville.
C onfluentes is Conflans-en-Jarnisy, op 12 km noord-w est van Metz,
Pontobrico  is St. Pierremont, op 27 km  noord-w est van Metz. De naam  betekent “ stenen b rug” , 
heette oorspronkelijk  Pierrepont, w aarvan de volksetym ologie Saint P ierrem ont heeft gem aakt. 
Vosavia is Feves, op 11 km noord-w est van Metz.
M ogontiaco is Mainvillers, op 28 km zuid-oost van M etz en op 22 km van Vigny. 
Bonconica is Bassing, op 24 km noord-w est van Sarrebourg.
Borgetom agus is Burbach, op 19 km noord-oost van  Sarrebourg.

Het zijn precies dezelfde p laatsen, in dezelfde volgorde en m et dezelfde afstanden, die de Peu- 
tinger-kaart tussen N oviom agus - N oyon en A rgentorato  - S traatsburg  geeft. Zie de kaart op 
pag. 114/115. Na het hoofdstuk “ D e O pstand van de B ataven” is een nieuwe theorie ontw ik- 
keld over deze weg. Ik volg hier de nieuwe identifikaties om  een duidelijke en afdoende reden. 
Deze weg heeft men voorheen gerekonstrueerd vanaf N ijmegen langs de Rijn to t M ainz en van
d aar naar S traatsburg. De onjuistheid hiervan kan gem akkelijk w orden aangetoond. Telt men 
de tussen de plaatsen opgegeven afstanden bij e lkaar, dan  kom t men uit op een to taa l van 260
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mijlen, dat is 572 km. De werkelijke afstand tussen Nijm egen langs de Rijn n aar M ainz en van
d aar naar S traatsburg bedraagt 400 km, zodat in de nederlandse opvatting bijna 200 km (de 
helft!) tekort kom en. De afstanden tussen de veronderstelde p laatsen hebben nooit geklopt met 
de Peutinger-kaart, doch zij werden handig weggesm okkeld, onder andere door C o lon iaT raia- 
na en V eteribus, op de kaart toch onderscheiden en zelfs gescheiden door een afstand van 40 
mijlen - 80 km, m aar als een p laats X anten op te vatten. D an ben je inderdaad al een hele hap 
van het overschot kwijt. De hem elsbrede afstand tussen N oyon en S traatsburg  bedraagt 360 km, 
wat geen tekort is, om dat de weg niet rechtstreeks en rechtuit loopt, wat op de Peutinger-kaart 
geen uitzondering is m aar op. verschillende p laatsen  valt te signaleren. De afstanden tussen de 
geldentificeerde plaatsen leveren inderdaad een to taa l op, dat de 572 km zeer dicht benadert.

Een volgend bewijs vorm t de weg tussen A ugusta Trevorium  - T rier en M ogontiaco - M ainvillers, 
die op de Peutinger-kaart vlak onder de weg n aa r S traatsburg  s taa t getekend. H et to taa l van de 
gegeven afstanden bedraagt 44 mijlen, dat is 92 km. N a N oviom agus staat op de kaart tweemaal 
10 zonder een tweede plaatsnaam , wat hoogst w aarschijnlijk als een kopieerfout m oet worden 
aangem erkt, daar dit elders op  de kaart niet voorkom t, nam elijk het verm elden van een af
stand zonder een p laatsnaam . Trekken we deze 10 af, dan  kom en we op een to taal van 34 mijlen 
o f 74.8 km. D e werkelijke afstand tussen T rier en M ainz is 125 km, weer een teveel van bijna 
50%, zodat het helder is dat de weg daar niet past. De afstand tussen T rier en M ainvillers be
draagt exakt 74 km, w aardoor bewezen is dat de weg zo gerekonstrueerd moet worden. De ge- 
noem de plaatsen zijn:

mijlen km
A ugusta T revirorum  - Trier 8 17.6
N oviom agus - M andern 10 22
Belginum - Bachem 8 17.6
D um no - H em m ersdorf 16 35.2
M ogontiaco - M ainvillers - -

Aug. T revirorum  is Trier. De volgende p laats ligt op 17.6 km afstand.
Noviom agus is Mandern, op 18 km zuid-oost van Trier. De volgende plaats ligt op 22 km af
stand. Op de Peutinger-kaart staat achter deze naam  tweemaal 10, hetgeen verm oedelijk be
tekent dat er twee gelijke routes waren. De volgende p laats ligt op 22 km afstand.
Belginum is Bachem, op 7 km noord-oost van M erzigen op 16 km (hem elsbreed) van M andern, 
wat in het verband met het bergachtig terrein aannem elijk  m aakt dat de opgegeven afstand juist 
is. De volgende plaats ligt op 17.6 km afstand.
D um no is Hemmersdorf, op 10 km noord-w est van S aarlo u isen o p  16 km van Bachem, wat met 
de tekst van de zuil overeenstemt.
M ogontiaco is Mainvillers, op 26 km zuid-oost van M etz en op 38 km afstand van H em m ers
dorf. H et tekort van 3 km is te verw aarlozen.

Het to taal van deze weg bedraagt 44 mijlen of 88 km. De hem elbrede afstand tussen T rier en 
M ainvillers is 82 km. De afstand van Trier en M ainz (de foutieve determ inatie van M ogontiaco) 
bedraagt 140 km, derhalve een teveel van 50 km , zodat het duidelijk is dat de weg gerekonstru
eerd m oet worden zoals boven staat. Ten overvloede m oet erop gewezen w orden, dat de p laa t
sen tussen T rier en M ainz nim m er in D uitsland zijn gevonden of aangewezen, wat een tweede 
bewijs vorm t dat mijn rekonstruktie juist is.

479



Het middelste paneel bevat de volgende tekst:

mijlen km
(Nov)iom agus - Neuville-en-Tourne-a-Foy 15 33
D urocorter - Reims 12 26.4
Ad Fines - Fismes 12 26.4
Aug. Suessonum - Soissons 12 26.4
Isara (P.K. Lura) - Pontoise 16 35.2
R oudium  - Royglise 9 19.8
Seeviae (P.K. Setucis) - Caix 8 17.6
Sam m arobriva - Amiens - -

N oviom agus is Neuville-en-Tourne-a-Foy, op 28 km (hem elsbreed) noord-oost van Reims, zo
dat de afstand van de tekst ju ist is.
D urocorter is Reims. De volgende p laats ligt op 26.4 km afstand.
Ad Fines is Fismes, op 25 km  noord-w est van Reims, wat klopt met de tekst. De volgende plaats 
ligt op 26.4 km  afstand.
Aug. Suessonum  is Soissons, op 25 km van Fism es, wat k lopt met de tekst. De volgende plaats 
ligt op 26.4 km afstand.
Isara (op de Peutinger-kaart Lura genoem d) is Pontoise (brug over de Oise), op 4 km zuid-oost 
van N oyon en op 33 km van Soissons wat weer exakt is.

