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Inleiding
Waarom deze bundeling van artikelen die ik gedurende 22 jaar schreef over de
chronologie van het eerste Millennium na Christus? Het betreft een complexe
kwestie voor wie er zich in wil verdiepen. Ik zal dat laten zien op een simpele
manier, namelijk via een geordende weergave van mijn artikelen die op een
gegeven moment actueel waren. Hoe we het ook keren o f wenden, we hebben
volgens mij een substantieel historisch-archeologisch probleem in het eerste
millennium. Mocht dat niet in de jarentelling zitten, dan huist het ergens anders.
Dat aannemelijk maken van deze stelling is het doel van deze bundeling.
De artikelen zijn populair-wetenschappelijk van aard; je zou ze kunnen plaatsen
op het niveau van onderzoeksjournalistiek. De abt van een nabije abdij zei eens
tegen mij naar aanleiding van een van mijn boeken dat ik sterk was zowel in de
‘vulgarisatie’ als in wetenschappelijk opzicht. Ik ben geen echte onderzoeker, ik
werk vooral met het werk van anderen, al kan ik wel stevig filosoferen over
(goede) wetenschap. Mijn diepste drijfveer is, denk ik, veel voldoening in
informeren. Ik ben sinds 1957 actief in de publicistiek, en inderdaad graag in de
rol van leraar die wat er aan de hand is helder naar voren brengt, ter sprake
brengt en discussie entameert.
Dat ik ook graag in het verleden vertoef, zal zonder meer wel duidelijk zijn.
Tijdens mijn studies Nederlandse taal en letterkunde en daarna Sociale
pedagogiek en het vervullen van functies op die terreinen koos ik graag voor de
historische achtergrond van onze kennis. Ik studeerde ook enkele jaren filosofie
maar stopte daarmee omdat ik met onderwijsmethoden veel kon verdienen. Ik
werd gezien als onderwijskundige wat ik niet was, maar wat me wel beviel. Op
deze terreinen legde ik veel historische documentatie vast. Het vak was primair
en de historische kant ervan onmisbaar. Pas achteraf kreeg ik door dat dat
veranderde toen ik richting 60 jaar evolueerde. Het historische werd dominant
en vakgebieden waren er heel veel. Het eerste artikel in de bundeling is van
1997; ik was toen 56.
Als uitdrukking van mijn voorwetenschappelijke ervaring heb ik geen behoefte
aan verhalen over chronologieproblemen in het eerste millennium. Ik ken alle
tegenwerpingen voor die (on-)mogelijkheid en heb ze vaak gehoord. Ik heb wel
de geestesgesteldheid dat ik de weldadige zekerheid van wat we geleerd hebben,

kan scheiden van een (totaal) andere oriëntatie. Wat is daar erg aan? Een zeker
gevolg van deze houding is dat ze bij bepaalde lezers en toehoorders verwarrend
werkt. Maar verder vind ik het vooral een indringende uitdaging aan ons denken
in zekerheden. En die moet je grondig uitpakken.
U weet dat ik eens geschreven heb: “Hoe we het ook keren of wenden, we
hebben een substantieel historisch-archeologisch probleem in het eerste
millennium. Mocht dat niet in de jarentelling zitten, dan huist het ergens anders ”.
Dat is een stellingname waar ik vierkant achter sta.
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THEORIE OVER "TIJDVERVALSING

A.C. Maas

Hypothese ontrent drie eeuwen niet-historie
Onder de titel Das erfundene Hitte lalter , Die grosste Zeitfalschung der Geschichte is van de hand van Heribert Illig
in 1996 (tweede druk in 1997) een boek verschenen waarin met
een overvloed aan documentatie de hypothese wordt onderbouwd
dat er in de West-Europese geschiedenis een kunstmatige fase
is van 300 jaren . Het gaat om 300 jaren tijd waarin later
geschiedenis is "ondergebracht" , maar die in werkelijkheid
niet bestaan kan hebben. Illig geeft deze periode opvallend
nauwkeurig aan , namelijk van september 614 tot augustus 911
N.C. Er is met andere woorden 300 jaren geschiedenis teveel
"bedacht" en de meest in het oog springende "bedenking" is
Karei de Grote , door Illig dan ook "Karl der Fiktive" ge
noemd .
Een steeds terugkerend punt in het betoog van Illig is dat er
t.a.v. de betreffende periode een kloof is tussen de histori
sche "feiten" en de archeologische en architectonische bevin
dingen. De kern van de kwestie kan kort door de bocht als
volgt geformuleerd worden : de historici , vooral de
mediëvistiek , zijn door hun fixatie op oorkondes , kronieken
en vita's e.d. en hun onderschatting van archeologische gege
vens ( c.q. het ontbreken daarvan) en architectonische bevin
dingen de verdedigers geworden van 300 jaren niet-historie.
Karei de Fictieve
De kwestie waar het hier om gaat , een hypothese met een amper
te omvatten impact , zullen we hier illustreren aan de hand
van de figuur van Karei de Grote. Er zijn weinig figuren in de
wereldgeschiedenis waarover historici zo uitvoerig hebben
geschreven als over Karei de Grote. Aan Karei zijn bibliothe
ken vol van daden en verdiensten toegedacht en toegedicht. Het
is niet moeilijk om dit aan te tonen , omdat slechts de
opbrengsten van de traditionele historische
wetenschapsbeoefening geciteerd hoeven te worden. Neemt men nu
echter een concreet object uit wat Karei allemaal gesticht en
teweeggebracht zou hebben, en onderzoekt men zo'n object
zorgvuldig , dan slaan steevast vele twijfels toe. Een aantal
voorbeelden die door Illig uitvoerig worden behandeld zal ik
nu in een notendop aan de orde stellen.
De documenten die uit de tijd van Karei de Grote zouden stam
men (Einhart , de Rijksannalen , Notker) roepen tal van twij
fels op omtrent de authenticiteit. De biografie van Eindhart die naar hij zelf zegt Karei van nabij meegemaakt heeft biedt geen duidelijkheid over de geboorte van Karei noch over
zijn alleenheerschappij , zijn kroning tot keizer en zijn dood
? het geschrift doet erg sterk denken aan de Augustusbiografie
van Suetonius en allerlei verhalen en meldingen zijn identiek
aan wat bekend is over zijn vader Pepijn en over Otto 1 c.q.
Otto de Grote (936 - 973) , die in 936 tot keizer is ge
kroond. Van veel beschrijvingen is de historische waarde
vergelijkbaar met het bekende verhaal van Karei ende Elegast.
Eigenlijk gaat het ook vrijwel uitsluitend om een literaire
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bewind een totale karolingisering plaats. De intellectuelen ,
vooral de geestelijkheid die werkzaam was in abdijen en
kloosters , stonden in dienst van die beweging . Zij schreven
Karei en Pepijn vele schenkingen aan de kerk toe , en in
,
navolging daarvan schenkingen van burgers aan heiligen en
abdijen , zoals in "Nederland" aan Willibrordus en Echternach.
Illig werpt op een aantal plaatsen een verrassend licht op
deze karolingisering , namelijk op de aard van de "vervalsin
gen" . De Karel-cultus is na de periode van de Duitse keizers
hoe dan ook voortgezet tot eigenlijk in onze tijd , zowel door
het godsdienstige als het humanistische intellectualisme.
De jarentelling
De tijdrekening (die momenteel in verband met het einde van
dit millennium onder meer in verband met het functioneren van
computersystemen weer opnieuw in de belangstelling staat en
komt) is ongetwijfeld een interessant thema in Illigs publica
tie. Het betreft een uitermate intrigerend vraagstuk fnamelijk
de telling der jaren. Ik spits deze kwestie eerst toe op de
figuur van Karei de Grote :
* Julius Africanus meende dat de schepping 7 X 1000 jaren zou
duren en dat dé geboorte van Jezus 5500 jaar N.S. (= Na Schep
ping) plaats vond en dat dus 500 N.C.(= Na Christus) het
zevende of christelijke millennium zou ingaan.
* Nog beter de sterren onderzoekend berekende Paschalis dat
Christus 5200 jaar na de schepping was geboren , dat hield dus
in dat 1-1-800 of 1-1-801 (reeds toen een discussiepunt) het
christelijke millennium zou starten.
* Zo zien we een "wonderbaarlijke" samenval van het begin van
het christelijke millennium en de al of niet zelf gewenste
kroning van Karei in Rome ; Alcuinus - de voorganger van
Einhard aan het hof van Karei de Grote - 20 U ervoor gezorgd
hebben dat de wisseling van 800 naar 801 met Kerstmis plaats
vond , dus in de nacht van de kroning. Dit "weten" we uit de
Rijksannalen. De Rijksannalen , die volgens de traditie geda
teerd worden in de Karolingische tijd , bevatten boeiende
astronomische waarnemingen en berekeningen / terugrekeningen
(ook naar de periode van Karei de Grote)en zijn waarschijn
lijk opgesteld in de twaalfde eeuw.
De wetenschap in verband met de wereldtijd is dus gericht op
het opbouwen van een keizer-persoon , gekroond op een uniek
eigenlijk door God zelf vastgesteld moment , die voor latere
generaties een onaantastbare autoriteit zou/moest krijgen.
De kwestie van de jaartelling gaat echter nog veel verder.
Keizer Otto 111 (983 - 1002) kwam met een andere visie op het
begin van het christelijke millennium. Hij wenste geen bereke
ning vanaf de schepping maar vanaf de geboorte van Christus.
Door deze visie kwam het zo uit dat het begin van het chistelijke millennium in zijn regeerperiode viel. In het begin van
het jaar 1000 veranderde hij zijn keizerlijke titulatuur in
"servus Jesu Christi" en een jaar later in "servus apostolorum" , en zo was zijn taak van "Endzeitkaiser" begonnen. Dit
alles - zo vertelt de historie - ging gepaard met een
bezoek aan het graf van Karei de Grote , zijn grote voorgan
ger. De status van eindtijdkeizer werd ook door Frederik
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traditie. Deze documenten , waarvan we afschriften hebben (van
Einhard's biografie ruim 80) stammen waarschijnlijk allemaal
uit de twaalfde eeuw.
'
Van allerlei activiteiten die aan Karei toegeschréven worden
(Karei verenigt een bijzondere rij van superlatieven in zich)
, moet ernstig betwijfeld worden of de toeschrijvingen aanne
melijk zijn. Zo zou Karei universiteiten gesticht hebben maar
voorzover nu bekend weten we dat de eerste universiteit ,
namelijk die van Bologna , in 1119 is gesticht. Er zijn vele
schriftelijke werken in de tijd van Karei gedateerd (en in
verband gebracht met zijn invloed en cultuurpolitiek) , de
zogenaamde Karolingische kopieen , maar het onderzoek naar
deze afschriften komt steevast uit op een veel latere periode
van vervaardiging. Eenzelfde verhaal geldt t.a.v. kunstproduc
ten , zoals bijvoorbeeld de Karolingische glasbeschilderingskunst. Onthullend is de bouwgeschiedenis van de kerk van de
abdij van Saint-Denis ( waar Merovingische en Karolingische
koningen begraven zouden zijn) die laat zien dat er aan de
Merovingische kerk (vijfde of zesde eeuw) tot aan het jaar
1000 waarschijnlijk "niet" gebouwd is , of beter gezegd : het
niet kunnen aantonen van bouwactiviteit bevestigt de idee van
de fictieve tijd tussen 600 en 900. Uitvoerig behandelt Illig
de bouwgeschiedenis van de dom van Aken en de pfaltskapel (
met het grootste koepelgewelf van West-Europa ): waarom zo
lang geen voorlopers en waarom zo lang geen navolgers? Deze
Hauptbau van de Karolingische tijd is waarschijnlijk verricht
onder keizer Hendrik iy (1056 - 1106). ( Hendrik werd twee
maal in de ban gedaan , zette de Paus af en liet zich door de
tegenpaus Clemens 111 in 1084 tot keizer kronen.) Ook bijvoor
beeld de toeschrijving dat Karei koningsambt en priesterambt
in zich verenigde ( regnum en sacerdoticum) is vrijwel zeker
een anachronisme.
De lijn bij deze en andere voorbeelden is steeds ongeveer als
volgt: Karei heeft iets verricht / zou iets verricht hebben ,
lange tijd stilte-en-niets , en dan na 1000 komen er pas
verifieerbare gegevens. En steeds weer de vraag : heeft de
periode van 600 - 900 N.C. eigenlijk wel echt bestaan? Of :
wat is er met die periode aan de hand? De centrale vraagstuk
ken in verband met deze kernvraag komen zo dadelijk aan de
orde : de politiek van de Duitse keizers en de politiek in
verband met de jaartelling en de jaarkalender.
.
De politiek van de Duitse keizers
De politiek van de Duitse keizers is een belangrijk aspect van
de hypothese van Illig. Otto 111 (983 - 1002 ) was volgens
Illig de uitvinder van Karei de Grote , en Frederik Barbarossa
(1152 - 1190), keizer van het heilige roomse rijk , toonde
'
zich een fanatiek Karei-vereerder en was degene die Karei de
Grote heilig liet verklaren. Barbarossa was een machtig en
groot producent van Karolingische herinneringen en produkten.
Dit laatste kan men letterlijk verstaan : de Duitse keizers
vanaf Otto 111 , en vooral Frederik Barbarossa en Frederik 11
(1212 - 1250)) lieten Karolingische gebouwen oprichten en
Karolingische kunstproducten vervaardigen. Hun imperiale
aanspraken zagen zij gemotiveerd in het zich kunnen beroepen
op de geschiedenis van Karei de Grote. Er vond onder hun
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Barbarossa (1152 - 1190) begeerd , uiteraard op basis van
nieuwe wereldtijdberekeningen die uitkwamen op het jaar 1260
als het begin van de eindtijd , d.w.z van het voltooide en
zich voltooiende christendom.
Uit al deze verwikkelingen komt indringend de vraag naar voren
: wanneer is de hedendaagse telling van jaren , d.w.z. het
tellen van de jaren vanaf de geboorte van Christus
daadwerkelijk ingevoerd en met welke problemen en eventueel
historische verwarringen is die invoering gepaard gegaan?
Deze problematiek staat in het brandpunt van Illigs be
langstelling. Hij maakt duidelijk dat hier studiestof van
groot belang ligt en een eenduidig antwoord heeft hij niet.
De Romeinen rekenden vanaf de stichting van de stad Rome ,
maar het verband tussen hun telling en de "christelijke"
jaartelling staat niet vast. Het voorstel om de geboorte van
Christus te nemen als het begin van de telling komt van Dionysius Exiguus ( zesde eeuw N.C.) en hij stelde het begin van
Rome op 754 V.C. Verder is er nog het gegeven dat de Romeinse
christenen de telling der jaren klaarblijkelijk niet wilden
laten beginnen met de geboorte van Christus maar met het begin
van de regeerperiode van Diocletianus (284 N.C. , zoals wij nu
weten en tellen.) Liggen hier de verklaringen voor de drie
eeuwen niet-historie ? Illig maakt in zijn boek in elk geval
duidelijk dat er hier studiestof van groot belang ligt . Wel
maakt hij ook op dit punt aannemelijk dat het tellen van de
jaren vanaf Jezus geboorte pas na het jaar 1000 gepractiseerd
werd en dat er daar waar nodig in vele teksten "omdateringen"
moeten hebben plaatsgevonden.
Een zeer bijzonder punt bij Illig wat betreft het tellen van
jaren (en een eventuele verklaring van vergissingen / misver
standen in het begrijpen van de tijdperken) heeft te maken met
de schrikkeljaren. Kernpunt is hier de exacte duur van een
jaar. Het is bekend dat de Juliaanse kalender (45 V.C.) intro
duceerde dat ieder vierde jaar een dag langer moest duren om
"met de zon in de pas te blijven lopen". Ook deze correctie
was echter niet voldoende : per jaar 11 minuten teveel.
Om dit te herstellen vond in het jaar 1582 een zeer bijzondere
ingreep in de tijd plaats. In 1627 jaren was er een teveel
ontstaan van 1627 X 11 = 17897 : 60 = 298 : 24 = 12,4 dagen.
Illig komt met een wat secuurdere berekening uit op 12,7 dagen
. In 1582 vond dan ook de befaamde correctie van Paus Gregorius plaats : op 4-10-1582 volgde 15-10-1582. Met andere
woorden : deze 10 dagen hebben nooit bestaan. En de intrige
rende vraag die Illig stelt is deze : waarom een gedeeltelijke
correctie , dus, waarom niet de juiste correctie van 12 of 13
dagen ? Zit daar een bijzonder motief achter? Dit wordt inder
daad een spannende vraag als de redenering als het ware omge
keerd wordt. Deze redening luidt dan als volgt: 1 dag afwij
king staat voor een periode van 128 jaar (namelijk 24 X 60 :
11 = 131 , een wat grovere berekening) . De betekent dat de
kennelijk bewust in stand gehouden afwijking een periode
voorstelt van ruim 300 jaar ( zeg maar 2,5 X 128). Waarom ?
Het staat boven alle twijfel dat de katholieke kerk uitermate
zwaar tilde aan tijd-vraagstukken. Waarom heeft de kerk dat zo
gewild ? Heeft deze keuze te maken met de "kunstmatige perio
de" waarover in het begin van dit artikel gesproken is ?

