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Kabouters in het eerste millennium
Een nieuw perspectief in het historisch onderzoek

A d Maas:, Leende

Kabouterverhalen zijn niet alleen van betekenis voor meer inzicht in de geschiedenis van het eerste 
millennium, maar nadere beschouwing leert dat ze ook een interessant probleem in verband met de 
historie van deze periode naar voren brengen.

Inleiding
Rien Poortvliet ontpopt zich in zijn beroemde boek over de Kabouters ook als historicus. Kabouters 
zijn volgens hem van vroeg-Scandinavische oorsprong: het oudste beeldje van een kabouter zou in 
Zweden gevonden zijn. Pas na de Grote Volksverhuizingen die na 395 begonnen, duiken zij in de Lage 
Landen op, waarschijnlijk toen Brittannia kort na 449 aan de Angelen, Saksen en Jutten ten prooi viel. 
Deze volkeren kwamen van de Elbe-monding en vielen het toenmalige Engeland van uit zee, 
gedeeltelijk via de Nederlanden aan, meldt Poortvliet in een soort inleiding. Hij citeert ook de 
gepensioneerde Romeinse sergeant Publius Octavus die in Lugdunum een villa exploiteerde en die 
beschreef dat hij diverse keren een kabouter ontmoette die onder meer te kennen gaf dat hij van de 
Kuwalden afstamde en het liefst melk dronk. Melk, dat is toch heel wat anders dan het in Zuid- 
Nederland veel bezongen gerstebier van Kyrie. In de vijfde en zesde eeuw, dus in de tijd van de 
ineenstorting van het West-Romeinse rijk moet de kabouter zich, nog steeds volgens Rien Poortvliet, 
verbreid, gestabiliseerd en ingeburgerd hebben. Ten slotte deelt Rien het volgende mee: Volgens onze 
eigen (zij het schaarse) gegevens moeten wij aannemen dat de kabouters geleidelijk aan vaker contact 
kregen met de mensen om hen heen en 50 tot 100 jaar vóór Karei de Grote (768 - 814) in onze 
maatschappij waren geïntegreerd.
De tekeningen, schilderingen en bijbehorende teksten van Poortvliet hebben uiteraard wel een zekere 
kunstzinnige waarde, maar verder geen betekenis voor verder historisch onderzoek. Zijn zojuist 
geciteerde inleidende opmerkingen komen verderop nog aan de orde: wat zou er van waar kunnen 
zijn? Er zijn echter vele verhalen over kabouters -  sprookjes en volksverhalen -  die wel een 
historische lading blijken te hebben. Ik noem enkele aspecten van deze verhalen waarvan in de loop 
van dit artikel zal blijken dat ze een historische achtergrond en strekking blijken te hebben:

» de kabouters verdwenen collectief bij het overlijden van koning Kyrie
• de kabouters zijn vertrokken toen de Fransen kwamen
• kabouters blijken een hekel te hebben aan bellen en klokken
• kabouters zijn gedienstig: ze hebben genoegen in niet-commerciële dienstverlening, maar ze 

laten zich niet als slaaf behandelen
• “Zeg ais je thuiskomt tegen Adriaan dat Kyrig dood is” en “Aijaan, zeg tegen Christiaan dat 

Kyrie dood is”.
De Eerselse emeritus hoogleraar fysische chemie (Delft), Gert Frens, presenteerde onlangs een boek 
waarin tot uitdrukking komt hoe een groep natuurwetenschappers in de jaren rond en na 197S tot een 
theorie kwam die stelde dat er in de Kempen echt kabouters geleefd hebben. De weergave van de 
ontwikkeling van deze theorie is interessant en leerzaam, want het is meteen een inleiding in het 
empirisch-weterisehappelijke denken. Een historisch onderwerp dat benaderd wordt door een 
natuurwetenschapper. Hier houdt SEM de adem even in. Ik vermeld nu de stappen die Frens zet in zijn 
onderzoek.

Gailo-Romeinse urnenvelden
Kabouterverhalen blijken zich af te spelen nabij prehistorische urnenvelden. De streekhistoricus A. 
Kakebeeke en de archeoloog Nico Roymans hadden dat al eerder opgemerkt. Roymans c.s.(1995) 
plaatste op de kaart van Zuid-Nederland en Noord-België meer dan 30 kabouterlocaties. Nader 
onderzoek van Frens naar een verband tussen urnenvelden in het algemeen en urnenvelden met 
kabouterverhalen leidde tot een duidelijke conclusie: het gaat om urnenvelden uit de Gallo-Romeinse 
nederzettingen.
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Deze bevinding hield voor Frens de vraag in hoe de volksoverlevering van kabouterverhalen vanaf de 
betreffende urnenveldentijd tot vandaag de dag plaatsgevonden kan hebben. De eerste vertellers van 
kabouterhalen wisten de Gallo-Romeinse urnenvelden klaarblijkelijk nog precies te liggen. De vraag 
naar de overlevering klemde nogal omdat Frens ervan uitging dat er in de na-Romeinse tijd toch een 
lege periode is geweest van enkele eeuwen: een periode van geen of een uiterst geringe bevolking in 
de streek van de kabouterlocaties. In elk geval blijkt uit de intekening op kaarten dat de plaats van de 
nederzettingen uit de Gallo-Romeinse tijd radicaal verschilt van nederzettingen uit de Merovingische 
(Frankische) tijd. Er is geen continuïteit; er is een breuk. Nergens vinden we tekenen van een 
geleidelijke overgang, zegt Frens. Maar de idee van een complete ontvolking gedurende een drietal 
eeuwen is vanzelfsprekend strijdig met de aanname van de volksoverlevering. Is er dan toch een dunne 
bevolking, die geen sporen achterliet, aanwezig gebleven tot de tijd dat het Frankische imperialisme 
op gang kwam? Dus een zekere extensieve continue bewoning?

De Gallo-Romeinse nederzetting van Hoogeloon
In het Tilburgse Natuur-historisch Museum (vlak bij het station) kunt u een Romeinse amfoor 
bewonderen die afkomstig is uit de Kabouterberg van Hoogeloon, (waarschijnlijk) een tumulus die in 
1926 geëgaliseerd werd. De laatste koning der kabouters woonde - volgens de kabouterverhalen- nabij 
het Gallo-Romeinse urnenveld van Hoogeloon. Het archeologisch onderzoek (circa 1980) ter plaatse 
heeft duidelijk gemaakt dat op de Kerkakkers aldaar een enorm groot gebouw heeft gestaan en een 
villa waarvan u de reconstructie kunt bewonderen in museum Eicha in Bergeijk. Een indrukwekkende 
residentie zonder enige twijfel: een machtscentrum, maar wat voor een? Romeinse bouwwerken op het 
platteland interpreteren we bijna automatisch als grootschalige agrarische bedrijven, en dat was de 
villa van Hoogeloon ongetwijfeld ook, maar hier was heel wat meer aan de hand. Er stond ook een 
gebouw dat meer dan 50 meter lang was en 19 meter breed, gebouwd in drie fasen in de tweede eeuw 
n.Chr. Onderzoek van de fundamenten van het gebouw leverde op dat deze bestonden uit slak, dat wil 
zeggen een afvalproduct uit de ijzerindustrie. Alleen al de in 1980 opgegraven fundamenten bevatten 
meer dan 200 ion ijzerslak. Hier moest een ijzerproductiefabriek gelegen hebben. Stromend water was 
er in de buurt evenals bossen voor de kap van stookhout. Zonder twijfel ook een enorme 
milieubelasting, die inmiddels ook aangetoond is voor de ertsindustrie vanaf de bronstijd in Duitsland. 
J. Slofstra en zijn medewerkers vonden ook een grote verharde smidsvloer terug en onder meer op 
grond van dit feit moet geconcludeerd worden dat in de fabriek van Hoogeloon eindproducten 
vervaardigd werden: messen, bijlen, hamers, tangen, spijkers, wapens, bouwmaterialen en 
huishoudelijke voorwerpen. De eigenaar en de aandeelhouders in dit bedrijf moeten ontzaglijk veel 
geld verdiend hebben. De regionale economie had een bijzondere motor middels de productie van 
ijzeren artikelen. Het management zetelde bij en in het bedrijf. Men dacht er niet aan om ergens ver 
weg, in een zogenaamd prestigieus financieel centrum, kapitalistische transacties uit te denken. De 
leiding toonde zich op de plaats waar gewerkt werd. Commercieel ondernemen moest immers ook 
maatschappelijk verantwoord gebeuren. De ijzerfabriek en de nederzettingen) stonden onder leiding 
van een heer en die wordt nu eenmaal Kyrios genoemd in het Grieks. Deze duurzame onderneming 
(haast een aankondiging van Philips, DAF en VDL) moet op basis van de theorie van Frens nog 
eeuwen bestaan hebben. Ze ging waarschijnlijk ten onder toen de laatste Kyrië verongelukte of 
omgebracht werd. En wanneer was dat het geval?

De dood van koliing K yri
Allerlei kabouterverhalen vormen een soort sagenkring met de kabouterkoning Kyrië als de centrale 
figuur. Kyrië wordt op een dag aangeschoten door een jager en hij sterft in de nabijgelegen 
Duivelsberg.. Dat was in de tijd dat de Fransen kwamen, zoals Kempenaren elkaar doorvertelden, 
maar duidelijk is nu wel dat het gaat om de tijd dat de Franken kwamen, dus ergens in de periode van 
Willibrord, Bonifatius en Karei de Grote, volgens de conventionele chronologie van het eerste 
millennium natuurlijk. Frens is van mening dat in de Romeinse tijd en de vroegste middeleeuwen de 
autochtone bevolking in het gebied van het latere Brabant, Friezen en Saksen geweest kunnen zijn. 
Interessante waarneming. Hoe we deze autochtone bevolking ook willen noemen, zij werd in de tijd 
van de kerstening of van het Frankische imperialisme onder steeds zwaardere druk gezet.
Christianisatie en Frankisch imperialisme waren twee kanten van dezelfde beweging. Op plaatsen 
waar Frankische kolonisten zich vestigden werd gelijktijdig het christendom ingevoerd. Een
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referendum was niet nodig: het gebeurde gewoon zo. Kerkjes en kapellen werden gebouwd en die 
waren gezegend met een bel of klok, om ook de autochtone bevolking het vreugdevolle nieuws van de 
nieuwe tijd duidelijk te maken of anders gezegd: om te demonstreren wie voortaan de baas was. De 
autochtone bevolking kon dat maar matig waarderen: ze kreeg steeds meer een hekel aan dat 
machtsvertoon. Frens gaat ervan uit - hij moet wel - dat er een bepaalde inheemse bevolking bestond 
in de Romeinse tijd en aanwezig bleef tot in de Karolingische tijd, volgens de conventionele 
chronologie, en dat deze inheemse bevolking model stond voor de kabouters. Een interessant detail 
hierbij is dat hij aannemelijk weet te maken -  op grond van bewaard gebleven afbeeldingen van 
mensen van dit volk (beeldjes en mozaïekwerk) - dat ze altijd een puntmuts blijken te dragen. Bekend 
is het beeldje van een laat-Romeinse plattelander (te zien in het Rheinisches Landesmuseum in Trier). 
Het oudste kabouterbeeldje van Rien Poortvliet droeg ook een puntmuts. Meer fantasie - ik zeg het er 
maar bij - vergt de volgende interpretatie. In de kabouterverhalen komen naar aanleiding van de dood 
van Kyrie twee opvallende uitspraken voor. In Aalst zeiden de kabouters tegen een boerenknecht: Zeg 
als je  thuiskomt tegen Adriacm dat Kyrië dood is, en elders lezen we het verzoek: Arjaan, zeg tegen 
Christiaan dat Kyrië dood is. Ligt hier misschien een verborgen boodschap over de voorkeur van de 
kabouters voor het arianisme? Dat de inheemse bevolking in de vroege middeleeuwen heidens was in 
de zin van ‘onbekend met het christendom’ lijkt een historische dwanggedachte. Op de 
ijzerwarenfabriek van Hoogeloon was men niet wereldvreemd.

