te RotterdaJn

"De koninkrijken van Sumer en
Akkad dienen gedateerd te worden
3000-2000 u, Chr.
Aileen Irak is lid van het Pad van
Bagdad en van de Arabische Liga
tegelijk. De overige leden-staten van

hef Bagdad-Pact zijn geen van allen
lid van de Arabische Liga".
Wij zijnhet Midden Oosten-Instituut uiterst dankbaar voor deze
waardevolle aanvulling op AO721.

Op pag. 10 van deze AO zijn door een misverstand drie nullen weggevallen acbter het olie-produktiecijfer. U gelieve dus te lezen: 31.092.000 ton.

Abonnee Mr. Charles Verbeek te Wllrijk (Belgie) over AO-720
"Levensstof" :
In de eatalogus van hef Intemaiionale
paleis van de wetensehap op de Wereldtentoonstelling te Brussel staat
in de afdeling "Levende eel" het
volgende:
" ••• onlangs werd aangetoond dat in
tegenstellmg met hetgeen 30 jaar lang
werd gerlacht het chromosomenaantal
bij de mens 46 bedraagt en niet48 .•• "

De auteur van deze AO
Dr. C. J. H. van den Broek, schrijft
ons hierover het volgende:
"Dit was mij inderdaad bekend,
doch het leek mij bij het vermelden van feitelijkheden als deze
een goed gebruik met vermelding

te wachten totdat zij ook van andere zijden zijn bevestigd.
U leze echter zonder enig bezwaar 46 in plaats van 48. U zult
dan merken, dat de strekking van
mijn betoog door deze verandering Diet in het minst wordt beinvloed.
Zolang wij nog vrijwel geheel in
het duister tasten omtrent het
aantal erfelijke eigenschappen,
dat in de menselijke chromosomen huist, zijn feitelijkheden
als deze van weinig meer dan encyclopedische waarde - waarmee overigens geen afbreuk wordt
gedaan aan de waarde en de
nauwkeurigheid
van de betreffende onderzoeking".

Een slag dreigt onze vaderlandse trots te verpletteren! Het kan een
"ramp" worden van zo'n ornvang, dat elke vergelijking mank moet gaan.
Onze hele vaderlandse geschiedenis van v66r hetjaar 1000moet worden herschreven ... als er tenminste geen mystificatie in het spel is.
Wij hebben ons schuldig gemaakt aan "roof" ... indien de beweringen in het
boek van de heer ALBERT
DELARA
YE "Het Mysterie van de Keizer Karel Stad"
juist zouden blijken te zijn.
En de heer Delahaye is toch heus
niet de eerste de beste. Hij was tot
voor kort tweede archivaris van
dezelfde stad die hij nu zo aanvalt,
die hij nu een stuk van haar prille
jeugd - en misschien wel het interessantste deel - wil ontnemen.
In het bovengenoemde boek (hier
nu kort samengevat; zie verder de
tien punten op pag. 14) wordt dan
egd: "De Bataven hebben nooit in
e Betuwe gewoond. Het Insula Batavorum - het eiland der Batavieren
- werd niet omspoeld door de Rijn
en Waal, maar
(wees moedig; 0
lezeres of lezer)
door de Seine,
Oise en Somme. De Bataven waren
de voorouders der Fransen. . .. Wfj
komen er helemaal niet aan te pas!
Met de stad Noviomagum, ons bekend
uit de Tabula Peutingeriana
en inscripties, werd niet Nijmegen bedoeld,
maar de Noordfranseplaats
Noyon!"

En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, moet ook keizer Karel de
Grote nooit in Nijmegen verblijf
hebben gehouden en is de "Karolingische kapel" slechts humbug!
Daar staan we dan ... Op de laatste

beweringen is door Professor Dr.
R. R. POSTafdoende geantwoord in
"Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving".

Ons rest dus na te gaan wat er van
de andere "bewijsvoering" overblijft
als we deze nader onderzoeken.
Nu is het moeilijk een boek van
212 pagina's te bestrijden in een
AO-boekje van 16 bladzijden. Maar
gelukkig, de heer Delahaye is ons
ter wille geweest. In de eerste 120

De heer A. De/ahaye. AO wi/de hem enke/e
pag. ter beschikking
stellen om zijn
mening te verdedigen, doch de heer D.
wilde van het aanbod geen gebruik
maken.
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bladzijden van zijn boek tracht hij
ons met een overstelpend aantal citaten en gevolgtrekkingen te overtuigen, dat wij ons - evenals de vele
historiesehrijvers die ons vaderland
in de loop der eeuwen heeft gekend
- iets hebben laten wijsmaken. Hij
haalt hierbij de oudste bronnen aan,
van de Peutingerkaart - de oudste
Romeinse kaart die er bestaat - tot
de middeleeuwse kronieken.
Van het hele betoog is dan de - nu
al bekende - slotsom:
" oviomagum*) is geen Nijmegen;
de Batavieren woonden Diet in de
Betuwe."
En dan, zijn eigen "bewijsvoering"
geheel ondergravend, zegt de heer
Delahaye letterlijk op pag. 121 het
volgende: "Was de Peutinger-kaart
er niet geweest,
dan hadden wij
hoogstwaarschijnlijk
onze
theorie
in ons hart kunnen opbergen, hoezeer
wij van de juistheid ervan overtuigd

OeP~Q4A

Ofschoon
Noviomagus
beter
is dan
Noviomagum
meent de AO-red. dat de
laatste naam bekender klinkt.