■è
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De hypothese van Illig is een gedachtegoed van groot formaat.
Ze zal veel verzet en discussie oproepen. Toch is het de vraag
of de h^t tradionele historische verhaal op meer berust dan op
een andere hypothese. Er zijn in het verleden pogingen onder
nomen om het beeld van de vroege Middeleeuwen in twijfel te
trekken en te nuanceren. Bekend zijn geschriften van de Jezuiet Jean Hardouin (18e eeuw) , en van Wilhelm Rammeier (1889 1959) die de Frankische koningen als "erdichtete Personlichkeiten" beschouwde en van mening was dat het beeld van de
Middeleeuwen voor 1300 grotendeels vals was. De officiële
geschiedeniswetenschap is blijven vasthouden aan de lijn die
'de geschriften ( oorkonden, kronieken , levensverhalen )
brengen of beter gezegd: lijken te brengen. Tal van plaatsen
in geschriften en ook tal van geschriften zelf worden door
deze wetenschap aangemerkt als vals. Ook is er genoeg geschre
ven over de mogelijke aard van deze geschriften en de moei
lijkheden van de interpretatie. Maar van een alomvattende
kritische bezinning op deze geschriften met betrekking tot de
periode 600- 900 is er geen sprake. Dat is ook veel gevraagd ;
het eigen werkmateriaal moet immers op afstand gezet en be
twijfeld worden . Verder speelt een rol dat het om thematiek
gaat die inhoudelijk zo diep en breed is dat een hoog ontwik
keld synthetisch denkvermogen nodig is om de stof te bevatten
en te traceren. En niet te vergeten het volgende: met betrek
king tot tal van historische verhalen (aannames) heeft er een
ingrijpende commercialisering plaatsgevonden en deze toeri
stenindustrie breidt zich in hoog tempo uit , ook in ons land.
Een wetenschappelijke discussie kan daardoor een hachelijke
zaak worden (Nijmegen: Karei de grote ; Utrecht : Willibrordus
Maastricht : Servatius) en vrijwel niemand zit te
wachten op (onthullende) waarheid en twijfel. De publicatie
van Illig is in elk geval een ruggesteun voor mensen die de
traditonele opvatting van de geschiedenis van ons land in
twijfel hebben getrokken ( vooral met betrekking tot de perio
de van 400 tot 1000 N.C.) , zoals P.C.Boeren t.a.v. de relatie
van Utrecht en Willibrordus en vooral Albert Delahaye , wiens
kernhypotheses via Illig aan overtuigingskracht winnen.
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ENKELE UITGEVONDEN MIDDEL-EEUWEN
In het AD-Bulletin van oktober 1997 vatte ik een boek van Dr.
Heribert Illig " Das Erfundene Mittelalter" (1997,2) samen.
Er kwam een tiental inhoudelijke reacties op dit artikel,
voornamelijk met betrekking tot 2 punten:
1. Is dit (niet) een absurde fantasterij? Doet die het werk
van Delahaye (dus) niet meer kwaad dan goed?
2. Wat is nu precies de relatie met Delahaye's werk?
Het boek van Illig heeft in Duitsland een stevige "media-hype"
veroorzaakt, maar die heeft verder weinig inhoudelijke beteke
nis gehad. In het Duitse tijdschrift Ethik und Sozialwissenschaften (EuS) verscheen ongeveer een jaar geleden een "door
wetenschappers gevoerde discussie" over Illigs hypothese. Ik
zeg het met opzet zo, want een wetenschappelijke discussie is
wel wat teveel eer voor een overigens buitengewoon boeiend
geheel van debatten. De discussie is als volgt gestructureerd:
1. Illig presenteert een aantal vragen die zijn hypothese in
de kern raken. Ik vat deze vraagstellingen zo dadelijk even
samen.
2. Dan volgen daar de reacties op van de volgende personen:
- Prof. Dr. Gerd Althoff, historicus
- Prof. Dr. Werner Bergmann, historicus
- Prof. Dr. Michael Borgolte, historicus (leerstoel M.E.)
- PD Dr. Helmut Flachenecker, historicus
- Prof. Drs. Gunnar Heinsohn, xenophobie und genocideforschung
- Prof. Dr. Theo Kölzer, historische hulpwetenschappen en
en archiefkunde
- Prof. Dietrich Lohrmann, historicus
- Prof. Dr. Jan van der Meulen, architectuur-historicus
- Prof. Dr. Wolfhard Schlosser, astronoom.
Er waren veel meer ter zake deskundig geachte personen
uitgenodigd maar die hebben niet gereageerd, waarschijn
lijk niet altijd uit tijdgebrek, zegt Illig in zijn re
pliek. Een interessant psychologisch vraagstuk: wat zijn
argumenten en rationalisaties om niet te reageren? Een
aardig thema in een Albert Delahaye-biografie. Genoemde 9
personen verdienen in dit opzicht waardering: ze doen mee
en steken hun nek uit. Hulde.
3. De repliek van Illig.
Ad 1. Illigs vragen
De hypothese van Illig stelt dat de periode 600- 900 waar
schijnlijk een fictieve tijd is. Het gaat om een periode die
achteraf vol-gedacht is. Een gehistoriseerde periode. Er is in
de periode na 900 iets gebeurd in de jarentelling (kalenders
en kalenderhervormingen) in de West-Europese, Byzantijnse,
Joodse, Arabische culturen en de interactie daartussen. Er is
creatie van voorgeschiedenis, vooral door de Duitse en Byzan
tijnse keizers. Deze hypothese maakt Illig bespreekbaar door
met zo concreet mogelijke vragen te komen. Zoals: kan de bouw
van de Akense pfaltskerk architectonisch en archeologisch
gedateerd worden rond 800? Hoe kan het dat er pas rond 1200
een Karei de Grote-cultus in en om Aken ontstaan is? Hoe
moeten anachronismen (bijvoorbeeld wetenschappelijke bevindin-
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gen die pas eeuwen later mogelijk zijn) verklaard worden in de
rijksannalen of in de geschriften van Beda? Wat te denken van
de talrijke tegenspraken tussen schriftelijke bronnen en
materiële substraten? Liet Gregorius Xlll anno 1582 met opzet
drie dagen te weinig corrigeren om kalender en astronomie weer
in. hetzelfde spoor te krijgen?
De reacties op de hypothese van Illig
Afgezien van een onwaardige reactie van Kölzer, die klaarblij
kelijk het belang van zijn kritische uitgave van de Merovingische oorkonden, in gevaar meent te zien komen, hebben de
andere hoogleraren terzake gereageerd. Het is niet doenlijk om
deze betogen hier nu samen te vatten, omdat hun betogen al
uiterst gecomprimeerd zijn, maar wel wil ik een indruk geven
van mijn studie-ervaringen:
- slechts een enkeling kiest partij voor de hypothese van
Illig (namelijk Heinsohn, en dat wil niet zeggen dat Illig het
"dus" met H. eens is) en de anderen bestrijden Illigs opvat
tingen. Het gekke is echter dat ik bij het lezen van die
bestrijdingen vaak dacht: "Ja maar, wat zegt dat nu tegen de
hypothese?" Sterker nog: allerlei bestrijdingspassages vond
ik eerder werken in het voordeel van Illigs hypothese. (Dege
nen die niet reageren hebben dus ergens wel gelijk).
- de stijl van een aantal scribenten is nogal eens bedenke
lijk defensief: er is dan verontwaardiging en droefheid om
dat er een nieuw paradigma is. En dus zijn enkele participan
ten weinig gericht op nuchtere en zakelijke argumentatie: ze
tonen weinig lenigheid en sportiviteit t.a.v. een wetenschap
pelijk vraagstuk. Op sommige momenten worden t.a.v. Illig
intellectuele en morele zaken verward, en dat is wel erg
duidelijk en ook laakbaar. Onbedoeld tonen overigens ook de
bestrijders aan dat de hypothese niet weg te lachen is en weg
te honen blijkt.
- ik schaar me niet achter degenen die het gelijk van Illig
gaan bepleiten (doe ik trouwens t.a.v. Delahaye ook niet) ,
want daarvoor zitten er weer teveel vraagpunten aan de hypo
these vast. Ik ben wel overtuigd van het belang van de inbreng
van Illig om de wetenschappen van het verleden verder te
brengen (idem dito Delahaye) en dat hij dus een volwaardige
plaats in de wetenschappelijke discours dient te hebben. Maar
wat heb ik vaak het volgende gedacht: wat zijn we nog ver af
van een interdisciplinair interacterende beoefening van weten
schappen die het verleden betreffen. We staan voor de opgave
om met een nieuw methodologisch denken te komen. Het moet
anders. Zo komen we er nooit.
De repliek van Illig
De uitvoerige (en toch beknopt gehouden) thematische repliek
van Illig is waardig , wel terzake en hard, en het staat voor
mij vast dat hij niet het onderspit delft en met allerlei
trucs gezichtsverlies en een "af-tocht" moet voorkomen. Niets
daarvan. De eindbalans voor mij is: een gewaagde hypothese die
het inzicht in en de kennis van de vroege Middeleeuwen , of
Illig nu feitelijk (grotendeels) gelijk zal blijken te hebben
of niet, de komende decennia aanzienlijk zal verdiepen. Als
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onze kwaliteitskrant NRC dan ook een aantal maanden geleden
meldde dat Illigs hypothese in de Duitse reacties op zijn boek
is weerlegd (zie ADB mei 1998), dan moeten we dat maar meteen
vergeten, want het is gewoon niet waar.
Delahaye
Het werk van Delahaye waardeer ik hetzelfde als dat van Illig.
Het jaagt een nieuwe benadering aan. En dat lukt alleen maar
als dat werk veel voorstelt. Het boycotten en doodzwijgen is
te verwachten, maar m.i. moreel inferieur en wetenschappelijk
een verarming. Nodig is ruimheid in de context of discovery,
gekoppeld aan een methodologie die via zo objectief mogelijke
beslissingscriteria gericht is op bewijsvoering. Historische
wetenschappen hebben niet tot taak om de politiek te dienen
of de commercie of om reputaties van collega's en beroepsge
noten te beschermen (een weerlegde theorie kan
wetenschappelijk zeer waardevol zijn) of "om het veronderderstelde verleden te behouden en waar te maken", maar om steeds
dichter bij waarheid te komen. En als men niet gelooft dat
deze er is of dat deze te vinden is, dan moet men deze weten
schappen opheffen en onderbrengen bij literatuur, mijnbouw en
sociologie ( om maar een en ander te noemen). Ik vind het zeer
bijzonder dat in dit bulletin een aantal mensen juist in deze
methodologische richting denken (R. van Veen , H. Compaan en
W. Brui jnestei/n van Coppenraet) . Dat is een gunstige ontwikke
ling. Delahaye draagt evenals Illig sterk bij aan een nieuwe
wetenschappelijke benadering van een bepaalde periode uit het
verleden, met name vooral de vroege Middeleeuwen. Dat komt
omdat hun werk een geweldige indruk maakt op de eerlijke
onderzoeker. Zoveel gezocht en gevonden en zoveel energie om
daar een samenhangende hypothese van te maken. Ook achter veel
hoon, verdachtmaking en terreur, boycot en doodzwijgen schuilt
goed verborgen een zekere bewondering. Pas via een nieuwe
methodologie van bewijzen, d.w.z. een methodologie van het
vaststellen van graden van waarschijnlijkheid tot en met
zekerheid, komen we er geleidelijk aan achter op welke inhou
delijke punten Delahaye het gelijk meer of minder aan zijn
kant heeft of ook (helemaal) niet.
Inhoudelijk komen de opvattingen van Illig en Delahaye samen
op een gemeenschappelijk terrein van onderzoek (zeg maar van
het eerste millennium, vooral de na-Romeinse tijd). Ook Dela
haye heeft veel teksten-onderzoek gedaan naar Karei de Grote.
Delahaye ging niet zo ver dat hij de Karei de Grote-teksten
interpreteerde als achterafconstructies die niet een werkelij
ke historische tijd betreffen. Wel was hij zeer kritisch ten
aanzien van deze teksten (en op dit punt komen Illig en Dela
haye dicht bij elkaar) maar dat kwam omdat hij veronderstelde
dat ze vervalsingen en verkeerde belichtingen bevatten van
voornamelijk de geografische situatie. De traditie lokaliseer
de de gebeurtenissen in Frankrijk en ook in Duitsland, terwijl
Delahaye vooral Noord-(West)-Frankrijk postuleerde. Daarmee
hangt samen de vraag of de Renus gewoon (ongeveer) de huidige
Rijn is of dat we vooral ook aan de Schelde moeten denken.
Ondermeer de heer C. Koreman uit Bemmel is jarenlang bezig
geweest met het nauwkeurig lokaliseren van de veldtochten van
Karei de Grote en zijn verblijfplaatsen. De uiteindelijke
analyse levert op dat er zowel in de klassieke opvatting als
&
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in die van Delahaye grote ongerijmdheden zitten en dat er nog
niet een eindoordeel is te geven. Opvallend bij Delahaye is
wel dat hij de locatie "Worms" uit zijn overwegingen weert. En
dat is dan een punt dat aandacht verdient. We kunnen het hem
niet meer vragen.
Perspectief
Ik heb eerder in het AD-Bulletin aangekondigd dat ik graag een
boek zou schrijven over het geschiedenisonderwijs tegen de
achtergronden van de onzekerheden in onze wetenschap van het
verleden. Hoe moet het onderwijs met die inhoudelijke onzeker
heden en dilemma's pedagogisch en onderwijskundig goed omgaan?
Mijn ambitie is inmiddels verruimd. Ik heb besloten en ben ook
aan het werk gegaan om een boek te schrijven over de methoden
van werken om tot beter inzicht en meer onderbouwde kennis te
komen over de Lage Landen in het eerste millennium.
Op dat vlak zoek ik contact en samenwerking met lezers van dit
bulletin.
Ik ben van mening dat vanuit de intentie die ik in dit artikel
aangeef het relevante werk van Delahaye in bredere kring
beschikbaar moet zijn: we willen alles weten omtrent zijn
benadering en de uitkomsten daarvan. De vraag naar "het ge
lijk" is van een andere orde. Het is legitiem dat de overheid
deze distributie van informatie zou bevorderen, omdat duide
lijk genoeg aangetoond is dat het om een bestand gaat dat de
aandacht waard is. Er moeten hoe dan ook meer middelen komen.
Verder wordt het naar mijn mening tijd dat er op basis van
vele documenten een biografie van Delahaye verschijnt, met
daarin vooral een rapportage over de ontspoorde discussie,
zoals Compaan zeer treffend en terecht stelt.
Literatuur
Het boek "Das Erfundene Mittelalter" en (een kopie) van de
discussie in "Ethik und Sozialwissenschaften" (1997, Heft 4)
kan men het beste bestellen bij de uitgeverij van Heribert
Illig: Mantis Verlag, Lenbachstrasse 2 a, D-82166 Grafelfing,
Duitsland. Telefoon 0049 89878806. Fax 0049 87139139.
Ook kunt u daar afleveringen bestellen van het tijdschrift
"Zeitensprünge". In het eerste nummer van 1998 (blz. 130 133) blikt Illig terug op de discussie in EuS.
A.C.Maas,
Bruggerhuizen 2
5595 XA Heeze-Leende
Tel. 040 - 2016283
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Chronologie van het eerste millennium
Verslag van nieuwe gezichtspunten
A d M aas, Leende
De "Contributing Editor" van Zeitensprünge was prof. i. R. dr. phil. dr. rer. pol. Gunnar Heinsohn en de "Editon
en Redaction" berust bij dr. phil. Heribert Illig. Samen publiceerden ze het boek Wann leb ten die Pharaonen
(zesde druk 2010') waarin het dubbeltellen van dynastieën en personen aan de orde werd gesteld. Beiden zijn ook
intelligente en deskundige verdedigers van de mogelijkheid van een 'fantoomtijd' in het eerste millennium.
Sinds kort lijken ze niet meer op eenzelfde lijn te zitten. Sterker nog, er is een breuk ontstaan.
In dit artikel zal ik eerst de bekende hypothese van Heribert Illig aan de orde stellen en actualiseren: de periode
614-911 is achteraf ingevuld met historiciteit (die uiteraard berust op verhalen en beelden die bekend waren).
Mijn vraag is o f en in hoeverre deze hypothese voorstelbaar is. De wijze waarop ze nogal eens bekritiseerd en
verworpen wordt is mijns inziens een onderschatting van wat Illig c.s. naar voren brengt. Deze onderzoeker is
uitstekend op de hoogte van alle relevante historische bronnen en dateringsmethoden en - problemen. Maar of
Illig het gelijk aan zijn zijde heeft, zeker als het gaat om de concreet aangegeven periode, is een vraag die nog
lang niet afdoende te beantwoorden is.
Sinds korte tijd zien we dat de discussie over de fantoomtijd nieuwe impulsen krijgt, niet vanwege de
mogelijkheid dat de ' fantoomtijd' ingekort moet worden of anders geordend, maar juist die van een uitbreiding
van de duistere tijd (300-900). Waarschijnlijk worden daardoor nog zwaardere eisen gesteld aan het vermogen om
met open geest naar deze bevindingen en redeneringen te luisteren. Deze houding past echter bij de SEMdoelstellingen, al is het duidelijk dat velen de hypothese en de uitbreiding ervan niet positief kunnen waarderen.
Dat is ook een begrijpelijke positie. We storten ons desondanks in het duister van de vroege middeleeuwen.
Misschien wordt het wel een mee-valler.
Actualisering fantoomtijdhypothese van Heribert Illig
In Zeitensprünge jaargang 23 van augustus 2011 (254 bladzijden ) bevat enkele artikelen die de discussie
over een chronologieprobleem in het eerste millennium verhevigen en verdiepen. Tot nu toe is de
algemene houding ten aanzien van de fantoom-tij d-hypothese van Heribert Illig ongeveer zo: bewijs maar
eens dat allerlei historiciteit uit de periode van 614-911 niet waar zou zijn en bewijs ook maar eens dat de
natuurwetenschappelijke en historische dateringen niet deugen. Een riskanter karwei dan het geheel van
gangbare opvattingen verdedigen en bevestigen is natuurlijk deze opzij zetten en parkeren en met nieuwe
ogen naar de geschiedschrijving van de vroege middeleeuwen kijken.
Renate Laszlo heeft al diverse studies gepubliceerd waarin de chronologie van de geschiedenis van
Brittannië in het eerste millennium onder kritiek wordt gesteld. Deze keer komt ze met een essay onder de
titel: 'Warum muss Alkuin in der Phantomzeit sterben?' Illig reageert deze keer met een omvangrijke
bijdrage: 'Erfundenes England. Zwischen Rekonstruktionskritik und Neuansatz'. Hij start met zijn
fantoomtijd-hypothese nog eens helder neer te zetten. Er is met de chronologie gemanipuleerd in het jaar
r702 (realistische teling, tevens Griekse telling) of in c 999 (conventionele telling, tevens Latijnse telling).
Volgens de realistische telling leven we nu volgens hem in het jaar 1705 en - als je 297 jaren geschiedenis
invoegt, vooral ook via verdubbeling van gebeurtenissen en personen, volgens de gebruikelijke Latijnse
telling in het jaar 2012. Als u vindt dat 2012 klopt dan moet u volgens Illig c.s. accepteren dat u een aantal
dubbele voorvaderen hebt.
Deze manipulatie in de jaren-telling is tot stand gekomen door het werk van Constantijn VII.
Porphyrogennitos, Otto III en Paus Sylvester II oftewel de benedictijn Gerbert van Auriac (leermeester
van Otto III). De in te vullen en op te vullen tijd werd voor het jaargetal 911 geplaatst, zodat de geboorte
van Otto's grootvader nog tot de realistische tijd werd gerekend. Een sympathiek gebaar naar zijn familie.
Van groot belang in de invulling/opvulling van bijna 3 eeuwen, dus het formuleren van ' nieuwe'
geschiedenis, was het werken met een indrukwekkende mythische persoon waarin veel geschiedenis
opgeborgen kon worden: Karei de Grote. Uiteraard met verhalen die toen bruikbaar en aannemelijk waren,
en naderhand is er ook latere moeilijk dateerbare geschiedenis in die periode geschoven.
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Die 297 jaar zijn uiteraard veelvuldig bekritiseerd als willekeurig. Er zijn ook andere fantoom-perioden
verdedigd in verband met de vroege middeleeuwen. Tevens zijn er allerlei betogen om dat aantal van 297
jaren juist wel historische betekenis toe te kennen, en in dit nummer van Zeitensprünge staat een
opvallend artikel van Norbert Giesinger: Mondfinstemisse und Jupiterbedeckungen. Ein Querverweis zur
Phantomzeitdauer. Op basis van een boek van de Belgische astronoom J. Meeus (Mathematical
Astronomy Morsels, 1997) kan aangetoond worden dat een periode of afstand van 297 jaren niet uit de
lucht gegrepen is. Giesinger concludeert: Das mehrfache Auftreten von Zeitabstanden von 297 Jahren und
15 Tagen der Termine von Doppelverfïnsterungen von Mond und Jupiter ist bemerkenswert, gerade im
Hinblick auf die von Illig postulierte Dauer der Phantomzeit. Denn die Zeitspanne erscheint hier als
Ergebnis astronomischer Beobachtungen, die in früheren Zeiten gemacht worden sind, die heute berechnet
werden können und nicht einmal selten sind. Vanuit onderzoek naar de symboliek van getallen kwam
voorheen Angelika Muller tot de conclusie dat het getal 297 betekenissen heeft die wij ons niet meer
indenken.
In dit nummer van Zeitensprünge komt vervolgens de historicus Klaus Weissgerber met een beschouwing
waarin hij uiteenzet hoe de wetenschappelijk ingestelde keizer Constantijn VII zijn historische bibliotheek
leidde. Daarbij gaat het vooral om de tekst De Administrando Imperio (DAI). Vooral hij hechtte eraan dat
in het Rijk het jaar 1000 geregistreerd en erkend werd als nabij. Studie van Constantijn zelf, zijn netwerk
en zijn beleid, en van teksten uit zijn kring worden in onze landen, voor zover ons bekend, niet
ondernomen. Dat deze studie relevant is voor onze interpretatie van de geschiedenis van de Lage Landen
in het eerste millennium mogen we aannemen. De vraag is dus waar de energie en ambitie voor studie van
dit werk gezocht moet worden.
Gerhard Anwander komt in zijn beschouwing Kritikam spütantiken Byzanz, insbesondere cm Justinian I,
(weer) met kritische vragen naar de realiteit van het aan Justinianus toegeschreven bouwbeleid. 21
belangrijke gebouwen passeren de revue. En na deze historisch-archeologische excursie volgt de conclusie:
"Die bisher dargelegten Befïinde mit den zahlreichen Ungereimtheiten und marchenhaften Berichten
lassen es m.E. zu, begründet an der Existenz Justinians zu zweifelen, anlog zu der Karls des Grossen."
De fantoomtijd-hypothese kan ook best te maken hebben met de geschiedenis voor het jaar 614, zegt
Anwander. Hier wordt de deur opengezet naar gedachten over een eventuele uitbreiding van de door Dlig
gedefinieerde en verdedigde fantoomtijd. Op zichzelf is dat waarschijnlijk niet per se nodig; de
fantoomtijd kan als het ware de optelsom zijn van meer perioden met ingebouwde geschiedenis. Deze
optie is niet onbelangrijk in verband met wat nu volgt.
Bij*Illig is er zorg te bespeuren over de mogelijke oeverloosheid die de discussie kan bereiken (in: 'Byzanz
im Visier. Zwischen Erinnerung und Zukunft') en dus kan eindigen in een verlammende chaos. Van hem
verscheen onlangs een nieuw boek Aachen ohne Karl der Grossen. Technik stürzt sein Reich ins Nichts.
In de aankondiging staat: "Hier wird buchstablich der grosse Hammer in Stellung gebracht. Fortsetzung
und Finale des 15 Jahre alten Buches Das erfundene Mittelalter". Logisch dat hij hoopt dat de aandacht
toch vooral ook op zijn hypothese geconcentreerd blijft.
Onderzoeken en denken vanuit een langere periode
Dat moet zeker het geval zijn bij enkele recente artikelen van Gunnar Heinsohn. In Zeitensprünge van april 2011
publiceerde Heinsohn een artikel met als titel Gilt Asiens chronologische Lücke von 300 bis 600 fü r die ganze
Erde? en in het nummer van augustus 2011 een lang artikel Ist die Spütantike eine Phantomzeit? In het
eerstgenoemde artikel bespreekt hij achtereenvolgens de (vooral archeologisch 'onderbouwde') geschiedenis van
Bali, Indo-China, Indonesië, het Mekong-gebied, India, Korea, China en Japan, een indrukwekkend betoog,
stevig gedocumenteerd en sterk internationaal georiënteerd. Spottend zou je kunnen zeggen: Heinsohn is naar
Bali geweest (op een lange vakantie) en nu is de wereldgeschiedenis veranderd, maar die ironie smelt weg als je
zijn beschouwingen echt bestudeert.
Kern van zijn betoog is dat deze landen allemaal gaten en verdubbelingen in hun geschiedenis hebben moeten
inbouwen vanwege de aanpassing van hun geschiedenis aan die van Europa. De Europese chronologie stond
model en was uitgangspunt. Ook blijkt dat de periode van de eerste zes eeuwen maar voor de helft te vullen is met
artefacten en geschiedenis. Allerlei historische situaties worden na elkaar geplaatst, maar kunnen net zo gqecL
gelijktijdig en parallel met andere plaatsgevonden hebben. Dit studieresultaat brengt Heinsohn ertoe om te stellen
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dat in Europa niet alleen de periode 600-1200 onderzocht moet worden op schijntijd en ingevulde geschiedenis,
maar ook de periode van 0 tot 600.
De periode zevende-tiende eeuw is in Azië even fictief als in Europa. Ook bij ons wordt volgens de
chronologiecritici een bepaalde periode opgevuld met historische situaties uit de periode daarvoor, uiteraard met
andere namen e.d. Een Saks wordt dan een Viking, een mogelijkheid die klaarblijkelijk vanuit DNA-onderzoek
steun in de rug krijgt. In China zou de Tang-periode teruggeschoven worden van 600-900 naar 300- 600; dat ligt
nu voor de hand, zegt Heinsohn, omdat dat nog het beste aansluit bij de conventionele opvattingen van
chronologie van het l e millennium. M aar............. hij stelt ook dat wat nu in de periode 300-600 gedateerd wordt
thuishoort in de periode (0)-300 Ook de periode 300-600 is verdacht. Zo krijgen we een twijfel-periode van 600
jaar. Is dit een stap in de richting van de opvattingen van bijvoorbeeld A. Fomenko? Dus geschiedschrijving
volgens een communistisch model?
Wat betreft de geschiedenis van Europa, vraagt Heinsohn zich onder meer a f hoe de lijst van keizers van
Augustus tot Justinianus tot stand is gekomen. Alleen al in de periode tussen 337 en 636 worden voor Byzantium
14 keizers genoemd, van wie we volgens hem nog niet één keer de volledige naam bekend is. En het WestRomeinse rijk tussen de derde en vijfde eeuw is ook een probleem. Er ontstond een rijkscrisis (235-285) die
gevolgd wordt door invasies van Goten en Germaanse groepen, en 300 jaar later gebeurt hetzelfde. Wat een
kritische beschouwing van de Aziatische geschiedenis betreft, wijst Heinsohn vooral ook op het werk van Klaus
Weissgerber die inderdaad een onvoorstelbaar omvangrijk werk verricht(te) met de betrekking tot de chronologie
van de geschiedenis van tal van landen en gebieden. Tot nu toe is in boekvorm verschenen: Ungarns wirkliche
Frühgeschichte (2003). Het is te hopen dat zijn werk (tot nu verschenen in vele artikelen) in boekvorm of via
internet beschikbaar komt. Het vergt veel tijd om dat werk te bestuderen; teamwork zou hier een oplossing
kunnen bieden.
In Zeitensprünge van augustus 2011 ging Heinsohn verder met zijn hypothese: Ist die Spdtantike eine
Phantomzeit? Heinsohn komt met de gedachte dat de vierde tot de zesde eeuw in Byzantium parallel loopt
met de eerste drie eeuwen in Rome. Juist die eeuwen zijn dus ingevuld met historie. Hij gaat uit van een
studie van de munten Aureus en Solidus, die volgens hem niet na maar naast elkaar hebben bestaan.
Christus-afbeeldingen op munten zijn er volgens Heinsohn pas (in onze telling der jaren) onder de keizers
Basilius II en Constantijn VIII (976-1025). Ook een belangrijk punt is dat in de jaren 1203 en 1204 de
graven van de vroege keizers grondig geplunderd zijn, waardoor direct toewijsbare stukken ontbreken.
Wat betreft het onderzoek naar de munten schrijft hij: "Christus-Munzbilder werden zur Regel also nicht unter
dem vermeintlichen Christentum-Bringer Konstantin dem Grossen (306-337), sondem erst sechs Jahrhunderte
spater unter den Kaisem Basil II und Konstantin VIII (976-1025)". Ook opvallend is dat na 'zes eeuwen Grieks
Keizerschap' munten in de tiende eeuw nog Latijnse letters hebben. Een ander punt is dus het ontbreken van
sarcofagen van keizers in Byzantium, namelijk in de Apostelkerk. Bekend zijn de verhalen van de plundering van
deze graven door bijvoorbeeld Alexios III en door kruisvaarders, vooral Venetianen tijdens de vierde kruistocht.
En in de Martkusdom in Venetië is weinig van deze soort erfgoed gevonden, namelijk: niets van keizers uit de
periode van 300 tot 900. Hij stelt ook de vragen: "Warum ist Athen 300 und 900 ohne Christentum? en Was gibt
es im römischen Jerusalem von -7- bis 325?" De eerste drie eeuwen van het eerste millennium (conventioneel)
zijn wat Byzantium betreft archeologisch leeg en donker.
Het is duidelijk dat het betoog van Heinsohn uitloopt op een langere schijn-tijd dan de circa 300 jaar (Illig) die hij
tot nu toe verdedigde. Zijn belangrijkste stellingname is dat historische situaties verdubbeld worden, dat wil
zeggen: dezelfde gebeurtenissen worden met andere namen herhaald. In het verleden wees hij op delen van de
geschiedenis van de Saksen (Angelsaksen) die als geschiedenis van Vikingen terugkeren. Zo voert hij nu Goten,
Franken en Longobarden op. Zijn hypothese past Heinsohn meteen toe in het artikel Bato und Atilla. Vorschag
zur Lösung des Hunnenrütsels. Zijn uiteindelijke bevinding is deze: "Für Europa bedeutet die Verbringung der
Byzantinischen Blütezeit 300-600 an ihren korrekten Platz (0)-300, dass sich die gesamte jetzt 300-600 datierte
europaische Geschichte in de Periode (0)-300 abspielt. Die zukünftigen Germanenherrscher Westeuropas begeben
sich also nicht zweimal auf die Völkerwanderung - zuerst 1./2. und dann noch einmal im 4.5. Jh., sondem tun das
nur einmal ab dem 1.2.Jh". In latere artikelen in Zeitensprünge (december 2011) werkt hij zijn hypothese concreet
uit met betrekking tot de geschiedenis van het eerste millennium in Wenen (Vindobona) en Avenche (Aventicum),
/Z
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locaties waarvan een lange vondstloze tijd ook onderschreven wordt door archeologen en historici die niet aan
chronologiekritiek (willen) doen.
In hetzelfde nummer van Zeitensprünge verscheen, zoals hiervoor gemeld, ook het artikel Kritik am spütantiken
Byzanz, insbesondere an Justinian 1, van Gerhard Anwander. Hij onderzoekt de bouw van de vele kerken in
Byzantium en komt tot de conclusie dat ook hier de fantoomtijd (zeg maar 600-900) opvallend weinig te bieden
heeft en bij gebouwen die nog wel in de periode gedateerd worden allerlei twijfels geconstateerd moeten worden.
Hij richt zich ook op de periode van keizer Justinianus (482-565) aan wie veel bouwwerken toegeschreven
worden waarvan echter weinig concreet aanwijsbaar overgebleven is. Anwander maakt dan ook een uitvoerige
vergelijking tussen wat vermeld is over Justinianus en over Karei de Grote, en ziet frappante overeenkomsten.
Ook wordt in twijfel getrokken o f de gewoonte om de ontwikkeling van het Romeins Recht terug te voeren op het
beleid van Justinianus (let op die naam) terecht is. De kerkenbouw in Byzantium en elders, die gekoppeld wordt
aan de politiek van Justinianus, zijn prima verklaarbaar zonder Justinianus, en dat geldt ook voor het ontstaan van
het Corpus Juris Civilis, wellicht het belangrijkste algemeen-Europese culturele erfgoed. Het betoog van
Anwander ondersteunt de zojuist beschreven hypothese van Heinsohn. De aan Justinianus toegeschreven werken
zijn sindsdien in enkele kritische studies van vraagtekens voorzien, zowel wat zijn bouwkundige als zijn
juridische prestaties betreft.
Terug naar Illig?
In Zeitensprünge van augustus 2011 liep Illig niet over van enthousiasme voor de mogelijkheid om de
fantoomtijd uit breiden. In een artikel Byzanz im Visier. Zwischen Erinnerung und Zukunft vertelt hij hoe hij
twintig jaar geleden overtuigd was van een chronologieprobleem en eigenlijk gedwongen werd om een tijdspanne
aan te geven. Daarbij werd toen al ook de mogelijkheid van 532 jaar overwogen, onder meer ook door Anwander.
Juist vanwege de archeologische bevindingen in Byzantium kwam Illig uiteindelijk uit op een fantoomperiode
van 297 jaar. Maar de periode 300-600 terugbrengen tot (0)-300 en dus een veel langere fantoomtijd
veronderstellen, dat gaat Illig te ver.
Hij wijst op de geschiedenis van Engeland, die wel met een fantoomtijd van 300 jaar te begrijpen is maar niet met
een schijntijd van 600 jaar. Dat geldt volgens hem ook voor concrete bouwwerken als de kerken van SintPantaleon in Keulen en Sint-Pieter in Gent. Verder wijst hij erop dat door de fantoomtijd-uitbreiding ook de
afstand tussen de kalenderhervormingen van Caesar en Gregorius kleiner wordt waardoor de 10-dagen-theorie als
bewijs voor 300 jaren fantoomtijd ondermijnd wordt. Illig gaat niet mee met de verruiming van de fantoomtijd
(dus nog meer tijd die achteraf met historie is gevuld). Hij zal wel willen beamen dat je kunt beweren dat we in
1712 leven, maar niet datje 1412 staande kunt houden.
Zijn stellingname is duidelijk en die onderbouwt hij in Zeitensprünge van december 2011 in het artikel
Verdoppelte Phantomzeit? Eine Abwagung von Heribert Illig. Kern van de zaak is de vraag o f je historische
situaties en artefacten die conventioneel gedateerd worden in de periode 300-600 kunt onderbrengen in de periode
daarvoor. De proeven op de som die Illig onderneemt zijn objectief gekozen. Hij bespreekt de stratigrafie van
bouwwerken langs de Limes (Donau en Rijn) en van plaatsen als Wenen, Bürgle, Regenburg, Krefeld-Gellep en
Keulen. Zijn conclusie is dat het niet mogelijk is om de betreffende bouwactiviteiten en de volorde daarvan onder
te brengen in de periode (0)-300. Ook gaat hij in op de problematiek van de ontbrekende "christelijke' munten en
vooral de enorme en langdurige inflatie van Romeins-Byzantijnse goudstukken. Daarvan kan van alles waar zijn
en voor historisch onderzoek van groot belang, maar ze bieden geen argumenten voor een verdubbelde
fantoomtijd.
Sportief is Illig wel. Hij toont zich ook op congressen een veelzijdig en erudiet geleerde en een uitstekende
moderator die sterk is in het op een rij zetten van wat er allemaal betoogd wordt en is. Wat betreft een mogelijke
verkorting van de ontwikkelingstijd van het vroege christendom wijst hij op het volgens hem raadselachtige boek
van Francisca Carotta War Je sus Caesar? (1999), een vraag die door de auteur als volgt beantwoord werd en
wordt: "Neen, Jezus was Caesar niet: Jezus is Divius Julius". Hij oppert ook dat er in de Aziatische regio
inderdaad gemakkelijker ongerijmdheden en gaten aan te wijzen zijn (dus meer lucht in de conventionele
chronologie). Vanzelfsprekend houdt hij ook open dat onderzoek in het kader van een ruimere fantoomtijd ook
weer onvermoede perspectieven kan bieden. Enerzijds is er het gevaar om in omvangrijk drijfzand te belanden,
anderzijds geldt nu eenmaal: "Kultur ist Reichtum an Problemen". Opmerkelijk is wel dat alle genoemde auteurs
aan de dateringsmethoden van historici en archeologen weinig aandacht schenken. De boodschap lijkt: als je de
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ouderdom van iets kunt bepalen, dan moet je dat doen en dat nemen we serieus, maar verder is het huidige
dateren een erg ingewikkelde toestand van cirkelredeneringen. Chronologiekritiek is van een andere orde.
In het meest recente nummer van Zeitensprünge (april 2012) maakt Marianne Koch de balans op in haar artikel
Zeitenspringers Feund und Leid. Haar kernbezwaar ten aanzien van Heinsohns optie is dat zijn aanpak
methodologisch niet deugt. De werkwijze van Heinsohn leidt volgens haar tot systeemdwang. Het model gaat de
werkelijkheid bepalen. In een volgende nummer van SEMafoor zullen we haar commentaar op Heinsohns
benadering samenvatten. Hij brengt tal van opmerkelijke vondsten en gezichtspunten naar voren, maar verleidt
tevens tot systematisering en modellering waarin het gewenste resultaat veel teveel invloed kan uitoefenen. Er
wordt eigenlijk alleen gewerkt met een methode van argumenten pro. Argumenten contra worden niet gezien of
niet meegenomen. Je zou zeggen dat Heinsohn wel veel gevonden heeft maar over de visie daarop langer na had
moeten denken. De verdiensten van Heinsohn voor de chronologiekritiek in het algemeen, dus zijn bijdragen om
te komen tot een beter gefundeerde chronologie, onder meer een verbetering van de chronologie van Joseph
Justus Scaliger (Leiden, zestiende eeuw), staan als een paal boven water. Prima dat Marianne Koch op het einde
van haar betoog schrijft: Alles in allem weist Heinsohn auf eine weitere Option der Chronologiekritik hin und
tischt eine reine reichhaftige Stoffsammlung an Verdachtigungen, Indizien, Zeugnissen, Inspirationen und
Belehrungen auf. Die inhaltlichen Fakten können als StofFsammlung in anderem Rahmen sicherlich genutzt
werden. Dat lot kan natuurlijk alle personen treffen die met een monumentale kritiek komen op de conventionele
geschiedschrijving.