De ontdekking is niet echt nieuw
Toch heeft de groep wetenschappers rondom Gert Frens (toen verzameld in het natuurkundig 
laboratorium van Philips) niets nieuws ontdekt. Een passage uit een artikel in Brabants Heem van 
1969 van de Leuvense hoogleraar C. Peeters (Volkskunde en archeologie) maakt dat wel duidelijk. Hij 
meldt daarin bijvoorbeeld dat de archeoloog Gerrit Beex onderkende dat kabouterverhalen samen 
kunnen vallen met urnenvelden, maar ook datje via kabouterverhalen niet gemakkelijk urnenvelden 
terugvindt. Al veel eerder, bijvoorbeeld in het in 1905 verschenen eerste deel van Turnhout in het 
Verleden en het Heden waarin het verhaal van de Kempische kabouters beschreven is. In het 
Noordelijke gedeelte der provincie Antwerpen, in eene rustige en gezonde landstreek, ligt de 
hoofdplaats der Kempen, de stad Turnhout, zegt de geschiedschrijver J.E. Jansen. Ten tijde van de 
Romeinen waren de Kempen nog vervuld met menigvuldige slechte bosschen, vuyle en stinkende 
moerassen, zuere vroenten, zandige en dorre heyden en meer andere verlaste en woeste plaatsen. De 
streek is er dus in een kleine 2000jaren goed op vooruitgegaan. Plotsklaps stelt Jansen een vraag die 
onze aandacht op scherp zet: Heeft de mensch in dat middelpunt zijn verblijf gehad? Dat is voor de 
allereerste tijden twijfelachtig. Jansen citeert enkele historici die beweren dat voor de komst van de 
Kelten en de Germanen in de Kempen al de kaboutermannekes verbleven. Een van die 
geschiedkundigen, de leeraar Van der Kinderen, steunt in zijn boek Recherches sur Tetnologie de la 
Belgique ( 1888) op het werk van Wolff Niederlandische Sagen, dat melding maakt van zulk een volk 
te Hersselt in de Kempen, Geldrode, Turnhout, Aarschot, Brugge, Leuven, Ghyseghem en Geldenaken. 
De legenden in en rond Turnhout wijzen op hun bestaan, alsook de benaming van de Alvenberg, zeer 
gemeen aan vele zandbergen der Kempen, zooals te Reihy, Moll, Boelen, Casterlee, Westerloo, waan
de zoo genoemde Kaboutermannekens zouden gewoond hebben. Wie het boekje van Johan Biemans 
Spokerijen in de Kempen erbij pakt ziet dat ook de regio van de Brabantse Kempen erbij betrokken 
moeten worden, want de door hem (via Norbertus Panken) opgetekende kabouterverhalen spelen zich 
af in Hoogeloon (de Kabouterberg lag daar richting Vessem), Riethoven, Bergeijk, Westerhoven 
(richting het gehucht Keersop waar de Alvenberg en de Norenberg lagen), Luyksgestel, Leende,
Oerle, Meerveldhoven, Aalst en Duizel. Ook in deze regio hebben de kabouters gewoond, sterker nog: 
hier lag het oude kabouterland, volgens Frens.
Er rijzen nu toch wel enkele vragen. Waren de kabouters producten van de fantasie of waren het 
misschien wel degelijk kleine en klein gehouden mensen? Als het louter fantasiefiguren waren dan is 
het best begrijpelijk dat deze verbeeldingen gekoppeld werden aan bijzondere plaatsen in de 
omgeving. Stel nu eens dat het werkelijk een bevolking van de Kempen is geweest, zoals Frens stelt. 
Wat zien we dan voor ons? Ik persoonlijk zie dan wat gedrongen, bescheiden maar toch handige en 
slimme mensen voor me, ze geloofden wel degelijk maar ze geloofden het ook ergens wel (pientere 
gelovigen zou ik willen zeggen, en die arianen waren natuurlijk best onafhankelijke denkers); ze 
wisten dat werk van anderen ovememen (dus echt iets overpakken) het beste in de mens tevoorschijn
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tovert. De kabouters waren er, maar dan weten we nog niet wie ze waren? Waren het Kelten of 
Germanen, Friezen, Saksen of Bataven? Is dit een zinloze discussie? Vooral de Menapiërs hebben hier 
gewoond, denken de deskundigen, die Jansen citeert. De Menapiërs, de eerste bewoners der 
Antwerpse Kempen, waren krijgshaftige lieden; zij hielden het langst vol tegen Caesars 
overweldiging, doch hm  kloeke moed vermocht niets tegen de romeinsche overmacht en na een 
heldhaftig strijden moesten zij het onderspit delven en werden der romeinschen heerszucht 
onderworpen. Maar dit klopt niet met de psychologie van de kabouter: kabouters bemoeien zich 
nergens mee en laten anderen zich te pletter vechten. Van de Romeinen wordt bovendien aangenomen 
dat ze onder de autochtone bevolking liever geen terreur uitoefenden zolang de belastingen maar 
netjes betaald weiden. Dat deden die kabouters wel - vooral in natura - en voor de militaire dienst 
waren ze toch te klein. De Romeinen hebben die kabouters natuurlijk gezien als een grappig en 
amusant maar wel handig en slim soort "mensen". Ik meen me te herinneren dat Tacitus zich in zijn 
Germania ook zo uitdrukt. In de loop van het eerste millennium is het toch fout gegaan met de 
kabouters. Ze hadden zo hun levensovertuiging, die kabouters, al vele eeuwen, en ze waren er dik 
tevreden mee. Wat zie je ze vaak gul en tevreden lachen op tekeningen. Daar kwam verandering in. Na 
de Romeinse tijd kwam het regiem van de Franken opzetten, gecombineerd en gesteund door een felle 
bekeringspolitiek. Je mocht geheel vrij kiezen tussen gedoopt worden of het zwaard. Het goede oude 
leven van voorheen, dus van zelf je eigen baas zijn en zelf de dienst(en) uitmaken, dat was voorbij.
Het Frankische imperialisme, gesteund door de godsdienst en van daaruit gesteund door de klokken en 
bellen van de kapellen die gesticht werden, ontheemde de oorspronkelijke bevolking. De kerkklokken 
werkten disciplinerend. Toen de Franken kwamen zijn de kabouters vertrokken. In stilte, zonder 
klokgelui. Waarschijnlijk verdwenen ze in de nevel van de tijd toen kabouter Kyrië stierf. Dat 
gebeurde in de nabijheid van Riethoven, zoals de overlevering zegt. Maar ze verdwenen niet uit het 
geheugen van de vertellende generaties.

De verspreidiogskwestie
Volgens Ton van Reen is De Peelrand het epicentrum van de kabouters. Kabouters waren volgens 
hem verstoten kinderen: mongolen, zwakzinnigen, lichamelijk gehandicapten, duivelskinderen, 
sociaal-demoeratisch denken van de bovenste plank. Hoe sympathiek deze visie ook is, ze is niet 
alleen psychologisch onjuist maar ook de lokalisering is er echt een van een turfsteker die zich op de 
been houdt met jenever. Blijft over dat het verhaal van Ton wel uitermate boeiend is, ondanks het feit 
dat het in historisch opzicht genegeerd moet worden. Rien Poortvliet meent dat kabouters van vroeg- 
Scandinavische oorsprong zijn en dat ze na de Grote Volksverhuizingen in de Lage Landen opdoken, 
een vroeg soort Vikingen dus of voor wie het vaag wil houden: Danen. Ónmogelijk is deze visie niet. 
De Scandinaviërs arriveren in de Kempen, vestigen zich daar, zien met kennersoog waar je het beste 
kunt gaan zitten, en komen natuurlijk terecht op de plaats van of nabij Romeinse nederzettingen. Dan 
ontstaan de verhalen over vroeger (maar wanneer?) en ze worden via mondelinge overlevering 
doorverteld tot nu toe. Logisch dat Frens ze vele eeuwen later dan op de juiste plekken kan intekenen. 
Ons conventioneel historisch beeld biedt een andere visie, en die vinden we bij Frens. Hij meldt in zijn 
boek aanvankelijk dat echte kabouters typisch Nederlands zijn, maar poneert een stuk verderop in zijn 
boek dat de gelokaliseerde kabouterverhalen te vinden zijn in de Brabantse Kempen, de Achterhoek, 
Vlaanderen en Westfalen, zeg maar een strook aan de noordgrens van her Romeinse rijk vanaf 
Noordwest-Frankrijk en Zuid-België, Brabant en Limburg en Westfalen. Toch blijft overeind dat het 
oorspronkelijke-kabouterland m Brabant lag en dat de kabouters door het Frankische machtsvertoon 
vertrokken zijn, oostwaarts maar zeker ook noordwaarts. Het merkwaardige is nu dat het onderzoek 
van sagen, zoals naar de Thidrek-sage, deze beweging steeds meer bepleit wordt. De gebeurtenis 
lokaliseert men in onze regio (Lage Landen, Duitsland, Frankrijk), veel vertelstof wordt - naar men 
beweert - onder Lodewijk de Vrome vernietigd en/of door Vikingen meegenomen, en deze verhalen 
komen na het jaar 1000 terug als Scandinavische vertellingen. Wat een schitterend thema! Zou het zo 
gegaan kunnen zijn?