twee zijn geweest. Dat kan men opmaken uit de fouten, die in de namen op de kaart voorkomen.
De verhouding

Het fundament

Zonneklaar blijkt dat de heer Delahaye deze oude kaart dus als een
fundament besehouwt. Hiermee staat
of valt zijn hele theorie. Laten we
deze kaart dus in aIle rust eens gaan
bekijken. Onze gids hierbij is Dr.
B. H. STOLTE,die in 1949 in Amsterdam is gepromoveerd op de met de
Tabula nauwverwante Anonymus

Con-rad Peutinger, de man die zijn naam
aan een kaa rt gaf.

de regering van Augsburg - niet gekomen.
Zo werd dan voor het eerst deze
kaart bekend. Een kaart die heel wat
eeuwen geleden moet zijn gemaakt
en er heel wonderlijk - in onze ogen
ans - uitziet.

Ravennas.

Dr.B.H.~

In zekere zin is 1958 een jubileumjaar voor de "Tabula Peutingeriana"
- zoals de Latijnse naam voor de
Peutinger kaart luidt. Het is immers
450 jaar geleden, dat de humanist
CONRADCELTESbij testament aan
zijn vriend CoNRADPEUTINGER(nu
weet u meteen hoe de kaart aan zijn
naam komt) een kaart vermaakte, die
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waren. Onze nieuwe interpretatie der
bronnen, voor het merendee/ negatief
voor Nijmegen en Nederland,
zo
moeilijk dwingend gemaakt kuru
worden, omdat er een eeuwenou e
historische mening tegenover staat,
die niet makkelijk aan het wankelen
te brengen is. Nu echter worden onze
opvattingen door de Peutingerkaarr,
een eigentijdse bron uit de romeinse
periode, op waarlijk afdoende wijze
tot historische zekerheid verheven,"

bor

een van de merkwaardigste doeumen ten is, die de oudheid ons heeft
nagelaten.
Waar Celtes de kaart heeft gevonden, is niet bekend. Het moet tussen
1502 en 1508 zijn gebeurd, mogelijk
in een Zuidduits klooster. De bedoeling van Celtes was, dat Peutinger
de kaart zou uitgeven. Deze heeft
dit inderdaad willen doen. Hij heeft
tenrninste van een deel van het eerste
blad twee proeftekeningen Jaten maken, maar verder is hij door drukke
ambtsbezigheden - h ij was lid van

)
Zo ziet de kaart er uit
De Tabula Peutingeriana is getekend op elf bladen perkament, die
aan elkaar waren geplakt tot een
reep van 6,82 m lengte en 34 em
breedte. Het is een copie uit de jaren
1200 na Christus, van een kaart uit
de late Romeinse keizertijd.
Hoeveel copieen er hebben bestaan
tussen het origineel en het bewaard
gebleven exemplaar, weten we niet
zeker, maar het zullen er minstens

Het is een kaart met geheel vertekende verhoudingen. De toen bekende
wereld is zo voorgesteld, dat oostwest tot zuid-noord zich verhouden
als twintig staat tot een!
Eigenlijk is de verhouding nog wat
ongunstiger, want het westeJijke einde van de kaart ontbreekt: van Engeland en Spanje is bijna niets bewaard en ook van West-Afrika is niet
veel overgebleven. Het eerste stuk
was al verloren gegaan voordat onze eopie werd vervaardigd. Dat bewijzen een dikke vertieale lijn die het
eerste blad links afsluit, en de _verminkte namen aan de rand. Men
vindt daar b.v. van Aquitania, de
naam van Zuid-west-Frankrijk, nog
sleehts . .. IT ANIA.
De Tabula is dus allereerst een kaart
waarop de ons vertrouwde verhoudingen zoek zijn. In de lengte, oostwest, is alles uitgerekt en in de breedte, noord-zuid, samengeperst. (Vergelijkt u eens de tekening van het
Paleis op de Dam die wij op gelijke
wijze behandelden! Het gebouw
wordt onherkenbaar!)
Hier ziet u het Paleis op de Dam normaal
getekend, en daarnaast
normaal in de
hoogte getekend...
maar de breedte
5X vergroot. Reeds nu is het gebouw
onherkenbaar.
..
laat staan
als de
breedte 20 X zou worden vergroot.
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Verder is al het land door zee omgeven. Het is de oude voorstelling
van de oikoumene (de bewoonde wereld) omringd door de oeeaan.
Vertekeningen

De zuidkust van Afrika staat op de
Peutingerkaart aangegeven als een
zuiver reehte lijn, waarlangs een gebergte loopt.
De Rode Zee is vrijwel verdwenen;
men herkent evenwel nog het sehiereiland Sinai, maar Arabie is weggesneden. De kust van Azie verloopt in
een golvende lijn oostwaarts, onderbroken door een inham, die de Perzisehe Golf voorstelt.
Een vage voorstelling van China
vindt men in de naam Sera Maior,
het zijde-land, die aan dezekust staat
gesehreven.
De noordrand van de bewoonde wereld is weer een lieht golvende Iijn,
die over de volle Iengte van de kaart
Azie en Europa afsluit. De enige
onderbreking vormt de Kaspisehe
Zee, die volgens de in de oudheid
heersende voorstelling een inham
was van de Noordelijke Oeeaan.
In West-Europa