TENTOONSTELLINGEN

•
•

Assen D rents M useum: Vikingen!
t/m 28-10-12

.•

Baarsrode(B) Scheepvaartm useum :
Scaldingi ... ? V ikingen ! tot 30-10-12

Rindem : M useum Forum
U trecht (Centraal M useum): Romeinse
tijd in U trecht
Xanten: LV R -R öm er M useum

SEMafoortje

Heerlen Therm enm useum : N ieuw e vaste
tentoonstelling R om eins Zuid-Lim burg

STEKELVARKEN-SCEATTA
De
stekelvarken-sceatta van de continentale
Noordzeekust behoort tot de alleroudste autochtone
zilveren handelsmunten van de Nederlanden, die
geschikt waren voor dagelijks gebruik. Dit is vermeld
in Volume 2 over de continentale sceatta's (1993) van
de 3-delige serie Thrymsas and sceattas in the
Ashmolian Museum Oxford door de Britse professor
D.M. Metcalf (p. 169-293). Aan bod komen onder
meer de primaire en secundaire series stekelvarkensceatta's). Ook komt de verspreiding van de
continentale sceatta's tot aan Normandië ter sprake.
Het baanbrekende onderzoek van professor Metcalf
naar de continentale sceatta's heeft een schat aan
concrete
en uiterst belangwekkende nieuwe
informatie opgeleverd over de vroege middeleeuwen
van de continentale Noordzeekust, waarvan elke
serieuze historicus kennis zou moeten willen nemen.
Archeologisch onderzoek suggereert dat, en dan met
name de secundaire varianten (daterend van circa 715
n.Chr.) afkomstig zijn uit het gebied van de
tegenwoordige Noordzeekust tussen Schelde en
Lauwers, de tegenwoordige provincie Utrecht
inbegrepen.
De
Nederlandse
sceatta-vondsten
concentreren zich in de provincies Zeeland, Utrecht
en Friesland. In mindere mate komen zij ook voor in
Gelderland langs de grote rivieren.

Leiden: R ijksm useum van Oudheden nieuwe
presentatie Archeologie van N ederland
tot 31-12-12
M aaseik: D ubbeltentoonstelling "Schatten
uit de Tang-dynastie 600-900 n.Chr." en
"Oost W est, Thuis B est - Streekgebonden
schatten"
tot 20/10/2012
A ttendering perm anente exposities:
• Alphen aan den Rijn: A rcheologiehuis
Zuid-Holland (bij ingang A rcheon)
• Ath: G allo-R om einse tijd
• Bavay: M usée site archéologique
départemental
• D en Haag: M useon D e eerste
kustbew oners
• H altem am See: R om einse tijd
• K ünzig M useum Quintana: D er
K ünziger Röm erschatz
• Liberchies: over K elten en Rom einen
• N ijm egen M useum H et V alkhof
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Ik wil mijn reactie op beide heren afsluiten, met de mededeling, dat ik bijzonder verheugd ben over het
feit, dat ik enig weerwerk over mijn tussenkomst in Bavel mocht ondervinden, en dat ik eveneens
uitzie naar de reacties op mijn bijdrage in het volgende Sem-boek en op “Was de klok van slag”.
1 A.Giry, Manuel de diplomatique (Paris, 1925 anast.uitg.), pp. 159-162. - E.I. Strubbe - L.Voet, De
chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden (Antwerpen-Amsterdam, 1960),
pp. 46-48.
2 Pascua Mediaevalia: studies voor Prof. Dr. J.M. De Sm et; red. R. Lievens, E. Van Mingroot... [et al.]. —
Leuven: Universitaire Pers Leuven 1983. — (Mediaevalia lovaniensia. Series I: Studia 10)
3 Ibidem p. 662.
4 A. Giry. pp. 162-163. - E.I. Strubbe - L. Voel, pp. 46-48. - J. Buntinx, Praktisch overzicht van de
geschiedkundige hulpwetenschappen (Leuven, 1970-2), p. 13.

Jarentelling en de 13 dagen van Gregorius XIII
A d M aas
De telling van de jaren kan men laten beginnen bij het begin van de evolutie (voorheen de Schepping
genoemd), na een bepaalde ramp (de zondvloed, een nogal ingrijpende klimaat verandering), bij het
(veronderstelde) begin van een staat of stad (bijvoorbeeld Rome), met een persoon die tot de
verbeelding is gaan spreken: een Chinese keizer of een Pharao, Darius o f Alexander de Grote, Jezus
van Nazareth of Diocletianus, Karei 5 of Scaligher, Napoleon of Hitler o f de uitvinder van de PC).
Sterker nog we zouden kunnen overeenkomen dat we met ingang van 2015 opnieuw beginnen met het
tijdstip X: we hebben dan het jaar 1 en wat in 2014 gebeurde (Nederland wereldkampioen voetbal
bijvoorbeeld) is dan 1 jaar voor X en Jezus werd dan ongeveer 2020 jaar voor X geboren. Alles wat
gebeurd is, blijft gelukkig even lang geleden als in onze jarentelling. De volgende jaargang van
SEMafoor verschijnt dan als 16e jaargang in het jaar 1. Al dit omrekenen zouden we nu waarschijnlijk
niet aan de benedictijnen overlaten.
Tellen we niet vanaf een verondersteld allereerste begin dan introduceren we meteen dat er geteld
moet in termen van voor en na, bijvoorbeeld voor Alexander en na Alexanader. Wij leven nu eenmaal
‘al-tijd’ na o f post dat geselecteerde begin van het tellen; dat is erg prettig omdat we dan niet hoeven te
wachten op een baanbrekend persoon o f een zware gebeurtenis om te kunnen beginnen met het lineair
tellen van de jaren.
Aan de telling die wij hebben heeft de scytische abt Dionysius Exiguus zeker een belangrijke bijdrage
geleverd, evenals Beda en een aantal anderen. In de elfde eeuw begon de katholieke Kerk de jaren te
tellen vanaf Christus. Marianus Scottus introduceerde rond 1170 het tellen van jaren voor Christus. Dit
werd systematisch gedaan in zogenaamd Flores Temporum die gewoonlijk eind dertiende eeuw
gedateerd wordt. Rond 1270 kreeg dit tellen een geloofwaardiger karakter omdat Martin van Troppau
opeenvolgingen van pausen en keizers begon te maken. De jaren werden met personen ( ‘die echt
bestaan hadden’) gevuld en dat maakt ook nu nog de indruk dat de telling wel moet kloppen. Pas in de
vijftiende eeuw zien we dat het denken in ‘ante’ en ‘post’ gebruikelijk is geworden. Een cyclische
tijdsopvatting wijkt dan ook langzaam maar zeker steeds meer terug voor een lineaire. In onze
moderne digitale tijdsaanduiding is dat cyclische element wel verdwenen.
De tijd voor Christus werd gewoonlijk begrepen in termen van de informatie uit het Oude Testament.
De indruk dat de katholieke kerk zich meester had gemaakt van de tijd, riep uiteraard veel emoties op.
Toch nam de protestant Aurifaber in 1550 de katholieke datering over, en daarna volgden ook andere
godsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen. In de vorm van een alternatief bleven ze wel
voortbestaan, bijvoorbeeld een joodse en de islamitische telling van de jaren. Dominant werd echter de
katholieke (christelijke) jarentelling. Je zou eigenlijk kunnen zeggen: dat wat velen niet wilden, toch
gebeurde, omdat er namelijk niets tegen te doen was. Alle pogingen om Jezus uit de datering te
bannen, zijn in de loop van de geschiedenis mislukt.
In de jaren 1582 - 1583 vonden twee belangrijke dateringsgebeurtenissen plaats. In 1583 kwam
Joseph Justus Scaligher (1540 -1609) met zijn periodisering van de geschiedenis, die hij 4713 jaar
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voor Christus laat beginnen. Scaligher had dus net zo goed kunnen zeggen dat toen het jaar 6296 aan
de orde was (4713 + 1583). Zijn periodisering leidde ook weer tot felle debatten, waaraan onder meer
Johannes Kepler en Isaac Vossius deelnamen, maar hield het in hoofdzaken tot in onze tijd uit. We
kunnen rustig stellen dat de christelijke telling wereldomvattend en alles bepalend is geworden. Voor
velen ongevraagd stond Christus altijd in het midden, altijd tussen voor en na. Ook correctiepogingen
in het tellen van de jaren maakte steeds heel wat los. En dat was het geval voor, in en na 1582, toen de
gregoriaanse kalenderhervorming het tropische jaar in overeenstemming moest brengen met de
jaarkalender. Iedereen vond dat dat wel nodig was, maar over de juiste maatregelen werd eeuwenlang
strijd geleverd.
Dat gebeurde uiteindelijk met twee maatregelen: er werden in 1582 10 dagen overgeslagen en de regel
werd ingevoerd dat er in 4 eeuwen = 400 jaren 97 schrikkeljaren zouden zijn: de eeuwjaren waren
geen schrikkeljaar behalve de door 400 deelbare. Dat er in 1582 10 dagen overgeslagen moesten
worden, is ‘zonneklaar’ en klopt als een bus; dat kon men ook in 1582 wel degelijk in voldoende
meten: wanneer was de dag even lang als de nacht? Dat het er historisch gezien inderdaad 13 hadden
moeten zijn klopt ook, maar 3 dagen van de 13 waren al waren er 3 teveel. Men kan de redenering ook
omkeren: uit het feit dat er kosmisch gezien maar 10 dagen overgeslagen moesten worden moet men
concluderen dat er tevoren 3 dagen op een of andere manier al meegeteld waren. Ten minste als men
andere verklaringen verwerpt.
In 1582 hadden inderdaad 13 dagen overgeslagen moeten worden, als er voor dat jaar niet drie dagen
teveel geteld waren. Dat is in elk geval gebeurd, maar nu is de vraag aan de orde: hoe is dat gebeurd?
En dat blijkt verwarrende discussiestof. In mijn bijdrage aan het artikel De 10-dagen-kwestie en de
chronologie van het eerste millennium heb ik dat niet helder besproken. Ik probeer het nu beter te doen.
Gregorius regelde de kwestie van de schrikkeldagen als volgt: elke vierde ja a r is een schrikkeljaar,
maar niet de 100-jaren, met uitzondering van de 100-jaren die deelbaar zijn door 400. Naar het
verleden toe wist men dat er ongeveer 13 dagen teveel geteld waren. Op vele plaatsen is deze
berekening na te lopen. Hoe is te verklaren dat er een probleem is met deze 3 dagen. Van Veen en
anderen opperen de mogelijkheid dat er vanaf 325 geteld werd, Illig ziet er een chronologiemanipulatie in, en o.m. Lambregts zegt dat de schrikkeldagen van de jaren 400, 800 en 1200 ten
onrechte geteld zijn en dat die dus van de 13 dagen afgetrokken moeten worden. Ik vind dit de meest
aannemelijke verklaring. Er is m.i. geen argument dat duidelijk maakt waarom de jaren 400, 800 en
1200 geen schrikkeljaren geweest zouden zijn. Dat waren ze wel en dat leverde 3 teveel getelde dagen
op. En dus lijkt het aannemelijk dat de paus begreep dat er 3 dagen niet gecorrigeerd hoefden te
worden.
De lengte van het zonnejaar en de door ons gehanteerde lengte van de jaarkalender verschilt dat
verschil moesten we zien op te lossen met schrikkeldagen. We moesten dagen bijvoegen omdat het
zonnejaar nu eenmaal langer duurt. Wijzelf draaien langer om de zon dan gemakkelijk zou zijn voor
het tellen van de duur van een jaar. Hele dagen passen niet precies in de ommegang. Als we in 52 x 7
dagen om de zon zouden wentelen, hadden we een jaar van 364 dagen en was er geen enkel probleem.
Nu wel, want het is in de kosmos anders georganiseerd. In de evolutie of schepping is een informatie
ingebouwd om ons jaar net wat langer te laten duren. De instantie die dat voorzag moet over veel
humor beschikt hebben. In 2014 zouden Ruud van Veen, Guy Lavigne, Gerard Lambregts en Ad Maas
in SEMafoor daarover voor de zoveelste keer bezig zijn. Heribert Illig kon het 10-13-dagen-probleem
niet meer gebruiken voor zijn zogenaamde ‘fantoomtijd-hypothese’, zijn hypothese staat o f valt daar
helemaal niet mee; er is alleen een bijkomende aanwijzing ongeldig gebleken.

Nabeschouwing
Of de 10-dagenkwestie daarmee volledig behandeld is blijft de vraag. De aannames die Illig hieromtrent
doet blijven onduidelijk, alsook het belang van dit element in zijn theorie.
Verder merkt de redactie hier graag op dat de lente-evening in 1580 t/m 1582 op 10 maart viel en niet op
11 maart. Ware het 11 maart geweest dan zouden er 9 dagen uit de kalender geknipt moeten zijn om in
1583 weer op 21 maart te komen. Kwestie van correct inclusief of exclusief te tellen.
u
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De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium
A d M aas m.m.v. G uy Lavigne en G erard Lam bregts
Op het laatste SEM-symposium besprak Guy Lavigne het feit dat paus Gregorius in oktober 1582 geen
13 dagen maar slechts 10 dagen oversloeg. Dat weglaten van 3 dagen ziet Heribert Illig als een aanwijzing
dat de Kerk wilde verdoezelen dat er met ongeveer drie eeuwen (namelijk de periode 614- 911)
‘gesjoemeld’ was op het einde van de tiende eeuw toen het noodzakelijk werd om in de toenmalige wereld
de jarentellingen af te stemmen. Op de presentatie van Guy reageerde Gerard Lambregts met het
standpunt dat Illig ongelijk had zie (§1). Naar aanleiding van deze stellingname herhaalde Lavigne zijn
visie dat zowel de paus als Illig gelijk hadden, want dat hun ‘ijkpunten’ verschilden. Lavigne lichtte twee
aspecten toe: de noodzaak om voor elk jaar de paasdatum te berekenen (analemma §2) en de betekenis van
de pauselijke bul Inter Gravissimas (§3) van 1581. In paragraaf 4 maken we een balans op, die
waarschijnlijk het begin van nieuwe discussies zal zijn.
Telde de paus goed?
Lambregts kwam met de stelling dat de paus terecht de schrikkeldagen van de jaren 400, 800 en 1200 niet
meegerekend had, en hij lichtte die als volgt toe: Illig gaat uit van de berekening van de foutmarge van
674 sec. per jaar. Dit leidt tot een fout van 12,7 dagen (afgerond 13), zoals Lavigne tijdens het symposium
van 2 november heeft laten zien. Toen Gregorius de Juliaanse kalender corrigeerde, deed hij dat met 10
dagen. Volgens Illig zijn hierdoor 3 (of 2,7) dagen verdwenen. Mijn standpunt is dat die 3 dagen niet
verdwenen zijn, omdat Gregorius stelt dat de eeuwjaren die deelbaar zijn door 400, schrikkeljaren zijn.
Tussen het begin van de Juliaanse kalender (45 v.Chr.) en de Gregoriaanse kalender zijn er 3 van die
eeuwjaren geweest. En aangezien 3 + 1 0 = 1 3 , is er voor alle 13 dagen een verklaring. Ik ben dan ook van
mening dat Illigs theorie is gebaseerd op een foutieve veronderstelling en derhalve niet geldig kan zijn.
Analemma
Ten tijde van Gregorius hoefde geen rekening gehouden worden met de jaren 400, 800 of 1200. De eerste
keer dat een honderdtal, dat deelbaar was door 400 en dus wel een schrikkeljaar was, was 1600, stelt Guy
Lavigne, en hij voegt eraan toe: Helaas heeft Gregoor daar niet van kunnen genieten omdat hij overleed op
10 april 1585. Vervolgens legt hij de kwestie van het analemma uit.
De berekeningen daartoe zijn gebeurd op empirische basis, waarschijnlijk bij middel van een zonnewijzer,
nauwkeurige visuele waarnemingen, zandlopers, een sextant, de gnomon en misschien ook iets dat op een
de analemma lijkt en daar bovenop veel reken- denk- en telwerk. Wat is een analemma ? (zie illustratie 1)
Plaats een fotoapparaat op een plek van waaruit je het hele jaar door op de middaguur de zon kan zien.
Stel je toestel zodanig in, dat het elke dag opnieuw precies om 12 uur 's middags een foto neemt. 365
dagen lang. (Wacht even voor de 366!) Je hebt dan 365 foto’s. Die leg je netjes op elkaar en dan zie je dat
het landschap onderaan niet van plaats veranderd is, maar van de zon zie je 365 stipjes; voor elke dag één.
De figuur die je daarmee vormt - een uitgerekte achtvorm - heet een analemma. (Ja, de dagen toen het
bewolkt was m oetje er zelf bij voegen, zodanig datje een vloeiende beweging krijgt.)
Dit is een vrij onhandige wijze van bewijsvoering,
omdat noch Gregorius XIII, noch Caesar en zijn
Alexandrijnse tijdgenoten over een fototoestel
beschikten.
Maar zij deden het volgende: plaats een lange - grote
paal (= gnomon) in de grond, op een plaats waarvan je
weet dat de slagschaduw, die de zon van die paal op
de aarde werpt, gedurende het hele jaar niet gehinderd
wordt door een ander voorwerp (huizen, bomen e.d.).
Voorts ga je als volgt te werk:
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Elke dag, wanneer de zon op zijn hoogste punt staat, klopje een grote spijker in de grond, precies op dié
plek waar de schaduw eindigt. Dat doe je consequent elke dag opnieuw op het middaguur, of laat het
uitvoeren door een van je slaven. Lang voor Caesar heeft eens iemand dit gedaan in Zweden, en dat ziet er
nu zo uit als op illustratie 2.
(In dit geval heeft de Viking wel op een steentje
gekeken, en heeft de klus niet elke dag geklaard
maar eens om de week: 52 stenen. Maar het
systeem is hetzelfde: bovenaan de langste dag,
onderaan de kortste dag en in het midden lente- en
herfst- evening. ) Voor we verder gaan, toch even
opmerken, dat men in de oudheid en bij Gregorius,
waarschijnlijk niet gebruikmaakte van de
analemma-methode. Die vergt voor nauwkeurig
gebruik een mechanische klok. Men deed de
metingen waarschijnlijk door middel van een
zandloper en een eenvoudige zonnewijzer en/of
een soort sextant. De uitkomst is evenwel hetzelfde
als bij de analemma-methode, die echter het
bijkomende voordeel heeft van de visuele
duidelijkheid.
Maar beide analemma's zijn de weergave van
slechts één jaar. Wanneer we gedurende vier jaar
dat zelfde zouden uitvoeren, dan zouden we ongeveer onderstaande illustratie zien voor bijvoorbeeld
begin april. Als de afstand tussen de spijkers van 30 maart en 1 april van het eerste jaar bijvoorbeeld 1
meter is, dan zal de spijker van 1 april, jaar 2 ongeveer 3 lcm minder ver liggen dan die van 1 april jaar 1 en 62 cm in het derdejaar -en 93 cm het vierdejaar. (We hebben het over gemiddelden - zie verder.)
Voor bijvoorbeeld 1 t/m 4 april van het jaar 1 t/m 4 ziet dit eruit als op illustratie 3. Er is dus een
verschuiving van de schaduw, zodanig dat men elk jaar al de spijkers in de grond zou moeten verplaatsen.
Dat is onpraktisch en daarom zegt men na vier jaar bij de spijker van 28 februari: "jij bent hem morgen
nog eens, want dan speel jij voor spijker 29 februari" , waardoor alles van 1 maart af, weer een beetje in
de pas lo o p t. Ik heb het me misschien te gemakkelijk gemaakt, want we hebben gezien, dat de foutmarge
bij .de berekening van een jaar 674 seconden is. Tijdgebrek heeft een en ander doen mislopen bij het
jongste SEM-symposium. Die 674 fout-seconden, die zitten er natuurlijk niet in vanaf de eerste dag van
het jaar. De fout is de eerste dag slechts 1,84 sec. (674/365=1,846575342465). Maar die fout accumuleert
tot 166 sec. op 1 april en na 365 dagen pas 674sec.
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Met andere woorden: we zijn nu net bezig
zoals Clavius dat voor Gregorius XIII
gedaan zou kunnen hebben. Toen hij daar
iets dieper op inging, dan ik dit nu wat
oppervlakkig doe, toen vond hij al vlug, dat
er 10 dagen van de kalender af moesten.
Waarom Gregorius XIII daar zo’n
ingewikkelde berekeningen voor nodig had,
weet ik niet. Waarschijnlijk voor een
bijkomende controle, want de kalender van
1580 en 1581, die in de toenmalige betere
boekhandel voorhanden was, duidde
simpelweg aan, dat de lente evening de 1le
maart viel, d.i. eenvoudig 10 dagen te
vroeg!!!