De disciplinering via de klok
In het boek Knielen op een bed violen van Jan Siebelink staat op bladzijde 146; In het dorp begonnen 
de klokken te luiden van de hervormde, de gereformeerde, de katholieke kerk. Hij ademde diep, 
luisterde naar het klokgelui, grillig op de lauwe ochtendwind, dat langzaam wegstierf. Precies honderd 
bladzijden verder staat er heel wat anders over de kerkklokken; Steffen ging nu te keer tegen het 
instituut Kerk, De Kerk was het kwaad in de wereld. De Kerk was verstandswerk. De akker was 
vervloekt. Ze moest gesloopt worden. De klokken dienden uit de torens verwijderd. De reactie van de 
ouderling Steffen is na meer dan twaalf eeuwen nog een gevecht tegen de Frankische overheersing. 
Beter Iaat dan nooit, kennelijk.
Bellen en klokken als muziekinstrumenten of als informatiemiddelen (bijvoorbeeld bij gevaar en 
onheil) waren er in de oude culturen van China, het Midden-Oosten, de Kelten en de Romeinen. De 
betekenis van klokken en bellen op muzikaal terrein blijkt onder meer uit de ontwikkeling van 
klokkenspellen en carillons, ook vandaag de dag nog steeds een dynamische ontwikkeling. Maar de 
luidklok is van jongere datum en waarschijnlijk een product van het westerse christendom.
Kerkklokken berichtten oorspronkelijk over liturgische activiteiten die tegelijk ook tijdmeldingen 
waren. Geleidelijk aan kregen kerkklokken ook een meer profane functie: ze kondigden onheil aan en 
probeerden het kwaad te weren. In een later stadium kregen luidklokken meer specifieke 
informatiefuncties: de tiendklok gaf aan wanneer de belastingen overgedragen moesten worden, de 
banklok wanneer een vonnis uitgesproken of voltrokken werd, de poortklok gaf aan wanneer de 
stadspoorten open en dicht gingen. Het aangeven van de tijd werd sterk verbeterd toen het uurwerk 
uitgevonden werd en zo ver ontwikkeld was dat het in torens ingebouwd kon worden. Het "slaan" van 
het juiste uur (1 tot en met 12 slagen) werd in de middeleeuwen een tijdlang ervaren als een verder 
"wereldlijk" gebruik van "kerkelijke" klokken. Met het nauwkeurig en voor ieder hoorbaar aangeven 
van tijd en uur werd het mogelijk om de bevolking nog meer aan te passen (te socialiseren) aan 
arbeidsprocessen. De kerk werkte daar meestal niet zo makkelijk aan mee. Ze verzette zich tegen 
"handel in tijd", tegen het economiseren van de tijd. "Tijd is God" in plaats van "tijd is geld". De 
installatie van werkklokken riep tot in de veertiende eeuw ook bij de bevolking veel verzet op. Vooral 
ook bij de vrouwen die moesten werken in de bedrijven: ze hadden immers thuis al genoeg te doen en 
daar was het ook best gezellig. De mensen verkochten met hun werkkracht niet graag hun vrijheid.
Over dit onderwerp heeft de beroemde Franse historicus Jacques Le Goff buitengewoon interessante 
dingen opgemerkt. Voor de "gedigitaliseerde" 2000-mens ingrijpende denkstof. Maar hier kunnen we 
er niet verder op ingaan.

Toch weer de chronologie
André Lehr bespreekt in zijn prachtige boek Beiaardkunst in de lage landen de christelijke symboliek 
van de luidklok. Hij vertelt onder meer hoe het ritueel van het wijden van kerkklokken ingang vond en 
dat met name Karei de Grote verbood om klokken te dopen met de bedoeling hagel en bliksem te 
verdrijven. Het is niet duidelijk of Karei nu het dopen verbood (mensen worden gedoopt en klokken 
gewijd) of dat hij de functie van "weerklok" bestreed. Uit het boek van Lehr blijkt dat een 
controleerbare geschiedenis van de luidklok eigenlijk pas in de dertiende eeuw begint. Er is echter een 
zware historische traditie om op grond van weinig documenten (meestal ook nog van twijfelachtige 
aard) ontzagwekkend veel aan Karei de Grote toe te schrijven. Wat is er bijvoorbeeld waar van de 
beroemde Karel-biografïe van Einhard, enige jaren geleden opnieuw vertaald door Patrick De Rynck, 
een biografie die sterk doet denken aan de Augustus-biografïe van Suetonius. Wie naar archeologische 
bewijzen of aanwijzingen vraagt, komt bedrogen uit. Van door Karei gebouwde paleizen is nog nooit 
iets teruggevonden. Hij zou universiteiten gesticht hebben, maar de oudste universiteit van Europa is 
die van Bologna en die werd in 1119 gesticht. Geschriften, uitvindingen en kunstwerken die 
Karolingisch genoemd worden moet men bij nauwkeurig onderzoek vaak een stuk later dateren.
Vrijwel alles wat u bijvoorbeeld in Aken ziet in verband met Karei de Grote dateert van na het jaar 
1000. En de grote vraag is natuurlijk of een bepaalde periode achteraf "gekarolingiseerd" kan zijn, 
door de keizers van het Heilige Roomse Rijk in samenwerking met de Oost-Romeinse machthebbers, 
daarin bijgestaan door de schriftgeleerden en historici van die dagen, de monniken van de kloosters.
In zijn boek over de kabouters toont Gert Frens zich een nogal kritiekloos aanhanger van de 
conventionele geschiedschrijving met betrekking tot de vroege middeleeuwen en vooral wat betreft de 
periode van Willibrord tot en met Karei de Grote. Hij blijkt originele bronnen ‘geraadpleegd’ te
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hebben, maar deze raadpleging heeft een erg hoog Wikipedia-gehalte. Frens noemt onder meer de Lex 
Salica (de wetgeving van de Salische Franken die in de zesde eeuw tot stand zou zijn gekomen), de 
Capitulare de Villis vel curtis imperialibus en de Capitulatio de partibm Saxoniae (vaak gedateerd 
eind achtste eeuw, een heel wat strengere wetgeving - voor de Saksen - dan de Lex Salica), en 
daarnaast meer secundair het Utrechts Psalterium (voorheen Reims, daarna Canterbury en nu Utrecht, 
vaak gedateerd midden negende eeuw), de Civitate Dei, het Roelantslied en Karei ende Eiegast. Kern 
van de zaak is dat de datering van het historische gebeuren vaak gelijkgesteld wordt met de tijd dat de 
gebeurtenis opgetekend werd, ook al gaat het om geschriften of (veronderstelde) kopieën van eeuwen 
later. In dit opzicht hangt er een permanente smog boven het onderzoeksgebied: de datering van de 
oudste bron(nen) komt niet aan de orde. Door op deze manier met bronnen om te gaan versterkt men 
de idee van de conventionele chronologie. Twijfel kan eigenlijk niet ontstaan. Als men een bron kan 
dateren op een ouderdom van bijvoorbeeld 1200 jaar, dan zegt men conventioneel dat ze rond 800 
vervaardigd is, maar de bewering in een andere opvatting van de jarentelling dat ze bijvoorbeeld uit 
500 dateert, is van gelijke logische orde. Frens komt dus niet op de gedachte om zijn probleem in 
verband met de continuïteit van de kabouterverhalen in verband te brengen met de mogelijkheid dat er 
een vraagteken geplaatst mag worden bij de traditionele chronologie. Zijn feitelijke kaboutertijd omvat 
nu ongeveer 700 jaren (100 - 800 n.Chr). Kabouterverhalen zijn pas ontstaan na het verdwijnen van de 
kabouters, dus in zijn visie laten we zeggen in de tiende eeuw (conventioneel). Toch moeten de 
vertellers van toen geweten hebben waar de Gallo-Romeinse urnenvelden te vinden waren, na laten we 
zeggen zeven eeuwen. Zou de visie van Frens niet aannemelijker kunnen worden als we de hypothese 
accepteren dat er in het eerste millennium enige eeuwen achteraf berekend en ingevuld zijn? Volgens 
de theorie van Heribert Illig zouden dan drie eeuwen minder (in onze gedachten) overbrugd moeten 
worden. De tijd na de instorting van het West-Romeinse rijk tot en met de tijd dat de kabouters 
verdwenen, is dan veel korter en ziet er voor ons waarschijnlijker uit. De kaboutertijd van Frens duurt 
dan een jaar of vierhonderd. Er is gewoon continuïteit. Allerlei gebeurtenissen van de zogenaamde 
(voor-)Karolingische tijd (grofweg 600 - 900 volgens de conventionele telling) zijn te vinden in de 
periode van 300 tot 600, Geschriften en archeologische vondsten zijn van voor 600 of van na 900. Het 
perspectief van de historische betekenis van de kaboutertijd wordt nog interessanter ais er het 
chronologie-onderzoek bij betrokken wordt.
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Kabouters en de staalindustrie in het Ruhrgebied

Ad Maas, Leende

Gert Frens heeft zijn zoektocht naar de kabouters na vele lezingen beschreven in een boek' dat midden 
2007 op de markt is gekomen. Ik kocht het meteen en las het dezelfde avond en nacht. Het thema van 
zijn boek spreekt mij namelijk al meer dan 60 jaar aan. Toen ik een stevige kleuter was, groef ik vlak 
langs een fietspad op het Moleneind in Prinsenbeek (toen nog Beek) een kuil zo diep dat mijn vader 
die op verzoek van de veldwachter ’s avonds laat dichtgooide. Een oom van mij had me verteld dat de 
kabouters absoluut bestonden maar wel diep in de grond. Hier keek hij bedenkelijk bij. Ik zag daar 
echter geen probleem in. Je spit gewoon door tot je er bent, Wat zat ik toch dicht bij de waarheid, zoals 
verderop in dit verslag zal blijken.
Over het boek van Frens schreef ik een paar maanden geleden een wat uitdagend artikel (SEMafoor 
8.3, augustus 2007, p. 16-21) en een populaire samenvatting daarvan in Trompetter Kempenland. In 
deze artikelen meldde ik de bevindingen van Gert Frens met betrekking tot de Gallo-Romeinse 
nederzetting van Hoogeloon en de nabijgelegen Kabouterberg, Op de Kerkakkers in Hoogeloon heeft 
een villa gestaan, een indrukwekkende residentie, zonder enige twijfel een machtscentrum, een enorm 
groot bouwwerk dat meer dan 50 meter lang en 19 meter breed was, gebouwd in drie fasen in de 
tweede eeuw n.Chr. Onderzoek van de fundamenten van de villa leverde op dat deze grotendeels 
bestonden uit slak, dat wil zeggen een afvalproduct uit de ijzerindustrie. Archeoloog J. Slofstra en zijn 
medewerkers vonden daar ook een grote verharde smidsvloer terug en onder meer op grond van dit 
feit moet geconcludeerd worden dat in de fabriek van Hoogeloon eindproducten vervaardigd werden: 
messen, bijlen, hamers, tangen, spijkers, wapens, bouwmaterialen en huishoudelijke voorwerpen. De 
hypothese luidde: kabouters hebben echt bestaan, ze vormden een inheemse bevolking en ze waren 
ondernemers en experts in de ijzerindustrie. En ze droegen inderdaad puntmutsen.

Reinhard Schmoeckel
Interessant, dat was het dan, volgend onderwerp, dacht ik maar zo ging het niet. SEMafoor was nog 
maar net uit toen er een reactie kwam van de Duitse historicus Reinhard Schmoeckel (Bonn): 
Hemzelmönnchen in Holland -  ein verschwmdenes Volkl (zie voorgaande artikel). Schmoeckel is de 
auteur van klassiekers als Die Indoeuropöer. Aufbruch aus der Vorgeschichte (2004, derde druk) en 
Bevor es Deutschland gab. Expedition in unsere Friihgeschichte von den Römem bis zu den 
Sachsenkaisem (2002) en vooral ook auteur van enkele boeken die dringend in de Lage Landen 
bestudeerd moeten worden omdat ze nieuwe inzichten bieden. Ik noem met voorrang: Die Merowinger 
vor ihrem Reich. Die sarmatischen und sigambrischen Würzeln der Dynastie (2006). Schmoeckel 
vatte mijn artikel niet alleen knap samen maar kwam ook met aanvullingen voor de dag. Kabouters 
waren inderdaad mensen van vlees en bloed maar ze waren noch Romeinen noch Germanen en 
waarschijnlijk ook geen Kelten (?). Kabouters vormden een aparte vroeg-Indo-Europese 
bevolkingsgroep -  Veneter -  genaamd, die vooral ook in Sauerland gevestigd was en op tal van andere 
plaatsen sporen nagelaten heeft. Wat voor sporen? Overal blijkt dat deze bevolking zich 
gespecialiseerd had in het delven en bewerken van ijzererts. Verhalen over dwergen zijn juist in 
omloop op plaatsen waar metaal gewonnen en bewerkt werd. Kabouters waren allereerst mijnwerkers 
die in de lage gangen, beschermd door mutsen met stro erin, metalen wonnen, maar ook deskundigen 
die wisten hoe je metalen moest scheiden en diverse soorten metalen moest bewerken. De Veneter 
waren dus dwergen met bijzondere deskundigheden. Wie deze deskundigheden bezat werd door de 
machthebbers uiteraard met ‘respect’ behandeld. Kabouters verrichtten wel slavenarbeid maar werden 
rijkelijk betaald (zie verderop). Hun opdrachtgevers, bestuurders en managers (Kyrios) keken wel uit 
om de kabouters voor het hoofd te stoten.