In West-Europa zien we gelijke alhoewel niet zulke grove - vertekeningen. Engeland is naar links omgeklapt voorgesteld, omdat het anders niet kan worden getekend in de
smalle ruimte. Van de rijke geleding
van Frankrijks kust is niet veel overgebleven. De Middellandse Zee is
een smalle strook geworden. Italie is
naar reehts gedraaid, zeer lang uitgerekt, maar de vorm is nog wel te
herkennen.
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De geschiedenis
van de Tabula Peutinge ria
Moge/ijk gecopieerd naar een in ma mer gegraveerde kaart uit het be
der derde eeuw en vervormd op ee
papyrusrol
overgebracht,
bewerkt
(o.a.) in de eerste he/ft van de vierde
eeuw. In de midde/eeuwen
twee of
meer keren gecopieerd. Het thans bestaande exemplaar is uit ± 1200 en
(waarschijnlijk)
in de jaren 1502-'08
ontdekt in een Zuidduits klooster door
Conrad Ce/tes.
Deze vermaakte
de kaart aan zijn
vriend Conrad Peutinger met de bedoeling dat deze de kaart zou uitgeven.
Peutinger laat twee tekeningen
maken, doch over!ijdt (1547) voor hij
verder kan gaan. De kaart verdwijnt.
Marcus Welser, een bloedverwant van
Peutinger, ontdekt de twee tekeningen
(1587) en publiceert deze. Dan krijgt
hij de volledige kaart in handen en
geeft deze in het jaar 1598 uit bij de
beroemde drukkerij Plantijn-Moretus
in Antwerpen.
De orgine/e kaart verdwijnt opnieuw
en komt pas weer te voorschijn in het
jaar 1714 in de boekerij van een nakomeling
van Peutinger.
Voor 1
ducaten krijgt de grote veldheer •
genius van Savoye de kaart in handen.
Na diens dood koopt keizer Karel VI
zijn boekerij en zo komt de kaa rt
dan einde/ijk tot rust in de keizerlijke
hofbibliotheek
te Wenen.
In het jaar 1753 wordt door F. C. von
Scheyb een nieuwe uitgave verzorgd.
(Belangrijk omdat h~er voor het eerst
beschadigingen
op voorkomen,
d,e
de kaart in de loop der tijden had
opge/open. AI het water is name/ijk
aangegeven met een groene verf die
door oxydatie hier en daar zwart is
geworden
en het perkament
heeft
aangetast. Door het oprollen brokkelen soms stukjes af. Het eerste blad
heeft het meest ge/eden.)
In het jaar 1888 werd een fotografische uitgave verzorgd. (We ku?nen
op deze wijze zien welke beschadlgln_
gen er zijn bijgekomen in de 135 jaren
no Von Scheijbs editie.)

Gevolgen van de verfekening

Het is duidelijk, dat deze krasse vereningen van het beeld der kusten
ook voor het binnenland gevolgen a e .
moesten hebben. Zo stromen Rijn,
Maas en Donau in een bijna reehte
lijn voort; van de boehten is niets
overgebleven.
Men kan zieh voorstellen, wat dat
voor de streken langs deze rivieren
en de daar weer aangrenzende gebie- Jilonrum .ucep1.£-.
d. t e~c\."p' e a ,
den betekent.
Sleehts hier en daar vindt men nog
sporen van een beter beeld dat de
oorspronkelijke

kaart moet hebbenge-

kend.
Behalve in Italie en Griekenland ziet
men dat ook in sommige details.
-';''<l;;o==~

Weinig

e,

I'Ar",o"",.

t..

, 111 U 1. .'

~_1."_'_--r

houvast

Men heeft overal bitter weinig houvast aan de aardrijkskundige tekening van de Tabula, als men de nan op een moderne kaart wil thuisengen. He! enige werkelijke houvast daarvoor bieden de wegen. Over
de hele kaart lopen rode lijnen,
waarin telkens knikken voorkomen.
Bij vrijwel elke knik staat een plaatsnaam en tussen de plaatsnamen getallen die de afstand tussen twee
plaat;en aangeven. De rivieren slingeren zieh vrij willekeurig door dit
wegennet heen.
Men kan er lang niet altijd zeker
van zijn, dat plaatsen die boven een
rivier zijn getekend, ook werkelijk
op de noordelijke oever of ten noorden van die rivier liggen.
Zo is Parijs op de noordelijke oever
van de Loire getekend en Orleans een
eindje fen zuiden van deze rivier.

Het verre Oosten"
op de Peutinger
kaart. Bij de derde rivier zien we de
naam "Ganges"
staan. lets daarboven
staat "Sera Maior". Wat denkt u van de
kustlijn 1
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De (vermoedelijke) geschiedenis van de Peutinger kaart

De wegen reiken niet eens tot het
vignet. Het is kennelijk een latere
evoeging, evenals Antiochia.
en heeft wel eens getracht op grond
van deze en andere invoegingen het
jaar vast te stellen, waarin de Peutinger kaart zou zijn vervaardigd.
Men dacht dan aan het jaar 365,
doch de aanwijzingen voor dit jaartal zijn van zeer twijfelachtige aard.