Isara w ordt doo r de franse historici ge'identificeerd als Pontoise, op 4,5 km  zuid-oost van N oy
on, wat oVereenstemt met de aan weerszijden gegeven afstanden. Op de Peutinger-kaart staat 
deze p laats aangegeven als Lura, wat verm oedelijk een kopieerfout is, d aar zonder veel twijfel 
Isara - Oise is bedoeld, w aar de weg de Oise overstak en w aarschijnlijk een brug lag, vandaar de 
naam  Pont-Oise, brug over de Oise. In het Itinerarium  A ntonin i, dat dezelfde weg beschrijft, 
staa t in p laats van Isara de naam  van N oviom agus - N oyon. Deze weg van Soissons n aar Amiens 
gaat evenmin rechtstreeks en rechtuit naar Am iens, doch ook kris-kras door het land  m et zelfs 
een verre u ithaal naar het zuiden. H et toon t eens te m eer aan , voor zover dat nog nodig is, hoe 
onjuist en fataal het is geweest, de wegen van de Peutinger-kaart in oost-westelijke rechting en 
rechtuit opend lopend op te vatten. Lura kan geen verschrijving van Isara zijn, d aar vlakbij 
Pontoise de plaats Couarcy ligt, w aarvan Lura evengoed een verschrijving kan zijn. De volgende 
plaats ligt op 19.8 km afstand.
R oudium  is Roye of Royglise, op resp. 20 en 17 km noord-w est van N oyon en op resp. 25 en 20 
km van Pontoise. Vanwege de afstand verdient Royglise de voorkeur, m aar ook  vanwege het 
feit dat de plaats door de vele vondsten bekend is als rom einse nederzetting. De volgende plaats 
ligt op 19.8 km afstand.
Seeviae, op de Peutinger-kaart Setucis genaam d, w ordt over het algemeen als Fresnoy-en- 
Caussee opgevat, wat etym ologisch moeilijk te verdedigen is. W aarschijnlijker is het Caix, op 
26 km  zuid-oost van Amiens. Volgens de Peutinger-kaart liggen 22 km tussen Sam m arobriva 
en Setucis - Caix, wat ook enkele km te ko rt is, doch een betere afstand dan op de zuil. Sam 
m arobriva is Amiens op 26 km van Caix. De rivier tussen Soissons en Amiens m oet als de Oise 
w orden opgevat. Op de Peutinger-kaart zet deze zich voort to t aan  de zee en ergens, w aar pre
cies is niet te zeggen, gaat dezelfde lijn over in de Seine. Zuidelijker liggen de Loire, aangeduid 
als F lum en Riger (lees: Liger) en de Garonne, aangeduid  als Flum en G arunna, wat nogm aals 
aan to o n t hoe schem atisch en onnauw keurig de loop van de rivier op de kaart getekend staat. 
Terecht w aarschuw en de kom m entatoren  dan  ook, dat aan  de rivieren zelden o f nooit de iden- 
tifikatie van p laatsnam en kan worden opgehangen. Wel is duidelijk, d a t Het kom plete waan- 
zin is na de G aronne, de Loire en de Seine de Patabus op te vatten als de nederlandse W aal en
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de Renus als de nederlandse Rijn (overigens pas na de lOe eeuw in westelij k N ederland gevorm d), 
al zijn die twee even schem atisch en onnauw keurig  op de kaart getekend, te meer om dat Renus 
in honderden klassieke teksten de Schelde aanduid t.

Op het rechter paneel staan de volgende w oorden:
Item.
A Castello - vanaf Cassel.
Fines A treba - naar het gebied van de A trebaten.
Nemetac - A trecht.
Item.
Het is een fragm ent-beschrijving van een weg van Cassel n aar A trecht, w aarschijnlijk verder 
lopend naar D oornik  o f Bavay.

Konklusies. Zij liggen voor de hand. Ten eerste is de steen van Tongeren geen mijlpaal, doch een 
zuil m et de opsom m ing van wegen in dit deel van het rom einse rijk. D e teksten zijn ontleend aan 
de Peutinger-kaart o f aan  het Itinerarium  A ntonini, beide uit het einde van de 4e eeuw. Somm i- 
gen neigen zelfs naar de 5e eeuw. In elk geval vertonen zij een vrijwel volledige overeenkom st 
met de beide bronnen. Ten tweede: de steen geeft geen afstanden vanaf Tongeren, d aar de zuil 
overal kon staan zonder ook m aar iets van zijn w aarde en betekenis te verliezen. Hij is dus niet 
voor Tongeren gem aakt. Hij heeft met Tongeren slechts zoveel te m aken, d a t hij toevallig daar 
bew aard gebleven is en werd gevonden. M en m ag zich zelfs afvragen, o f Tongeren zijn oor- 
spronkelijke plaats is geweest, d aar de andere fragm enten er niet gevonden zijn, wat zelfs de 
m ogelijkheid open laat d a t hij er als fragment terecht is gekom en. H et is jam m er, d a t d it niet te 
bewijzen is. Im m ers, dan  zouden we een klassiek voorbeeld hebben voor wat in andere gevallen 
slechts verm oed kan w orden, nam elijk dat graf-, m em orie-stenen o f a ltaren  verp laatst zijn ge
w orden, ver to t zeer ver van hun  oorspronkelijke situs. Ik hoop d a t zulk bewijs ooit w ordt ge
vonden, d aar volgens mij de archeologen er al te gem akkelijk van u itgaan dat zulke objecten 
niet verp laatsbaar zouden zijn, zodat zij a lsau then tiekedokum enten  van hun  vindplaats w orden 
beschouwd. In  elk geval moet men ophouden de steen van Tongeren als een mijlpaal te beschouw - 
en, d aar hij dit beslist niet was. Hij is integendeel een dokum ent van een geheel andere strekking 
en m et een andere betekenis. Jam m er is ook, d a t wij de inhoud  van de andere panelen niet ken
nen. H ebben daar ook franse wegen op gestaan, dan  valt de steen uit het einde van de 4e eeuw nog 
m oeilijker in Tongeren te p laatsen, en zou nader kunnen w orden aangetoond dat hij eerst ergens 
in het noorden van F rankrijk  heeft gestaan. Tongeren gaat ook  gebukt onder legenden, daar als 
een paal boven w ater vast staat dat zij niet het Aduatuca Tungrorum is geweest, d a t Douai was, 
noch het Thoringia uit de direkte post-rom einse periode dat Doornik was. H et verschijnsel van 
de nam en-doublures is geen exklusief nederlandse zaak; het valt overal te signaleren.

EIN D E VAN H E T  EERSTE D EEL
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NOTA OVER DE PEUTINGER-KAART

De “Zuil van Tongeren” maar ook andere zaken, die bij het schrijven van de delen 
II en III te voorschijn zijn gekomen, hebben mij de noodzaak doen inzien, het 
gehele bovenstuk van de Peutinger-kaart vanaf de streek ten zuiden van Parijs tot 
aan de Renus-Schelde vande ene kant, en vande andere kant vanaf Noviomagus - 
Noyon tot aan Argentorato - Straatsburg volledig te behandelen. Dezelfde of on- 
geveer dezelfde wegen worden in het Itinerarium Antonini genoemd. Deze moe
ten vanzelfsprekend bij het onderzoek betrokken worden. Ook is duidelijk ge
worden, dat het methodisch fout is geweest, mij te beperken to t een paar wegen 
van de Peutinger-kaart, doch dat het absoluut noodzakelijk isde kaart en ook het 
Itinerarium Antonini in een zo breed mogelijk kader te plaatsen. Het gaat immers 
niet om enkele abstrakte en in de lucht hangende wegen, doch om het simpele 
feit dat die wegen ergens op aarde in een landstreek hebben gelegen, zodat zij in 
hun totaal geografisch verband moeten worden onderzocht, met andere woor- 
den: niet de wegen op zich alleen, doch het landschap moet worden gerekonstru- 
eerd, WiI men mij een verwijt erover maken, dat ik dit in een vroeger stadium had 
moeten doen, dan accepteer ik dat, en kan enkel als excuus aanvoeren, dat alles 
niet ineens gedaan kon worden en dat mijn inzichten ook hebben moeten groeien. 
Het boek ‘‘De ware wegen van de Peutinger-kaart” is gereed en kan verschijnen 
zodra dit financieel mogelijk is. Dit is geen gecamoufleerd verzoek om subsidie, 
daar het mijn gewoonte is mijn eigen boontjes te doppen. Dit boek wordt niet in 
de serie “ De Ware Kijk Op...” opgenomen, al heeft het daar alles mee te maken, 
doch omdat in verband met de talrijke kaarten een ander formaat moet worden 
genomen.
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NAGEK O M EN BERICH T