Mijnbouw in Sauerland
Toen ik dit las, vielen er plotseling enkele herinneringen op een bepaalde plaats. Tijdens vakanties of 
studiereizen bezoeken mijn vrouw en ik altijd ook dingen op ‘waar toch niemand naar toe gaat’, dus 
situaties die op het eerste gezicht niets voorstellen. Dit heeft al een flink aantal grote verrassingen 
opgeleverd. Enkele jaren geleden zagen we op doorreis naar Kassei in de buurt van Olsberg een bord
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staan dat een Mijnbouw-museum venneldde. Er volgde een fascinerend bezoek. Niet alleen een 
schitterend museum over vele eeuwen ijzererts-mijnbouw in Sauerland (met veel beelden van de nazi- 
periode) maar ook een tocht met een treintje 1,5 kilometer de bergen in en daarna een wandeling van 
een uur door de laatste delvingsplaptsen. De mijnbouw is pas enkele tientallen jaren geleden 
beëindigd. Vorig jaar, deze keer op weg naar de grote Canossa-tentoonstel iing in Paderbom, besloten 
we Balve aan te doen. Ik had ergens gelezen dat daar een museum was in verband met de 
neanderthaler die daar gevonden is (niet ver van Dortmund). Het museum bleek niet in Balve zelf te 
liggen maar in het heuvelachtige buitengebied. Na een mooie wandeling kwamen we bij een prachtig 
gerestaureerde ijzerertsfabriek, een smelterij die volledig origineel intact was, dus nog kon werken. Je 
kon precies zien hoe steen en erts binnengereden werden, hoe het stoken verliep, en hoe gesmolten 
metalen gescheiden en bewerkbaar gemaakt werden. Zo interessant, dat we het laatste kwartier nog 
gauw in een ander gebouw naar de neanderthaler moesten gaan kijken. Sauerland was eeuwenlang een 
belangrijk mijnbouwgebied, en daar moesten die kabouters of Nerveter wel mee in verband staan.

Onderaardse werklieden
Half oktober jongstleden nam ik deel aan een congres van het Thidrek-Saga-Forum, deze keer in 
Grevenbroich. Deze groep is vooral bezig met het achterhalen van de historische werkelijkheid achter 
het Nibelungenlied en de Diederik-sage, en heeft daarover tot nu toe vier boeken gepubliceerd. De 
hypothese is dat de tocht van de Nibelungen niet plaatsvond in het gebied van Worms, maar in de 
regio de Eifel en Sauerland (Jiilich, Keulen en Soest). Op een van de boekentafels zag ik een boek 
Sagenhafte Irrtümer (2006) van Harry Böseke, een bekend schrijver, stichter van enkele musea en ook 
initiatiefnemer van bijvoorbeeld een museumroute Strasse der Arbeit. In dat boek niet alleen een 
uitgebreide beschouwing over de tocht van de Nibelungen maar ook een hoofdstuk over Die 
Heimelmemchen Geschichte von grnz rnien, over de kabouters dus. Hij bespreekt de Keulse 
kabouterverhalen en -gedichten en licht toe dat dwergen en kabouters in de Romeinse tijd en later in 
dienst waren van de rijke Keulse patriciërsfamilies en vooral het onderaardse werk verrichten 
(waterleidingen, riolering, verwarmingskanalen) en dat deze activiteiten overeenkomst vertonen met 
de erts-bergbouw in een groot gebied in Midden-Duitsland. De kabouters brachten de schat van de 
bergen voort (zilver, koper, zink, mangaan, lood, ijzer). De zilverproductie leverde geld op waarmee 
onder meer de bouw van de dom van Keulen betaald werd. Frederik Barbarossa zou in 1167 een zeer 
rijke zilvermijn geschonken hebben aan de bisschop van Keulen. Böseke voegt enkele bijzonderheden 
toe aan de theorie van de kabouters met hun ijzerindustrie, De expertise van de kabouters moet zover 
gegaan zijn dat ze ontdekt hebben datje met behulp van mangaan van ijzer staal kunt maken. Wie 
staal kon maken speelde een hoofdrol in de toenmalige machtsverhoudingen. Economie was immers 
altijd al afhankelijk van kennis van vitale zaken. Böseke oppert ook dat staal de ware schat van de 
Nibelungen was, maar dan duikt natuurlijk de vraag op: wie waren de Nibelungen? De Duitse 
staalindustrie is kennelijk niet voor niets in het Ruhrgebied gevestigd. Denk aan het gereedschap uit 
Solingen. Elastisch hard ijzer, wat een uitkomst. De kabouters hadden ongetwijfeld hun 
bedrijfsgeheimen. Ze waren slim genoeg om zich niet te onderwerpen aan welk systeem dan ook. Vrij 
logisch dat ze in de tijd van de kerstening als heidenen gezien werden. Mensen met een niet 
geaccepteerde religie: arianen bijvoorbeeld. Mensen die zich bij voorkeur onafhankelijk opstelden. 
Opmerkelijk is wel dat er een zogenaamde Heidenstrasse is die vanuit Engeland (Stonehenge) via 
Galais, Gent en Brussel, via Jülich naar Keulen liep en van daaruit naar het gebied van de ertsmijnen, 
de weg van het handelsverkeer. In Bösekes boek staan allerlei historische afbeeldingen van 
bergmijnbouwarbeiders, steevast met puntmutsen.

Kabouters als zoutdelvers
Maar dit alles is nog niet alles: nog meer puntmutsen en al eerder in de geschiedenis. In Maaseik deed 
onlangs ook een internationale tentoonstelling aan: Het witte goud van de Kelten, een Franse productie 
var» grote klasse. Op die tentoonstelling ziet u een puntmuts die gevonden is in de zoutmijnen van 
Hallstatt, gelegen in het land van Salzburg (Zout-burg). Sinds 1846 vinden daar met tussenpozen 
omvangrijke archeologische opgravingen en onderzoeken plaats, in en bij de zoutmijnen waarvan de 
exploitatie circa 3500 jaar geleden (of misschien wel eerder) begon. De vondsten in dit gebied worden 
gezien ais Keltisch erfgoed. Grafvelden worden blootgelegd, dus geraamten en (vaak schitterende) 
bijgaven gevonden, en in de oude mijnen werkmaterialen en resten van kleding. Een hoogontwikkelde
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cultuur, dat staat wel vast. Mannen, vrouwen en kinderen werkten in deze mijnen. Er zaten veel kleine 
mensen bij. Zelfs hun ziekten (veel buikpijn en gewrichtspijnen) zijn achterhaald. De zware en 
langdurige arbeid kunnen we zien als slavenarbeid maar de aanwijzingen dat het om een welgestelde 
bevolking ging, dus goed betaald werk, zijn overtuigend. De tentoongestelde puntmuts is gemaakt van 
een dierenvel en dateert uit de periode van 800 tot 300 v.Chr. Op diverse voorwerpen staan 
versieringen en ook daar is de puntmuts te zien. De kabouters kunnen we dus ook in verband brengen 
met het zout der aarde.
Kabouters kunnen gezien worden als mensen die klein van lichaam, moedig en volhardend van 
karakter en groot van geest waren. Ze werkten ondergronds aan zaken van levensbelang, dat is wel 
duidelijk, vooral ook ondergronds in de bergen. Mijn graafpartij als kleuter nabij de Molenberg in 
Prinsenbeek was zo gek nog niet. Meer dan 60 jaar moest ik erover doen om dat door te krijgen. De 
kuil die ik gegraven had was voor mijn leeftijd een nogal stevige prestatie. Dat vonden de veldwachter 
en mijn vader ook. Op een puntmuts was ik niet gestoten. Zou dat wel gebeurd zijn dan was er nog 
geen kabouter overboord. Want een goede prop stro had alle onheil voorkomen. Op de kabouterberg in 
Hoogeloon had ik meer kans gemaakt. Mogelijkerwijs was ik daar de jongste archeoloog ter wereld 
geworden die een belangrijke vondst deed. Deze mogelijkheid was echter niet voorzien. Misschien 
maar goed ook, want op tal van andere terreinen kan een mens ook diep graven. Ik groef en graaf heel 
wat af, maar: op de goede plaatsen en diep genoeg en op zoek naar de goede dingen? Dat vraag ik me 
ook met Kerstmis 2007 voor de zoveelste keer af en dan neem ik me in elk geval voor dat er in 2008 
iets moois staat te gebeuren.

' Gert Frens, Kabouters hebben echt bestaan! De dood van Koning Kyrië, Uitgave van Kabeljauws te 
Eersel: info@kabeliauws.rtl
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De kabouters van Hoogeloon
Ad Maas, Leende

Een tijdje geleden verscheen het boek Hoogeloon-Kaboutersberg. Onderzoek naar een grafveld uit de 
Romeinse tijd (2) . Uitgebreid wordt ingegaan op het mythische verleden (De kaboutersberg in oude 
volksverhalen). In de hoofdstukken 3 tot en met 10 wordt verslag gedaan van alle archeologisch 
onderzoek ter plaatse, en dat wordt afgerond in een Biografie van de vindplaats Kaboutersberg (hs. 
11). In de resterende hoofdstukken worden vondsten, structuren en sporen in kaart gebracht, 
respectievelijk uit de ijzertijd, Romeinse tijd en latere tijden. In de biografie van de vindplaats 
Kaboutersberg wordt beknopt beschreven wat er in de loop van de tijd allemaal gevonden is. De 
hoofdvondsten uit de Romeinse tijd omvatten een villa, een grafveld (9 graven) en een grafmonument.

In het nieuwe boek wordt aan onze kennis van kabouterverhalen nieuwe elementen toegevoegd. De 
aanleiding daarvoor is eigenlijk alleen maar dat toponiemen kabouters op het oog hebben, zoals de 
Kaboutersberg. Een echte relatie tussen het archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek is er niet. 
Het gaat eigenblijk om twee werelden die bij elkaar komen. In de graven zijn bijvoorbeeld geen sporen 
van kabouters aangetrofFen, maar dat had u waarschijnlijk ook niet verwacht. De auteurs zijn 
terughoudend met het aan elkaar koppelen van kabouterverhalen aan historische gebeurtenissen en 
ontwikkelingen. De hypothese van de scheikundige prof.dr. G. Frens, de zogenaamde ‘Philips-visie’, 
dat kabouters een inheemse bevolking vormden die met de komst van de katholieke Franken verdween, 
en de veronderstelling dat Hoogeloon een centrum was van ijzerproductie en fabricage van ijzeren 
voorwerpen, wordt duidelijk aan de orde gesteld, maar te licht bevonden. Het feit dat het werk van een 
niet-vakgenoot in de discussie betrokken wordt, verdient alle lof.