V eel

in de geschiedenis van de
Peutinger kaart is onzeker; strikt
bewijsbaar is er weinig, en maar al te
vaak is men aangewezen op vermoedens en gissingen.
Er zijn aanwijzingen, dat er in de
tijd van keizer CARACALLA
(211-217)
een wereldkaart heeft bestaan, die
de pendant zou zijn geweest van een
grote kaart van Rome, op marmeren
platen gegraveerd, waarvan stukken
bewaard zijn gebleven. Vermoedetijk
was de toen bekende wereld daarop
voorgesteld in de verhouding van
5 : 1 voor lengte en breedte.
Dit benadert de werkelijkheid vrij
goed, als men bedenkt, dat het op die
kaart voorgestelde deel van de wereld niet veel verder ging dan van
±55 NB tot ±20 NB en van ±20
WL tot ±loo OL. Van deze kaart is
mogelijk het origineel van de Tabula
een bewerking. In de Romeinse tijd
is dezecopieherhaaldelijk bijgewerkt,
daar men de kaart "up to date" wilde houden.
In de middeleeuwen is de kaart minstens tweemaal gecopieerd naar een
bewaard gebleven exemplaar. Dit
blijkt uit de fouten in de namen, die
alleen verklaard kunnen worden
door het onjuist lezen van lettervormen die in de loop der tijden in
gebruik zijn geweest. De toevoegingen uit de Romeinse tijd en de fouten uit latere eeuwen leren ons veel
over de geschiedenis van de kaart.
Plaatsen als vignetten
Zo werden vele plaatsen aan de we-
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Het vignet van Rome, dat op de kaart
thuishoort.

gen nader aangeduid door vignetten.
Welk systeem daarbij is gevolgd/ ~
nog altijd een onopgelost problee .
Men mag wel aannemen, dat de
plaatsen met vignet om een of andere reden belangrijk waren. Maar
niet alle plaatsen waar wij een vignet zouden verwachten, hebben er

een.
Drie steden zijn op zeer opvallende
wijze voorgesteld: Rome, Constantinopel, en Antiochia in Syrie. Daar zitten verpersoonlijkingen van de steden op tronen. Alleen die van Rome
is origineel. Dit vignet vertoont dan
ook een duidelijk verband met het
wegennet,

De tekening van Constantinopellijkt
vrij veel op die van Rome, maar verstoort de kaart ter plaatse geheel.

Andere vignetten
Zes andere steden, t.W. Aquileia,
Ravenna, Thessalonice, Nicomedia,
Nicea en Ancyra, hebben een uitvoerig vignet, met muren en torens,
die met vrij veel details zijn weergegeven. Ook zij zijn - misschien latere invoegingen, uit de vierde
eeuw waarschijnlijk, omdat deze
steden toen pas op de voorgrond
traden.
De grote meerderheid der overige
v etten valt in twee typen uiteen:
eenvoudig tekeningetje van twee
torens, en een door gebouwen omsloten binnenplaats. Het laatste vigHet vignet van Constantinopel.

-

Het vignet van Antiochia, dat kennelijk
later is bijgevoegd.

net is vooral voor badplaatsen gebruikt, maar niet uitsluitend.
Aanvullingen
De aanvullingen op de Peutinger
kaart geven ons ook aanwijzingen.
Zo staat bij de Sinai de aantekening:
"Woestijn, waar veertig jaar de zonen
van Israel onder Mozes' leiding hebben gezworven. Hier hebben zij de
wet ontvangen op de Berg Sinai."
Bij Jeruzalem staat de Olijfberg getekend, bij Rome de Basiliek van
Sint Pieter, door Constantijn de
Grote gebouwd. Dit alles wijst op
een copie gemaakt in een tijd na deze keizer, toen het Christendom dus
had gezegevierd (zie ook pag. 15).
Daar staat tegenover, dat in Gallie
de hoofdsteden nog hun oude namen hebben: daar heeft namelijk de
naam van de volksstam op de duur
die van de hoofdstad verdrongen.
Bijvoorbeeld Lutetia, hoofdstad van
de Parisii, werd Parijs. Deze naamsverandering kreeg in ± 300 haar beslag. Men zal daarom wel niet te ver
724 •
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na 300 de Tabula moeten dateren.
Nader preciseren lijkt mij echter niet
verantwoord.

Een foto van de Peutingerkaart.
Links het einde van de huidige kaart. De zee is dJnker en daarin
stromen uit - voor zover het onze streken betreft - de fl. Renus (Rijn) en fl. patabus (Maas,
Waal). De getekende kaart hieronder wijst u de weg van de verschillende
plaatsen
...
voor

Andere exemplaren
Bet is duidelijk, dat het veel rnoeilijker is gegevens aan een kaart te
ontlenen als men slechts een exernplaar bezit, dan als men over verschillende exemplaren
de beschikking heeft. Gelukkig zijn er ook nog
andere aanwijzingen om de Tabula

een weinig te controleren.
De Tabula is namelijk niet helemaal
uniek. In het eerste kwart van de
achtste eeuw heeft een onbekende
schrijver uit Ravenna (daarom Anonymus Ravennas genoemd) een beschrijving van de wereld sarnenrsteld, die op vele punten een me,