EEN KAPEL VAN RO M M ELSTEN EN

Uit Algemeen Dagblad, 20 januari 1984:

De St. N icolaas-kapel op het V alkhof te N ijmegen blijkt vijftien verschillende soorten natuur- 
steen te bevatten, w aarvan er tien gei'dentificeerd zijn: 1. Tufsteen uit de rom einse tijd, af- 
kom stig van rom einse bouw fragm enten. 2. D rakenvelder steen uit het Zevengebergte. 3. Kalk- 
steen uit de A rdennen. 4. B ontzandsteen uit het gebied van de M ain (Dl.). 5. G rauw acker, een 
zwerfsteen uit de IJstijd. 6. B ontzandsteen uit het gebied van de W eser (Dl.). 7. Nievelsteiner 
zandsteen uit het duits gebied ten oosten van K erkrade. 8. E ttinger tufsteen uit de oostelijke 
Eifel. 9. W eibener tufsteen, eveneens uit de oostelijke Eifel. 10. Kalksteen uit het gebied van de 
Maas., H et geheel is, verm oedelijk bij latere herstellingen, volgepropt met stukken rom einse 
dakpannen , rom einse bakstenen, k loosterm oppen en latere bakstenen, stukken leisteen en in de 
W aal gevonden zwerfsteentjes. Een en ander past volledig bij het beeld, dat ik van de stichting 
en eerste ontw ikkelingen van Nijmegen gegeven heb, en het benadruk t op indringende wijze, 
dat men dit allegaartje van waarschijnlijk ter p laatse bijeengeraapt bouw m ateriaal niet op het 
konto  van een koning o f keizer kan stellen.

H et artikel in A .D. kom t m et een nieuwe pa tro o n  voor het kerk jeaanzetten , nam elijk St. M aar
ten, wat A .D . in het oor gefluisterd is doo r Nijmegen, w aar men met de historie jongleert zoals 
de om standigheden het vragen. De juiste pa troon  en titel van de St. Nicolaas-kapel heb ik al in 
1954naar voren gebracht, wat aanvankelijk  m et gelach en hoon werd on tvangen ,m aartenslo tte  
algem een werd aanvaard , om dat al te duidelijk was dat het ju ist is. “ H et V alkhof te N ijm egen” , 
in 1980 uitgegeven, gebruikt zo’n 50 m aal de titel “ St. N icolaas-kapel” . M aar ondertussen is 
duidelijk geworden, dat St. N ico laas,d iegoed-heiligm an ,een  levensgroot gevaar inhoudt voor 
de brallers van Nijmegen, om dat St. N icolaas pas tegen het einde van de 1 le eeuw in onze streken 
bekend is geworden, zodat het onmogelijk is een aan  hem toegewijde kerk voor dat tijdstip te 
plaatsen. Leupen, die voor geen gat te vangen is, vond toen de theorie uit, beter gezegd zoogdie 
uit zijn duim , daar er geen enkele tekst is die hem steunt, d a t de kerk aan  St. M aarten  was toe- 
gewijd en dat zij als hofkapel zou zijn gesticht. D it laatste, evenmin gesteund doo r enig schrifte- 
lijk bewijs, poneerde hij om  h e tfe it te verd u iste ren ,d a td e  St. N icolaas-kapel de eerste parochie- 
kerk van de stad  was, w ant als dit w aar is - en het is w aar - kan men eens en voorgoed ophouden 
met alle gefantaseer over een karolingische residentie gebouw d op het kerkhof van Nijmegen. 
D at dit rondom  de St. N icolaas-kapel lag, staat historisch abso luu t vast doo r de stichting van 
A lbertus de G rote (zie biz. 349). De greep van Leupen naar St. M aarten  bevat een leuke sym- 
boliek. M isschien hoopt hij, dat St. M aarten  hem  terwille nogm aals zijn m antel in tweeen snijdt, 
zodat hij zijn historische naaktheid  zou kunnen bedekken. Het is mij een raadsel, hoe men in 
Nijmegen weer in dit gefantaseer is getrapt. Na enig nadenken m oet ik mij korrigeren: het is 
helem aal geen raadsel.
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D E  LAATSTE M O P  VAN D E  R .O .B.

DE W IJW ATERPUT VAN DOKKUM

O p 22 aug. ’84 w ordt via het A .N.P. den volke verkondigd, da t de R.O.B.te D okkum  op de 
mogelijke (?) plek van een oud klooster een p u t heeft on tdek t, w aaronder zich de wijwaterput 
van St. Bonifatius bevindt w aarin hij de Friezen doopte. N a de onsterfelijke m op van W ijk bij 
D uurstede blijft de R.O.B. m aar nieuwe tappen , d itm aal uit een pu t van de 14e eeuw. M en kan 
van kilom eters afstand ruiken, dat er onder de mensen van de R.O.B. geen room se schuilt, noch 
een kerkhistoricus o f liturgist, w ant deze zou m et klem  de konklusie afgeraden hebben, daar 
wijwaterputten in de room se Kerk een absurde onm ogelijkheid zijn. In een leven van St. Bonifa
tius w ordt gezegd dat op de plek w aar hij werd verm oord, later doo r een w onder een b ron  ont- 
sprong, m aar aangezien dit in een zeer late en met fantasterijen aangevulde levensbeschrijving 
uit de 13e eeuw staat, zes eeuwen na datum, heeft het geen enkele w aarde, te m inder niet om dat 
dit verhaaltje over meer heiligen w ordt verteld.

En dan kom t het meest doorslaggevende, d a t de bew ering van de R.O.B. to t klinkklare waanzin 
stem pelt. Paus G regorius (731-741) had m et nadruk  verboden voor het dopen van heidenen to t 
christenen gebruik te m aken van bronnen, ju ist om dat deze bij de heidenen in een geur van bij- 
geloof en heidense rituelen stonden, en de paus abso luu t wilde voorkom en d a t de heidenen 
de indruk kregen alsof de Kerk ook in het sacrale van bronnen  geloofde. St. Bonifatius was zeer 
R om e-getrouw , zozeer zelfs da t hij m enigm aal in konflikt is geraakt m et gallische bisschopppen. 
W rijf deze heilige dan niet aan dat hij de kerkelijke voorschriften heeft overtreden. Deze nieuwe 
m op roept bij mij enkel de verzuchting op: H oe is het i n ’s hemels naam  mogelijk, dat de R.O.B. 
de ene zotheid na de andere blijft stapelen, teneinde de fabels te redden. En passant w ordt het 
nederlands publiek weer misleid met zogenaam d spektakulaire en “deskundige” vondsten, die 
iedere doodgew one m aar serieuze am ateur-archeoloog wel uit zijn lijf zou laten te debiteren. Is 
dat nog w etenschap, o f i s ’t brallen vanuit de diepte van een put?

Nog een vraagje: Hoe weet de R.O.B. dat er wijwater onder de pu t zit? Als room se interesseert 
mij d it bijzonder. Is er soms al een w onder mee gebeurd? V oor de ogen helpt dit w ijw ater niet, 
want de R.O.B. is nog altijd even blind. Er kom t een m onum ent, zeggen de k ran ten , voor deze 
w ijw aterput. D an is de volgende m op al op kom st: flessen D okkum er w ijw ater van St. Bonifa
tius! die voor een zacht prijsje te koop w orden aangeboden. G eef mij m aar een B eerenburg;die 
is tenm inste fries en waarachtig.