V .'

'

.

1 .april Jaar ..N

Dit alles viel zelfs al af te leiden uit het
analemma van één jaar! Het recept hiervoor is eenvoudig: Klop spijkers in de grond op het einde van de
schaduw van je gnomon. Schrijf de dag op je spijker. Meet de lengte van de dag en de nacht. Wanneer de
lengte van de dag en de nacht even lang zijn, lees je de datum, die je op je spijker geschreven hebt af.
/S
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Wanneer die datum bijvoorbeeld 15 maart is, dan zit je 6 dagen te vroeg, wis je alle data op de andere
spijkers en corrigeer je ze met 6 dagen. Klaar is Kees.
Samenvattend stelt Guy Lavigne:
Gregorius heeft de 10-dagen fo u t niet zitten uitrekenen vanaf het moment, dat Caesar met zijn
kalender begonnen is. Illig daarentegen heeft dat wel gedaan.

Inter Gravissimas: Over kalenderhervorming
Op drie bladzijden na dit artikel vindt u de vertaalde tekst van de bul van Gregorius XIII. Lavigne maakt
daarbij de volgende opmerkingen:
Wanneer we de bul van Gregorius XIII lezen, dan kunnen we daaruit opmaken, dat hij (of beter Aloisius
Lilius, de wetenschapper, die het allemaal uitgerekend heeft) niet uitgegaan is van de Juliaanse kalender
maar van waarnemingen ten tijde van Gregorius XIII en zijn voorgangers Pius IV en V, en hetgeen de
geleerden hem tijdens het Concilie van Trente (1558-1563) hierover te vertellen hadden.
2 .../... terwijl het andere handelt over de jaarlijkse terugkeer van het Paasfeest en de ervan
afhankelijke feestdagen, geregeld volgens de bewegingen van de zon en de maan.
Hieruit volgt, dat er met de bewegingen van zon en maan rekening gehouden werd voor de berekening van
de Pasen. De berekening van de dag van het paasfeest hangt vast aan de lente evening.
4 Deze van het andere, gedeelte, hetgeen voorafgaandelijk de restauratie van de kalender vereist,
werd sinds lang en herhaaldelijk betracht door de Pausen van Rome, onze voorgangers, doch kon
tot op heden niet tot een goed einde worden gebracht, omdat de diverse ontwerpen tot verbetering
van de kalender, zoals voorgesteld door deskundigen inzake hemelbewegingen, ten gevolge van de
grote en schier onoverkomelijke moeilijkheden die met een dergelijke verbetering steeds gepaard
gaan, noch duurzaam waren, noch de oude Kerkgebruiken onaangetast lieten, terwijl dit toch onze
eerste zorg was.
Het waren dus duidelijk deskundigen inzake hemelbewegingen, en niet inzake de Romeinse geschiedenis
en de berekeningen van Caesar. Daarenboven spreekt Gregorius erover, dat het "de betrachtingen van de
pausen van Rome waren" om de kalender aan te passen en dat ze er niet in geslaagd waren omwille van de
oude kerkgebruiken (terwijl dit toch hun eerste zorg was) en niet omdat Caesar zich vergist heeft.
■

5 ...en waarin deze (= Lilius) aantoonde dat middels een geheel nieuwe,door hembedachte
Epactencyclus, welke enerzijds gebruik maakt van zeer nauwkeurige eigen regelsvoor het gulden
getal en zich anderzijds aanpast aan elke duur van het zonnejaar, alle gebreken van de kalender
op een coherente wijze konden verbeterd worden en dat deze daardoor geldig zou blijven tot het
einde der eeuwen, ...

Zelfde opmerking: geen rekening houden met de voorbije fouten van Caesar.
6 Na onderzoek bleek het noodzakelijk om gelijktijdig over drie punten te beslissen, namelijk:
- ten eerste, de juiste datum van het lente equinox,
- vervolgens de juiste datum van de veertiende dag van de maan als
deze die ouderdom bereikt op de dag ze lf van het equinox o f onmiddellijk erna, en
- tenslotte de eerste zondag die volgt op deze veertiende dag van de maan.
Zelfde opmerking: hoofdbekommemis was de juiste datum van de lente equinox en niet een verbetering
van Caesar. En nu komt iets merkwaardigs: de 400-jaar regel:
9 Vervolgens, opdat het equinox zich in de toekomst niet meer zou verwijderen .../... decreteren we
dat elke vier ja a r een schrikkeldag dient ingelast te worden zoals gebruikelijk, behalve bij
eeuwjaren; maar dat deze, alhoewel het tot op heden immer schrikkeljaren waren, en alhoewel we
wensen dat het jaar 1600 het ook weze, het nadien niet alle zullen zijn; maar dat voor elke periode
van 400 jaar de eerste drie eeuwjaren zouden verlopen zonder schrikkeldag terwijl het vierde
eeuwjaar wel een schrikkeldag zal bevatten, zodat de jaren 1700, 1800 en 1900 geen schrikkeldag
zullen bevatten, doch dat in het jaar 2000 een schrikkeldag wordt ingelast zoals
gebruikelijk, waardoor februari 29 dagen zal tellen, en dat dezelfde orde van weglating en
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inlassing van een schrikkeldag gedurende elke periode van 400 ja a r voor immer geëerbiedigd
worde.
Waarom rept men met geen woord over de voorbije door-400-deelbare-jaartallen? Ik veronderstel gewoon
omdat ze met een nieuwe lei wilden beginnen. Tabula rasa en nu voor eeuwig... Misschien wordt men op
het verkeerde pad geleid door een vermelding van 'drie dagen' in punt 11 van de bul:
11 Tenslotte, omdat het wegens enerzijds .../... en anderzijds wegens de drie dagen die niet meer
zullen ingelast moeten worden tijdens elke periode van vierhonderd jaar, nodig zal zijn de 28jarige cyclus van zondagsletters welke tot op heden in gebruik was in de Kerk van Rome te
onderbreken,...
Deze drie dagen hebben alleen belang voor de LETTER van de zondag, die niet meer moet worden
aangepast, hetgeen in het verleden blijkbaar wel het geval was. Dus enkel voor het geven van de letter van
de zondag, niet voor de berekening van de kalender.
Balans van de discussie
Gregorius regelde de kwestie van de schrikkeldagen als volgt: elke vierde ja a r is een schrikkeljaar, maar
niet de 100-jaren, met uitzondering van de 100-jaren die deelbaar zijn door 400. Dat zegt de bul duidelijk.
Het gaat in deze discussie over drie vragen: 1. moeten de jaren 400, 800, 1200 schrikkeljaren zijn, 2. zijn
ze het ook geweest en 3. is de paus daarvan uitgegaan? Dat het schrikkeljaren moesten zijn, staat vast. Er
is mijns inziens geen argument dat duidélijk maakt waarom de jaren 400, 800 en 1200 geen schrikkeljaren
geweest zouden zijn. Dat waren ze wel en dat leverde 3 dagen op. En dus lijkt het aannemelijk dat de paus
begreep dat er 3 dagen niet gecorrigeerd hoefden te worden. Hij ging kennelijk wel uit van de telling van
de jaren vanaf Caesar. De redenering van Lambregts lijkt logisch: de paus telde deze 3 schrikkeldagen
(400, 800 en 1200) mee en hij liet er in oktober 1562 10 overslaan en geen 13. Van Caesar tot Gregorius
moeten inderdaad ongeveer 13 dagen geschrapt worden. De Kerk kon volstaan met 10 dagen omdat er 3
reeds geteld waren en die vervielen, namelijk de schrikkeldagen van 400, 800 en 1200.
Lavigne heeft wel gelijk dat dit (met terugwerkende kracht) overslaan van 3 dagen door Gregorius niet
expliciet genoemd wordt, maar dat moet naar mijn mening wel impliciet geconcludeerd worden. Want
wie de kalender voor de toekomst veilig stelt, die houdt in stand wat in het verleden (eventueel per
ongeluk) aan een juiste kalender bijdraagt. Inherent aan de beslissing voor 1600 en 2000 (enz.) is het
erkennen van schrikkeldagen voor de jaren 400, 800 en 1200. Wat Lavigne vertelt in zijn analemmatoelichting klopt helemaal, en bewijst dat in 1582 10 dagen overgeslagen moesten worden. Geen 13, en
juist dat had te denken moeten geven. Guy Lavigne heeft de problematiek transparant naar voren gebracht,
maar zijn conclusie van zowel het gelijk van Gregorius als van Illig, is onjuist, en zijn zoektocht naar een
derde factor is overbodig. We moeten namelijk vaststellen dat Illigs visie op chronologieproblematiek niet
ondersteund wordt door een 10/13-dagen-probleem. Ook de voortreffelijke artikelen van prof. dr. Wemer
Frank over deze thematiek zitten er naast, hoewel ze buitengewoon informatief zijn.
Deze vaststelling tast de theorie van Heribert Illig nauwelijks aan. Andere argumenten voor een
chronologieprobleem in het eerste millennium zijn veel belangrijker. Lambregts en Lavigne delen een
aversie tegen het woord 'fantoomtijd’. Op het symposium begon Lavigne ook met de opmerkingen dat
Illig dat woord beter niet had kunnen gebruiken. Er zitten misschien wel spoken in de geschiedschrijving,
maar niet in "de tijd", constateert hij. De spoken moeten gezocht worden bij diegenen, die aan die tijd een
plaats, een indeling, een ordening gegeven hebben en die er zo hun voordeel bij hadden, dat de ene
geschiedenisindeling (= grosso modo voor het jaar 1000) ongemerkt zou overgaan in die andere
jaarindeling, die we vandaag de dag hanteren. Het gaat hem over die overgang, die twilightzone tussen de
oude indeling en de nieuwe. Inderdaad. Dit is de kemzaak.
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INTER GRAVISSIMAS
Over kalenderhervorming
(Soort document: Paus Gregorius XIII - Bul)
Paus Gregorius XIII - 24 februari 1582
Gregorius, Bisschop, dienaar der dienaren Gods.
Te eeuwigergedachtenis
Onder de zeer belangrijke taken van ons herderlijk ambt is niet de minste deze van het tot een goed eind te
brengen, met Gods hulp, van datgene wat door het heilige Concilie van Trente werd voorbehouden aan de
Apostolische Stoel.
1. Omdat de concilievaders hun aandacht ook schonken aan verdere overwegingen nopens het
■Brevier doch werden gestopt door tijdgebrek, hebben zij wijselijk bij decreet besloten, de ganse
aangelegenheid aan de autoriteit en het inzicht van de paus van Rome over te laten.
2. Uit twee hoofdgedeelten nu bestaat de inhoud van het Brevier: het eerste bevat de gebeden en
lofzangen voor de feestdagen en de werkdagen, terwijl het andere handelt over de jaarlijkse
terugkeer van het Paasfeest en de ervan afhankelijke feestdagen, geregeld volgens de bewegingen
.
van de zon en de maan.
3. Voor de herziening van het eerste gedeelte en de bekendmaking ervan, heeft onze
voorganger Pius V, zaliger gedachtenis, zorg gedragen.
4. Deze van het andere gedeelte, hetgeen voorafgaandelijk de restauratie van de kalender vereist,
werd sinds lang en herhaaldelijk betracht door de Pausen van Rome, onze voorgangers, doch kon
tot op heden niet tot een goed einde worden gebracht, omdat de diverse ontwerpen tot verbetering
van de kalender, zoals voorgesteld door deskundigen inzake hemelbewegingen, ten gevolge van
de grote en schier onoverkomelijke moeilijkheden die met een dergelijke verbetering steeds
gepaard gaan, noch duurzaam waren, noch de oude Kerkgebruiken onaangetast lieten, terwijl dit
toch onze eerste zorg was.
5. Toen derhalve ook wij ons, gesterkt met het gezag dat God ons heeft geschonken, hoe onwaardig
we hiervoor ook weze, in deze overpeinzingen verdiepten, bracht onze geliefde zoon Antonius
Lilius, doctor in de kunsten en medicijnen, ons een boek dat voorheen was geschreven door zijn
broer Aloysius en waarin daze aantoonde dat middels een geheel nieuwe, door hem bedachte
Epactencyclu, welke enerzijds gebruik maakt van zeer nauwkeurige eigen regele voor het gulden
getal en zich anderzijds aanpast aan elke duur van het zonnejaar, alle gebreken van de kalender op
een coherente wijze konden verbeterd worden en dat daze daardoor geldig zou blijven tot het
einde der eeuwen, zodat hij in de toekomst niet meer aan wijziging onderhevig lijkt. Dit nieuwe
ontwerp van kalenderrestauratie, samengevat in een beknopt boekje, hebben wij enkele jaren
geleden laten geworden aan de christelijke vorsten en aan de vermaardste universiteiten, opdat dit
werk dat allen aanbelangt, tot stand worde gebracht in overleg met allen; nadat deze, zoals we het
ten zeerste wensten, instemmend hadden geantwoord, hebben we, aangemoedigd door deze
_______ eenstemmigheid, enkele ter zake zeer bekwame mannen, die we voordien hadden gekozen in de
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voornaamste landen van de Christenwereld, naar de Heilige Stad laten komen voor de hervorming
van de kalender. Na veel tijd en aandacht te hebben besteed aan dit nachtelijk werk en onder
elkaar van gedachten te hebben gewisseld over cycli die ze hadden geput uit alle bronnen, zowel
oude als nieuwe, en die ze nauwkeurig hebben bestudeerd, verkozen ze, na diepgaande
overweging en rekening houdend met de mening van geleerde mannen die hierover hebben
geschreven, deze epactencyclus boven alle andere, onder toevoeging van elementen die, na rijp
beraad, onontbeerlijk bleken om een perfecte kalender tot stand te brengen.
6. Na onderzoek bleek het noodzakelijk om gelijktijdig over drie punten te beslissen, teneinde de
Paasviering opnieuw in overeenstemming te brengen met de regels vastgesteld door de vroegere
pausen van Rome, in het bijzonder Pius de Eerste en Victorius de Eerste, en door
deconcilievaders, in het bijzonder deze van het grote oecumenisch concilie van Nicea, te weten:
1. ten eerste, de juiste datum van het lenteequinox,
2. vervolgens de juiste datum van de veertiende dag van de maan als deze die ouderdom bereikt
op de dag zelf van het equinox of onmiddellijk erna, en
3. tenslotte de eerste zondag die volgt op deze veertiende dag van de maan.
Derhalve hebben we er voor gezorgd dat niet enkel het lenteequinox teruggebracht wordt tot de
vroegere datum, waarvan hij sinds het concilie van Nicaea reeds ongeveer tien dagen afwijkt, en
dat de 14de dag van de paaamaan opnieuw op de juiste plaats wordt gebracht, waarvan hij thans
vier dagen en meer afwijkt, maar ook dat een methodisch en rationeel systeem wordt ingevoerd
waardoor belet wordt dat in de toekomst het equinox en de veertiende dag van de maan nog
zouden verschuiven ten opzichte van hun geëigende posities.
7. Opdat derhalve het lenteequinox, dat door de Vaderen van het Concilie van Nicaea op de 12de
dag voor de kalendae van april was vastgesteld, opnieuw op die datum worde teruggezet, bepalen
en bevelen wij, dat van de maand oktober van het jaar 1582 de tien dagen worden geschrapt,
gaande van de derde dag voor de nonae tot de dag voor de idus inbegrepen, en dat de dag volgend
op de vierde dag voor de nonae, waarop traditioneel het feest van
SintFranciscus wordt gevierd,
de idus van oktober worde genoemd en dat op die dag het feest worde gevierd van de heilige
martelaren Dionysius, Rusticus en Eleutherius evenals de gedachtenis van SintMarcus, paus en
' biechtvader, en van de heilige martelaren Sergius, Bacchus, Marcellus en Apulsius; dat 's
anderdaags, de zeventiende dag voor de kalendae van november, het feest gevierd worde van de
heilige Calixtus, paus en martelaar; dat vervolgens op de zestiende dag voor de kalendae van
november het officie en de mis van de achttiende zondag na Pinksteren gelezen worde, terwijl de
zondagsletter verschuift van G naar C; dat tenslotte op de vijftiende dag voor de kalendae van
november het feest plaats vinde van SintLucas, evangelist, waarna de andere feestdagen elkaar
zullen opvolgen zoals beschreven in de kalender.
8. Opdat echter deze weglating van tien dagen geen nadeel brengen voor wie maandelijkse of
jaarlijkse betalingen dient te verrichten, zullen de rechters tot plicht hebben bij elk geschil dat er
zou kunnen uit voortvloeien, rekening te houden met genoemde weglating en de vervaldag van
betalingen te verschuiven met tien dagen.
9. Vervolgens, opdat het equinox zich in de toekomst niet meer zou verwijderen van de twaalfde dag
voor de kalendae van april, decreteren we dat elke vier jaar een schrikkeldag dient ingelast te
worden zoals gebruikelijk, behalve bij eeuwjaren; maar dat deze, alhoewel het tot op heden immer
schrikkeljaren waren, en alhoewel we wensen dat het jaar 1600 het ook weze, het nadien niet alle
zullen zijn; maar dat voor elke periode van 400 jaar de eerste drie eeuwjaren zouden verlopen
zonder schrikkeldag terwijl het vierde eeuwjaar wel een schrikkeldag zal bevatten, zodat de jaren
1700, 1800 en 1900 geen schrikkeldag zullen bevatten, doch dat in het jaar 2000 een schrikkeldag
wordt ingelast zoals gebruikelijk, waardoor februari 29 dagen zal tellen, en dat dezelfde orde van
weglating en inlassing van een schrikkeldag gedurende elke periode van 400 jaar voor immer
geëerbiedigd worde.
10. Bovendien, opdat de veertiende dag van de paasmaan nauwkeurig vastgelegd weze en dat de
ouderdom van de maan juist aangekondigd worde aan de gelovigen door er overeenkomstig het
oude gebruik van de Kerk elke dag kennis van te nemen bij de lezing van het Martyrologium,
bevelen wij dat, eenmaal het gulden getal uit de kalender verwijderd, dit zal vervangen worden
door de cyclus der epacten die de plaats van de nieuwe maan en de veertiende dag van de
paaamaan steeds bewaart, dank zij de hiervoor vermelde zeer nauwkeurige regels voor het gulden
getal. En dit blijkt duidelijk uit onze uiteenzetting van de kalender waarin ook paastafelen in
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overeenstemming met de oude gebruiken van de Kerk zijn opgenomen, welke toelaten met meer
zekerheid en gemakkelijker de hoogheilige Paasdag te vinden.
Tenslotte, omdat het wegens enerzijds de tien verwijderde dagen uit de maand oktober van het
jaar 1582 (dat naar waarheid het jaar van de hervorming moet genoemd worden) en anderzijds
wegens de drie dagen die niet meer zullen ingelast moeten worden tijdens elke periode van
vierhonderd jaar, nodig zal zijn de 28-jarige cyclus van zondagsletters welke tot op heden in
gebruik was in de Kerk van Rome te onderbreken, willen wij dat in de plaats dezelfde cyclus van
28 jaar treedt, aangepast aan de regels volgens genoemde Lilius inzake de inlassing van
schrikkeldagen voor de eeuwjaren evenals voor elke duur van het zonnejaar, zodat de
zondagsletter voor immer even gemakkelijk als voorheen kan bepaald worden aan de hand van de
zonnecyclus, zoals uiteengezet in de canon die er betrekking op heeft.
Derhalve, in overeenstemming met hetgeen traditioneel behoort tot de bevoegdheid van de
opperpriester, keuren we hierbij de kalender goed welke thans hervormd is en vervolmaakt dank
zij de welwillendheid van God ten overstaan van zijn Kerk, en hebben we bevolen dat hij te Rome
zal gedrukt worden samen met het Martyrologium en vervolgens verspreid.
Maar opdat zowel de een als de andere overal ter wereld ongeschonden en foutloos bewaard
blijve, verbieden wij aan alle drukkers welke gevestigd zijn in het gebied dat rechtstreeks of
onrechtstreeks behoort tot onze jurisdictie en deze van de heilige Kerk van Rome, de
stoutmoedigheid of de aanmatiging te hebben om zonder onze toelating de kalender of het
Martyrologium, samen of afzonderlijk, te drukken of aan te bieden of er op enige wijze profijt van
te hebben, op straf van verbeurdverklaring en van een boete van honderd gouddukaten ipso facto
te betalen aan de Apostolische Schatkamer; aan de andere drukkers, waar ook ter wereld, leggen
wij hetzelfde verbod op, op straffe van excommunicatie latae sententiae en van andere door ons te
bepalen straffen.
Wij verklaren dus de oude kalender volledig opgeheven en afgeschaft en willen dat alle
patriarchen, primaten, aartsbisschoppen, bisschoppen, abten en andere Kerkleiders, elk in hun
kerk, klooster, convent, orde, krijgsmacht of bisdom, de nieuwe kalender (waaraan het
Martyrologium werd aangepast), in voege stellen voor de lezing van het goddelijk offer en de
viering van de feesten en slechts hiervan gebruik maken, zowel zijzelf als de andere priesters en
bedienaren, seculiere en reguliere, van beider kunne, evenals alle krijgheden en alle christenen, en
dat het gebruik zal beginnen na de weglating van tien dagen in de maand oktober van het jaar
1582. Zij echter die wonen in streken welke te ver afgelegen zijn voor tijdige kennisneming van
onderhavige brief is het toegestaan een soortgelijke verandering door te voeren in het volgende
jaar, zijnde 1583, of het daaropvolgende, uiteraard meteen nadat deze brief hen zal bereikt
hebben, op de wijze die we hiervoor hebben uiteengezet en zoals uitvoeriger zal uitgelegd worden
in de kalender van het jaar van de hervorming.
Anderzijds, krachtens het gezag ons verleend door God, verzoeken wij met aandrang onze zeer
geliefde zoon in Jezus Christus, Rudolphus, de doorluchtige Roomse koning en gekozen keizer,
alsmede de andere koningen en prinsen, evenals de republieken, en bevelen hen aan, vermits ze
ons sterk hebben aangespoord deze zo schitterende taak te volbrengen, maar tevens, en zelfs
vooral, teneinde tussen de christelijke naties onderling de eendracht bij de viering van de feesten
te bewaren, zelf onze kalender tot de hunne te maken en er over te waken dat al hun onderdanen
hem eerbiedig aannemen en er zich nauwgezet aan houden.
Omdat het echter moeilijk zou zijn deze brief te bezorgen aan alle landen van de christelijke
wereld, bevelen wij dat hij zou publiek gemaakt worden en uitgehangen aan de deuren van de
basiliek van de Prins der Apostelen en aan deze van de Apostolische Kanselarijen, evenals bij de
ingang van het Campo dei Fiori; en dat door alle volkeren en in alle landen volstrekt dezelfde
waarde gehecht worde aan kopieën van deze brief, zelfs indien gedrukt, vergezeld van exemplaren
van de eerder vernoemde kalender en het Martyrologium, in zoverre deze voorzien zijn van de
handtekening van een openbaar notaris en gewaarmerkt met het zegel van een dignitaris van de
Kerk, alsof het de originele uitgehangen brief betrof.
Het is dus aan elkeen, zonder uitzondering, verboden in te gaan tegen deze akte van ons
voorschrift, verordening, decreet, wil, goedkeuring, verbod, opheffing, afschaffing, aansporing en
verzoek, of er zich met roekeloze stoutmoedigheid tegen te verzetten. Indien echter iemand zich
dit aanmatigde, dient hij te weten hij dat hij zich blootstelt aan de toom van de Allerhoogste en
van zijn heilige apostelen Petrus en Paulus.______________________________________________
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De 10-dagen-kwestie
Reacties op de artikelen van D irk van den Berge en Je ffv a n H out
Reactie van Gerard Lambregts
Die mop van het restaurant van Dirk kende ik. Op zich vind ik het een goede opmerking: pas op met je
berekeningen. In de rest van het artikel wordt er gesuggereerd dat er exact geteld en gerekend wordt.
Daarna echter wordt er gesteld dat je 3/384 kan afronden tot 3/400 wat een fout oplevert van (400384)/400 = 4%. Dus zijn getal van 16 dagen lijkt mij enigszins op drijfzand gebouwd.
Illig zelf heeft de fout berekend op 674 sec. per jaar wat leidde tot een fout van 12,7 dagen in het
tijdverloop van 45BC tot 1582, i.e. een periode van 1626 jaar.In die 1626 jaar zouden er dan 4
schrikkeldagen te veel ingevoerd zijn, wat tot een fout van (1 3 -4 = 9) dagen zou leiden. Ik besefte deze
zwakte in mijn betoog wel, maar verkoos om er niet al te duidelijk over te zijn.
Ik weet namelijk niet in welk jaar keizer Augustus verkoos om de naar hem vernoemde maand te
verhogen van 30 naar 31 dagen en in welke maand hij dat deed. Dit had ook tot een fout van 1 dag
kunnen leiden. Nu stelt Jeff van Hout dat 9 dagen wegknippen inderdaad het juiste geweest zou zijn.
Maar dat dat er 10 moesten worden door de verschuiving van de lente-equinox. Kortom mijn weerstand
tegen het begrip fantoom-tijd is gebleven. Ik blijf van mening dat er geen dagen zijn "verdwenen".
Reactie van Willem Bruijnësteijn
In SEMafoor van februari (I) en mei (II) 2001 staat mijn artikel over Chronologie. Daarin staat, dat de
christelijke kerk tot Nicea (325) de joodse paasdata volgde, maar tijdens dat concilie de paasdata
koppelde aan de lente-evening van 21 maart, er van uitgaande dat de juliaanse kalender nauwkeurig
genoeg was om dat verschijnsel lente-evening = 21 maart op zijn plaats te houden. In 1582 werd de
afwijking te gortig en moest men een correctie van 10 dagen toepassen om de lente-evening weer op 21
maart te krijgen. Dit staat zo letterlijk in de pauselijke bul “Inter gravissimas” van 1582 ter vaststelling
van de nieuwe kalender (en in mijn voetnoot 9 op blz. 1-17), in vertaling:
•