8 - 72'1

~~~~~

-

waardige
overeenkomst
met
de
Tabula vertoont.
Erg leesbaar is zijn werk overigens
niet. Het bestaat grotendeels
uit
eindeloze reeksen plaatsnarnen.
Die
blijken zeer vaak in dezelfde volgorde
wegen te liggen, die op de Tabuijn getekend.

Blijkbaar heeft de Ravennas bronnen
gebruikt die op een aan de Tabula
ve r wan t exemplaar teruggaan. We
kunnen d it vaststellen aan de hand
van de - bij het copieren op
bijzondere wijze verminkte namen.
De verklaring hiervan is deze, dat
op de oorspronkelijke
kaart - waarop deze beschrijving en de Peutinger
kaart teruggaan - vooral de wat
langere namen over twee of meer
regels waren verdeeld.
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plaatsnamen en de afstanden daartussen. Tabula en Itinerarium vul1 elkaar aan, ofschoon ze niet aldezelfde wegen aangeven, en aan
de wegen die beide vermelden
niet altijd dezelfde pleisterplaatsen
noemen. Verder zijn er nog enige
kleinere docurnenten die ons kunnen
helpen.

Latere gebruikers wisten lang niet altijd of in landen die niet binnen hun
onmiddellijke gezichtskring lagen,
de de/en van de aldus gesplitste
namen bij elkaar hoorden. Als ze de
namen van de kaart afschreven kon
het gemakkelijk gebeuren, dat stukken en brokken zoek raakten.
Een "vreemde" kaart
Het is begrijpelijk dat we ons ook afvragen, waarom de Tabula zo in de
lengte werd uitgerekt en in de breedte tezamen gedrukt. Waarom vertoont de Tabula dit vreemde beeld;
wat is het doel hiervan?
De meest plausibele verklaring is
deze: men wilde in een gemakkelijk
mee te nemen en te hanteren formaat
het voornaamste van het wegennet
voorstellen! De Tabula is dus een
soort van reiskaart of wegenkaart !
De vorm die men hiervoor heeft gekozen, is die van het antieke boek:
de papyrusrol.
Men kende tot ver in de Romeinse
tijd immers niet de gewone boekvorm, maar schreef aIle werken in
kolommen naast elkaar op een reep
papyrus, die men bij het lezen aan de
ene kant af- en aan de andere kant
oprolde. Dit is dus een kaart in
anti eke-boekvorm!
Men wilde beslist geen nauwkeurig
verkleind beeld van de landen optekenen ... alleen een overzichtelijk geordende reisgids samenstellen !

Kunnen wij de Tabula herkennen?
Welke middelen hebben wij nu
om het wegennet van de Tabula te
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Plaatsnaamkunde

Dit is de /andstreek die op de afgebee/de
foto van de Peutingerkaart staat ... maar
dan op de ons bekende wijze getekend.

reconstrueren en de plaatsnamen te
identificeren?
Op de eerste plaats zijn daar natuurJijk de Romeinse wegen zelf, waarvan in aIle delen van het Romeinse
Rijk resten zijn gevonden. Dan zijn
daar de mijlpalen, die langs de wegen stonden en waarvan er er
duizenden bewaard zijn gebleven.
In ons land is er een gevonden bij
Monster in Zuid-Holland, brokken
van drie exemplaren bij Nijmegen en
van twee in Eygelshoven in ZuidLimburg.
Uit Belgic, waar toch veel meer duidelijke sporen van Romeinse wegen
zijn gevonden dan bij ons, is er slechts
een bekend.
Een reisboek
Zeer belangrijk is het zogenaamde
Itinerarium Antonini, een reisboek
dat op dezelfde wereldkaart als de
Tabula teruggaat. Hierin worden
wegen beschreven van zeer uiteenlopende lengte, met opgave van de

t'

De plaatsnaamkunde kan ons ook
gegevens leveren. Namen als Straat,
Steenstraat,Steenvoorde,Hoogstraat,
Koningsstraat, kunnen op Romeinse
wegen wijzen. Oude pelgrimswegen,
gemeentegrenzen en perceelscheidingen bewaren soms sporen van
deze oude wegen. Luchtfoto's laten
soms zulke wegen zien, die op de
grond niet meer zijn te vinden.
Het is dus niet zo erg eenvoudig een
weg van de Tabula te reconstrueren.
Als de weg zelf niet wordt terugnden, hetgeen in ons rivierenge ied tot nu toe niet altijd met zekerheid is gelukt, is men op een reeks
vermoedens aangewezen, die niet
steeds een afgerond resultaat geven.
Dikwijls moet men zich met een
aanwijzing van een mogelijkheid
tevreden stellen.
Romeinse wegen in ons land
In ons land zijn geheel of gedeeltelijk zes Romeinse wegen bekend uit

De bekende mij/steen van Monster.
Op een mij/paa/ stondvaak de naam van de
stcd, die de steen had opgericht en de
afstand van die steen tot de stad.

de Tabula en het Itinerarium Antonini: de twee wegen van ijmegen
naar de kust, de weg van Nijmegen
langs de Rijn naar Keulen, de weg
langs de Maas van Nijmegen naar

Om de Peutingerkaart te contro/eren ...
We hebben nog andere werkjes om de Peutingerkaart
te contro/eren. Er bestaat een
beschrijving van een pe/grimsreis over land van Bordeaux naar het Heilige Land en
terug. uit het jaar 333.