Of de afwijzing terecht is, dat is de vraag. De genoemde biografie eindigt immers met het volgende 
perspectief: Deze publicatie, ruim twintig jaar na het veldwerk, moet er voor zorgen dat de 
opgravingsresultaten niet tot het rijk der fabelen gaan behoren. Er is gepoogd weer te geven wat er 
allemaal is aangetroffen aan grondsporen en vondsten. Hopelijk is hierdoor duidelijk geworden dat 
het aantal randstructuren, graven en vondsten weliswaar bescheiden is, maar toch de nodige gegevens 
oplevert over het grafritueel van de bewoners van de villa op de Kerkakkers. Vanwege de resten van 
een stenen grafmonument (in combinatie met een tumulus) blijkt de Kaboutersberg zelf een uiterst 
belangrijke, voor Nederland unieke vindplaats te zijn. Angst dat de wetenschap de eeuwenoude 
verhalen rondom de Kaboutersberg laat stoppen, hoeft men niet te hebben. Het onderzoek heeft niet 
alle mysteries kunnen oplossen en de verhalen over de kabouters en hun koning Kyrië spreken te veel 
tot de verbeelding om te verdwijnen. Als plannen om de Kaboutersberg te reconstrueren tot uitvoering 
kunnen worden gebracht, zal dit ongetwijfeld weer een nieuwe impuls geven de oude verhalen door te 
vertellen.

Archeologische bevindingen
Nu naar de echte geschiedenis. De ‘biografie’ (geschiedenis) van het archeologisch onderzoek levert 
inzichten op met betrekking tot een villa, een grafveld en een grafmonument. Het onderzoek van 1988, 
uitgewerkt in de periode 1988-2009, schetst de landschappelijke situatie ter plaatse, brengt structuren, 
sporen en vondsten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd in kaart, en gaat specifiek in op de tumulus en 
het (door Nico Roymans gereconstrueerde) grafmonument en op de vondsten in het grafveldje (9 
graven), met gedetaillleerde overzichten van gevonden materiaal (aardewerk, keramisch 
bouwmateriaal, glas, munten, brons, ijzer, lood en soorten steen) en ontdekte allerlei sporen (van 
huizen, spiekers, kuilen, paalgaten, graven, greppels en waterputten.). Mooi dat er deze geordende 
inventarisatie is.
In grote lijnen wordt bevestigd wat al veel langer bekend was. Vlak na lezing van Hoogeloon- 
Kaboutersberg vond ik op een grote boekenmarkt in de Brabanthallen in Den Bosch het volgende 
boek: Th. de Jong en A.J. Naaykens (red), Brabant Historisch Lokaal. Brabant zoals beschreven door 
de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie. Boek ter gelegenheid van Dr.
H. Ruhe 75 jaar, Hilvarenbeek 1983. En in dit boek (4, p. 23-27)) een opstel van Gerrit Beex, Brabant 
in de Romeinse Tijd (1953). Zo’n archeologische vondst moetje niet in de bak ‘toeval’ deponeren, 
ook als statistisch onderzoekje gelijk geeft.
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Het woord is aan Gerrit Beex (4, p. 28):“Het meest opvallende van deze overzichtskaarten is, dat de 
‘Romeinse invloed’ bijna geheel samenvalt met de verspreiding der urnenvelden. Buiten het gebied 
der urnenvelden wordt slechts uiterst zelden een Romeinse vondst aangetrofFen, waarbij het dan nog 
de vraag blijft of ook op die plaatsen bij nader onderzoek geen urenenvelden zijn (geweest). Hieruit 
blijkt dat de, in de voor-Romeinse tijd, bewoonde plaatsen bijna alle bewoond bleven, ook tijdens de 
overheersing der Romeinen”. (50 jaar later zou Frens dezelfde ontdekking doen of van deze bevinding 
van Beex gebruik maken.) Beex vervolgt zijn betoog( 4, p. 29): “Een compact gebied op de kaart met 
veel ‘Romeins’ is ook de streek der Acht-Zaligheden. De enige plaats echter die tot nu toe min of meer 
wetenschappelijk werd onderzocht bevindt zich bij het gehucht Heers te Veldhoven, waar Holwerda 
en Evelein meenden een Romeinse wachttoren te hebben aangetroffen”. Over die opgraving is ook een 
spannend verhaal geschreven (7) onder het motto: wat de archeoloog zoekt zal hij ook vinden. Verder 
schrijft Beex dat in de omgeving van de Kaboutersberg al enkele eeuwenlang allerlei Romeins 
materiaal gevonden werd en dat de aanwezigheid van gebouwen bekend was, sterker nog: “Gebouwen 
uit de Romeinse tijd hebben waarschijnlijk nog gestaan tussen Hoogeloon en Hapert, waar aan de 
oppervlakte talrijke dakpannen, aardewerkscherven en ander Romeins materiaal werd aangetroffen” (4, 
p. 30).

Het oudere en nieuwe archeologisch onderzoek bevestigde wat men al wist, maar wat men wist werd 
uitgebreid en beter onderbouwd, en dat geldt zeker voor de rapportage over het nieuwe onderzoek 
(1988-2009). De bouw van de villa van Hoogeloon met grafveld en grafmonument kan waarschijnlijk 
circa 100-150 n.Chr gedateerd worden. Belangrijkste vondst wat dat betreft zijn fragmenten van een 
militair diploma. Zoals op veel plaatsen werd de nederzetting in het midden van de derde eeuw n.Chr. 
verlaten en raakte het grafveld buiten gebruik. En men neemt aan dat het gebied in de Merovingische 
en Karolingische periode weer geleidelijk werd ontgonnen, maar dan klaarblijkelijk zonder de 
beweging van de kerstening (zie verderop). Slofstra merkt op dat ook in het Rijnland kabouterverhalen 
zich bijna altijd hechten aan zichtbare overblijfselen van Romeinse villae. Dat die locaties ook bij 
oudere locaties liggen (met urnenvelden) is een realistische optie. Men kon die (restanten van) 
gebouwen niet verklaren en dus werd er een verklaring bedacht en verder ontwikkeld. En zo bleven de 
kabouters in de herinnering rondwaren. Dat hebben we vooral te danken aan publicisten (zoals Gerrit 
Beex) en schrijvende schoolmeesters (zoals Norbertus Panken en Comelis Rijken), die zich studieus in 
het verleden verdiepten en die de pedagogische waarde van het vertellen van kabouterverhalen 
begrepen.

De kabouterverhalen

De kabouterverhalen worden in Hoogeloon-Kaboutersberg als mythologie gepresenteerd. Ik zal zo 
dadelijk proberen de interpretatie van die mythe bondig weer te geven. Eerst nog even een 
toevalstreffer. Op de zojuist genoemde boekenmarkt vond ik enkele publicaties die de 
kabouterverhalen positioneren. Ben Janssen beschrijft in Het dansmeisje en de Lindepater. 
Volksverhalen uit Kempen, Meierij en Peel (2) de thema’s uit deze sprookjes/vertelsels met veel 
voorbeelden uit de genoemde regio: “ De kabouters waren een soort geesten, namelijk aardgeesten. 
Deze waren weer onderverdeeld in grondgeesten: aardmannetjes, die hun holen onder de grond 
hadden of gebruik maakten van konijnepijpjes. Huisgeesten -  deze woonden rond in huizen en als ze 
het klaar konden krijgen lagen ze maar wat graag bij het haardvuur. Berggeesten -  deze hadden hun 
behuizing in de bergen en de heuvels (3, p. 147) Een glasheldere theorie, dat moeten we toegeven.

De verhalen blijken voornamelijk overgenomen uit het Noordbrabants Sagenboek van Jacques R. W. 
Sinnighe (6) dat ik ook aantrof, daarbij waarschijnlijk gesteund door een huisgeest, in dit geval een 
hallengeest. Sinnighe onderscheidt in de ‘Daemonensagen’: Watergeesten, Aardgeesten, Vuurgeesten 
en Luchtgeesten. Tot de aardgeesten behoren dwergen maar ook reuzen. Sinnighe schrijft (6, p.21): 
“Dit is een variant van het thema dat het Christendom de aardgeesten verdreven heeft. (Zij konden het 
luiden der klokken niet verdragen.)”. Een conclusie moet toch wel zijn dat de hypothese van Frens (1) 
over de wanverhouding tussen ‘kabouters’ en Franken eigenlijk als vertelling al wijd en zijd bekend 
was. Zijn verdienste is dus niet de inhoudelijke ontdekking daarvan maar het feit dat dat hij met een 
methodische aanpak een historische mogelijkheid onderbouwde. Of hij er daarmee naast zat valt nog 
te bezien.
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Want wat weet Hoogeloon-Kaboutersberg te melden over de duiding van mythe van de Kabouters, 
beter gezegd over de kaboutervertellingen. Er is over dit thema een tekst van de hand is van Henk 
Hiddink en een andere van Jan Slofstra. Hiddink meent dat er enkele zwakke plekken zitten in het 
betoog van Frens: de bewoning in het gebied liep toch rond 250 n.Chr. af en hoe zou dat een 
‘ijzerindustrie’ zonder afzetmarkt kunnen bestaan? Ook onaannemelijk is de opvatting van Frens dat 
koning Kyrië in Hoogeloon woonde. Er zijn tal van andere residenties te noemen. Hiddink verwijst 
naar de visie van Slofstra die inhoudt dat kabouterverhalen teruggaan op verhalen in de periode dat het 
christendom door heropvoeding het einde van het geloof in demonen (heidense natuurlijk) realiseerde. 
Daarbij wordt de naam genoemd van Eusebius, die kennelijk een tekst van Plutarchus op het oog had. 
In de Kempen moet die christianisering hebben plaatsgevonden, volgens Nico Roymans in de vroege 
middeleeuwen (eerder kan niet volgens hem) en Hiddink en Slofstra volgen dit standpunt; ze gaan 
eigenlijk uit van een lange periode van geen of een groot gebrek aan continuïteit na de derde eeuw n. 
Chr.

Slofstra belicht het geheim van koning Kyrië, zo te merken met veel genoegen. Hij sluit ook graag aan 
bij de Eindhovense chemicus Frens met zijn ‘Philips-visie’. Deze visie houdt dus in dat kabouters de 
bewoners van de Kempen waren voor de komst van het christendom en dat koning Kyrië in de 
zevende eeuw aldaar gewoond zou hebben, bij voorkeur in Hoogeloon. Het ‘Kyrië is dood-motief 
(een doodaanzeggings-motief) komt op veel ruimere schaal voor en is niet uniek voor de regio van De 
Kempen. De qudst bekende bron zou een verhaal van de Grieks-Romeinse schrijver Plutarchus (46
120 n.Chr.) zijn, met name zijn verhandeling: De defectu oraculorum (Over het verdwijnen van 
orakels) met daarin het ‘Pan is dood-motief. Eusebius maakte duidelijk dat dit en dergelijke verhalen 
verdwijnen daar waar Christus werkzaam is of wordt. Dan vertrekken van de autochtone bewoners 
werd dan gekoppeld aan een bevel van de paus of aan kapelklokken teveel ongepast lawaai maakten. 
Die kerstening kan dus verschillen per landstreek en regio. En de vraag is dus wanneer De Kempen 
voor deze zegen in aanmerking kwamen. Slofstra en zijn collega-archeologen lijken hier te opteren 
voor de periode vanaf de twaalfde/dertiende eeuw, waarschijnlijk de veertiende eeuw. Daar speelt 
waarschijnlijk een rol bij dat kabouters, volgens een bepaald verhaal, meegebouwd hebben aan de 
kerktorens van Hapert en Duizel, waarbij uiteraard allerlei ‘Romeins’ materiaal opnieuw gebruikt 
werd. En we weten met zekerheid wanneer die middeleeuwse stenen kerken ongeveer gebouwd zijn.