In elk geval ben ik blij, dat de m op net op tijd b innen is. Ik heb er alles op gezet, om er nog een 
plaats voor te vinden. Weet de R.O.B. nog niet, d a t een m assa-am ateur archeologen staat te 
gieren over zijn flop met Wijk bij D uurstede en deze nieuwe b lunder m et de w ijw aterput? Zo 
niet, d a t m oet hij dat m aar eens zwart op wit te horen krijgen. Bij het debat in A m sterdam  van 
28 januari 1980 meende Prof. W. A. van Es, d irek teur van de R.O.B., d a t hij als a rcheo loogdaar- 
bij niet op zijn plaats was, om dat hij geenhistoricus is, zei hijzelf. Hij h a d ’t grootstegelijk  vande 
wereld, m aar w aarom  handelt de R.O.B. dan  niet overeenkom stig dit inzicht? W aarom  m oet hij 
e r altijd  de historie bijslepen om zijn “vondsten” te verkopen, terwijl nu al tweem aal gebleken 
is dat hij geen verstand heeft van historische m ethodiek, b ronnen-onderzoek en tekstkritiek? 
Met open ogen blijft hij in fabels trappen ,d ie  reeds met een sum m ier bronnen-onderzoek zijn te 
doorzien. Zo plons je natuurlijk  in een w ijw aterput, die nooit kan hebben bestaan. De R.O.B. 
moet zich houden bij het technisch archeologisch onderzoek, de resultaten daarvan  eerlijk be-
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kend m aken, en zich vooral on thouden van het “ scheppen” van geschiedenis, om  alles en alles 
erop te zetten teneinde wankele fabels alsnog te “ bewijzen” . Nog zo’n b lunder, die trouw ens al 
in voorbereiding is, en dan  heeft de R.O.B. zich voorgoed in de internationale archeologische 
wereld onm ogelijk gem aakt, w aar overigens al een groo t ongenoegen heerst over hetgeen hij de 
kollegae en de historici met Wijk bij D uurstede heeft voorgeschoteld. Of weet de R.O.B. dat 
misschien ook niet?

KUMT U  H i j  d e  WE« n a a r ,  V A O A  . M B R B M ?

U it “ W esterheem ” , 6 dec. 1982.
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BIJLA G E A

A an de H eer M inister van Onderwijs 
te

’s-Gravenhage
Z undert, datum  verschijningboek

Excellentie,

O nder aanbieding van enige exem plaren van mijn nieuwe boek aan  U en Uw departem ent, ver- 
zoek ik Uw aandacht voor de volgende punten , in de overtuiging dat U  de besluiten zult nemen, 
die m.i. onverm ijdelijk zijn.

1. In dit boek lever ik de bewijzen - het zijn er 2100 in to taal - d a t de U niversiteit van Nijmegen in 
het “ B ronnenboek van Nijm egen” , in 1980 en 1981 tw eem aal achter e lkaar gepubliceerd, een 
om vangrijke en walgelijke wetenschappelijke fraude op stapel heeft gezet, zo geraffineerd in 
e lkaar gestoken d a t zij ronduit als wetenschappelijke smeerlapperij betiteld m oet worden.

2. D aarnaast bevat mijn boek de bewijzen, dat de U niversteit van Nijmegen niet kapabel is om 
een op de regels van de historische w etenschap gebaseerd bronnen-onderzoek te doen.

3. H aar aanpak  van een gekom pliceerd en doo r gebral nog duisterder gem aakt vraagstuk  is be- 
neden peil geweest, om dat zij de oplossing ervan aan studenten overliet. H et v raagstuk lig te ra l 
sinds 1955. Bijna dertig jaren  lang zijn de professoren van Nijm egen niet in staat geweest een 
w etenschappelijk gefundeerd bewijs voor karolingisch Nijmegen te vinden, zodat zij het uit- 
eindelijk aan de studenten moesten vragen, die vanzelfsprekend noch het onderricht noch de 
begeleiding gekregen hebben voor het behandelen ervan. Deze om kering van alle universitaire 
w aarden m oest noodzakelijkerwijs to t een catastrofe leiden.

4. H un onm acht en onkunde in het hanteren  van de historische bronnen , en hun  woede om dat 
ik mij niet de m ond liet snoeren, hebben zij deze bijna 30 jaren  verborgen achter infam e laster: 
“d a t ik niet wetenschappelijk w erk” ; “ d a t ik gek ben” (enkele m alen publiek via de kran ten  ver- 
kondigd): “ dat ik k letspraat verkoop” ; “ dat ik geen latijn  ken” ; “d a t ik dingen oversla” ; “d a t ik 
al ja ren  de graden van Ptolem eus om keer” en m eer van dergelijke onakadem ische fraaiigheden, 
een w etenschapper onw aardig, die w aarachtig  in het arsenaal van zijn wetenschap andere din
gen m oet kunnen aandragen en zijn toevlucht niet m ag zoeken bij infam e laster. Laster is een 
misdrijf; in dit geval is het gequalificeerde laster en een am btsm isdrijf. Een aanklach t tegen 
Prof. Bogaers, die de vlotste lastertong heeft, werd doo r de Officier van Justitie  te A rnhem  ge- 
seponeerd met de lakonieke overweging, d a t het volgens hem  “ een uit de hand  gelopen diskussie 
w as” , een vrijbrief derhalve v o o rla s te raa rsen een  to tale m iskenning van een derfundam enteel- 
ste regels van wetenschappelijke integriteit, dat een w etenschapper en zeker een in een openbaar 
am bt gestelde professor zo ’n diskussie niet uit de hand  m ag laten lopen. Ik meen, d a t wij het 
hebben over een hoogst belangrijk vraagstuk, en niet op de vism arkt staan. G eef ik Bogaers een 
koekje van eigen deeg terug, dan gaat hij de m artelaar uithangen, en ook de hypocriet do o r te 
schrijven dat ik hem beledigd heb, terwijl hijzelf daarm ee al ja ren  op de meest onfatsoenlijke 
wijze bezig is. M aar het blijkt in N ederland moeilijk te zijn, een vervolging te doen instellen te
gen een professor. W anneer we niet oppassen, w ord t zo meteen een doodslag geseponeerd als 
een uit de hand gelopen ruzie.
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5. H et “ B ronnenboek van Nijm egen” steunt volgens zijn eigen getuigenis geheel op de tekst van 
O tto van Freising. Deze tekst hebben de professoren van Nijmegen vervalst, en wel op zo’n genie- 
pige en geraffineerde wijze d a t buiten  mij n iem and het heeft opgem erkt. Op 1 September 1982 
diende ik bij de Officier van Justitie  te A rnhem  een aanklach t in tegen deze tekstvervalsing en de 
daarm ede gepaard gaande valsheid in geschrifte. Reeds op 20 September 1982 wees hij die aan 
klacht af, w at duidelijk m aak t dat hij geen onderzoek heeft ingesteld. Hij verschuilt zich achter 
de niet terzake doende uitvlucht, d a t de m aterie niet to t zijn kom petentie behoort. V oor alle 
duidelijkheid m oet benadruk t w orden, d a t ik hem  geen historisch vraagstuk  ter oplossing heb 
voorgelegd, doch een geval van valsheid in geschrifte en een ambtsmisdrijf, dat hij ten onrechte 
seponeerde.