Merkwaardig is ook een vondst van vier zilveren bekers in /talie. Deze bekers hebben de vorm van mij/pa/en. Daarop zijn in k%mmen
aile ploatsen aan de weg van
Gades (Cadiz in Spanje) tot Rome met de onderlinge afstanden gegraveerd.
724 -
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Een zilveren
beker in de
vorm van een
mijlpaal. met
namen van
pleisterplaatsen en
afstanden.

Uit Tabula en Itinerarium kan men
berekenen dat de afstand van Traiecturn (Utrecht) tot Fectio (Vechte
twee Gallische mijJen of 41/2
moet bedragen ... hetgeen juist de
afstand Utrecht-Vechten is.

De wegen in het land der Bataven

Tongeren, de weg van Tongeren
over Heerlen naar Keulen en de weg
van Heerlen naar Xanten aan de
Rijn. De laatste vier zijn gedeeltelijk
teruggevonden, en de plaatsnamen
kunnen ook met vrij grate zekerheid
gelocaliseerd worden.
De meeste zekerheid heeft men, als de
naam uit de Romeinse tijd is blijven
voortleven, zoals bij Blerick-Bleriacum en Nijmegen-Noviomagus,
en als
de door de oude documenten opgegeven
afstanden goed uitkomen.
Vechten

Het ideale wordt bereikt als bovendien nog ter plaatse een inscriptie
is gevondend.iede plaatsnaam noemt.
In ons land is dat alleen het geval
voor Vechten bij Utrecht. Op de
Tabula Jeest men Fletione.
De Anonymus Ravennas laat ons
zien, hoe die naam moet worden verbeterd: daar vindt men namelijk Fictione. Ter plaatse is een inscriptie
gevonden die "cives Tungri et Nautae

qui

Fectione

consistunt";

d.i.

"Tongerse burgers en schippers die
te Vechten zijn gevestigd" noemt.
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De grootste moeilijkheid bezorgen
nog altijd de wegen door het land
der Bataven. AIleen het stuk tussen
Utrecht. en Vechten en de kust bij
Katwijk langs de Oude Rijn is redelijk goed reconstrueerbaar, vooral
ook omdat de afstanden van de Tabula en het Itinerarium Antonini
geheel overeenkomen.

Is de Tabula een bruikbaar document?

Als er iets duidelijk is voor 'n ieder,
die aandachtig de Tabula, de hele
Tabula, en niet een stukje ervan, bekijkt, dan is het wel dat men br'
interpretatie van het kaartbeeld z r
voorzichtig te werk moet gaan.
Men moet niet verwachten een volledig Romeins wegenstelsel te vinden. De Tabula was bruikbaar, maar
niet om als een tegenwoordige kaart
te worden bekeken.
De man die de Tabula heeft ontworpen, heeft met de ruimte moeten
woekeren. Wat hij niet belangrijk
yond liet hij weg. De kopiisten kunnen ook nog weglatingen op hun
geweten hebben. Het is echter zeer
onwaarschijnlijk, dat daar opzet bij
in het spel is geweest. De middeleeuwse kopiisten misten eenvoudig
de kennis om veranderingen op de
kaart aan te brengen.

En nu de "bewijzen"

N

u we iets meer weten van de Tabula, kereu we terug tot de heer Delahaye. Op de Tabula Peutingeriana
met zo'n onduidelijke voorstelling
van zaken "grondt" hij zijn hele
hypothese. Een zwak argument! Op
deze - zo mistekende - kaart kan
hij "zien" dat de Romeinen met
"PATAVIA" een streek in de buurt
Noyon hebben bedoeld.
:& verdedigt zijn stelling met 16"bewijzen". Want volgens zijn boek
"geeft de horizon tale doorsnede der
kaart de geografische werkelijkheid
vrij benaderend weer; er kan niet
verondersteld worden, dat de verticale
doorsnede zo sterk samengeperst zou
zijn, dat de Betuwe op korte afstand
van de streek Parijs, Beauvais en
Reims zou liggen".

We weten nu, dat dit wel kan. Op
hetzelfde eerste blad immers, waarover de heer Delahaye steeds schrijft,
De inscriptie van Vechten die zonder meer
aangeeft waar "f/etione"
op de Peutingerkoart (bij de "I" van PATAVIA) moet
worden gezocht. Deze inscriptie met de
plaatsnaam
op de kaart is verpletterend
voor de stelling van de heer D.

liggen Foro Segustavarum en Arelato
ook vlak boven elkaar. In werkelijkheid liggen echter Fieurs bij Lyon
en ArIesongeveer twee breedtegraden
van elkaar af I Dan moet dit ook fout
zijn ... evenals op het tweede blad
Agrippina (Keulen) en Tullio (Toul)!
Zo kan men op elk blad krasse afwijkingen vinden. Maar de heer Delahaye heeft zich blind gestaard
op het eerste blad. . . en dan nog
slechts op een klein gedeelte ervan.
Anders zou hij ook niet zoveel overdreven waarde hechten aan de naam
FRANCIA(zie AO 678: "Friezen,
Franken, Saksen... klopt dat?")
boven het eerste blad. Hij meent dat
het een "opschrift" is voor dit eerste
blad. Maar op het tweede blad staan
nog SUEVIA
en ALAMANNIA,
die onmogelijk als opschriften kunnen worden verklaard. FRANCIAis dan ook

alleen maar een aanduiding van de
volkeren, die aan gene zijde van de
Rijn woonden.
.Jien overzichtelijke
en duidelijke
kaart"