Commentaar

Als we geloof hechten aan de oorsprong van kabouterverhalen in de Gallo-Romeinse periode dan 
zouden we het dus hebben over een afstand maar meer dan 1000 jaar in de tijd (300- 1300 n.Chr.). Dat 
is wel erg lang, ook voor een Kempenaar. De kabouterverhalen zijn dan (pas) maximaal ongeveer zes 
eeuwen oud. De vroege middeleeuwen van Roymans worden zo dus volle en late middeleeuwen. En 
allerlei verhalen kunnen natuurlijk los van een bepaalde historische context nog veel later bij elkaar 
gefantaseerd zijn. Hierbij wil ik wel een zware kanttekening plaatsen. De kersteningsperiode wordt 
gelijk gesteld met de periode van de bouw van stenen kerken. Bood het christendom zich niet eerder 
aan. Was in de Romeinse tijd van de tweede en derde eeuw daarvan niets bekend en merkbaar? Is de 
Merovingische en Karolingische tijd, met figuren als Willibrord en Bonifatius, dan in dit opzicht een 
lege tijd? Ook wie de idee van een fantoomtijd niet op basis van conventionele geschiedschrijving wil 
uitsluiten (zoals ik), die moet toch rare toeren uithalen om zogenaamde Merovingische grafvelden te 
ontkennen. Dat er in de periode van de vroege middeleeuwen een achteraf geconstrueerde en 
ingevulde tijd van enkele eeuwen zou zitten (zoals de groep Zeitensprünge als 20 jaar beweert), komt 
ook hier eigenlijk wel erg goed uit. Wie de chronologie van het eerste millennium enkele eeuwen 
inkort (650-950) krijgt natuurlijk allerlei problemen aangereikt, maar raakt er ook een aantal kwijt.

Een andere kanttekening betreft de ijzerproductie. In Hoogeloon is relatief veel moerasijzererts en/of 
ijzerslak gevonden, allang voor het archeologisch onderzoek werd gedaan . Het zou volgens de 
archeologen vooral gebruikt zijn als materiaal voor de fundering van gebouwen. Het ook in de 
geschiedenis van de Eifel en Sauerland hier en daar vermelde verband tussen kabouters/dwergen en 
ertsmijnbouw en productie van ijzer ( en zelfs de zoutwinning in de Oostenrijkse mijnen van Hallstatt) 
komt niet in beeld. In zekere zin jammer, want zo blijft een stukje verklarende geschiedschrijving in 
de lucht hangen, maar wel begrijpelijk voor wie alleen de constateerbare archeologische feiten wil 
laten spreken. Toch is een verband tussen lage mijngangen en kleine gewiekste mensen met stro in
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hun mutsen (helmen zijn van latere datum) lang niet gek, en zelfs voor de hand liggend. Dat hun 
expertise en know-how door Franken geconfisceerd werd, klinkt ook niet onaannemelijk als je let op 
een bepaalde militaire superioriteit van Frankische legers die waarschijnlijk over staal konden 
beschikken. En dat ze die met klokkengelui begeleide superioriteit grondig beu werden is ook 
invoelbaar. Dit is inderdaad speculatief denken, maar geen onbespreekbare fantasie, want er is genoeg 
historisch en archeologisch materiaal dat te denken geeft. Dat de echter onderzoeker, zowel van 
archivalia als van archeologica, hier een gereserveerde houding aanneemt, is begrijpelijk en eigenlijk 
ontontkoombaar, maar de geschiedschrijveing moet als authentieke geesteswetenschap toch ook 
andere registers durven benutten dan empirische.
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SEMafoortje
KAREL DE GROTE: ONTWERPER TIMES 
NEW ROMAN
De Karolingische minuskel is een vondst van de 
humanistea De drukpers was net uitgevonden en 
men was op zoek naar lettervormen die goed bij dat 
medium pasten. Nu waren de humanisten zeer 
geporteerd van alles wat uit de oudheid kwam, dus 
lag de keuze eigenlijk voor de hand. Net als dat 
men in classicistische stijl begon te bouwen en in 
de kunst klassieke voorbeelden en vormentaal 
overnam, keken de humanisten voor de schriftvorm 
ook naar de oudheid: de door de Romeinen en 
Grieken gebruikte letters. Voor het Latijnse schrift 
kwamen ze de benodigde vormen tegen in 
manuscripten van de Latijnse teksten die ze 
bestudeerden. Alleen hadden de vroege humanisten 
geen nauwkeurige dateringsmethoden voorhanden 
en geen idee uit welke tijd die manuscripten 
kwamen. Ze vergisten zich een paar eeuwea De 
meeste handschriften van klassieke Latijnse teksten 
kwamen uit de achtste en negende eeuw, de 
'Karolingische' periode, genoemd naar Karei de 
Grote. Boeken vergaan na verloop van een paar 
eeuwen en moesten dus, voordat de drukpers was 
uitgevonden, om de zoveel generaties worden 
overgeschreven. Karei de Grote en zijn directe 
opvolgers waren zich -  net als de humanisten een 
paar eeuwen later -  zeer bewust van.de waarde van

alle klassieke teksten die in hun tijd nog bewaard 
waren. Onder de Karolingen zijn daarom met 
staatssteun enorme hoeveelheden klassieke teksten 
gekopieerd. Dat is met zoveel enthousiasme gedaan 
dat het leeuwendeel van alle klassieke teksten die 
we nu nog kennen, bekend is gebleven dankzij de 
kopieerwoede onder de Karolingen. Oudere 
manuscripten zijn er vaak niet meer. De vroege 
humanisten wisten dat niet zagen de handschriften 
aan voor Romeins en namen het Karolingische 
kanselarij schrift over als klassiek voorbeeld voor de 
drukletter. Terecht, want de letter was ontwikkeld 
om duidelijk en makkelijk lees- en schrijfbaar te 
zijn.
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Het is deze Karolingische minuskel die dankzij de 
vergissing van de vroege humanisten de basis is 
geworden voor de Plantin, Baskerville, Garamond, 
Palatino, Bodoni, Times New Roman en al die 
andere lettertypes die u tegenwoordig in uw 
computer kunt vinden
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1953 -  2015: de geschiedschrijving van de Villa van Hoogeloon

Ad Maas Leende

In 1987publiceerde de archeoloog Jan Slofstra een lang en erg boeiend artikel over Een 
nederzetting in de Romeinse tijd( 1). Zijn verhaal was gebaseerd op de resultaten van de 
opgravingen op de Kerkakkers in Hoogeloon in de periode 1980-1987. In SEMafoor werd 
voorheen aandacht besteed aan Hoogeloon, namelijk naar aanleiding van een boek (2) van de 
scheikundige Gert Frens (lange tijd werkzaam op het Natuurkundig Laboratorium van Philips , 
daarna hoogleraar in Delft): De dood van koning Kyrië. Kabouters hebben echt bestaan. Deze 
artikelen (3) leidden tot een reactie van Reinhard Schmoeckel die een verband aangaf tussen 
kabouters en de mijnbouw (4). In 2011 publiceerde de Vrije Universiteit een fraai boekwerk 
Hoogeloon-Kaboutersberg. Onderzoek naar en grafveld uit de Romeinse tijd  (5), dat in 
SEMafoor besproken werd (6). En onlangs verscheen een boek (7) van de Universiteit van 
Amsterdam waarin een historische balans opgemaakt wordt van wat het archeologisch 
onderzoek in meer dan 50 jaar heeft opgeleverd: The Roman Villa o f  Hoogeloon and the 
Archaeology o f  the Periphery (2014).

Slofstra vertelt
In 1953 werd een nieuwe weg van Hoogeloon naar Hoogcasteren aangelegd. Het betreffende 
grondverzet leidde tot de ontdekking van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Degene die 
het belang van losse vondsten meteen begreep was archeoloog Gerrit Beex, die in datzelfde 
jaar in een artikel in Brabants Heem het vermoeden uitsprak dat er op de Kerkakkers in 
Hoogeloon een belangrijke gebouw uit de Romeinse tijd moest liggen. In 1979 ontdekte 
archeoloog Nico Arts dat er op het betreffende terrein erg diep geploegd was en dat veel 
materiaal aan de oppervlakte was gekomen. Zo werden de funderingsresten van de Romeinse 
villa gevonden en nader onderzoek ( met welwillende medewerking van grondeigenaar 
Hendrik Beerens uit Hoogeloon) leerde dat de fundering grotendeels in takt was gebleven.
Dat was nog nooit vertoond in Brabant, noteerde Jan Slofstra. Verder onderzoek volgde toen 
spoedig.

Lettende op de kenmerken van het gevonden aardewerk vestigden zich kolonisten in de eerste 
helft van de l e eeuw n. Chr. op de Kerkakkers in Hoogeloon aan de Kleine Beerze, al o f niet 
gedwongen door de Romeinse overheid (bevolkingspolitiek). Waarschijnlijk -schrijft Slofstra 
-  heeft bij de plaatskeuze van de nederzetting ook het rijkelijk voorkomen van ijzeroer in de 
Kleine Beerze en in de Geelrijt een rol gespeeld. Hij reconstrueerde een tweeschepig huistype 
uit die eerste periode. Er werden sporen van zeven boerderijen teruggevonden waarvan er één 
hoger gelegen was dan de andere, door Slofstra toegeschreven aan een ‘dorpshoofd’. De 
nederzetting lag jn het gebied van de Civitas Tungrorum, met als hoofdstad Tongeren, 
volgens Slofstra ook Atuatuca genoemd. (Er zijn tal van andere plaatsen aangewezen als 
Auatuca.) De Civitas was het woongebied van de Texuandri. Er is in Hoogeloon veel 
aardewerk gevonden, helaas nauwelijks compleet vaatwerk. Volgens Slofstra bestond er in 
die eerste periode nog geen handelsverkeer met Tongeren. Een bijzondere ontdekking was 
dat op ongeveer 50 meter van de nederzetting een vierkante greppelstructuur met zijden van 
ongeveer 20 meter werd aangetroffen, op een plaats waar al veel scherven waren gevonden. 
Deze structuur werd nadien gezien als een cultusplaats / openlucht-Heiligdom: er was een 
greppel en een wal die twee ingangen bleek te hebben; op het binnenterrein stond een grote 
boom en twee rijen hoge palen.

De nederzetting kreeg meer allure, wat blijkt uit de Romeinse importen, en dat was zeker het 
geval toen in de loop van de 2e eeuw grote veranderingen plaats vonden. Er werd een villa



gebouwd die in in 1980 werd opgegraven. De fundering bestond uit een laagje leem, 
gedeponeerd in een funderingsgreppel, met daarbovenop brokkenijzeroer, afkomstig uit de 
naburige dalen van de Kleine Beerze en de Geelrijt. Later in de 2e eeuw vonden ingrijpende 
verbouwingen plaats, zoals de aanleg van Centrale Verwarming, een badhuis met toebehoren 
(o.m. een bronzen kraan werd gevonden), betere waterputten en muurschilderingen 
(paneeldecoratie). Er kwamen ook grotere boerderijen: de lengte bedroeg in de regel 25-28 
meter en de breedte zeven tot acht meter. Ze werden op oude erven gebouwd. De opgraving 
van een drinkwaterbak voor het vee was, volgens Slofstra, een van de meest spectaculaire 
onderdelen van het archeologisch onderzoek op de Kerkakkers. Hij concludeert ook dat het 
landbouwbedrijf van Hoogeloon gebaseerd was op pachtcontracten met boerengezinnen en 
geörienteerd moet zijn geweest op een stedelijke markt, en dat moet dan wel Tongeren 
geweest zijn.