•
•

•

(pt. 6) .... Derhalve hebben we er voor gezorgd dat niet enkel de lente-equinox teruggebracht
wordt tot de vroegere datum, waarvan hij sinds het concilie van Nicea reeds ongeveer tien dagen
afwijkt,.... maar ook dat een methodisch en rationeel systeem wordt ingevoerd waardoor belet
wordt dat in de toekomst de equinox .... nog zou verschuiven ten opzichte van zijn geëigende
positie.
(pt. 7) Opdat derhalve de lente-equinox, die door de Vaderen van het Concilie van Nicea op de
12de dag voor de kalendae van april (= 21 maart) was vastgesteld, opnieuw op die datum worde
teruggezet, bepalen en bevelen wij, dat van de maand oktober van het jaar 1582 de tien dagen
worden geschrapt, gaande van ...
(pt. 9) Vervolgens, opdat de equinox zich in de toekomst niet meer zou verwijderen van de
twaalfde dag voor de kalendae van april, decreteren wij dat ...

Om het nog even voor te rekenen: In 1582 waren er sedert Nicea 1582 - 325 = 1257 jaren verlopen, en
bedroeg de afwijking dus 1257 x 0,007810 = 9,82 dagen, of afgerond met enkele uren, 10 dagen. Het is
best mogelijk dat er met moderne precisie een uurtje op af te dingen is, maar dat lijkt me hier niet aan
de orde. Waarom toch dat voortdurende gezeur over drie „ontbrekende” dagen?
De ter discussie staande artikelen maken de zaak bijzonder gecompliceerd door de periode vanaf 46 vC
tot 325 nC er bij te betrekken. Dat is heel interessant voor dateringsproblemen in die periode, maar heeft
niets te maken met de paasdata, die toen - zoals gezegd - gekoppeld waren aan het joodse Pasen. En,
zoals blijkt uit bovenstaande letterlijke tekst van zijn proclamatie, Gregorius keek niet verder terug dan
het jaar 325, dat hij per definitie als uitgangspunt nam.
En daar de veronderstelde “fantoomtijd” van Illig zich ver na 325 afspeelde, is de vóór-Nicea tijd voor
die discussie ook van geen enkel belang.

Z
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Mijn zelfde artikel Chronologie kan op blz. 1-13 een beetje uitgebreid worden met de belangrijke rol
die Beda Venerabilis 672-735) vervuld heeft (zie Wikipedia: Beda Venerabilis' Paascyclus):
•

In 532 werd de christelijke jaartelling gedefinieerd door Dionysius Exiguus, als uitvloeisel van
zijn door de paus opgedragen taak om paasdata te berekenen. Dat betrof in eerste instantie de
periode 532-626, later uitgebreid tot 721. In de paasdata zit een periodiciteit van 28 jaar
(zonnecyclus) en van 19 jaar (maancyclus, gulden getal). Op basis van deze cyclus van
28x19=532 jaar maakte Beda Venerabilis er een „eeuwigdurende” kalender van. Hij was zo
slim er nog een „controlecijfer” aan toe te voegen, de „indictie”, met een periode van 15 jaar.

•

De totale cyclus bedraagt dus 15x532 = 7980 jaar, gedurende welke elke combinatie van de drie
getallen slechts één keer voorkomt. Dit systeem van Beda werd rond 800 door Rome aanvaard
als basis van de jaarlijkse (kerkelijke) kalender, en bleef van kracht tot de kalenderhervorming
van 1582. In feite doet het geboortejaar van Jezus, dus de jaartelling, bij al deze berekeningen
niet ter zake; het is slechts een comfortabel houvast. Het gaat om de plaats in de cyclus.

•

De berekening van de jaarlijkse kalender (heiligen- en andere feestdagen), dus het bijhouden
van de plaats in de cyclus, behoorde tot de kerntaken van de kerkelijke wetenschap, van de
kloosters, behoorde tot de basiskennis van elke intellectuele monnik. Het vermelden van de
indictie bij elke datering van een document, was verplicht. Men ziet dat prachtig in de
historische werken van Beda zelf. Het is dan ook ondenkbaar dat een slordigheid bij de
becijferingen, dus een fout in het vigerende jaartal door één van de kloosters, onopgemerkt zou
blijven. En planmatig bedrog? Dat zou een samenzwering betekenen tussen alle vestigingen van
de Roomse kerk, ook tussen landen die elkaar naar het leven staan, zonder dat daarover in de
geschiedenis één woord is uitgelekt? Kom nou toch ! Kortom, Uiig zal ook van dit aspect uitleg
moeten geven.