De heer Delahaye beweert, dat "uit
talloze details (!) blijkt, dat de globale geografische situatie over het algemeen vrij goed wordt weergegeven,
dat deze zelfs eenvoudiger, overzichtelijker en duidelijker is dan hetgeen wij
aan middeleeuwse en latere kaarten
gewoon zijn".

Als dat zo is, dan heeft de heer Delahaye zich zelf veroordeeld.
Want als u nu even op de kaart
pag. 8/9 kijkt ziet u, dat op het c,
waarin PATAVIA staat - een deel
steeds voor ons land versleten maar
door de heer Delahaye naar NoordFrankrijk verplaatst, tussen Somme,
Oise en Seine - boven de rivier de
naam "FI. patabus"
staat, terwijl
deze rivier de Maas moet zijn, zoals
de heer Delahaye zelf zegt op bladzijde 123 van zijn boek.
Maar dan ... is de kaartentekenaar

DESTELLINGENVANDEHEERDELAHAYE
1. In de Fr ankische
annalen
word t gesproken
over de residentie Noviomagus,
waar Karel de
Grote omatreeks het jaar 777 een nieuw en groot
paleis liet bouwen. Deze residentie
en het pa·
lei ••zijn ten onrcchtein
Nijrnegenverondersteld.
Het moet voor zekcr worden gebouden,
dat
Noyon in Noord-Frankrijk
de plaats del' residentie Noviomagus is.
2. Noyon werd v66r de 12de eeuw Noviomagus
genoemd [gelijk Nijmegen
in de Romeinse tijd,
AO]. De gelijknamigheid
van beide steden is
een del' oorzaken van de grandioze verwarring
tussen
Noyon
en Nijmegen,
waardoor
een
groot aantal gegevens over Noyon naar Nijmegcll werd overgeplant,
3. Deze interpretatie
kreeg een volledige schijn
van zekerheid door de bouw van een burcht te
Nijmegen door Frederik Barbarossa
ometreeks
het jaar 1155, welke burcht
algemeen als de
opvolger
werd beschouwd
van de residentie
Noviomagus
van Karel de Grote.
4. De mededelingen
van Caesar en Tacitus over
het Eiland del' Dataven, zijn volkomen correct
en zondcr dat zij in een hepaalde richting gedrongen behoeven te worden, toepasselijk
op
het landschap in Frankrijk,
dat begrensd wordt
door de Somme, de Olse, de Seine en de zee.
Hierdoor st.aat de ligging del' residentie Noviomagus te Noyon bu iten enige twijfel.
5. Nijmegen heeft v66r de 12e eeuw niet de naam
Noviomagus
gedragen;
dit kan bewezen wor. den uit de to tale afwezighcid van de atad in de
historische
bronnen,
6. De talloze teksten over de N oormannen, waarin Noviomagus in verband met de Batua wor dt
genoemd,
zijn evenzoveel
bewijzcn
voor de
juiste Jigging van het karolingisch
paleis te
Noyon.
7. In de teksten van VOOl' de 12deeeuwbetekent
de Vahalis de Olee. De latijnse naam veranderde in Frnnkr-ijk in Otsc; in Nederland
evolueerde hij tot \Vaal. Dat de Vahalis de Oise is.
stunt
onomstotelijk
vast
uit tcksten
van
Caesar en Tacitus. De Rijn, ala volkcrengrens
tussen Gallic en Germanic door Caesar en Tacitus genoemdc Iiep niet vanuit Zuid-Dui tslund
nanr het noorden, maar near het westen. Een
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bistorisch relikt van deze volkerengrens
is ongetwijfeld de nog bestaande
taalgrens,
die opmerkelijkerwijs
dezelfde
richting
behouden
heeft.
8. Uit een gedetailleerde
vergelijking
tussen
Aken en Nijmegen blijkt, dat te Aken historische
relikten
aanwesig
zijn, rechtstreeks
voortgekomen
uit de aanwezigheid
van een
karolingisch
paleis.
Te Nijmegen ontbreken alle relikten
die uit de
aanwezigheid
Van een paleis van Karel de
Grote verklaard
zouden kunnen worden. Vanaf het begin der 13de eeuw heeft Nijmegen er
welbewust
naar gestreefd,
dit onder tnvloed
van de inmiddels
ingewortelde
myatificatie,
een volledige gelijkenis met Aken te bell
op' het puntvan
studrechten,
vrljhede
rechtspraktijken.
9. Er blijft gccn enkelc presump tie meer, dat de
stad Nijmegcn v66r de 12e eeuw enders dan
als complex van enige romeinse
ruInen heeft
beataan. Mogelijk is, dat er in de tussentijd
een
geringe bewoning te Nijmegen is geweeet. De
afwezigheid
van voorwerpen
uit de poet-romeinse periode en de frankischc
tijd bevestigt,
dat te Nijmengen
v66r 1200 geen helangrijke
nederzctting
heeft. bestnan,
Het oudste Nijmeegse archiefstuk
dateert uit 1196.
10. Vit de topografie van Nijmegen kan met vrijwel voJledigc zekerheid worden afgeleld, da t de
stad v66r de 12de eeuw geen hurcht of een paleis gehad kan hebben. De burcht en de stad
werden gesticht als twee onderscheiden
en van
elkaar verwijderde
territoria.

Conclusie
Ondanks de zo diepgaande
consequentles
moet het
voor zeker worden gehouden, dat de Karolingische
resident.ie Ncviomagus
niet te Nijmegcn gelegen
heeft, Evenrnin is Nijmegen gelijk te stelJen mct
de romeinse stad Vlpia Noviomagus,
die zonderenige twijfel, op grond van diverse grafschriften
van rnili tairen, wier afkomst o.a. aangeduid wordt;