Een ander belangrijke aspect is de ijzerindustrie in de 2e en 3e eeuw. Er was ongetwijfeld veel 
moerasijzererts voorhanden. Op de Kerkakkers zijn tal van rand- en wandffagmenten van 
ijzeroventjes gevonden, een enkele keer voorzien van blaasbalggaten. Tal van ijzeren 
voorwerpen werden gevonden, vooral gereedschap. Crematiegraven werden ook in de Civitas 
Tungrorum in bepaalde gevallen ondergebracht in grafheuvels (tumuli), waarschijnlijk in het 
geval van rijke en/of machtige personen. Het leek Slofstra aannemelijk dat bij de 
Kaboutersberg in Hoogeloon een grafveld heeft gelegen en dat de berg een tumulus is 
geweest.

Vanaf het begin van de derde eeuw was de nederzetting over haar bloeiperiode heen. Een 
crisistijd eiste haar tol. Boerderijen verschoven naar wat hogere plaatsen en er waren 
klaarblijkelijk potstallen, volgens Slofstra wellicht varkensstallen. Ook moest er meer gewerkt 
zijn met staanders op poeren of stiepen die gemaakt werden van bouwmateriaal van de villa. 
Na circa 250 n. Chr. waren er minder boerderijen en nam de van bewoning van de zuidelijke 
zandgronden af. Daarna was er onmiskenbaar een bevolkingsloze periode.

Men kan dus zeggen dat in de l e eeuw de nederzetting opkwam en belangrijk werd, de 2e 
eeuw een periode was van voorspoed en ontwikkeling en dat de 3e eeuw een geleidelijk 
verval liet zien. De nederzetting raakte daarna overwoekerd . In latere tijden werd het 
bruikbare bouwmateriaal (natuursteen en tufsteen) meegenomen. Slofstra schat dat van de 
oorspronkelijke hoeveelheid nederzettingsmateriaal niet meer dan 1-5% bij de opgraving 
werd teruggevonden, en dat is erg weinig. Veel onbruikbaar puin bleek gestort in een vennetje 
dat 100 meter verder lag. Naderhand werd op dat puin een dikke laag zwarte grond 
aangebracht, maar de plaats bleef eeuwenlang te nat voor akkerbouw en werd als weiland 
gebruikt.

De kabouters -
In mijn eerste artikel (3) over Hoogeloon uit 2007 gaf ik aan dat zich een nieuw perspectief 
voordeed in het historisch onderzoek. Bedoeld was o f sprookjes, in dit geval kabouterverhalen, 
aanleiding zouden zijn voor nieuwe gezichtspunten. Vooral in het boek van Frens (2) werden 
daartoe aanzetten gegeven. Vlak nabij de villa en de neerzetting lag de Kaboutersberg. Er is 
een relatie tussen Kaboutertoponiemen en Gallo-Romeinse begraafplaatsen. Waarschijnlijk 
was het werken met sprookjesachtige verhalen een manier om verschijnselen met betrekking 
tot het verleden vertelbaar te maken. Het vinden van aardewerk, urnen en andere voorwerpen 
in grafheuvels nodigde uit tot veronderstellingen en verklaringen. De gedachte aan ook 
ondergronds werkende wezens was niet zo sprookjesachtig als leek ................

De kabouters bestonden namelijk echt, stelde Frens. Hij bedoelde ermee dat het de 
oorspronkelijke bewoners waren (men kan ze Kelten noemen), die in de l e eeuw n. Chr. te



maken kregen met het Romeinse Rijk en een eeuw o f 5 later met de Franken. Het verhaal van 
Slofstra maakte duidelijk dat de Hoogeloonse nederzetting ongeveer 250 jaar te maken had 
met de Romeinse bezetting. Dat de neergang van het Rijk in de Lage Landen rond het jaar 
260 begon wordt vrijwel algemeen onderschreven. Het is aannemelijk dat Franken 
bestuurlijke, militaire en economische leegten konden opvullen. In de 4e eeuw zijn Salische 
Franken door Brabant naar het zuiden getrokken, waar ze in Doornik (de plaats van het graf 
van Childerik) een Frankisch centrum konden inrichten. Ze trokken naar het zuiden zonder 
duidelijke sporen na te laten. Enkele eeuwen na het vertrek van de Romeinen zijn 
archeologisch gezien niet o f moeilijk in te vullen.

De door het zuiden van de lage landen trekkende groeperingen werden Salische Franken 
genoemd. Een andere Frankische bevolking, de Ripuarische Franken, werkte vanuit Keuken 
in diverse richtingen, onder meer naar het gebied van Noord-Frankrijk. Onder Clovis werden 
deze groepen met elkaar verbonden en ontstond een sterke bestuurlijke, militaire en 
economische macht. De doop van Clovis (496 n. Chr.) leidde tot de verplichte kerstening van 
Gallia. Onder latere Merovingers kon de kerstening van de westelijke en noordelijke gebieden 
van Noord-Frankrijk, België, Nederland en Duitsland plaats vinden.

Deze expansie van de Franken is verwoord in latere historische bronnen en archeologisch 
redelijk goed te volgen aan de hand van zogenaamde Merovingische begraafplaatsen. De 
kabouterverhalen bevatten diverse elemementen die laten zien dat de bewoners van deze 
gebieden niet zaten te wachten op de Frankisch-Angelsaksische missionering. Kabouters 
vertrokken toen de ‘Fransen’ kwamen, staat er in de kabouterverhalen. Frens opperde dat dat 
natuurlijk Franken moesten zijn. Kabouters hebben volgens de sprookjes een hekel aan bellen 
en klokken en dat geeft goed aan dat ze niets moesten hebben van de katholieke disciplinering. 
Toen koning Kyrië stierf, waarover volgens sommige sprookjes de kabouters Arjaan en 
Christiaan ingelicht moesten worden, zijn de kabouters definitief vertrokken.

Het lijkt erop dat er ondanks grote bewoningsproblemen vanaf de tweede helft van de 3e eeuw 
toch een lichte bewoningscontinuïteit is geweest. Hoe blijven herinneringen aan het verleden 
in een bepaalde regio bewaard? De autochtone bevolking voelde zich geaccepteerd onder de 
Romeinse heerschappij (die de bevolking van bezette gebieden hun góden wel gunde) maar 
de Frankische missionering bood deze geestelijke, maatschappelijke en economische ruimte 
klaarblijkelijk niet. Het is overigens de vraag o f die bevolking gezien kan worden als niet- 
Christen, ook wel ‘Heidens’ genoemd. De missionering was vaak ook een actie tegen ‘onjuist’ 
Christendom, dus tegen samenlevingen waarin plaats was voor Arianistische en andere visies. 
Deze standaardisering van de godsdienst en de bijhorende verplichtingen kan ervaren zijn als 
de ondergang van de eigen identiteit, dus als een verdwijning.

Een ander relevant punt in de sprookjes is het gegeven dat kabouters puntmutsen dragen. 
Relevant omdat juist hier de relatie ligt met de ijzerproductie en ijzerbewerking. Uiteraard 
werd ook in Hoogeloon gewerkt met ijzeroer uit de beken. Het lijkt echter aannemelijk dat er 
relaties waren tussen de ijzererts- en de ijzeroerindustrie. Frens heeft dat verband niet gezien, 
maar juist Schmoeckel heeft er de aandacht op gevestigd. De met stro gevulde puntmuts was 
in de toenmalige mijnbouw de veiligheidshelm voor de kleine mensen die in de lage gangen 
werkten. Dat de Franken een dominante positie wensten in te nemen, met een volgzame en 
werklustige bevolking, zal zeker ook te maken hebben met de toenmalige wapenindustrie, 
waarin het werken met staal de Franken een stevige voorsprong bezorgd lijkt te hebben.

De kabouterverhalen worden in het boek Hoogeloon-Kabouterberg. Onderzoek naar en 
grafveld uit de Romeinse tijd (5) wel beschreven, op interessante wijze, maar hebben tot nu 
toe niet geleid tot nieuwe interpretaties en hypotheses in verband met de geschiedenis van de



lage landen in de periode 500- 700 n. Chr. De verhalen ziet men als mythologie, terwijl 
enkele auteurs (2,3,4) een stap verder gaan en in die mythologie realistische historische 
situaties en ontwikkelingen onderkennen. Het lijkt erop dat de opstellers van professionele 
bijdragen aan de geschiedschrijving zich terughoudender opstellen.

De voorlopige finale
In 2014 verscheen het boek The Roman Villa o f  Hoogeloon and the Archaeology o f the 
Periphery (7), de bekroning van vele j aren archeologisch werk in Hoogeloon. Ik geef een 
overzicht van de inhoud van deze publicatie:

1 The archaeology o f a peripheral region. Theoretical 
perspectives and methodology

Nico Roymans / Ton Derks

2 Texuandri, Tungri, Germani. Different levels o f ethnic 
belonging

Nico Roymans / Ton Derks

3 An inventory of the Roman habitation in the Meuse- 
Demer-Scheldt area

Wim De Clercq / Guido 
Creemers / Henk Hiddink

4 Exploring the rural landscape of a peripheral region Henk Hiddink / Nico 
Roymans

5 The villa settlement of Hoogeloon-Kerkakkers Henk Hiddink
6 Roman grave monuments at the Kaboutersberg and 

their relation to the Hoogeloon villa
Nico Roymans

7 The agricultural basis o f the Hoogeloon villa and the 
wider region

Maaike Groot / Laura 
Kooistra

8 Arable farming and animal husbandry in the core area 
of the civitas Tungrorum

Fabienne Pigière

9 The villa of Hoogeloon within the civitas Tungrorum Diederick Habermehl

10 Town-country relations from an urban perspective. 
The Tongeren evidence

Alain Vanderhoeven

11 Marginal money. The circulation of Roman money in 
the rural world o f the Meuse- Demer-Scheldt area

Joris Aarts

12 Rural cult places and the symbolic construction of 
supra-local communities

Nico Roymans / Ton Derks

13 Major trends in the pottery consumption in the 
Hoogeloon villa settlement and some contemporary 
rural settlements in the northem part o f the civitas 
Tungrorum

Julie Van Kerckhove

14 The depopulation o f the Lower Rhine region in de 3e 
century. An archaeological perspective

Stijn Heeren

15 Towards an narrative of the social history o f the 
Hoogeloon villa settlement

Nico Roymans / Ton Derks

Dit boek maakt met deze bijdragen een balans op die zonder enige twijfel een internationale 
presentatie rechtvaardigt. Een goede keuze van de thema’s, heldere teksten en zeer goede 
illustraties. Het kaartmateriaal op het niveau van het Rijk, van de Civitas en van de 
nederzetting in Hoogeloon is prima geredigeerd. Ze zijn uiterst functioneel ten aanzien van de 
teksten en versterken de eenheid van het boek. Echt veel nieuws bevat het boek over het 
algemeen niet, maar wat we weten is vaak met meer samenhang en concreter uitgewerkt.



In het Maas-Demer-Schelde-gebied zijn tot nu toe 88 nederzettingen uit de Romeinse tijd 
gevonden waarvan er 14 ‘grondig’ opgegraven en onderzocht zijn. Hoogeloon is een 
middelgrote locatie die gedurende twee eeuwen belangrijk was als centrum voor de veehandel, 
vooral ten behoeve van de bevolking en de industrie in Tongeren dat ook in dit boek gezien 
wordt als Atuatuca. De veronderstelde economische bron van de ijzerindustrie in Hoogeloon 
wordt in dit boek getemperd; natuurlijk is er ijzerwinning geweest en werd het produceren 
van ijzeren voorwerpen veelvuldig beoefend, maar dat gebeurde elders ook.