Zoals gezegd, in 532 werd de christelijke jaartelling gedefinieerd als bijproduct van de
kalenderberekeningen. Ook Dionysius zal geweten hebben, dat enkele gegevens in de bijbel rond Jezus’
geboorte, waaruit men het geboortejaar zou kunnen afleiden, strijdig zijn. Hij kon dus binnen een marge
van énkele jaren een “gok doen”. Wellicht ligt daar het antwoord op de vraag hoe het komt dat de
schrikkeljaren gekoppeld zijn aan jaartallen die een viervoud vormen. De schrikkeljaren waren éérst, de
jaartelling kwam later!
Reactie van Henk Feikema
Hét verbaast mij dat er binnen SEM nog steeds zoveel aandacht aan de tiendagen-kwestie wordt besteed.
Behalve dat het verschil van drie dagen voor Illig slechts een aanleiding was om het Karolingische Rijk
te onderzoeken, is zijn onderzoek in feite overruled door andere onderzoeken.
Voor zijn bewijs dat dit imperium niet heeft bestaan, heeft dit verschil geen enkele rol gespeeld. Alleen
zijn conclusie datje dan ook drie eeuwen uit de tijd kunt schrappen is hierop gebaseerd. Maar dat is een
onzinnige gevolgtrekking, die fysisch onmogelijk is; tijd kun je nu eenmaal niet weggooien. Hiermee is
eigenlijk al aangetoond dat die dertien dagen niet kunnen kloppen. Dit kan betekenen dat het surplus
van drie dagen op enigerlei wijze in de juliaanse tijdrekening is verrekend, maar we moeten ook niet
uitsluiten dat deze tijdrekening ook niet klopt. Want hoe zeker is dat deze kalender in 45 voor Chr. - het
referentiepunt waarop alle berekeningen zijn gebaseerd - is ingevoerd?
Ondanks de verdienste van Illig dat hij het onderwerp van de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving
weer nieuw leven heeft ingeblazen met zijn publicaties over het Karolingische Rijk, lijkt het mij
verstandiger onze aandacht te gaan richten op de onderzoeken van andere critici van de geschiedenis.
Deze zijn niet alleen algemener, maar geven namelijk ook een veel beter inzicht in wat er werkelijk met
de geschiedenis mis is. Ze laten bijvoorbeeld zien dat er in werkelijkheid geen Juliaanse kalender is
geweest, laat staan een concilie van Nicea in het jaar 325. Dus een discussie over het tiendagen-probleem
heeft geen enkele zin, daarom laat ik een commentaar op de bijdragen van de heren van de Berge en van
Hout maar achterwege, al waardeer ik hun inbreng. De problemen waar men tegenaan loopt, zijn vaak
terug te voeren op een verkeerde chronologie van de historische gebeurtenissen, vervalsingen en
verschillende beschrijvingen van een en het zelfde voorval die de indruk geven dat het om meer en
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andere gebeurtenissen gaat. Pogingen om binnen het kader van de traditionele opvattingen over het
verleden historische problemen te blijven oplossen zullen dan ook op niets uitlopen. De discussie over
de tiendagen-kwestie lijkt dezelfde kant op te gaan. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar mijn
boek Karei de Grote - Mythe en werkelijkheid dat sinds oktober a.s. in de boekhandel verkrijgbaar is.
Reactie van Guy Lavigne
In vorige afleveringen van SEM heb ik er al op gewezen, dat de tiendagen correctie van Gregorius niet
ingegeven kan zijn, door het teveel tellen van de schrikkeljaren 400, 800 en 1200. Ik had er geen
wiskundige (of andere) verklaring voor en ging gewoon verder op het feit, dat nergens in de nieuwe
berekeningen van Gregorius, noch in de begeleidende bul “Inter gravissimas” sprake was van welke
correctie dan ook. Ik voerde onder meer aan, dat de wiskundigen, die het voor Gregorius uitgerekend
hadden, met een nieuwe lei begonnen zijn en alles opnieuw uitgerekend hadden, alsof er geen Caesar
geweest was. De verdienste van Dirk van den Berge is dat hij aantoont, dat er sprake is van een
wiskundige- o f boekhoudkundige kringredenering. Met kringredeneringen gebeurt het vaker, dat er een
gebrek is aan gezond boerenverstand.
Over de reactie van W. Bruijnesteijn van Coppenraet wil ik even kwijt, dat hij er gegevens bij betrekt,
die het probleem nodeloos ingewikkeld maken, en er in feite niet toe doen. Beda Venerabilis heeft niets
te maken met het feit, dat er tussen de invoering van de kalender van Caesar en die van Gregorius een
tijdshiaat is van (volgens Illig en vele anderen) zowat 300 jaar. Mocht Beda er toch iets mee te maken
hebben, dan is dat een probleem, dat niet vermengd mag worden met hetgeen ons nu bezighoudt. Dan
moeten we eerst een oplossing gevonden hebben voor de talloze anachronistische woorden, opvattingen
en stellingnamen van deze eerbiedwaardige, die we alleen maar kennen uit kopieën van kopieën van
zijn vermeende schrijfsels... Mocht Beda er toch iets mee te maken hebben, dan hebben we
waarschijnlijk een aanwijzing meer voor het feit, dat er aan onze kalender gesleuteld werd.
Laten we ook even geen rekening houden met Nicea en al wat daar bedisseld werd, omdat men ten tijde
van Gregorius nog niet eens wist wanneer dat concilie gehouden werd1. De hele problematiek van de
tiendaagse van Gregorius moet eenvoudig gehouden worden in de berekening van ‘de hoeveelheid tijd’
die er ligt tussen de invoering van de juliaanse kalender en 15 oktober 1582. M.a.w. er is tussen Caesar
en Gregorius aan onze kalender gesleuteld, op welk ogenblik dan ook, ja of neen? Andere vragen, als
daar zijn door wie, wanneer, in welke omstandigheden en waarom, komen pas daarna aan de orde, en
pas dan, wanneer er moedigen zijn, die affirmatief op de eerste vraag durven antwoorden en dat ook
kunnen bewijzen.
JefF van Hout blijkt zo iemand te zijn. Hij heeft in zijn bijdrage duidelijk aangetoond, dat er inderdaad
sprake is van een ‘fantoomtijd’, weliswaar geen 297 jaar, maar er is in elk geval “ruimte voor een kortere
fantoomtijd dan Illig voorstaat”. Daar gaat het om want niemand kan aantonen, dat het inderdaad
uitgerekend 297 jaar zijn, die er aan onze tijdlijn zijn toegevoegd. Dit getal komt uit het feit, dat Illig op
zoek was naar de gegevens van twee archeologisch degelijk gefundeerde en gedateerde artefacten,
waartussen er een lege ruimte, zonder archeologische gegevens, is. Illig kwam uit op de jaren 911 en
614, met als verschil 297 jaar. Die 297 jaar zijn dus gebaseerd op de jaartelling waarmee wij nu rekening
houden, omdat er geen betere voorhanden is. Best zou geweest zijn, dat hij vertrokken was van de joodse
tijdrekening n. Sch., na de schepping, maar ook daarin werd gesneden en geknipt. We moeten dus op
zoek naar een bewijs, dat niet gelieerd is aan onze tijdlijn, maar dat er los van staat. De bewijsvoering
van Illig in verband met de tiendagen kwestie van Gregorius is zo een argument (tot bewijs van het
tegendeel). De precessiebeweging die 328 jaar fout rekent2 is een ander argument...
Reactie van Ad Maas
De artikelen van Dirk van den Berge en van Jeff van Hout lees ik vanuit de vraag o f het 10-13-dagenthema hypotheses over een chronologiesprong in het eerste millennium n. Chr. al o f niet ondersteund
wordt. De indruk kan gewekt worden dat dit thema bijvoorbeeld in de theorie van Heribert Illig de
hoofdzaak zou zijn; dat is bij hem niet zo: vooral de discrepantie tussen historische interpretaties en
archeologische bevindingen staat centraal. Maar het is natuurlijk minstens belangrijk om na te gaan of
zijn argumentatie in verband met 10-13-dagen-kwestie hout snijdt. Sterker nog: je kunt dit thema zien
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als de doorslaggevende toets. Verder speelt bij de gedachte een rol dat een niet-conventionele opvatting
eventueel niet aangetoond kan worden, maar wel onvoorziene inzichten kan openen.
Dirk van den Berg toont aan dat de 3 dagen van de jaren 400, 800 en 1200 wel passen in het verhaal van
16 schrikkeldagen (alle eeuwjaren in 1627 jaren), maar niet in het verhaal dat deze dagen deel uitmaken
van de 13 dagen (1627 gedeeld door 128 = 12,71 dag ) die overgeslagen moeten zijn; 10 in 1582 en 2
of 3 dagen ergens anders. Het commentaar van Dirk op de bekritiseerde zin in mijn artikel is dus geheel
juist.
Jeff van Hout toont aan dat het inderdaad onjuist is om uit te gaan van de hedendaagse lengte van het
tropische jaar en via diverse berekeningen komt hij tot de conclusie dat het uit de pas lopen van aardetijd
en zonnetijd gecorrigeerd moet worden: iets meer dan 12 dagen, berekent hij. Dat oude berekeningen
de kwestie simplificeren zal zeker kloppen. Het ouderwets rekenen levert bij Illig 12,71 dagen op,
namelijk 1627:128. Ook bij de laagste uitkomst van de berekeningen van Jeff van Hout (12,01 dag) ben
je bezig met de 13e dag. Vanuit deze invalshoek draait Van Hout de hypothese van onder meer Illig niet
de nek om. Maar er is een ander belangrijk punt.
Het gaat om de vraag of de paus c.s. 3 dagen te weinig zou hebben overgeslagen in 1582. Heribert Illig
vindt dat het om 2,32 dagen gaat, namelijk 297 :128. Guy Lavigne onderkende dat dit een onzinnige
discussie kan zijn. In 1582 was 10 dagen inderdaad genoeg om de equinox-datum te herstellen. Men
was bekwaam om dat te meten. De relevante discussie is waar de 2 of 3 andere dagen gebleven zijn,
want als we die niet overtuigend kunnen aanwijzen dan blijft de hypothese van Illig gewoon overeind.
Een van de mogelijkheden is dat ze in het jaar 45 v.Chr. al overgeslagen zijn. Jeff van Hout zegt dat
Illig ervan uitgaat dat de lente-equinox in dat jaar op 21 maart viel, en dat dat juist het punt van discussie
en verder onderzoek is. Dat klopt. Stel dat het 23 maart de juiste datum in 45 v.Chr. was dan zonden
daar al 2 dagen gevonden zijn. Maar zelfs als we met moderne methoden (VSOP en IMCCE) kunnen
aantonen dat dat klopt dan is het nog maar de vraag of dat in 45 v.Chr. ook zo was. De vraag is dus of
deze astronomische benadering geldig is voor de historische omstandigheden in die tijd. Ook al is de
moderne berekening juist, dan nog zegt dat niets over de werkelijke gang van zaken toen.
Natuurlijk hebben de astronomen altijd al de preciese data van de equinoxen willen weten, minstens als
vorm van wetenschappelijk onderzoek maar of deze berekeningen doortelden in het bestuurlijke beleid
(van bijvoorbeeld Caesar), dat is natuurlijk de historische vraag. Om doeltreffend beleid te maken
moesten de machthebbers werken met een civiele equinox, dus met een maatschappelijk verantwoorde
planning. Ik ontken hier dus dat gewerkt kon worden met astronomische voorspellingen die we nu wel
kunnen doen. Ook de Kerk trok zich de kwestie van haar standaardvaststelling van de equinoxen (de
lente-equinox op 21 maart) pas aan toen er iets mis dreigde te gaan met de paasdatum. Dat was dus uit
theologische verontrusting.
Vanuit het oogpunt van het vinden van 3 van de 13 dagen is de civiele equinox van 45 v.Chr. inderdaad
een treffend thema. Dat in 45 v.Chr. de astronomische equinox op 23 maart viel, hoeft niet betwijfeld te
worden - waarom zouden de moderne berekeningen niet kloppen?- maar het gaat natuurlijk om de
werkelijke historische datum van de equinox in 45 v.Chr. Men kan in dit verband wijzen naar de
Almagest waarin Ptolemeus equinoxen noemt (naar Hipparchus), maar de vraag is hier niet alleen om
welke soort equinoxen het gaat, maar ook welke waarde we aan de Almagest moeten toekennen. Jan
Beaufort, ook medewerker aan SEMafoor, heeft hieraan veel kritische aandacht besteed. De kwestie van
het Horlogium van Augustus en de lente-equinox-kwestie tijdens het concilie van Nicea werden door
Illig behandeld. Het lijkt er sterk op dat we deze kwesties verder moeten onderzoeken en beschrijven
(zie ook kader), willen we verder komen.
Er waren 16 schrikkeldagen geweest, waarvan er 13 juist waren maar 3 niet. Gregorius wist dat de jaren
400, 800 en 1200 ten onrechte waren meegeteld. Zo bleven er 12 -13 over en die kloppen (ongeveer)
met de astronomische berekeningen, ook bij de berekeningen bij Jeff van Hout. In en vanaf 1582 werden
en 10 overgeslagen. De vraag was en is dus: waar zijn die andere 2-3 dagen niet meegeteld in de
jaarkalender.
Geopperd is dat die al de kalenderhervorming van Caesar zaten: als we meer dan 10 overgeslagen dagen
moeten identificeren dan is het niet onmogelijk dat de civiele equinox in het jaar 45 v.Chr. zo bepaald
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is dat enkele dagen overgeslagen zijn. In het beleid van Augustus zijn verdwenen dagen verondersteld,
namelijk in verband met zijn veranderingen in de maanden van het jaar. Veel onderzoekers gaan ervan
uit dat het concilie van Nicea het beginpunt moet zijn van de berekening van de correctie in 1582 en dat
dus vóór Nicea al een correctie 2-3 dagen plaats gevonden had of plaats gevonden moet hebben. Zo zou
ook een passage in In ter Gravissimas uitgelegd moeten worden. Drie mogelijkheden dus, tot nu toe.
Projecteren we de oplossing van Gregorius (voor de toekomst) naar het verleden dan waren er volgens
hem 13 schrikkeldagen van de eeuwjaren teveel geteld (ze werden ten onrechte als schrikkeljaar gezien:
1.1, 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400 en 1500 hadden achteraf bekeken
inderdaad geen schrikkeldag moeten hebben. Dat zijn er uiteraard 13 en dat komt ongeveer overeen met
de deling 1627:128= 12,7 = 13 dagen. Gregorius regelde de kwestie van de schrikkeldagen als volgt:
elke vierde ja a r is een schrikkeljaar, behalve de 100-jaren, met uitzondering van de 100-jaren die
deelbaar zijn door 400. Wat hij voor de toekomst wist dat wist hij ook voor het verleden. Het Concilie
van Trente kortte in 1582 10 dagen. In dat opzicht zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden: ofwel het
wist of ging ervan uit dat er 3 dagen elders verdwenen waren ofwel het wou en kon daarmee een
problematische afstemming in de jarentelling glad strijken.
Mogelijk ad absurdum het volgende tot besluit. Als volgens Illig 297 jaren niet bestaan zouden hebben,
dan draaide de aarde 2,3 (3)dagen minder uit de zonnepas. G ajeu itv an een correctie op basis van 1627
jaren (dus vanaf Caesar) dan bewijst deze juist een chronologieprobleem. Immers...zonder
‘fantoomtijd’: 1626:128 = 12,7 correctie, met ‘fantoomtijd’: 1626 -b v . 297= 1329 :128= 10,4 correctie.
Nu is er een ander probleem wat betreft het verleden: als er meer dan 10 overgeslagen dagen aangewezen
kunnen en moeten worden, dan wordt juist de fantoomtijdhypothese aangetast. Illig moet dan Gregorius
dank betuigen voor zijn juiste ingreep. De conventionele geschiedschrijving moet bewijzen dat er meer
dan 10 dagen overgeslagen zijn, ik hou het toch naar op 3 (maar 2 kan wellicht ook). Zolang dat niet
overtuigend gebeurt, blijft de hypothese van de ‘fantoomtijd’ geldig en kan deze niet afgeschreven
worden op grond van de 10-13-dagen-problematiek.
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worden: Wanneer was dan dat concilie van Nicea? Vandaag wordt door de kerk geopperd dat dit was in 325
AD, maar toen Gregorius de kalender reformeerde was die datum nog helemaal niet bekend en kon derhalve
niet in de bul vermeld worden. (...] Dit concilie kon net zo goed duizend jaar later, in 1325. o f nog later geweest
zijn; het kon ook even goed in rook opgegaan zijn. [...] o f werd er misschien tijdens de concilies van Konstanz
(tot 1418) en Bazel (? 1431 ?) zoiets als een concilie van Nicea met terugwerkende kracht naar voren
geschoven?” (Dit laatste voegde Topper er wat lacherig bij want tijdens deze twee concilies werd er
hoofdzakelijk gebakkeleid over wie (van de drie) er nu werkelijk de paus mocht zijn.)
2 De aarde voert een precessiebeweging uit (de poolster schuift elk jaar een heel klein beetje op). Eén precessieomwenteling duurt ongeveer 26.000 jaar. Op basis van de posities van de ster Spica, de helderste ster in het
sterrenbeeld Maagd, gekend ten tijde van keizer Augustus (63 v.Chr. - 14 n. Chr.) en in het jaar 1900 weten
we dat deze 22.4° verschoof. Met wat afronden en corrigeren komen we tot 328 jaar te veel om de verschuiving
te justifieren
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ILLIG-THESE
In het nummer Ethik und Sozialwissenschaften van
1997 brengt Illig zijn these en stélt vervolgens 7
vragen aan zijn opponenten/hoogleraren: Gerd
Althoff, Wemer Bergmann, Michael Borgsolte,
Helmut Flackenecker, Gunnar Heinsohn, Theo
Kölzer, Dietrich Lohrmann, Jan van der Meulen en
Wolfhard Schlosser.
De kortste reactie is van Kölzer: als Illig gelijk heeft
dan kan hij beter met de kritische uitgave van de
koningsoorkonden (in de MGH) stoppen....maar hij
nodigt Illig wel uit om daarover dan een boek te
schrijven. Gezien het grote aantal aangetoonde
vervalsingen van deze oorkonden eigenlijk een
genereus aanbod.
De uitvoerigste reactie is van Jan van der Meulen,
een wel zeer belezen Amerikaan. De kwestie van de
jarentelling laat hij echter links liggen.
Wemer Bergmann gaat juist op dat thema (van Illig)
in. Hij legt uit dat we moeten denken in perioden van
532 jaren (de maancyclus maal de zonnecyclus = 19
x 28 = 532 jaren), ongeacht een fantoomtijd, en dat
dan de gegevens voor de jaren 614 en 911 (begin en
einde van een periode die Illig aanwees als
fantoomtijd) niet passen in de berekeningen van een
periode van 532 jaar. Punt is wel dat hiermee
commentaar geleverd wordt op de wijze waarop Illig
zijn sprong in de jarentelling dateert. Het aanwijzen
van een bepaalde afgeronde periode hoeft niet te
kloppen...
Dietrich Lohrmann legt een zwaar accent op de
Nicea-interpretatie, zoals Willem Bruijnesteijn ook
doet en vraagt tot besluit wat Illig te zeggen heeft
over ruim 14.000 stukken die we uit de Vroege
Middeleeuwen zouden hebben. Van de 2800
koningsoorkonden zou slechts 15% vals zijn.
(Kölzer zou later tot andere bevindingen komen).
Opmerkelijk is het commentaar van Wolfhard
Schlosser in een artikel dat beslist meer aandacht
dient te krijgen: Die streichung van dreihundert
Jahren mittelalterlicher Geschichte würde nicht nur
das Mittelalter betreffen, sondem auch die Zeiten
davor - insbesondere die Antike - Caesar ware dann
gegen 250 n.Chr. ermordet worden, Christus om das
Jahr 300 n.Chr. geboren und Claudius Ptolemaus
hatte seinen Almagest etwa 450 n.Chr. verfasst. Hier
zien we het wonderlijke samengaan van gebrek aan
inzicht en toch zinnige opmerkingen.
Een korte maar stevige reactie is van Gunnar
Heinsohn die niet alleen wijst op de discrepantie van
historie en archeologie, maar ook op het feit dat in
de afstemming van de Griekse jarentelling (vanaf
Alexander de Grote) en de Latijnse (vanaf Christus)
keizerin Theofanu (Vrouw van Otto II en moeder
van Otto III) een belangrijke rol heeft gespeeld.
Anders gesteld: 998 na Alexander werd zonder veel
toestanden omgedacht naar 998 na Christus.
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In de loop van de jaren is gebleken dat Illigs
weerwoord niet alleen inhoudelijk indruk heeft
gemaakt maar ook ethisch. Wat sommige geleerden
toen meenden te mogen zeggen hadden ze later
liever achterwege gelaten. Eigenlijk is dit thema
nummer
van
EUSW
(Streitforum
für
Erwagungskultur) nog steeds de beste bron om de
discussie over de hypothese van Heribert Illig. De 10
dagen-kwestie is een relevant aspect, maar zeker niet
het enige. Kemzaak voor ons is nu inderdaad de
kwestie van de nog niet vastgestelde verdwenen 3
dagen in de jaarkalenders. Hier nog drie
onderzoekers die intensief met deze zaak bezig
geweest zijn.
De emeritus-hoogleraar Wemer Frank (Eichstatt),
onderzoeker van het archief van het Vaticaan,
schrijft in een artikel uit 2002 het volgende: Hier
interessiert nur ein sozusagen nebenbei gefimdenes
Ergebnis, dass namlich die Erwahnung des 21. Marz
als Frühlingsaquinoktium sich auf dem Konzil von
Nicea überhaupt nicht findet, sondem erst bei
spateren Autoren - erstmals, so Schmid, bei
Ambrosius van Mailand, jedoch hauptsachtlich bei
Dyonisius Exiguus 525 in Rom in seiner Liber de
Paschale. Dyonisius beweerde in zijn Canones
ecclesiastici dat in verband met het berekenen van de
Paasdatum door het concilie de cyclus van Meton
voorgeschreven was. Juist deze kwestie is grondig
onderzocht door de historicus Josef Schmid (1882,
1884 en 1905) die tot de conclusie kwam dat
hiervoor elke aanwijzing ontbreekt.
Wim Rass houdt het op vergissingen in de jaren 707
en 708 na Romulus, later omgedateerd naar 46 en 45
v. Chr., hij merkt daarbij het volgende op: Nach
unserem heutigen (Gregorianischen) Kalender
gemessen können wir also sagen: seit 45 v. Chr.
hatten die Menschen in Römisch beeinflussten
Abendland den Frühlingsanfang der Natur
durchschittlich nicht an dem Tag, den der Kalender
den 21. Marz auswies, sondem an dem Tag, den der
Kalender den 18. Marz nannte. Hij onderschrijft wat
een oude encyclopedie NKL (1872) zegt n.a.v.
Caesars kalenderhervorming: Man bewirkte dadurch,
dass der 1. Januar wieder in den Winter um die Zeit
des kürzestens Tages und zugleich mit einem
Neumonde zusammenfiel.
Tenslotte Jan Beaufort die de Almagestkwestie
onderzocht, waarvan velen klaarblijkelijk niet weten
wat daarbij aan de hand is wat betreft
betrouwbaarheid van ‘overgeleverd’(= overgebleven)
tekstmateriaal. Ptolemeus vatte omstreeks 140 n. Chr.
de totale astronomische kennis van de oudheid
samen in zijn Megale Syntaxis (Almagest). De
eigenschappen van de sterrenbeelden behandelde hij
in Tetrabiblos. Zijn Arabische geschriften waren in
de Karolingische tijd niet bekend, ze werden in de
12e eeuw in het latijn vertaald.
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Is het door Heribert Illig gestelde chronologieprobleem weerlegd?
A d Maas, Leende
In SEMafoor 16.1 verzoekt Jeff van Hout Heribert Illig om hem ‘zijn’ drie dagen terug te geven. Bedoeld is dat
Illig ongeveer drie eeuwen in het eerste millennium fictief verklaart, dus ons geschiedenis afneemt als die er is
geweest. Jeff wil in elk geval de betreffende tijd behouden maar heeft duidelijk genoeg laten zien dat hij de
historiciteit ervan benadert als een kritisch onderzoeker. In zijn betoog meent hij aan te tonen dat het
kalenderargument van Illig niet deugt. Ik denk dat het een geldig argument blijft en dat het niet weerlegd is. Of
Illigs visie waar is, is een ander verhaal.
Jeff van Hout heeft het terecht over ‘het kalenderargument binnen de chronologiekritiek’ van Heribert Illig. Het
is inderdaad een onderdeel. Het thema van de 10-13-dagen komt niet aan de orde in de hoofdwerken van
Heribert Illlig. In Hat Karl der Grosse je gelebt. Bauten, Funde und Schriften im Widerstreit (1994) en in Das
erfundene Mittelalter, Die Grösste Zeitfalschung der Geschichte (1996), samen ruim 800 bladzijden wordt het
thema niet behandeld. Hij komt er mee in het boek Wer hat an der Uhr gedreht? Wie 300 Jahre Mittelalter
erfunden wurden (1998), daarin wordt de 10-13-dagen- kwestie behandeld op de bladzijden 35-64 (van de 288),
maar zijn visie op die kwestie speelt wel een rol op diverse plaatsen in het boek.
Dat deze kwestie in de visie van Guy Lavigne een belangrijke rol speelt, is logisch: hij hield hierover een
presentatie op het SEM-symposium van 2013, publiceerde enkele artikelen in SEMafoor en bewerkte Illigs boek
op een verantwoorde en onderhoudende manier in: Was de Klok van Slag? Werden er 300 jaar aan onze
kalender toegevoegd? In werkelijkheid leven wij nu in de 18e eeuw. Het verhaal over de theorie van Heribert
Illig (2014). In 6 hoofdstukken (p. 40-71) worden Illigs opvattingen over het kalenderargument treffend aan de
orde gesteld. Lavigne (b)lijkt ervan overtuigd dat er een chronologieprobleem is in het eerste millennium.
Kijken we eerst naar de eindnoten van het artikel van Jeff van Hout dan vallen enkele zaken op. Ondanks het
feit dat het gaat om een stevig commentaar op de visie van Illig is er van hem geen enkele publicatie
geraadpleegd, ook niet Wer hat an der Uhr gedreht? noch de bewerking van dat boek door Guy Lavigne: Was
de klok van slag? Hierdoor blijft buiten beeld wat Illig werkelijk betoogt en op basis van welke literatuur hij
allerlei aspecten van de kwestie belicht. Hiermee g eef ik niet aan dat het betoog van Je ff van Hout hierdoor
misplaatst is. Ik wijs alleen maar op de situatie zoals die is. Een pluspunt in de documentatie bij het betoog van
Jeff is dat hij het omvangrijke vertaalwerk van Henk Reints opvoert. Reints maakt bronnen toegankelijk die tot
nu toe niet of onvoldoende aan de orde kwamen. Ongetwijfeld werk dat voor SEM van belang is.
Illigs theorie staat of valt niet met zijn visie op de 10-13-dagen-kwestie. Zonder deze kwestie kwam hij ook al
tot zijn conclusie dat er een achteraf ontworpen tijdvak is ( de ‘Karolingische’ periode). Maar... het is wel zo
dat de kalenderkwestie in zijn theorie een belangrijke rol is gaan spelen. Daarom is het artikel van Jeff van Hout
in SEMafoor 16.1 belangrijk: Illig, Illig, g eef me mijn drie dagen terug. Als Jeffs benadering en zijn
bevindingen kloppen dan zou daarmee niet alleen Illigs 10-13-dagen-argumentatie weerlegd zijn, maar wordt
meteen ook een slag toegebracht aan diens kritiek op de chronologie van de vroege middeleeuwen. Ik richt
mijn aandacht dus enkel en alleen op de vraag o f zijn 10-13-dagen-argumentatie weerlegd en achterhaald is.
Daarbij ga ik niet in op allerlei detailberekeningen: ik gebruik voor de hand liggende afrondingen, omdat ik de
aandacht wil vestigen op de denkwijzen in de benadering van het probleem.
Er is geen discussie over de verschuiving in de kalender van 13 dagen in de periode van 01-01-45 v. Chr. tot
01-10-1582. Om de zaak weer in de astronomische pas te laten lopen moeten deze dagen gecorrigeerd zijn. Ze
zijn er geweest maar ze zijn niet geteld. Ze zijn overgeslagen. Deze omstandigheid heeft niets te maken met het
bepalen van de dag van de lente-equinox. Er was elk jaar een vastgestelde dag (steeds meer door de Kerk en in
verband met de Paasdatum) en o f die nu wel of niet klopte met de astronomische equinox doet in dit opzicht
niet terzake. Ook de vele informatie die steeds opgevoerd wordt in verband met vaststellen van de Paas-datum
is niet relevant voor het onderzoek naar de noodzakelijk correctie van het teveel van 13 dagen. Omdat men in
1582 een correctie gaf van 10 dagen, blijft over waar de drie dagen gecorrigeerd zijn. Deze correctiedagen
moeten we inderdaad zoeken.
Als we lente-equinox betrouwbaar (?) terug kunnen rekenen dan moeten we natuurlijk zien dat ze steeds vroeger
ging vallen in de loop van 1626 jaar (1582 = 45 - 1). We zien dan 13 tijdvakken en tijdstippen waarin en waarop
3 0
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de lente-equinox steeds een dag eerder valt. Dat getal 13 was bekend: 1626 te delen door 128 (= 12.7). Dat
wisten de geleerden in de tijd voor 1582 ook: om de circa 130 jaar was er astronomisch gezien 1 dag teveel. Het
is belangrijk om te beseffen dat het terugrekenen van tijdstippen van de lente-equinoxen gedurende die periode
gebaseerd is op de aanname dat er inderdaad 1626 jaren waren. Of laat ik het anders zeggen: als je astronomisch
inderdaad kunt bewijzen dat er tussen 45 v.Chr. en ‘1582’ n. Chr. inderdaad 1626 jaren zijn gepasseerd, dan is
het verhaal van Illig weerlegd. Het punt is echter dat dat volgens mij niet kan.
Wie bij voorbaat als zekerheid aanneemt dat we moeten werken met 1626 jaren, dat wordt massaal gedaan, en
dus impliciet de mogelijkheid van een chronologiesprong bij voorbaat verwerpt, moet de resterende 3
overgeslagen dagen bewijzen. De suggesties op dat terrein zijn bekend: in het jaar 45 zelfbij het vaststellen van
de lente-equinox, bij de herstelpolitiek van keizer Augustus, een besluit op het eerste concilie van Nicea en het
realiseren van 3 schrikkeldagen die niet in een schrikkeljaren vielen. Wat moet daar gevonden worden? In elk
geval dat er 3 dagen waren die niet geteld werden: dus overgeslagen dagen. Het zoeken en vaststellen van de
astronomische en civiele (later Katholieke) lente-equinox zegt op zichzelf genomen in dit perspectief niets. Je
moet bijvoorbeeld aantonen dat de dag na 20 maart in het jaar 45 v.Chr. 24 maart was. Een dergelijke
bewijsvoering in verband met de 3 dagen is er echter niet, ook niet in de de bronnen die Jeff van Hout aanhaalt.
Illig heeft deze mogelijkheden in Wer hat an der Uhr gedreht? uitvoerig besproken. Jeff van Hout en Willem
Bruijnesteijn gaan ervan uit dat Nicea-325 de correctie heeft geregeld, maar meer dan achterafinterpretaties
hebben we niet. Er is gewoon geen bewijs. Illig stelt hierbij de vraag o f in die eeuwen al bekend kon zijn dat
een jaar ruim 11 minuten langer duurde dan de juliaanse kalender veronderstelde. Wie 1626 jaren aanneemt,
moet daarvan uitgaan.
“Het verschil tussen de 10 dagen sinds Nicea en de 13 dagen sinds Julius Caesar is voor de commissie geen
reden geweest om achterdochtig te zijn. Het was een volkomen logisch resultaat van het terugrekenen”, noteert
Jeff van Hout. Hier hebben we exact het probleem. Ook Illig stelt dat 13 dagen normaal is als je uitgaat van de
huidige jarentelling, maar als je een tijdsperiode van zo’n 300 jaar aan het oog wilt onttrekken dan was een
correctie van 10 dagen in 1582 genoeg voor de gehele periode, namelijk een periode van circa 1326 jaar, dus
niet van 1626 jaar. Natuurlijk mag iemand van 1626 jaar uitgaan (bijna iedereen doet het immers), maar als je
de hypothese van een fictieve tijd verwerpt dan moet je iemand niet kwalijk nemen dat hij uitgaat van een
kortere periode, maar bewijzen dat er meer dan 10 dagen (3 dus in dit geval) zijn overgeslagen door ze niet in
de telling mee te nemen.
In 1582 werd bepaald dat er 10 dagen overgeslagen moesten worden. Dat deze correctie juist was om op de
juiste dag van de lente-equinox terecht te komen staat vast. En hier krijgen we exact het probleem dat door Illig
en door Lavigne naar voren te gebracht: de 10 dagen-correctie in 1582 was juist, want er waren geen 13 dagen
nodig. Als alleen een correctie van 10 dagen historisch bewijsbaar is dan mag je als hypothese hanteren dat er
dus geen sprake was van 1626 gepasseerde jaren maar van circa 1326. Op grond van de traditionele jarentelling
vond de 10-dagen-ingreep plaats in en vanaf 1582, maar in werkelijkheid was het toen ongeveer 1282. Nog wat
scherper gesteld: correctie van 10 dagen vond plaats in het jaar 1282 maar dat jaar werd 1582 genoemd. De
invoeging van enkele eeuwen tijd, dus niet het schrappen, was namelijk geslaagd en ook het invullen ervan
bleek, ondanks vele meningsverschillen, succesvol. De fictieve (ingevoegde) tijd werd ervaren als werkelijke
historie. Wie een tijdsprong in het eerste millennium voor mogelijk houdt, moet alle conventioneel gedateerde
gebeurtenissen na die sprong corrigeren. Als die sprong 297 jaren zou bedragen dan moeten alle conventionele
dateringen met het getal 297gekort worden om het realistische jaar te vinden. Conventioneel hebben we het jaar
2015, dat realistisch staat voor het jaar 1718.
Jeff van Hout stelt dat er voor de vierde eeuw 3 dagen verschoven wat betreft de astronomische lente-equinox
en daarna 10, dus hij gaat ook van de aanname van 1626 jaren. Hij moet niet aan anderen vragen om te bewijzen
dat de astronomische lente-equinox in 45 v.Chr. op 21 maart heeft plaats- gevonden; die kwestie doet er niet
toe; hij moet bewijzen dat 21 maart toen of achteraf 24 maart is genoemd. O f aantonen dat er op een ander
moment drie dagen geschrapt zijn, of op drie momenten 1 dag. Een fictieve tijd als onderzoeksthema accepteren,
houdt nog steeds in datje weerlegt wat de bedenker/ontdekker/uitvinder aanvoert. Mogelijk komt er een tijd dat
natuurwetenschappelijk bewezen kan worden dat de periode 45 v.Chr. - 1582 n.Chr. inderdaad 1626 jaren telt.
Voorlopig moeten we het doen met een massale veronderstelling, die ik persoonlijk ook aannemelijk vind maar
niet boven twijfel verheven, zeker niet in het kader van de doelstelling en activiteiten van SEM.
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In zijn beschouwing wijst Jeff van Hout op een interessant probleem: “Omdat de cyclus van Beda 532 jaar
omvat ontstaat er een discontinuïteit als we ergens tussen de jaren 325 en 1582 meer of minder dan 532 weg
willen knippen. De 297 jaren ‘fantoomtijd’ van Heribert Illig zijn hier duidelijk mee in conflict. Om dit op te
lossen moeten niet alleen die fantoomjaren als vals bestempeld worden (dus inclusief Beda), maar tevens alle
bronnen die informatie over Paasdata bevatten. Een dermate uitgebreid ‘planmatig’ bedrog, zonder dat daarover
ook maar één woord uitlekt, is ondenkbaar”, aldus Jeff. Het werk van Illig kun je zien als ‘wegknippen’ van
tijd maar dat is een onjuiste weergave van zijn chronologietheorie die nu juist zegt dat er minder jaren waren
dan algemeen verondersteld wordt en dat juist tijd en historiciteit ingevoegd werden. Dat Illig de aan Beda
toegeschreven teksten anachronistische documenten vond, heeft hij diverse maken betoogd. De kwestie van de
532 jaren is in het Illig-nummer van het tijdschrift Ethïkund Sozialwissenschaften van 1997 aan de orde gesteld
door de historicus Wemer Bergmann.
Hij legt uit dat we moeten denken in perioden van 532 jaren (de maancyclus maal de zonnecyclus = 19 x 28 =
532 jaren), dat dan de gegevens voor de jaren 614 en 91 l(begin en einde van een periode die Illig aanwees als
ingevoegde tijd) niet passen in de berekeningen van een periode van 532 jaar. Punt is dat Bergmann hiermee
commentaar leverde op de wijze waarop Illig de invoeging in de jarentelling dateert. Illig had /heeft allerlei
argumenten om de jaren 614-911 aan te wijzen, maar van meet af aan stelde hij die suggestie zelf ter discussie.
Dat deed hij ook in zijn reactie op Bergmanns visie in het genoemde tijdschrift. Namelijk zo: “Bekanntlich
wurde aber bei Ost- wie Weströmem, bei den ‘Karolingem’ wie im sonstigen Früh- und Mittelalter noch primar
in Wochen, sondem nach den Iden, Nonen und Kalenden der alten Römer gerechtnet. Diese komplizierte
Tagesbezeichnung stellt stets auf einen monat ab, nicht auf die 7-Tages-Woche. Insofem ist auch ein kleineres
Kürzungsintervall als 532 Jahre vorstellbar. Mein Intervallvorschlag von 297 Jahren ist nicht astronomisch
ermittelt; er ist aber, wie ich nie verhehlt habe, nachbesserbar, z.B. auf 304 Jahre ( 1 9 x 4 x 4 ) . Mit der 19erZyklus bleibt der Mond in der richtigen Position, womit Bergmanns Einwand Genüge getan ware. Zuvor will
allerdings geklart sein, ob die bislang tradierten astronomischen Angaben der Zeit vor 614 ohne Nachbesserung
mit den heutigen Rückrechnungen übereinstimmen”. Is dat inderdaad zo?
Zowel in Wer hat an der Uhr gedreht? als in Was de Klok van Slag? komt dit thema niet aan de orde, maar
volgens mij is het nader onderzoek waard. De cyclus van Meton houdt het volgende in: in 19 jaar vinden 235
lunaties plaats en staan zon en maan weer in dezelfde positie. Het gulden getal is het jaar 1 in deze cyclus,
namelijk het jaar dat nieuwe maan op 1januari valt. Ook moeten we misschien open houden dat een benadering
van het probleem van een mogelijke fictieve tijd ook te onderzoeken is via de cyclussen van lunaties. Los van
de vraag of Illig een juiste ontdekking gedaan zou hebben en dat de 10-dagencorrectie (in en vanaf 1582) die
ontdekking ondersteunt, staat dat naar mijn mening zijn 13-10-dagen-argument tot nu toe niet weerlegt. En
verder ben ik van mening dat conventionele geschiedschrijving moet bewijzen dat er meer dan 10 dagen
overgeslagen zijn. Zolang dat niet overtuigend gebeurt blijft de hypothese van de ‘fantoomtijd’ ook vanuit deze
‘invalshoek’ geldig en kan deze momenteel niet afgeschreven worden.
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Zo/é>
Jarentelling: het probleem Nicea
A d Maas, Leende
In 998 schreef de secretaris van Otto III, Leo von Vercelli (? - f1026), aan paus Gregorius V: A u f
Befehl des Kaisers bereinigt der Papst die Jahrhunderte. Von Vercelli kan wel beschouwd worden als
een van de uitdenkers van de Renovatio Imperii Romanorum, haast vanzelfsprekend in samenwerking
met Gerbert van Aurillac, die paus werd (Sylvester II) na de plotselinge dood van Gregorius V. In
hoofdstuk 9 ‘Over Menno ter Braak en Otto III’ van het SEM-reeks-boek Karolingers en Ottonen heb
ik geprobeerd om deze keizer te typeren: een hoogst interessante persoonlijkheid. Zijn moeder was
Theophano (afkomstig uit een vooraanstaande Byzantijnse familie) en zijn leermeester-vriend was
Gerbert van Aurillac. In datzelfde boek staat een uitstekend artikel over Theophano, namelijk een
beschouwing van Rudolf Janssen; ‘Theophano in Noviomagus: Nijmegen of Noyon?’. Bamberg /
Metz / Reims en Noyon (de Roomse keizer) - Rome (de paus) en Byzantium / Constantinopel (de
Byzantijnse keizer) vormen een intemsief netwerk dat nodig was om belangen zo goed mogelijk af te
stemmen. In dat netwerk is ook de te gebruiken kalender georganiseerd. Waarschijnlijk wel, maar hoe?
De uitspraak van Von Vercelli komt uit een boek van Hans-Erdmann Korth waar ik in de volgende
jaargang graag uitvoerig op terugkom. Zie het artikeltje van Gerard Feij in dit nummer van SEMafoor.
Maar ook in Korth’s geval moeten we de precieze uitspraak in de oorspronkelijke bron nagaan en de
betrouwbaarheid daarvan inschatten. En vervolgens te weten zien te komen: wat is ‘bereinigen’? Over
een chronologieprobleem in het eerste millennium, de vaststelling daarvan in de tijd en de
verklaring/oplossing bericht SEMafoor regelmatig naar aanleiding van de opvattingen van Heribert
Illig. Met Illig wist ik te regelen dat hij akkoord kon gaan met de na-vertelling van zijn opvattingen
door Guy Lavigne (Was de klok van slag? Werden er 300 jaar aan onze kalender toegevoegd?,
uitgeverij Aspekt 2015). Ikzelf neem het standpunt in dat niet bewezen kan worden dat Illig ongelijk
heeft, al kan ik me levendig voorstellen hoe graag velen dat wensen. Illig fixeert de achteraf
toegevoegde tijd in de vroege middeleeuwen (namelijk de periode 614-911). Een vraag is dus of dat
wel de meest aannemelijke periode is en of het per se één aaneengesloten periode moet zijn. Gunnar
Heinsohn breidde de fantoom-periode nog veel verder uit en kreeg dan ook prompt ruzie met Illig,
zeer jammer. Heinsohn komt dichter in de buurt van de Russische onderzoekers als Morosov en
Fomenko over wie Henk Feikema regelmatig bericht, onder meer in dit nummer van SEMafoor. In dit
artikel ga ik uit van de door Illig uitgewerkte these, en wel met betrekking tot de vraag of het concilie
van Nicea een rol heeft gespeeld in de jarentelling die we nu hebben en in de juistheid van die telling.
Het boek De kalender. Op zoek naar de tijd (1998) van David Ewing Duncan beschrijft uitvoerig de
kalenderhervorming van Gregorius VIII in 1582. Het overslaan van 10 dagen had een lange en
fanatieke wetenschappelijke voorgeschiedenis en de hervorming zelf leidde tot grote politieke,
maatschappelijke en godsdienstige onrust. Gregorius stelde de hervorming voor als een besluit van het
Concilie van Trente (1545-1562). Hij steunde vooral op het werk van de arts Aloisius Lilius (1510
1576), wiens werk door diens broer Antonio volhardend werd gepromoot, en van Christoffel Clavius
die in Bamberg geboren was en als geleerde jezuïet in Vaticaanse kringen een belangrijke rol speelde.
De wetenschappelijke verantwoording voor ins en outs van de noodzakelijke hervorming was te
vinden in het werk van Aloisius Lilius: zijn feitelijke manuscript is nog niet teruggevonden maar er
werd meteen al een Compendium van gemaakt dat naar vele betrokkenen werd gestuurd.
Opmerkelijk is dat aan de hervorming ook de Arabische wetenschap meewerkte en dat protestantse
geleerden (zoals Kepler) de hervorming wetenschappelijk steunden. Hoewel de Franse Nederlander
Scaliger, die Clavius een ‘Duitse vetzak’ noemde, zich niet positief opstelde ten aanzien van het
besluit van Gregorius, ging hij in zijn theorie van een chronologische kalender (jarentelling) niet in op
de kwestie van 10 of 13 dagen. De invloed van het werk van Scaliger is overigens even ingrijpend
geweest als de hervorming van Lilius. De betekenis ervan duurt nog steeds voort. Op internet is
tegenwoordig veel te vinden over de hervorming, oeverloos veel zelfs, want je komt van het ene
probleemveld in het andere. In SEMafoor is de kalenderhervorming van 1582 diverse keren aan de
orde geweest. Terecht denk ik, want het gaat om een serieus aspect van de geschiedenis van het eerste
millennium.
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Dat Gregorius in 1582 uitging van een correctie van 10 dagen is volledig juist, doodgewoon omdat de
lente-evening weer op de juiste datum terechtkwam, en dus ook de herfst-evening en de zomer- en
winterwende. Een andere kwestie is dat tussen het beginjaar van de juliaanse kalender en het beginjaar
van de gregoriaanse kalender (45 v.Chr. tot 1582 n.Chr.) 1627 jaren hadden bestaan (als de huidige
jarentelling inderdaad klopt) en dan moesten 13 dagen gecorrigeerd zijn of worden, namelijk 1627 :
128 = 12,71 dagen. Welnu Gregorius nam 10 dagen voor zijn rekening, dus waar zijn de andere 3
gebleven en te vinden? Sommige auteurs zeggen dat Gregorius corrigeerde vanaf het concilie van
Nicea. Dat is niet uit de lucht gegrepen want Gregorius zegt dat in zijn bul ook (hij volgt Lilius), en
tussen 45 v.Chr. en 325 n.Chr. liggen 370 jaren en dat komt aardig in de buurt van 3 dagen overslaan.
Maar er is wel een geschiedschrijvingsprobleem: het omvangrijke onderzoek naar wat in het eerste
concilie van Nicea aan de orde kwam, levert niets op in verband met een correctie in de jarentelling,
ook niet in de bepalingen in verband met het vaststellen van de Paasdatum. Als Nicea bijvoorbeeld
beslist zou hebben dat na 21 maart de volgende dag 25 maart was, dan was het probleem opgelost.
Helaas is dat element niet gevonden. Niet voor niets zijn daarom ook andere verklaringen gezocht
voor het (vermeende!) schrappen van 3 dagen. Gewezen is op de mogelijkheid dat in 46/45 v.Chr. 3
dagen overgeslagen konden zijn, ook op een hervorming van keizer Augustus en op fouten met enkele
eeuwschrikkeldagen (3 dagen niet geteld die wel geteld hadden moeten worden), maar ook hier geldt
dat bewijs ontbreekt.
En zo naderen we de vraag of de hypothese van Illig van een fictieve en later ingevulde periode van
circa 300 jaren in het eerste millennium op dit moment weerlegd kan worden. De redenering kan
namelijk ook zijn dat er helemaal geen 3 dagen overgeslagen hoefden te worden, de 10 dagen van
Gregorius waren voldoende (zoals in 1582 ook bleek), want er was helemaal geen periode van 1627
jaren verstreken maar een tijdvak van ongeveer 1327 jaren. De Nicea-verwijzing van de paus c.s. is
juist bedrog, al of niet opzettelijk, want het kan zijn dat er oprecht van uitgegaan werd dat Nicea een
correctie van 3 dagen impliceerde. Het overslaan van 10 dagen in 1582 kan dan gezien worden als
juist een bewijs van een chronologiesprong in het eerste millennium. Hoe onaannemelijk de stelling
van Heribert Illig ook kan overkomen, bewijzen dat zijn hypothese niet deugt, is een andere zaak. Op
dit moment zijn we daartoe volgens mij niet in staat. De kans dat een Griekse jarentelling (vanaf
Alexander de Grote) de Latijnse jarentelling (vanaf Christus) in de tiende eeuw verdrongen heeft,
kunnen we daarom niet van tafel vegen.
Sommige auteurs gaan ervan uit dat het verhaal van Illig onzin is omdat de 10-13-dagen-kwestie niet
deugt. Dit is echter een onjuiste voorstelling van zaken. Illig werkte zijn hypothese al uit voordat de
•kwestie van de kalenderhervorming van 1582 op tafel kwam. Men moet dus echt zijn boeken lezen om
de kwestie van een eventuele chronologiesprong in het eerste millennium onder ogen te zien. Verder is
veel meer kritische aandacht nodig voor geldig en betrouwbaar dateren. Het boek van Duncan is nog
steeds zeer de moeite waard. Het boek bevat een Chronologie van gebeurtenissen in verband met de
kalender in de vorm van de weergave van een boekenrol, gemaakt door Myles Sprinzen. Deze
weergave klopt, maar is wel verwarrend. Het zou een goede zaak zijn om er een normale tijdtafel van
te maken.
We kunnen ons afvragen of de probleemstelling 10-13-dagen relevant is en onze aandacht verdient. Ze
heeft voor het normale doen en laten van mens en mensheid geen betekenis. Maar voor mensen die
historisch onderzoek verrichten of daar belangstelling voor hebben, ligt de zaak anders. Voor hen gaat
het wel om een geldig thema. Als we dat erkennen dan komt vervolgens de vraag naar de wijze van
benaderen aan de orde. Er zijn diverse posities mogelijk, namelijk:
1. onze jarentelling klopt en wie vindt dat dat niet zo is, moet (overtuigend) aantonen dat er
onjuist geteld is en dus het conventionele gelijk overwinnen
2.