6. De frauduleuze publikaties van het B ronnenboek zijn gepaard gegaan m et een aanzienlijke 
oplichting van het Rijk, de fondsen van de Universiteit en de gemeente Nijmegen. E r zijn tonnen 
tegenaan gegooid om m ijn ongelijk aan  te tonen. V an de ene k an t was d it voor mij wel vleiend, 
van de andere kan t b itter om dat ik m et m ijn pover am btelijk  salaris m oest zien m ijn publikaties 
financieel rond te krijgen, van de derde kan t echter tergend om dat de vervalsingen, de valsheid 
in geschrifte en de blunders m et openbare geldm iddelen aan  de m an werden gebracht. En van de 
vierde kan t - om  het vierkante m isdrijf dan  m aar helem aal rondom  te beschrijven - de indruk 
w ordt gewekt d a t de valse publikaties geschied zijn onder het zegel en met de goedkeuring van 
het M inisterie van Onderwijs. D it aspekt van de zaak vordert m.i. Uw bijzondere aandacht, 
daar ik  mij niet kan voorstellen dat U  akkoo rd  gaat m et zo ’n gebruik van de fondsen, die U aan 
de Universiteiten ter beschikking stelt.

7. H et B ronnenboek is gepresenteerd onder de vlag en de nam en van een tiental w etenschappers, 
wat een ap a rt staaltje van misleiding is, d aa r onder deze “ vlaggen” zich slechts drie medievisten 
bevinden, en  de andere to taa l onbevoegd zijn om  over een bronnen-publikatie  te oordelen, te 
m inder om dat van som migen hardop  w ordt gefluisterd d a t zij de klassieke talen niet kennen. 
W at willen zij dan  oordelen over de zin en de inhoud  van de klassieke teksten? Deze zogenaam de 
“ komm issie van goedkeuring” van het B ronnenboek is een nieuwe aanfluiting van w etenschap, 
enkel bedoeld om de niet terzake kundige leek m et een serie nam en en titels te overdonderen. 
De frauduleuze opzet van deze komm issie is reeds zonneklaar do o r het feit d a t ik erbuiten  werd 
gehouden, die toch de kwestie heb aangedragen en tegen wie het B ronnenboek is gericht. Mijn 
argum enten en bewijzen m ochten niet op tafel kom en, evenm in als mijn boek “ V raagstukken in 
de historische geografie van N ederland” u it 1965/66, d a t de bew erkers van het B ronnenboek 
niet gelezen hebben, getuige het feit dat zij ongestoord  in de fou ten  van de “ M onum enta G er- 
m anica” zijn geknald, die ik al in 1965 gesignaleerd heb. Ik  w ord derhalve ongelezenbestreden, 
wat het toppun t van onw etenschappelijkheid is, m aar ook  het toppun t van bedrog tegenover 
het publiek, dat deze feiten niet kent en d o o r de knieen gaat voor een serie “vlaggen” , die zich 
ondoordach t voor een karretje van vervalsing hebben laten spannen. Prof. D r. C. van de Kieft 
uit A m sterdam  heeft zich al laten ontvallen, d a t hij “ nauw elijks” bij het B ronnenboek van Nij
megen betrokken is geweest. De ratten  beginnen het zinkend schip te verlaten, wat dan  wel de 
noodzaak nog dringender m aakt, d a t het sam enstellen en het werk van deze “ kom m issie” to t 
op de bodem  w ordt uitgezocht. H ebben som m igen misschien “ op afs tand” hun naam  beschik- 
baar gesteld zonder het ontw erp van het B ronnenboek te hebben gezien? In elk geval is er geen 
sprake geweest van enige diskussie, al zegt het B ronnenboek in strijd  met de w aarheid d a t er een 
diskussie is geweest, d aar geen enkel pun t van die diskussie w ord t gem em oreerd.

8. D aar ik het Ju stitie-apparaat niet in beweging krijg - natuurlijk  een gevolg van de d o o r Nij
megen uitgebraakte laster - verzoek ik U, d a t U  am btshalve opdra'cht geeft to t een gerechtelijk 
onderzoek en de vervolging van de fraudeurs en lasteraars, en de ko rrup tie  in wetenschappelijk
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en am btelijk opzicht. Zij hebben de w etenschap van N ederland een ernstige deuk gegeven, voor
al de historische w etenschap, die wellicht nog m eer dan  de andere afhankelijk  is van eerlijkheid 
en integriteit. In andere wetenschappen zijn zulke misdrijven uitgesloten, d aa r in de exakte vak- 
ken n iem and het zal wagen op deze m anier te bedriegen.

9. De flop van Nijmegen is onverbrekelijk verbonden m et de flop van de R.O.B. te W ijk bij 
D uurstede, w aar Prof.D r. W .A. van Es, d irek teur van de R.O.B. te A m ersfoort, een 10e /l le- 
eeuwse nederzetting heeft aangezien voor het veel oudere D orestadum , simpelweg om dat hij de 
onderscheiden kultuurlagen niet uit elkander heeft gehouden. Prof. V an Es heeft binnenskam ers 
al lang toegegeven, da t hij zich met W ijk bij D uurstede heeft vergist doch daaraan  toevoegde: 
“m aar dat kan ik toch niet tegenover heel N ederland toegeven” . Hij m ist het wetenschappelijk 
en menselijk fatsoen om  zijn kreet “ Baarlijke N onsens” over m ijn opvatting  m et betrekking to t 
Wijk bij D uurstede in te trekken. D ie hangt dan  nog levensgroot in de lucht en krijg ik  bij her- 
haling onder de neus geduw d, ofschoon de au teur van deze kreet hem  al lang heeft laten vallen 
m aar niet de eerlijkheid kan opbrengen om  dit bekend te m aken. Ik verzoek U Prof. Van Es en 
zijn medewerkers van de R.O.B. op straffe vanon ts lag  te verbieden het volk van N ederland nog 
langer te misleiden, enerzijds door het de w aarheid te on thouden , anderzijds doo r met drog- 
redenen te proberen onder die flop u it te kom en. O f willen zij het werkelijk zo ver drijven, dat de 
w aarheid voor de rechter eruit geperst m oet worden?

10. D e Universiteit van Nijmegen staat bij alle insiders ervoor bekend, dat zij nog nooit iets van 
belang heeft gepresteerd op het p u n t van de vroeg-middeleeuwse geschiedenis. D it vak is altijd 
de A ssepoester bij de Nijmeegse Universiteit geweest. H et B ronnenboek is daar om  te bewijzen, 
dat zij voor het bronnen-onderzoek de elem entaire kennis en vaardigheid mist, en dat zij haar 
tekortschieten m oet bedekken met tekstvervalsingen, ontelbare overslagen van essentiele tek
sten en het blijven presenteren van klinkklare onw aarheden, bijvoorbeeld dat N oviom agus Nij
megen betekent en dat N oyon altijd N oviom us w erd genoem d, een onw aarheid die d o o r hon- 
derden teksten van N oyon als een aperte leugen w ord t aangetoond. N aar m ijn mening dient U 
te overwegen, haar de leeropdracht “ V roeg-M iddeleeuwse G eschiedenis” te ontnem en, daar 
het een aanfluiting van de w etenschap is wat zij hiervan heeft gem aakt. D it bolw erk van ge- 
schiedvervalsing behoort te worden opgeruim d, al ware het reeds om de w etenschappelijke 
integriteit van de andere Nijmeegse fakulteiten niet in een onverdiende opspraak  te laten komen.