Het economisch belang van de Hoogeloonse villa is zeker ook af te leiden uit de kwaliteit van 
de villa en het grafmonument dat er plaatse opgesteld was en dat in dit boek wordt 
gereconstrueerd. De Kaboutersberg wordt ook hier gezien als een later afgevlakte tumulus. In 
het Maas-Demer-Schelde-gebied zijn tot nu toe 17 cultusplaatsen ontdekt, waaronder 
Hoogeloon. Daarbij passsen de namen van de góden Sandraudiga, Hercules Magusanus, Rura 
en Arcana. Meer speculatief maar wel overtuigend is de vaststelling van de soorten dieren op 
basis van de gevonden botffagmenten. In het gehele gebied zijn zeer veel muntvondsten 
gedaan maar geen of veel minder in de periode van 250 tot 400 n. Chr. De dateringen van 
gebouwen in de nederzetting krijgt de lezer snel in beeld via een handig chronologisch 
overzicht.

Uiteraard is er een spannende vraag naar de oorzaak van de ontvolking vanaf circa 250 n. Chr. 
Verschillende verklaringen passeren de revue: klimaatveranderingen, uitputting van gronden, 
invallen en oorlogshandelingen, epidemieën en welbewuste volksverhuizingen. Omdat het 
gaat om een kennelijke totale leegte wordt als verklaring gekozen voor de bewuste 
ontvolkingspolitiek van de Romeinen. Naar mijn mening wordt hier te gemakkelijk afstand 
genomen van de vemattingssituaties van na 250 n. Chr. die niet alleen in de Lage 
Nederlanden ontstonden maar ook in de (wat) hogere gebieden waar de rivieren en beken hun 
water niet of onvoldoende kwijt konden. Vooralsnog een waardige afsluiting van een lange
onderzoeksperiode. Maar wel..............de kabouters zijn verdwenen toen de archeologen
kwamen.
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TOEVALLIGE VONDST TE HOOGELOON

Wie zich toelegt op het zoeken naar praehistorische objecten en bovendien enige opgravingen heeft 
meegemaakt, is al spoedig in de ban van deze interessante liefhebberij en moet oppassen, dat hij niet onder 
de invloed van de „febris archeologica" komt, zoals bekende archeologen deze „koorts" met enige zelfspot 
noemen. Vooral wanneer men door ervaring en studie de praehistorische voorwerpen leert onderscheiden, 
loopt een amateur gevaar, dat hij voortdurend zijn speurende blikken over de grond laat gaan, telkens 
voorwerpen opraapt om die in de zak te laten verdwijnen of na een afkeurende blik weg te werpen. Tijdens 
een oppervlakkig onderzoek tussen Hoogeloon en Hapert, waar een grote voorraad aan praehistorisch en 
toponymisch materiaal ligt verspreid, moet het voor een buitenstaander dan ook een vermakelijk gezicht 
zijn geweest, toen de redactie van ons tijdschrift met nog enige leden van Brabants Heem gebukt over 
akkers en velden rondspeurde. Talrijke scherven van Romeins en inheems materiaal werden verzameld, 
naast stukken van Romeinse dakpannen, tufsteen en andere voorwerpen. Vooral bij het Romeinse 
aardewerk ontstond twijfel aan de echtheid, wat niet te verwonderen is vanwege de grote variatie, waardoor 
het zich kenmerkt. Bij kleine fragmenten van Romeinse dakpannen b.v. is het soms moeilijk uit te maken 
of men niet met moderner materiaal te doen heeft. De aanwezigheid van meer en duidelijker te 
determineren stukken kan dan de oplossing verschaffen. Enige dagen na deze redactionele excursie zag ik 
fietsend door Hoogeloon tegenover het gemeentehuis en midden op straat een stuk steen liggen, dat 
dwingende associaties met Romeinse dakpannen opriep. Febris archeologica... en ik reed door. Bij mijn 
terugkomst werd de bekoring echter te sterk, ik stapte af en onderwierp het stuk gebakken steen aan een 
onderzoek. Inderdaad, het moest een Romeins dakpan-fragment zijn; het was juist groot genoeg om de 
voornaamste kenmerken van kleur, dikte en vorm te laten zien. Hoe kon zo'n stuk hier midden op straat 
terecht komen ? Een blik in de directe omgeving gaf de oplossing: de randkeien langs de pas vernieuwde en 
opgehoogde straatweg waren met zand aangevuld, waarin nog meer kleine stukjes zich bleken te bevinden. 
De plaats vanwaar dit zand afkomstig was, viel gemakkelijk te achterhalen en terstond werd een onderzoek 
bij deze afgraving langs die weg naar Hoogcasteren ingesteld. Wat daar in het afgestoken profiel te zien 
was, is voor een echt liefhebber der praehistorie om nooit te vergeten: een complete puinlaag, met allerlei 
Romeins materiaal, ongeveer (60 cm onder het maaiveld. Daar nog meer zand moest afgegraven worden, 
was een voorlopig onderzoek hier dringend gewenst en een telefoontje aan de Rijksdienst bracht aanstonds 
de toestemming. De mogelijkheden tot een onderzoek waren door terreinomstandigheden zeer beperkt. Het 
betreffende perceeltje was namelijk het driehoekig overschot van een akker, waar de nieuwe weg naar 
Hoogcasteren schuin doorheen was gelegd. Dit stukje had sindsdien altijd braak gelegen. De aangrenzende 
akkers waren met haver en rogge begroeid en konden dus niet worden onderzocht. Een groot gedeelte van 
de braakliggende tip grond was reeds eerder door afgravingen voor onderzoek naar bodemsporen 
onbruikbaar geworden. Daardoor kwam alleen in aanmerking voor een onderzoek: een smalle strook die 
naast een met haver begroeid perceel was gelegen. Zodra het onderzoek goed en wel aan de gang was, 
bleek reeds dat bij de vroegere afgravingen hoogst waarschijnlijk niet véél waardevolle bodemsporen 
verdwenen waren. Alle gevonden kuilen, putten en paalgaten waren meer in de richting van de met haver 
begroeide akker gelegen en strekten zich hoofdzakelijk uit in een langgerekte strook, die bijna evenwijdig 
liep met de perceelsgrens van het haverveld. Het aantal bodemsporen nam toe, naargelang het onderzoek in 
die richting vorderde. Op de grens van beide percelen verdwenen de meeste sporen dan ook in het profiel, 
maar waren soms aan de oppervlakte nog zichtbaar door de gele kleur die de haver had boven deze met 
puin gevulde stroken. Ondanks het vele gevonden materiaal moet het resultaat van het onderzoek dan ook 
beschouwd worden als een aanwijzing in welke richting dit moet worden voortgezet. De gevonden sporen 
geven ons voorlopig geen duidelijk beeld van het karakter van de Romeinse gebouwen die hier vroeger 
moeten gestaan hebben, zodat nog niet kan worden uitgemaakt of deze voor militaire, dan wel voor meer 
vreedzame doeleinden hebben gediend. Het is bovendien mogelijk, dat deze Romeinse vondsten in verband 
staan met de ± 300 meter verder naar het Oosten gelegen Kaboutersberg dié eveneens zeer rijk was aan 
Romeins materiaal. Ook ± 200 meter noordelijk van de Kabouterberg ligt nog veel Romeins aardewerk 
(vooral fragmenten van dakpannen). Ih het nu onderzochte perceel worden hoofdzakelijk grote en kleine



kuilen aangetroffen, die met allerlei puin en afVal waren gevuld. In enige ervan werden op de bodem sporen 
van palen zichtbaar, terwijl een der grotere kuilen op de bodem afwisselend lagen zand, leem en puin 
bevatte alsof dit de fundering was geweest voor een zwaardere pilaar. Op de grensscheiding van het perceel 
ligt, half in het onderzochte gedeelte, een met puin en afval volgestorte, drinkwaterput. Een paar meter 
meer naar het Zuiden werden, tussen het puin, delen van een skelet aangetroffen. Het schijnt een zeer 
haastige en slordige begraving te zijn geweest omdat eerst geen behoorlijke grafkuil is gemaakt. Het lijk is 
eenvoudig in een ondiepe kuil gegooid en vervolgens met puin en zand ondergestopt. Het verder gevonden 
materiaal bestaat hoofdzakelijk uit fragmenten van dakpannen, een grote voorraad, zeer gevarieerd 
Romeins aardewerk, waaronder slechts weinig terra sigillata en een enkel scherfje inheems aardewerk; 
verder enig glaswerk, zeer veel spijkers en andere sterk ingeroeste ijzeren voorwerpen. Tussen andere afval 
werd nog een onversierde bronzen plaat en een ivoren buisje gevonden, waarvan de betekenis niet kon 
worden bepaald. Naast zware brokken ijzeroer, die voor funderingen werden gebruikt, was ook nog een 
aantal tegels aanwezig, zoals men die meestal in een hypocaustum aantreft. Ook stukken van gekleurd 
pleisterwerk en delen van een verharde vloer werden tussen het andere puin aangetroffen. Als conclusie 
van dit voorlopig onderzoek kan worden gezegd, dat de gevonden sporen er op wijzen, dat in de 
onmiddellijke omgeving van de gevonden af valkuilen een Romeins gebouw moet hebben gestaan, dat met 
pannen was gedekt. De zeer talrijke gevonden spijkers wijzen op een veelvuldige toepassing van 
houtconstructies. Anderzijds wijst het geschilderde pleisterwerk op stenen muren. Eén of meer vertrekken 
moeten voorzien zijn geweest van een vloer, bestaand uit specie, gemengd met geklopt dakpannengruis. 
Enige tegels geven een vaag vermoeden, dat misschien ook centrale verwarming aanwezig was. De 
gevonden aardewerk-scherven zijn meest uit de 2e eeuw. Het is echter niet nodig om allerlei problemen te 
scheppen in verband met dit onderzoek. De oplossing ligt hier vlakbij en wel onder de ernaast gelegen 
akkers, waar de veldvruchten tijdens een droge periode de plaats aangeven waar verdere gebouwensporen 
verborgen zijn. Het wachten is daarom op meer tijd, meer geld, en voldoende interesse van de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. GERRIT BEEX



Hoogeloon uit de periferie

Tussen 1980 en 1987groeven archeologen bij Hoogeloon een Romeinse villa op. Daarna 
duurde het tot 2015 voordat dit onderzoek volledig was uitgewerkt, namelijk met het boek 
The Roman Villa o f Hoogeloon and the Archaeology o f the Periphery.

Het bestuursdistrict van de Tungri, met Tongeren als hoofdplaats



De restanten van de villa tijdens de opgraving in 1980, gezien vanuit het zuiden. Wat in de 
bodem bewaard bleef zijn puinbanen onderin de funderingsgreppels, puin en ander afval 
en de sporen van eindeloos veel kuilen en greppels



Reconstructie van hoe de villa er in het begin van de derde eeuw in volle glorie kan hebben 
uitgezien



Tijdens de opgraving kwamen grote hoeveelheden beschilderde stucfragmenten aan het 
licht. Door geduldig puzzelen en vergelijking met andere bronnen konden delen van de 
wandschilderingen worden gereconstrueerd.