als ••Ulpia Noviomagi
Ba tavus", te Noyon heeft
gelegen. Het paleis van Karel de Grote voor Nijmegen, de Batua voor Nederland,
zijn derhal ve,
de vruchten ener myst.ificu tie.

Enkele staaltjes van "bewijsvoering".

In het midden "Herusalem"
en daaronder "Mors oliveti" (de Olijvenberg).
plotseling op hol geslagen. Hij moet
- volgens de heer Delahaye - twee
stroken over elkaargetekendhebben.
Zo is deze fout ontstaan.
Wanneer het in de beweringen past
is door deTabula de "geografische situatie vrij goed weergegeven"; en dan,
e situatie niet meer zo in de
ijsvoering" past, .Jteeft de tekenaar twee kaartgedeelten dwars over
elkaar gedacht" !
Het gehalte
Van een dergelijk gehalte zijn nu aIle
16 "bewijzen" van de heer Delahaye.
Alles wordt gedraaid en gewrongen
in de richting die bij zijn uitspraak
past ... en het overige verwaarloost
hij. In het aparte kader hiernaast
stel ik nog enkele "argumenten"
aan de kaak.
De stelling dat het eiland der Bataven
dus tussen Seine, Oise en Somme
moet hebben gelegen is onhoudbaar.
Wanneer
de heer Delahaye
zijn
sterkste argument moet halen uit de

• De heer Delahaye beroept zich ook
op de oude geograaf Ptolemaeus.
Deze laatste noemt d rie monden
van de Rijn. De eerste zou dan volgens de nieuwe hypothese de Seine
moeten zijn; de tweede de Samme.
Dit past in de theorie nietwaar?
Deze rivieren zouden immers althans volgens D. - het "eiland"
der Bataven moeten omspoelen.
Maar in werkelijkheid noemt Ptolemaeus achtereenvolgens aan de
Frans - Belgisch - Nederlandse kust
op: de mond van de Seine, de mond
van de Phroudis (waarschijnlijk
Somme), kaap Itium (Kaap Grinez),
de haven van Gesoriacum (Boulogne), de mond van de Taboula
(Schelde?), de mond van de Maas,
Lugdunum Batavorum ... EN DAN
PAS de drie monden van de Rijn.
Dit al/een al veegt de gehele theorie
van de heer D. finaal van de Peutinger - kaart!
• Waarom noemt D. de Bataven
Kelten, terwijl Tacitus in zijn Germania de opsomming der Germaanse stammen in het Romeinse
rijk begint met de Bataven de dappersten van al deze stammen te
noemen. (Het is overigens wet begrijpelijk waarom D. hen Kelten
noemt. Germanen toen in die streek
in Frankrijk was onmogelijk!)
• D. citeert zelf Tacitus' Germania
om deze Romeinse auteur te laten
zeggen, dat de Rijn in de zuidelijke
Oceaan uitstroomt. Dat klopt met
zfjn theorie.
Vervelend is het echter voor hem,
dat bij Tacitus duidelijk NOORDEL1JKEOceaan staat!
En zo zouden we door kunnen gaan
met de "bewijzen" van D. te ontzenuwen ... , maar we menen vo/'do en de aangetoond te hebben, dat
op aile 212 bladzijden van zijn
boek van WERKELlJKE B E W IjZEN geen sprake is!
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Tabula .... dan is zijn zaak reeds
verloren voor hij begon. In de Tabula kan men duidelijk mistekeningen
zien . .. maar RUN en MAAS
(WAAL) lopen op hun plaats, al
zijn ze rechtgetrokken.

Alles klopt als men deze oude kaart
met overleg bekijkt. Het plaatsje
"Noviomagi" IS TOCH REUS
NJJMEGEN ... daar helpt geen
tegensputteren aan. Wat de heer
Delahaye ook moge beweren ...

Nijmegen blijft dus Noviomagum, de hoofdstad der Bataven. Dit feit is
niet weg te praten ... en zeker niet op de slordige, onwetenschappelijke
manier van de heer Delahaye.
Gelukkig ... we kunnen weer gerust zijn. We kunnen trots blijven op de
roernrijke Bataven uit onze geschiedenis. Zij hebben in de Betuwe gewoo» !
Als u meer over dit onderwerp
wilt lezen:
Prof. A. W. Byvanck, Hist. Atlas van Nederland
Exc. Romana III
••
Nederland
in Rom. tijd
K. Miller, Itineraria
Romana
J. Mertens, Les Routes Romaines d.1. Belgique
Deze AO werd voor u geschreven
door:
Dr. B. H. Stolte. Hij is geboren in 1912 te Magelang. Promoveerde
aan de Gemeentelijke
Universiteit
van Amsterdam in 1949 op een proefschrift
getiteld
"De Cosmographie van den Anonymus
Ravennas, een studie over de
bronnen van boek II-V". Thans is hij leraar te Roosendaal.
De omslagtekening
is van Will v/d Pal.
De abonnementsprijs
bedraagt
per jaar
f 13.90. per half [aae f 7,40 en per
kwartaal
f 3,85.
Losse exemplaren
kosten f 0,50 of Bfr, 7.en kuonen rechtstreeks
bij de stichting
worden besteld.
Deze prijzen gelden ook voor de Ned. AntilJen, Suriname, Nieuw-Guinea
en Indonesie,
Voor Belgie, Luxemburg
en Belgisch-Kongo
komt thane de abonnemeotsprijs
overeen per jaar fro
182.-,
per half jaar fro 98,- en per kwartaal fro 50,-.
Voor het buitenland
gelden verder de volgende abonnementsprijzen:
per jaar f 15,40, per half jaar
f 8,15 en per kwartaal f 4,25 (porto inbegrepen).
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