11. M eer dan  25 jaren  ben ik gehoond, verguisd en belasterd doo r de nederlandse U niversiteiten. 
Al die tijd heb ik geduldig erop gewacht, dat N ijm egen eindelijk eens met bewijzen voor de dag 
zou kom en. Toen het B ronnenboek verscheen, kon ik mijn ogen niet geloven da t zoiets anno 
1980 werd gepubliceerd. De tekstvervalsingen, verdraaiingen en overslagen w orden m et zo’n 
schaam teloosheid gepresenteerd, d a t de daarm ede gepaard  gaande laster de zaak to t een aparte 
schanddaad heeft gem aakt. H et B ronnenboek is in brede kring als een w etenschappelijk schan- 
daal betiteld , m aar niem and schijnt eraan  te willen om dit in het openbaar te zeggen, w aar
schijnlijk om dat niem and ervoor voelt dezelfde uitbraaksels van woede en laster over zich heen 
te krijgen. Ik  eis van U  herstel van mijn eer en goede naam , en van mijn integriteit als weten- 
schapper. Ik ga geen materiele eisen stellen, ofschoon het gem akkelijk zou zijn aan  te tonen 
welke aanzienlijke nadelen in mijn persoonlijk en am btelijk  leven de laster van Nijmegen mij 
heeft berokkend. M ijn rehabilitatie als w etenschapper kunt U mij niet on thouden.

12. V indt U het geen tijd w orden dat er een “ T uch traad  voor de W etenschap” w ordt ingesteld, 
w aar een getergde en belasterde w etenschapper met zijn grieven terecht kan. D at zou in elk ge
val een beter forum  zijn dan de dagbladen, die geen jo ta  van de zaak begrepen en daarom  ver- 
vielen in een infantiele dijen-kletserij bij elke nieuw gespuide laster. Z o’n T uchtraad  lijkt mij
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allerm inst overbodig, daar in N ederland andere even onfrisse zaken aan  de gang zijn. H et zou 
ook to t gevolg hebben, da t Justitie  niet m eer w ordt opgesolferd m et zaken w aarm ee ze geen 
raad  weet en w aarin zij verklaart niet bevoegd te zijn - en toch gaat zij ze behandelen - en dan 
ook tot d iam etraal tegenover elkander staande u itspraken kw am . In p laats van de belasterde 
recht te doen, hielp Justitie  hem nog verderde  pu t in, zoals overduidelijk bij de zaak V erm aning 
is gebleken. Justitie  laat nam elijk het mes in het varken steken d o o r bij de vrijspraak van de 
belasterde de lasteraars niet te dwingen to t herroeping van hun laster. H et is een elem entair 
beginsel van recht en rechtspraak dat een beschuldiging, die op geen enkele m anier bewezen kan 
w orden, als laster m oet worden gequalificeerd, derhalve als een valse beschuldiging, wat ons 
W etboek van Strafrecht als een ernstig m isdrijf beschouw t. M aar Justitie  kan (of wil?) deze 
konsekw entie niet aan , terwijl het feit toch voor h aar neus is gebeurd en derhalve ambtshalve 
vervolgd had m oeten worden. Zij geeft de zaak aan  de w etenschap terug, en dan  begint fris en 
vrolijk de hele affaire weer van voren a f  aan.

M et vriendelijke groeten,
A. D elahaye

B IJLA G E B

A an de Tweede K am er van 
de S taten G eneraal te 
‘s-Gravenhage

Z undert, da tum  verschijning boek

Dam es en Heren,

O nder aanbieding van een aanta l exem plaren van mijn nieuwe boek, die ik Uw H eer V oorzitter 
verzoek m et zijn gerenom m eerde onpartijd igheid  te verdelen onder de betrokken K am ercom - 
missie en de K am erfracties, vraag ik U w aandach t voor de w etenschappelijke frau d es,d efin an - 
ciele m alversaties en de laster van de K atholieke Universiteit van Nijmegen. Bij de heer M inister 
van Onderwijs heb ik een aanklach t ingediend, eveneens gedokum enteerd met het boek.

Ik verzoek U, aandacht aan  deze zaak te besteden, en eraan  mede te werken d a t de m isdadige 
handelwijzen van een U niversiteit naar behoren w orden afgestraft.

M et vriendelijke groeten,
A. Delahaye
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BIJLAGE C

A an de R.K. Bisschoppen van N ederland
p /a  Mgr. D r. A .J. Simonis
A artsbisschop van U trecht en
V oorzitter van de Nederlandse
Bisschoppen-Conferentie
M aliebaan 40
UTRECHT

Z undert, da tum  verschijning boek

H oogeerw aarde Excellenties,

Tweem aal heb ik tevergeefs aangeklopt bij Mgr. D r. A .J. Simonis, A artsbisschop van U trecht, 
met het verzoek op te treden tegen de vervalsers van de K atholieke U niversiteit van Nijmegen, 
en mij eindelijk te bevrijden van de laster, die dit ons hoogste katholieke onderw ijs-instituut nu 
al m eer dan 25 jaren  tegen mij u itb raak t. Hij schijnt niet van p lan te zijn deze zaak, zoals hij 
volgens het kerkelijk recht en zijn publieke uitlatingen verpiicht is, in Uw B isschoppen-Confe
rentie aan  de orde te stellen, zodat het laatste redm iddel is, hoe ongaarne ik dit ook doe, de pu 
blieke opinie te hulp te roepen om hem te dwingen zijn plicht te doen.

Heel N ederland weet inm iddels, dat de Katholieke Universiteit van Nijmegen zich vergaloppeerd 
heeft in de kwestie van karolingisch Nijmegen. Nu heeft zij “ met de rug tegen de m u u r” , zoals de 
eerste au teu r van het “ B ronnenboek van Nijm egen” het treffend u itdrukte , deze tegen mij ge- 
richte publikatie in 1980 en 1981 in twee opeenvolgende edities de wereld ingezonden. Het 
“ B ronnenboek van Nijm egen” , dat ik in bijgaand boek heb ontleed, bevat op 41 bladzijden 
druk 2100 b lunders, overslagen, misleidingen en vervalsingen. D at zou het ergste nog niet zijn, 
daar d it als publieke verm akelijkheid kan dienen, ofschoon er weinig verm akelijks en verhef- 
fends te bespeuren is aan  deze klap in het gezicht der wetenschap van K atholiek N ederland. Het 
bevat echter ook 160 valsheden in geschrifte en 160 tegen mij gerichte lasterlijke aantijgingen 
dat ik geen historische bronnen kan lezen, w ant doo r deze 160 valsheden in geschrifte, w aarvan 
de meeste zelfs voor niet-vakhistorici zijn te doorzien, trach t zij te bewijzen d a t ik geen bronnen- 
onderzoek ken en m aar een arm zalige “ pseudo-w etenschapper” ben. In bijgaand boek leg ik U 
de bewijzen voor, dat het “ B ronnenboek van Nijm egen” een produk t is van opzettelijk bedrog, 
en da t het slechts een kwalifikatie verdient: regelrechte wetenschappelijke smeerlapperij.

Ik verzoek het Episcopaat drie zaken te doen:

1. De hoofdschuldigen van dit bedrog en deze w etenschappelijke en am btelijke korrup tie , de 
heren Bogaers en Leupen, onm iddellijk en oneervol uit hun am bten aan  de Katholieke U niver
siteit te ontslaan.