onze jarentelling klopt niet, want een fundamenteel aspect van de huidige jarentelling is niet
hard gemaakt, dus: dat aspect moet alsnog aangetoond worden

3. we weten niet of onze jarentelling juist is en daarom is verdergaand onderzoek naar de
grondslagen daarvan een geldige en relevante activiteit.
De posities 1 en 2 gaan uit van een zekerheid en de bewijslast wordt (dus) naar anderen gelegd, die
helaas altijd (zie hierna) zullen falen. Positie 3 is alleen zinvol als de posities 1 of 2 inderdaad
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geparkeerd worden als historisch probleem, en we kunnen leven met de gedachte dat onderzoek
daarnaar nog lange tijd geen zekerheid zal bieden, aangenomen dat het een oplosbaar probleem is.
Hoofdzaken in dit onderzoek zijn 1. de discrepatie tussen historische gegevens en archeologische
bevindingen, 2. een constructief-kritische benadering van historische en archeologische
dateringsmethoden en 3. verder expliciet onderzoek naar het opstellen van kalenders.
De meest fundamentele vraag is uiteindelijk wanneer we iets als bewezen kunnen beschouwen. De
geschiedeniswetenschappen, zeker als ze betrekking hebben op de tijd tussen prehistorie en late
middeleeuwen, heeft geen eenduidige methode. Voor die periode hebben we verschillende vormen van
logica nodig. Uiteraard de formele logica, die de juistheid van redeneringen kan nagaan, zeker ook de
antiformele logica die gebaseerd is op empirisch-experimenteel onderzoek (dus de methodologie van
de natuurwetenschappen) en de non-formele logica (argumentatieleer) die we onder meer in de
juridische wereld moeten hanteren. Kortom: deductie, inductie en analogie, daarmee moeten we het
doen.

Mozaïek Concilie van Nicea in het Sümelaklooster, Trabzon, Turkije
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Chronologie eerste millennium: De tiendagen-discussie hervatten?
A d Maas, Leende
In 2014 publiceerde Jeff van Hout zijn artikel De tien dagen-kwestie, een spel van seconden1 en in
2015 het vervolg Illig, Illig, geen me mijn drie dagen terug2. De redactie van SEMafoor besloot in
2016 om verdere discussie in verband met dit thema af te wachten tot het verschijnen van een nieuw
boek van Heribert Illig. Dat boek is enkele maanden geleden verschenen onder de titel Gregors
Kalenderkorrektur 1582. Cdsar, Nikaa und die papstliche Notlüge3. De tijd is nu gekomen om de
draad opnieuw op te pakken.
Vooraf moet ik wel stellen dat visies en stellingnamen van Illig beknopt samenvatten niet eenvoudig
is; je kunt namelijk in zijn stijl van schrijven veel niet weglaten. Een vertaling van zijn boek is beslist
nodig. Dat gaat ook gebeuren. Dan pas is bredere discussie echt mogelijk. In dit artikel gaat het om de
vraag naar de geldigheid van onze j arentelling. Dat is de bekende kwestie van 10 dagen - 13 dagen.
(13 dagen is ook 24 uur en 1 seconde). De bul Inter Gravissimas van 1582 houdt het op het overslaan
van 10 dagen in 1582, op een maatregel van het concilie Nicea om op 13 dagen uit te komen, en een
regeling voor de toekomst. Ik zal veel mogelijk aspecten weggelaten van equinoxen, van het bepalen
van de data van Pasen en maancycli.
Op het eerste gezicht lijkt de inhoudsopgave van het nieuwe boek van Heribert illig Gegrors
Kalenderkorrektur 1582 een bundeling van reeds gepubliceerde stukken te beloven - oude wijn in
nieuwe zakken - maar bij nadere raadpleging van het boek blijkt dat niet het geval te zijn. De meeste
hoofdstukken en paragrafen zijn voor mij uiteraard herkenbaar, omdat ik al 20 jaar lang alles van Illig
lees. Het nieuwe boek geeft een totaal-concept dat Illigs visie verdiept. Kern van de zaak is de
veronderstelde noodleugen van Gregorius en de wetenschappers / raadgevers om hem heen. Deze
noodleugen betreft de mededeling dat het Concilie van Nicea een kalendercorrectie doorvoerde.
Persoonlijke betrokkenheid
Omdat ik ook deelnemer ben aan deze discussie, wil ik graag vooraf mijn houding toelichten. Ik ben
niet bezig met het onderwerp omdat ik geloof in een zogenaamde fantoomtijd (=
fantoomgeschiedschrijving). Ik ben geen 'aanhanger'. Een chronologieprobleem is echter niet
onmogelijk in het eerste millennium en voor het begrijpen van bepaalde problemen zelfs een bruikbaar
inzicht. Mij gaat het eigenlijk om het aantonen (bewijzen) o f aannemelijk maken van een
• chronologieprobleem. Hebben we geschiedschrijving van geschiedenis die niet plaats gevonden heeft?
Is het mogelijk dat in dat millennium de geschiedenis van een bepaalde periode geconstrueerd is? Kun
je dat aantonen? O f andersom: kun je aantonen dat de chronologie van het eerste millennium niet
alleen 1000 jaren telt maar ook 1000 jaren historie omvat?
Het stellen van dergelijke vragen is vooral een gevolg van het lezen van de publicaties van Illig c.s.:
20 jaar Zeitensprünge en van zo'n 25 boeken uit die kring. De motivatie om actief te zijn inzake het
begrijpen van een mogelijk chronologieprobleem is de laatste jaren versterkt door een publicatie van
Hans-Erdman Korth4 en in bepaald opzicht het werk van Giovanni Camavale. In 2015 verscheen een
zeer opmerkelijk boek van Elisabeth de Moreau d'Andoy onder de titel Charlemagne, la contrehistoire5 bij uitgeverij Eldilivre in Saint-Denis. De kern van het betoog is dat er een gebied is tussen
Ravenna en Rome waar de Karolingers hun thuishaven hadden. Het gebied heet Piceno in de vallei
van de Chienti, dat volgens diverse bronnen Francia werd genoemd.
Hier lag het Aquisgrana van Karei de Grote, dat door Frederik Barbarossa eeuwen later 'verplaatst'
werd naar Aken. Opsteller van deze visie is Giovanni Camevale, Moreau neemt zijn argumenten en
aanwijzingen mee in haar verhaal. Tal van passages uit teksten passeren de revue, een aantal
deskundigen stemmen met de optie van Camevale en Moreau in, en er zijn veel archeologische
vondsten en bevindingen die de stelling (lijken) te ondersteunen. Dit geheel van inzichten moet
natuurlijk breder in de publiciteit gebracht worden en kan misschien verklaren waarom in ons deel van
Europa terecht tal van kanttekeningen gezet zijn bij de periode van de Karolingers, de echt duistere
eeuwen.

Ook het bestuderen van natuurwetenschappelijke dateringsmethoden hebben mij tot nu toe niet
overtuigd van de overbodigheid van het chronologie-onderzoek in de periode van het eerste
millennium. Naar mijn mening is er teveel sprake van (verborgen) cirkelredeneringen, teveel
modelmatigheid en een te grote rol van statistiek om het niet feitelijk bekende in te vullen, en verder
het belang van de laboratoria om zich te handhaven en de maatschappelijke druk om vondsten te
voorzien van 'objectieve' meting van ouderdom. Wachten op een publicatie die het dateren zo benadert
kan lang duren. Er zit weinig anders op dan zelf maar aan de slag te gaan. Minimaal al een goede zaak
om archeologen te helpen om de ondersteunende disciplines zelf te begrijpen.
Tot zover een verduidelijking van mijn betrokkenheid bij het eventuele chronologieprobleem in het
eerste millennium. Nu is er dit nieuwe boek van Heribert Illig. In dit artikel probeer ik na te gaan of er
werkelijk van een noodleugen sprake was. Ik zal eerst de grote lijn van de discussies in SEMafoor
aangeven, daarna ingaan op de genoemde twee artikelen van Jeff van Hout en tenslotte Illigs nieuwe
boek inhoudelijk waarderen. Voor veel lezers lijkt me deze volgorde het beste om over de noodleugen
mee te kunnen denken.
Terugblik
Tussen 45 v. Chr. en 1582 n. Chr. liep de kalender zo'n 13 dagen voor op de duur van de werkelijk
omgang van de aarde rond de zon: 1 dag per 128 jaar. 1627 gedeeld doorl28 komt uit op 13 dagen,
ook al komt men rekenkundig tussén 12 en 13 uit. Dat er naast de astronomische equinox ook een
burgerlijke en kerkelijke gehanteerd kon worden en werd is een feit dat echter niet meteen terzake doet
in het chronologie-onderzoek maar wel voor verwarring kan zorgen. Dat een vrijwel algemene
invoering van de kalendermaatregel van 1582 450 jaar tijd nodig had is een belangrijke
geschiedschrijving apart.
In SEMafoor van februari 2014 publiceerde ik met medewerking van Guy Lavigne en van Geard
Lambregts het artikel De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium6. In feite ging
dit stuk over de bul Inter Gravissimas. Het overslaan van 10 dagen in (of na) 1582 is geen punt van
discussie want de juiste astronomische equinoxdatum moest gerealiseerd worden: 11 maart werd 21
maart. Maar wat het vaststellen van een juiste jarentelling betreft waren er geen 10 maar 13 dagen
teveel, tenminste als men ervan uitgaat dat het 1627 jaren betrof was en dat niet eerder toch 3 dagen in
de kalender geschrapt waren. Sommigen lezen de bul zo dat het concilie van Nicea het probleem van
die 3 dagen oploste. Dat had in theorie bijvoorbeeld gekund door 17 maart 325 om de zetten in 21
maart. Daar is echter geen bewijs en geen aanwijzing voor, zoals Illig in zijn nieuwe boek (weer)
•betoogt. Er zijn verschillende andere mogelijkheden genoemd van / via het concilie Nicea, maar ook
daarvoor geldt dat het om veronderstellingen gaat.
Nu zegt de bul in de passage over de schrikkeldagen van de eeuwjaren ook dat deze voortaan een
schrikkeldag moeten houden als het eeuwjaar getal deelbaar is door 400 met een heel getal als
uitkomst. Van de eeuwjaren zegt de bul: "hoewel het tot op heden immer schrikkeljaren waren". Op
een andere plaats: "de drie dagen die niet meer ingelast worden tijdens elke periode van 400 jaar".
Nemen we dat serieus dan zegt de bul dat er in 1582 16 - 3 = 13 schrikkeldagen teveel zijn geweest,
dus 16 eeuwdagen minus de dagen in de eeuwjaren van 400, 800 en 1200. 13 eeuwdagen teveel in de
kalender waren ten onrechte opgenomen in de kalender. Ik ga er nu maar van uit dat het 10-dagenequinox-herstel van 1582 samenvalt met het teveel van 10 schrikkeldagen. Maar ook zo geredeneerd,
blijven er 3 dagen zweven.
Dat is een fundamenteel punt in de chronologie-discussie. Heribert Illig zegt eigenlijk dat de 10 dagen
in 1582 voldoende zijn als je accepteert dat we enkele eeuwen geschiedenisschrijving teveel hebben.
In 1582 was het dan laten we maar zeggen 1282. Het overslaan van 13 dagen was nodig om te
voorkomen dat onze jarentelling een onzekere zaak zou worden. De bul voldeed daar duidelijk aan
met de 10-dagen-sprong in o f na 1582 maar onduidelijk met de verwijzing naar het concilie. Ook in
zijn nieuwe boek bestrijdt Illig dat Nicea de kalender met 3 dagen corrigeerde. Naast zijn onderzoek 1.
naar de (on)betrouwbaarheid en het vervalsen van historische documenten en 2. de discrepantie tussen
schriftelijke bronnen en archeologische vondsten en bevindingen was 3. de 13-10-dagen kwestie voor
Illig een belangrijke poot onder zijn visie op de chronologie van het eerste millennium.