2. De K atholieke Universiteit van Nijmegen te verplichten het tegen mij gerichte lasterlijk p ro 
dukt “ B ronnenboek van Nijm egen” in te trekken en te verklaren dat het als niet-geschreven 
moet w orden beschouwd. Deze verklaring dient op een form aat van m instens 10 x 10 cm in de 
V olkskrant, het Algemeen D agblad, de Telegraaf, de G elderlander en De Stem uit Breda te ver- 
schijnen, bij deze twee laatste “ katholieke” dagbladen op de voorpagina, om dat deze zich het 
ijverigst hebben betoond bij het verspreiden van de laster in vette koppen. Deze verklaring dient 
ondertekend te zijn door de V oorzitter van het College van C uratoren  der K atholieke U niversi
teit.
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3. De K atholieke U niversiteit van Nijmegen te verplichten mij in een afzonderlijke publieke 
verklaring in de genoemde dagbladen, op hetzelfde fo rm aat en onder dezelfde voorw aarden, 
eerherstel te geven voor de m eer dan 25 ja ren  ondervonden laster, en mij in mijn goede naam  
van integer w etenschapper te herstellen. Deze verklaring wens ik ondertekend te zien doo r het 
voltallig College van C uratoren , daar het lijdelijk heeft toegezien en gniffelend heeft laten ge- 
beuren, dat de norm en van wetenschappelijk fatsoen, sereniteit en integriteit door de K atho
lieke Universiteit m et voeten werden getreden. Een excuus wil ik niet eisen; dat laat ik aan  hun 
fatsoen over.

Van deze drie punten  gaat geen jo ta  o f  letter af. Ik behoef Uwe Excellenties niet erop te wijzen 
d a t de K atholieke Universiteit onder uw  gezag en jurisdictie staat, en d a t zij eindelijk kon w or
den gesticht dank zij de jarenlange inspanningen van het toen onw elvarende K atholiek N eder
land. H et is voor mij een bijzonder bittere ervaring geweest, dat ik met bedrogen  laster bestreden 
werd door het instituut, dat in niet geringe m ate doo r de befaam de “ Lim burgse dubbeltjes” to t 
stand kon worden gebracht. Nog bitterder was het, dat de laster in 1955 in het leven isgeroepen 
doo r een priester en m onseigneur, en dat hij sindsdien in het officieel leerprogram m a van de 
K atholieke Universiteit werd opgenom en, zodat ik spreken m oet van kerkelijke laster. Derhalve 
wens ik kerkelijk eerherstel. M et een lapje voor het bloeden neem ik geen genoegen, nog m inder 
met een eventuele poging van Uw Episcopaat om  deze zaak aan de burgerlijke autoriteiten  over 
te laten. Ten aanzien van de K atholieke U niversiteit hebt U een eigen verantw oordelijkheid, 
geheel afwijkend van die van de M inister van Onderwijs.

Ik geef het Episcopaat een maand de tijd om  deze zaak in het reine te brengen, welke m aand in- 
gaat op de dag van verschijning van dit boek. Ben ik na die m aand niet in mijn eer en recht her
steld, dan dien ik een klacht in te Rome, die tweeledig zal zijn: 1. Bedrog, laster en korrup tie  van 
een K atholieke Universiteit. 2, Een beklag over het N ederlandse E piscopaat, dat mij recht en 
eerherstel weigert, w aarop ik overeenkom stig de elem entaire beginselen van de katholieke 
m oraal recht heb. Een m aand is voldoende, d aa r de vervalsingen zonneklaar zijn. U  kunt, des- 
gewenst, nog een historicus zoeken, die in het publiek durft verklaren, dat het “ B ronnenboek 
van Nijm egen” de bewijzen bevat voor de w aarheid van karolingisch Nijmegen. Mgr. D r. A .J. 
Simonis heeft zich dodelijk vergist door geloof te hechten aan  de laster van de K atholieke U ni
versiteit, dat ik niet goed snik zou zijn.

M et vriendelijke groeten,
A. D elahaye
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BIJLAGE D

A an de R aad van de Gem eente Nijmegen 
te

N IJM EG EN

Z undert, datum  verschijning boek

Dam es en Heren,

O nder aanbieding van een exem plaar van m ijn nieuwe boek aan het College van Burgemeester 
en  W ethouders, en aan de V oorzitters van Uw raadsfracties, verzoek ik Uw aandach t voor de 
volgende feiten:

1. Het “ B ronnenboek van Nijm egen” , in twee edities van 1980 en 1981 doo r de Katholieke 
U niversiteit en de gemeente Nijmegen uitgegeven is een p roduk t van wetenschappelijk bedrog, 
w aarvan de opzet tot bedrog zonneklaar is. Het bevat op 41 bladzijden d ruk  2100 blunders, 
misleidingen en vervalsingen. De naam  N oviom agus uit de historische bronnen, die altijd 
Noyon betekent, w ordt zonder enig bewijs voor Nijmegen verkocht, daarna ettelijke malen ook 
weer voor Nijmegen, w aar zonder de minste twijfel Neumagen bij T rier is bedoeld, wat het 
“ B ronnenboek van Nijmegen” to t een aanfluiting van historische wetenschap m aakt.

2. Het is eveneens een lasterlijk p rodukt, tegen mij gericht, met 160 valsheden in geschrifte, 
w aarm ede de sam enstellers probeerden mijn ongelijk aan te tonen.

3. De daarnaast voortdurend tegen mij gespuide laster wens ik niet te herhalen, d aar ik 
veronderstel d a t die U wel bekend zal zijn uit De G elderlander, die geen snars van de zaak 
begreep, m aar zich wel regelmatig liet gebruiken als de m egafoon van de vervalsers en 
lasteraars.

4. De publikatie van dit w etenschappelijk w anproduk t is gepaard gegaan m et am btelijke kor
ruptie, w aardoor aan Uw College en Uw Raad op valse voorwendsels verschillende tonnen zijn 
ontfu tseld , teneinde tegenover de buitenw ereld, die karolingisch Nijmegen al lang had afge- 
schreven, toch nog een onw are geschiedenis van Nijmegen te blijven uitbrallen. M ocht U  dit een 
fors w oord vinden: het is het enig juiste. Enige am btenaren van de gem eente, de heren Lemmens, 
D ickm ann en Kruysen, hebben zich medeplichtig gem aakt aan  deze korruptie. Volgens het 
W etboek van Strafrecht is Uw College van Burgem eester en W ethouders verplicht dit bij de 
Officier van Justitie  aan  te geven, d aar het am btelijke korrup tie  is. De genoem de personen kun
nen zich enkel hieruit redden doo r toe te geven, dat dit hun opzet niet is geweest en dat zij zich 
ondoordach t voor een karretje van vervalsing hebben laten spannen. Willen zij dit enigszins 
geloofw aardig doen klinken, dan  zullen zij, liefst in een publieke verklaring, m oeten toegeven 
d a t zij zich met een zaak hebben bem oeid, w aarvan ze geen verstand hadden. En w anneer het 
dan  geen korruptie in de zin van de wet is geweest, was het brallen uit onkunde, wat bijna even 
erg is.

Ik ga (voorlopig) geen m ateriele eisen stellen, slechts een van honoraire  aard , gevolgd d o o r een 
paar vriendelijke verzoeken. D aar het “ B ronnenboek” voor de helft een publikatie van de ge
meente is, eis ik dat Uw College van Burgem eester en W ethouders in een publieke verklaring, te 
p laatsen  in de V olkskrant, het Algemeen D agblad, de Telegraaf, de G elderlander en De Stem 
uit Breda, op een form aat van minstens 10 x 10 cm (en u iteraard  op kosten van de gemeente!)
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bekend m aakt dat het “ B ronnenboek van Nijm egen” is ingetrokken en dat het als niet-geschre- 
ven moet w orden beschouwd. Deze publikatie dient in de G elderlander en De Stem op de voor- 
pagina te worden geplaatst, daar deze twee katholieke dagbladen zich het ijverigst hebben be- 
toond  in het verspreiden van de laster en het w etenschappelijk bedrog. V ooral De Stem uit 
Breda schept er al 25 jaren  een bijzonder genoegen in om mij in mijn eigen am btsgebied onderuit 
te halen. H et spreekt vanzelf, d a t de gemeente Nijmegen vanaf vandaag geen enkel exemplaar 
van “ H et V alkhof te N ijm egen” en “ B ronnenboek van Nijm egen” m eer mag verkopen, wil zij 
niet aangeklaagd worden wegens het verspreiden van publieke en gequalificeerde laster. Ik geef 
de gemeente Nijmegen een m aand de tijd, die heden ingaat, om de gevraagde publikatie vrij- 
willig te doen. Indien dit niet geschiedt, zal ik ze door de rechter laten afdwingen. Ik verzoek Uw 
R aad het College van Burgemeester en W ethouders dringend aan te raden, desnoods te dwingen, 
deze zaak niet verder op de spits te drijven, daar in dat geval de leden van het College van Burge
m eester en W ethouders persoonlijk een aanklach t wegens korrup tie  kunnen verw achten. Tot 
heden neem ik aan , dat zij werden misleid.

Tenslotte doe ik een paar vriendelijke verzoeken:
a .,L aa t Uw Raad m aatregelen nem en en erop blijven toezien, d a t Nijmegen ophoud t met het 
verkondigen van een historische onw aarheid. O ndanks alles, wat Nijmegen mij en m ijn gezin 
heeft aangedaan, is de stad  ons toch nog d ierbaar, zodat ik het zou betreuren w anneer zij door 
een stel fanatiekelingen belachelijk zou w orden gem aakt doo r het blijven volhouden van een 
onw aarheid die, zoals de feiten hebben aangetoond, enkel met bedrog n aar de schijn nog over- 
eind kon worden gehouden. H et zou de stad  van Canisius, Mgr. H am er en Titus B randsm a on- 
waardig zijn.

b. Misschien kan Uw R aad zich beraden over de m ogelijkheid om kon tak t te zoeken m et de 
franse stad  N oyon over deze zaak, die voor beide steden even pijnlijk is geweest. H et was na
tuurlijk nooit mijn bedoeling de twee steden tegen e lkaar op te zetten, doch het simpele feit ligt 
er nu eenm aal dat Nijmegen zich de kroon van N oyon had toegeeigend en deze stad  van enige 
eeuwen historie beroofde. Het lijkt mij onon tkoom baar, dat dit op de een o f andere m anier 
m oet worden goedgem aakt. Mij behoeft Nijmegen geen excuus te m aken, aan  N oyon echter 
wel.

M et vriendelijke groeten,
A. D elahaye
O ud-adjunkt-archivaris van Nijmegen.
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DE PUBLIKATIES VAN DE SCHRIJVER OVER DE MYTHEN

1. Heeft het karolingisch paleis van Karel de Grote wel in Nijmegen gestaan?
In: De Gelderlander, 24, 25 oktober 1955.

2. Het Mysterie van de Keizer Karel-stad.
Winants, Heerlen, 1958, 212 biz. (uitverkocht).

3. Vraagstukken in de historische geografie van Nederland, 2 delen.
Zundert, 1965/66, 580 biz. en 11 kaarten (uitverkocht).
Van dit boek is in 1980 de populaire bewerking “ Holle Boomstammen” versche- 
nen. Een nieuwe en aangevulde bewerking, met de integrale teksten, wordt “De 
Ware Kijk op...”.
N.B. Enige delen II zijn nog voorradig. Te bekomen a /  40,— (porto inbegrepen) 
aan onderstaand adres.

4. De mythe van de Noormannen in Nederland;
Zundert, 1977, 95 biz.
(Uitverkocht). De inhoud is verwerkt in “ Holle Boomstammen” en wordt nog uit- 
voeriger, met de teksten, gegeven in “ De Ware Kijk Op.,.” .

5. Van Dorestadum tot Waderlo.
Zundert, 1979, 112 biz.
(Uitverkocht). De inhoud staat uitvoeriger in “Vraagstukken...” , ook in “ Holle 
Boomstammen” en wordt, met de teksten herhaald in “ De Ware Kijk Op,..” .

6. HOLLE BOOMSTAMMEN: De historische mythen van Nederland, ontleend aan 
Frans Vlaanderen.
Tournehem/Zundert, 1980, 464 biz. Populaire bewerking van “Vraagstukken...” . 
/  56,—, porto inbegrepen. Te bestellen bij de schijver of via de boekhandel.

7. De bisschop van Nijmegen.
Zundert, 1982, 160 biz.
Een persiflage op de meer dan 400 fouten in het “ Bronnenboek van Nijmegen” . De 
titel is ontleend aan de grofste misgreep van het Bronnenboek, namelijk het pre- 
senteren van bisschop Harduinus van Noyon als “ bisschop van Nijmegen” .
/  18,—, porto inbegrepen. Te bestellen bij de schrijver of via de boekhandel.

8. DE WARE KIJK OP... Deel I: Noyon, het land van Bethune en Frisia.
Zundert, 1984, 496 biz. en 37 kaarten. Illustr. en gebonden.
Een nieuwe bewerking en aanvulling van “Vraagstukken...” , ditmaal met de citaten 
van alle teksten, die voor de materie van belang zijn.
/  60,—, porto inbegrepen. Te bestellen bij de schrijver of via de boekhandel. 

Voor de druk gereed:

9. DE WARE KIJK OP... Deel II. Frisones en Saksen in Frans Vlaanderen.
Dit zal kort na Deel I verschijnen. Het zal eveneens de integrale teksten bevatten.
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10. DE WARE KIJK OP... Deel III. Het bisdom en de abdij van St. Willibrord.
Dit zal kort na Deel II verschijnen. Het zal eveneens de integrale teksten bevatten, 
tevens de centrale INDEX op de drie delen.

In voorbereiding: 

11. De ware wegen van de Peutinger-kaart.
Beschreven worden 23 wegen van de Peutinger-kaart in het noorden van Frankrijk 
boven Parijs. Als inleiding wordt de volledige tekst van Tacitus’ “Germania” met 
kommentaar gegeven. Als slot volgen de wegen uit hetzelfde gebied van het Itine
rarium Antonini. Met uitvoerige kaarten, gebrocheerd, formaat 24 x 27 cm.
Deo volente, verschijnt dit boek medio 1985. Het zal tijd ig worden aangekondigd.

12. De vergeten heiligen van Frans Vlaanderen.
Het boek beoogt populair wetenschappenlijke levens van de heiligen en de zende- 
lingen te geven, ditmaal gesitueerd in hun juiste streek, met nadruk op de geogra- 
fische details uit hun levens, de inplanting en verspreiding van het Christendom in 
westelijk Europa, en vooral de christelijke expansie vanuit Vlaanderen en het 
noordwesten van Frankrijk naar het oosten.

De boeken zijn te bestellen door overmaking 
van het verschuldigde bedrag op de onder- 
staande giro-rekening, of per giro-betaal- 
kaart c.q. per bank-cheque.

ALBERT DELAHAYE 
Turnstraat 6 
4881 EM ZUNDERT 
giro: 1 1 6 8 9 6 4
Rabobank Zundert: rek. nr. 1605-93115.

N.B. De boekhandel geniet reduktie, op voorwaarde dat h ij meer dan een exem p laa rtege lijk  beste ld.daar ik 
voo r de boekhandel naast de reduktie  ook het porto  voor m ijn  rekening neem, wat tegenw oord ig  behoorlijk  
m eetelt zoals eenieder weet. In verband met veel te leurs te llingen bij deve rkoopvan  "H o lleB oom stam m en” , 
dat ikde  boekhandel in kom m issie ter besch ikk ingste lde , kan ik d a t geen tweede keerdoen. Demeeste boek- 
handels hebben akkuraat en v lo t afgerekend, waarvoor m ijn  dank. Ik kan ech tergeen tweede maal het ris iko 
van een aanzienlijk  verlies lopen.
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