Je kunt ook stellen dat de paus uiteraard op de geldigheid van 1582 moest uitkomen volgens de traditie
van het Christelijke tellen van de jaren en dat hij zich geen 'chronologiesprong' kon en wenste te
permitteren. Daarom werd de 'mythe van Nicea' erbij gehaald. Met chronologiesprong bedoel ik
natuurlijk niet dat in het verloop van de tijd geschrapt kan worden maar wel dat een geconstrueerde
periode in de geschiedschrijving ingevoegd werd. De paus had er kennelijk alle belang bij om dat
buiten beeld te houden. Om 1582 jaren vol te houden moest hij wel met een Nicea-optie komen, op
zichzelf een handige keuze, dat wel. Het concilie van Constantijn. Hoogwaardiger kan niet. De paus
kon niet anders.
Kun je het overslaan / schrappen van 3 van de 13 dagen niet bewijzen dan is het wetenschappelijk
gezien niet onredelijk om ervan uit te gaan dat 10 dagen ook genoeg was vanuit het oogpunt van de
jarentelling en dat sinds Caesar dus ongeveer 1300 jaren waren verstreken. Ik benadruk nogmaals dat
we van 13 dagen kunnen spreken juist omdat we uitgaan van de geldigheid van onze jarentelling vanaf
Caesars kalenderhervorming, namelijk 1627:128 = 12,7 = 13 dagen. Dat is dus het werken met een
vooronderstelling. Ik kan de kwestie ook anders benaderen: kun je bewijzen dat er sinds Caesar in
1582 werkelijk 1627 jaren waren gepasseerd? Zo ja, dan staat Illig's theorie buiten spel. Is dat gebeurd
in de artikelen van Jeff van Hout?
Benadering van Jeff van Hout
"In alle artikelen over de 10 dagen-kwestie die de laatste tijd in SEMafoor zijn verschenen is men
steeds uitgegaan van de hedendaagse lengte van het tropische jaar en heeft men stilzwijgend
aangenomen dat die waarde zondér meer gebruikt mag worden voor tijdperken ver in het verleden. Dat
is niet juist en het bijbehorende rekenwerk over de verschillen tussen het tropisch jaar en het
gemiddelde jaar in de Juliaanse kalender moet genuanceerder", stelt Jeff van Hout. Dit is beslist een
ware vaststelling; de vraag is alleen of die ertoe doet. Zitten er tussen de kalenderingreep van Caesar
en 1598 geen 13 dagen (12 met een plusje is al genoeg) of is de regel van 128 jaren = 1 dagen niet
meer geldig? Deze vragen zijn van belang in verband met de 3 dagen die Jeff van Illig terug wil
hebben.
Met behulp van de planetaire theorie VSOP kunnen we de astronomische duur van jaren uit het (verre)
verleden onberispelijk berekenen, neemt Jeff aan, maar omdat die berekening te ingewikkeld is, neemt
hij zijn toevlucht tot het IMCCE, waarin de meest betrouwbare tijdstippen van de lente-equinox
opgezocht kunnen worden voor de jaartallen -4000 t/m 25 007. Uitgaande van zo vastgestelde lenteequinoxen van 45 v.Chr. en 1562 (1257) levert dat niet een 'terug wandeling' op van 13 dagenverschil
maar van 12 dagen. De berekening van 13 dagen, is te eenvoudig gebleven, constateert Jeff van Hout.
Ik kan natuurlijk niet echt zelf nagaan of dit verschil klopt, maar ik wil het best aannemen. Een klein
beetje meer en we hebben toch 13 dagen. Van Hout wijst zelf op het probleem van de rotatiesnelheid
van de aard, het delta-T-probleem dat kennelijk best wat reserve toestaat. De vraag is of de nieuwe
berekening inderdaad de oude 13-dagen-berekening (1627:128) onderuit haalt. Dat is volgens mij niet
het geval. De nieuwe secuurdere berekening is wellicht beter maar historisch niet relevant als het om
jarentelling gaat. De bevinding van 13 dagen blijft in stand.
Laten we echter toch maar eens uitgaan van 12 dagen. Als Illig gelijk zou hebben met zijn
zogenaamde fantoomtijd dan hebben we het conform Jeff niet over 297 jaar maar tenminste over 256
(2 maal 128). Jef noemt dit: een veel kortere fantoomtijd. Volgens mij is het een futiliteit. Als Jeff van
Hout 3 dagen (rekenkundig tussen 2 en 3 dagen) terug wil hebben van Illig dan bedoelt hij eigenlijk
dat Illig moet geloven en beloven dat Nicea 3 dagen corrigeerde. Wat de bul hierover zegt zou gewoon
een historisch feit zijn, zij het een erg vaag. Hier ligt waarschijnlijk het kernpunt van de
chronologiediscussie. De kwestie van '13-12-10 dagen' isoleren van de hiervoor genoemde zorgen om
de betrouwbaarheid van de geschiedenis van de Vroege Middeleeuwen, vooral de periode van de
Karolingers, is naar mijn mening een reductie in de bestudering van een (mogelijk)
chronologieprobleem.
Jeff citeert enkele teksten die indirect zouden ondersteunen dat Nicea een kalendercorrectie-ondemam;
Illig ziet deze teksten uiteraard anders; daarom zal ik ze in de volgende paragraaf nagaan.
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Benadering van H eribert Illig
Het nieuwe boek van Illig kun je zien als een dieper gravende herhaling van zijn eerder gepubliceerde
standpunten Ik citeer de titels van de hoofdstukken van Gregors Kalenderkorrektur1582 om een
indruk van de inhoud te geven: lm Kreise der Kalenderkenner, Der direkte Weg zum Konzil van
Nikaa, Casars Kalenderreform, Augustus und sein Schattenmesser, Zeitzeugen Columella und Plinius,
Die Gregorianische Kalenderkorrektur, Die Thesen vom erfundenen Mittelalter, Mediavisten in
Erklarungsnot en Astronomische Appendices, Literatur en Register. Ik beperk me nu zoveel mogelijk
tot de 10-13-dagen-kwestie.
Jeff van Hout behandelt drie teksten die de Nicea-ingreep lijken te ondersteunen. Als eerste bron
wordt vermeld de Kerkgeschiedenis van Socrates Scholasticus (439), een werk bestaande uit zeven
boeken die de periode van 305 tot 439 behandelen, zoals de tekst van een brief die door het Concilie
van Nicea geschreven zou zijn aan de christenen van Egypte, Libië en Pentapolis. Die passsage
handelt echter alleen over de data van het Christelijke en Joodse Paasfeest en niet over een
kalendercorrectie. Nicea nam besluiten in verband met de paasdatum daarover zijn er vanzelfsprekend
tal van berichten verstuurd om de besluiten uit te leggen.
De tweede bron is de Vita Constantini van Eusebius van Caesarea (ca. 263 - ca. 339). Boek 3 van deze
in het Grieks geschreven vita bevat het enige echt contemporaine verslag van het eerste concilie van
Nicaea. Als bisschop van Caesarea (de stad van de keizer) was Eusebius zelf een prominente
deelnemer. In het bewuste werk heeft Eusebius een brief opgenomen die keizer Constantijn na het
concilie van Nicea aan alle kerkleiders schreef om hen op de hoogte te brengen van de besluiten. Ook
hier is sprake van een paasdatum-uitleg en niet van een kalendercorrectie. Constantijn wenste
eenzelfde Pasendatum in Oost en West.
Deze twee bronnen staan hetzelfde vermeld in het nieuwe boek van Illig: het gaat om voordrachten
van Oflaf Ledersen die hij in 1982 in het Vaticaan hield bij de herdenking dat Gregorius' correctie 500
jaar geleden zijn beslag kreeg. De passages zijn bedoeld om aan het Concilie van Nicea ook uitspraken
toe te kennen aan over een kalendercorrectie. De beschouwing die Illig hieraan wijdt, is gebaseerd op
de directe Nicea-onderzoeksliteratuur en het actuele onderzoek in de Vaticaan-archieven van Wemer
Frank (Eichstatt). Nicea ging over de veroordeling van de leer van Arius (ongetwijfeld tot voldoening
van voorzitter Constantijn) en over een aanbeveling voor een gezamenlijke christelijke paasdatum. Op
het concilie was de bisschop van Rome niet aanwezig.
Vervolgens voert Jeff de paastabellen van Dionysius Exiguus (omstreeks 525) op met als 'bijproduct'
de christelijke jaartelling, gebaseerd op de datum van de incarnatie van Jezus. Jeff laat sommige
'relevante' passages buiten beschouwing, maar ik denk dat we te maken hebben met vragen naar het
waarom en wanneer van het begin van onze jarentelling. Illig schenkt veel aandacht aan het werk van
Dionysius wat betreft de Paasdatumtabellen en uiteraard ook aan het tellen van de jaren vanaf
Christus. De vervolgingen van Diocletianus moesten grondig afgestraft worden. Men wilde niet vanaf
het begin van zijn regering beginnen met het tellen van de jaren. De wens om te tellen vanaf
Jezus'geboorte was er veel eerder. Filocalus dateerde zijn werk Chorograph von 354 al in jaren na
deze geboorte. Bekende discussies zijn: de vraag of die werkelijk plaats vond op de eerste dag van het
jaar 1, de kwestie van de ster van Betlehem en de vraag of het niet beter was om de telling te starten
bij het sterven van Jezus.
Illig zou volgens Jeff, moeten bewijzen dat de uitspraak van Plinius de Oudere dat het lente-equinox in
de tijd van Caesar niet op 25 maart viel, maar op 21 maart. Dat doet Illig in zijn nieuwe boek
afdoende. Caesar volgde de Alexandrijnse deskundigen (zoals Sosigenes) en niet een eventuele lokale
traditie in Rome. Als de echte equinox geldt bij Caesar 21 maart. De civiele equinox viel toen
mogelijk op 25 maart. Maar dat is alleen administratief van belang, behalve als 22, 23 en 24 maart
overgeslagen zouden zijn. O f een andere gang van zaken. Maar waarom? Het Concilie corrigeerde
schijnbaar een lente-equinox-datum, maar de bul moest die suggestie wel doen en staande houden.
Jeff van Hout heeft ook een passage over de Almagest van Ptolemeüs. Daar kunnen we naar mijn
mening niets mee. Ptolemeüs hanteert een opvallend onnauwkeurige berekening van het tropische jaar,
volgens Illig. Dat komt waarschijnlijk, net als bij bepaalde geografische gegevens, omdat hij
observaties van anderen overnam en over moest nemen. Maar de discussie over de Almagest moet

toch ook geparkeerd worden om dat de status van de tekst ongewis is. Vooral Jan Beaufort8, die ook
een artikel publiceerde in SEMafoor, heeft daar jarenlang onderzoek naar gedaan. Zijn bevindingen
zouden eerst maar eens bestudeerd moeten worden.
Een ander punt is dat Jeff van Hout aan de orde stelt, is dat Illig met het zogenaamde Horlogium van
Augustus de lente-equinox van 45 v. Chr. op 21 maart probeert te onderbouwen. 'Probeert' is echter
een wat zwakke kwalificatie voor de wijze waarop Illig deze archeologenstrijd in zijn nieuwe boek
zeer uitvoerig beschrijft9. In de jaren 1979-1997 vond archeologisch onderzoek plaats op de plaats
waar hij gestaan had; van de obslisk kon de schaduw gemeten kon en werd. Een hevige strijd vond
plaats over de vraag o f het herfst-equinoctium op 23 september samenviel met de verjaardag van
Augustus. Dat zou dan ook staan voor de lente-equinox op 21 maart. En dat was riskant voor de
suggestie uit de bul van 1582 over wat de vaders van het concilie van Nicea gedaan zouden hebben .
Illig laat naar mijn mening overtuigend zien hoe dit onderzoek ideologisch doordrenkt was. De bul
moest bevestigend bejegend worden wilde je als historicus/archeoloog mee blijven tellen...
Jeff van Hout citeert uitvoering uit de Compendium, dat wil zeggen uit het werk van Aloysius Lilius
dat diende een aantal gezichtspunten, zienswijzen en maatregelen te toetsen in een grote kring van
katholiele deskundigen. Voorbereidingswerk van hoge kwaliteit, maar op zichzelf voor ons geen
nieuws omdat we bul kennen. Het lange en zeer boeiende citaat dat Jeff aan het Compendium ontleent,
bevestigt een verschuiving van 13 dagen, beaamt de aanname van de correctie van Nicea, en adviseert
tot het overslaan van 10 dagen in 1582. Dit alles in een context van overwegingen en afwegingen.
Besluit
Ik benader de kwestie van de kalender-correctie mogelijk te kort door de bocht: het gaat om 13 dagen,
van 10 weten we waar ze gebleven zijn en van 3 niet. Ik tel ook niet in seconden, minuten of uren,
maar in dagen, omdat een correctie niet anders uit te voeren is. Volgens mij zijn beschouwingen over
de datum van de lente-equinox zeer relevant om de datum van Pasen vast te stellen, maar alleen dan
relevant voor de kwestie van de jarentelling als het ook gaat over het passeren van een datum of meer
data: het weglaten van een dag o f meerdere dagen. I
De suggestie dat het werken met seconden een nieuw zicht op het door Illig c.s. opgemerkte
chronologieprobleem geeft is volgens mij niet waargemaakt. Of je wel of niet 'gelooft' in een stuk
fantoomgeschiedenis is niet terzake als het gaat om de vraag of Illigs theorie objectief weerlegd is. En
zolang we dat beamen o f moeten beamen is het boek van deze discussie niet gesloten en krijgt
discussie over dit onderwerp het voordeel van de twijfel.
De vertaling van het nieuwe boek is een goed middel voor verder zoeken en onderzoeken. In het boek
staan verder nog enkele boeiende teksten die hiervoor niet aan de orde kwamen. Hetzelfde kan gezegd
worden van een ander boek van Illig dat onlangs is verschenen10: Des Kaisers leeres Bücherbrett
(2017). Karei las niets, want hij was er niet, of.... hij zat in Francia in Italië te studeren.
1 Jeff van Hout, De 10 dagen-kwestie, een spel van seconden, SEMafoor 15.3j (2014)
2 Jeff van Hout, Illig, Illig, g e e f me mijn drie dagen terug, SEMafoor 16.1 (2015)
3 H. Illig, Gregors Kalenderkorrektur 1582. Casar, Nikaa und die papstliche Notlüge, GrSfelfing 2019
4 Hans-Ermann Korth, D er gröfite Irrtum der Weltgeschichte, 2013; zie SEMafoor mei 2017: Conventionele
chronologie en herziene chronologie Natuurkundige Hans-Erdmann Korth sluit aan bij Isaac Newton.z.p.
2013
5 Elisabeth de Moreau d’Andoy, Charlemagne, la contre-histoire, Saint-Denis 2015; in SEMafoor 17.4 werd
aan deze theorie al aandacht besteed via een artikel van de historicus Hans Vogel.
6 Ad Maas met medewerking van Guy Lavigne en van Geard Lambregts, D e 10-dagen-kwestie en de
chronologie van het eerste millennium, SEMafoor februari 2014
7 De astronomische lente-equinoxen zijn natuurlijk niet vastgesteld door metingen in 1627 jaren.
8 Jan Beaufort, Was Claudius Ptolemeus een bedrieger? Een astronomisch argument voor de "fantoomtijd"these van Heribert Illig, SEMafoor 2002, nr. 3
9 Zie 3, p. 45 tot 80
10 H. Illig, Des Kaisers leeres Bücherbrett. Wet bewahrte das Antike Erbe?, Grafelfing 2017
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Het gat in de geschiedenis van Breda
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R o m ein se tijd : Breda inheem s
bevolkt
Nu dan de kwestie van de continue
bew oning op o f nabij de plaats van
Breda. Er is waarschijnlijk een zekere
continuïteit op de Steenakker nabij
de stad Breda in de Ijzertijd, Rom ein
se tijd en d é M erovingische tijd ( zeg
m aar to t in de zevende eeuw n.Chr.)
In de Romeinse tijd (eerste, tw eede
en derde e eu w ) is er - zoals bijna

De ontwikkelde Binnenhavenstad Breda. Daarvoor Vinkingenburcht?8
BREDA - Is Breda de oudste neder
zettin g van ons land? Is deze locatie
al z o ’n 3 0 0 0 to t 3 5 0 0 ja a r
bew oond? Een artikel in h e t A rcheo
logisch M a g a zin e (van a u g u s tu s /
septem ber 2 0 0 2 ) heeft als kop: Bre
da al 3 5 0 0 ja a r in trek als w o o n 
plaats. M a a r de vlag d ekt de lading
niet o m dat h e t verhaal vo o rn a m elijk
gaat over b ew o n in g op de Em erakker, Steenakker, H u ifak k er en M o s k es in de R om einse tijd . M o e t naast
het 7 5 0 -ja rig bestaan van d e stad
ook het 3 5 0 0 -ja rig bestaan van de
nederzetting gevierd w o rden? H e t
eerste feest is terecht, m aar de over
de m og elijkh eid van het tw e e d e
m oet nog eens g o e d n a g ed ac h t
w orden. Kernpunt daarbij is o f er
sprake is van een 3 5 0 0 - ja rig e con
tin u ïte it in de bew oning.
D o o r A d M a a s te H e e ze -L e e n d e
In het jubileum jaar 2 0 0 2 h e eft BN
De Stem een interessante serie a rti
kelen gebracht o ver de vro eg e
geschiedenis van de stad. Prettig
leesbare artikelen, w einig inhoudelij
ke fouten en m e t voldoende kritische
distantie geschreven. En die distantie
is ook nodig. Thom as Ernst van
Goor, die in 1 7 4 4 de geschiedenis
van Breda en van het graafschap
Strijen publiceerde, is een interessan
te bron m aar ook een bron die te ru g 
houdend en zo rg v u ld ig g e b ru ik t
m oet w orden en Leo Nierse doet
dat.

De valse akte van Piggen
Alvorens een visie te geven op een
verondersteld continu Breda v an a f
de Romeinse tijd (?), geef ik eerst
een voorbeeld van een m ythe die
direct m et Breda te m aken heeft. H e t
betreft de oorkonde van 9 9 2 w aarin
gravin Hilsundis van Strijen o nder
m eer de kerken van Strijen en G eertruidenberg, boerderijen in Gilze en
Baarle en het slot Sprundelheym aan
de abdij van Thorn schenkt. H et gaat
absoluut om een valse akte en dat
g e e ft het O o rk o n d e n b o e k van
N oord-Brabant deel 2 (2 0 0 0 ) ook
duidelijk aan. Er zijn 31 afschriften
van bekend w aarvan de oudste die
bew aard is geb leven van 1 6 4 0
dateert. Pas op het einde van de zes
tiende eeuw w o rd t van de akte en
van een graafschap Strijen vo o r het
eerst m elding g e m aa kt in Breda.
D aar is de vervalsing g e m aa kt
waarschijnlijk door M ichiel Piggen ,
griffier van W illem van O ranje. W il
lem liet M ichiel gebieden bedenken
w aar hij rechten op kon doen gelden
en zo w erd het graafschap Strijen
geponeerd. H et graafschap Strijen
heeft nooit bestaan. In het vervalsen
m aakte Piggen ook nog prachtige,
w a n t voor ons leerzam e fouten. H et
kasteel Sprundelheym bijvoorbeeld
situeerde hij aan de " M e rb e tta ", en
daarm ede m oest dan M e rw e d e
bedoeld w orden. Hij schreef echter
uit een oudere oorkonde "M e rb e cca' verkeerd over en dat slaat w e l
licht op M eerb eke in W e s t- V laanderen.

o v e ra M n dhzé~streken- een nogal
dichte bew oning. N iet van Rom ei
nen m aar van een inheemse bevol
king in de Romeinse tijd. In Breda en
om geving is er geen echt Romeinse
b e w o n in g . D aa rvo o r m oeten w e
misschien in Hoogeloon en Oirschot
zijn. N a de Romeinse tijd (vanaf circa
3 0 0 n. Chr.) is er een zeer geringe
bevolking die langzaam w a t to e 
neem t in de volgende eeuw en . Bre
dase archeologen m enen dat in de
vierde e eu w Overijsselse Germanen
in “Breda" arriveren, en dat is beslist
een standpunt dat in het kader van
de hypothese van de Volksverhuizin
gen om enige toelichting vraagt. Als
ze van over de IJssel kwam en dan
w aren het in elk geval Germ anen
van bijna Duits fabrikaat. In de zesde
en zevende eeuw kan de bevolking
best w a t to egenom en zijn ( dat ziet
m en ook op veel plaatsen in ons
land); er zijn elders nogal w a t M e ro 
vingische grafvelden gevonden. Als
m en een grafveld van 2 0 0 graven
vindt m e t bijvoorbeeld een bestaanstermijn van 1 0 0 jaar, dan lijkt dat
gew eldig m aar strikt genom en stelt
het w a t bevolkingsaantal b e tre ft
w einig voor. D e periode vanaf de
zevende eeuw to t ongeveer het jaar
J 10,0 is ip Breda duister, en de-w eini
ge vondsten uit die periode zijn niet
te duiden als bewijzen van continue
bew oning. D it noem ik het gat van
Breda. D it is niet een bijzonder ken
m erk van Breda. H et gaat om een
periode (van de zevende to t in de
-tiende e eu w ) die in veel landen en
streken duister en zeer vondstarm is.
De fervente m useum bezoeker w eet
d a t m aar al te goed.
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Spookkasteel m isschien V ik in g e n b urgt
H e t Bredase gat w o rd t gedicht (en
d a t is ook gebruikelijk) door V ik in 
gen en N oorm annen o p te voeren.
H e t m erkw aardige daaraan is d a t de
verhalen sterk zijn en d a t de v o n d 
sten ontbreken. Ik citeer even uit de
m eest onverdachte bron die w e in
Nederland hebben: Archeologie van
m iddeleeuws N ederland, uitgegeven
door het Rijksmuseum voor O u d h e 
den in Leiden. Daarin staat h e t v o l
gende: "O verigens is van invallen o f
de aanw ezigheid van Vikingen in
Nederland archeologisch gezien w e i
nig te merken. Enkele rinew alb urchte n in Zeeland (O ost-Souburg, M id 
delb urg, D o m b u rg ) zijn m o g e lijk
aangelegd om de bewoners tegen
aanvallen te beschermen. O o k is er
een aantal losse vondsten gedaan
die m et V ikin g e n in v e rb a n d
ge b ra ch t kunnen w o rd e n . M a a r
m eer is er niet, in tegenstelling to t
bijvoorbeeld het oosten van Enge
land, dat de Vikingen regelm atig op
hun strooptochten ‘bezochten’ . Een
aantal van hen vestigde zich daar
■uiteindelijk , verm engde zich m et de
lokale bevolking, en liet sporen ach
ter, vooral in de geografische nam en,
in de Engelse taal en natuurlijk in de
grond." O o k in Breda en o m g evin g
is to t nu toe nog niets u it deze perio
de gevonden. Toch is er best een
kans dat Breda in feite een V ikin g e n 
nederzetting was. De tochten van
Vikingen in België en Frankrijk, en
vooral ook hun o p b o uw ende activi
teiten, zijn beschreven in het boek
D e Vikingen bij O n s (van de G entse
historicus M arcel M e std ag h ), w a a r
van over enige m aanden een n ieu w e
uitgave verschijnt. Breda k o m t zeker
in aanm erking als m ogelijke vesti
gingslocatie van V ikin g e n . D e z e
hypothese is reeds in 1 9 8 8 naar
voren gebracht door de am ateur-historicus A . Laarhoven uit H elm ond
die ook een rom an over deze situatie
heeft gepubliceerd. H et door de Bre
dase archeologen gezochte eerste
kasteel van Breda ( het zogenaam de
spookkasteel) kan heel goed een
soort V ikingenburgt gew eest zijn,
zoals die door Laarhoven beschreven
is.

Het Baroniemonument.

Baroniem onum ent: een verzonnen
traditie
Aannem elijk lijkt daarom voorlopig
het volgende: in de achtste, negende
en tiende eeuw is er geen continuï
teit in de bew oning iri de regio Breda
aantoonbaar, m aar het kan zijn dat
in de tiende eeuw Vikingen o f een
groep mensen die zo genoem d w erd
zich aan de Brede A a gevestigd
heeft. N iet m eer historie proclam e
ren dan redelijk te beargum enteren
is, lijkt verstandig. Breda kan zich
niet perm itteren de m ythe te schep
pen van een stad die al drie m illennia
zou bestaan. H e t in 1 9 0 5 d o o r
koningin W ilhelm ina onthulde Baro
n iem o n u m en t in h e t V alkenb erg
m o e t d aarvo o r o n b ed o eld w a a r
schuwen. D it m onum ent is nam elijk
een duidelijk voorbeeld van verzon
nen traditie en geschiedenisverval
sing. H et m onum ent diende om Bre
da als baronie te presenteren, terwijl
deze baronie al eeuw enlang niet
m eer bestond. Een oude situatie
w erd gebruikt om een aantrekkelijke
Nassau- regio voor te spiegelen, m et
alle economische voordelen vandien.
O p het m onum ent staan wapens
van gem eenten die voorheen nooit
to t de baronie hebben behoord. U it
de lijst van de heren van Breda is Jan
van Nassau (1 6 3 0 -1 6 3 7 ) w eg g ela
ten. Hij was nam elijk katholiek en
dat m aakte hem in de ogen van de
oprichters ongeschikt voor een ver
m elding als lid van ons vorstenhuis.
Zijn graf kunt u nu bew onderen in
Diest. M a a r de m anipulatie m et het
begrip "Baronie van Breda" honderd
jaar geleden heeft alles bij elkaar
toch aardig gew erkt. O o k al klopt
een historisch verhaal niet, dan kan
het toch nog wel nut hebben.

n

Literatuur
1. M ,. D illo e.a., O o rk o n d e n b o e k
van N o o rd -B ra b a n t, d e e l 2: D e heer
* lijk h e d e n B reda en B ergen o p zoom ,
D en H aag 2 00 0
2. A. Laarhoven, B ijd ra g e to t de
vroegste geschie de nis van S tad en
L a n d van B reda en o m ge vin g, H e l
m o n d 1988
3. A. L aa rh oven , H e t o ntsta a n van
de E nig h e van O is te rw ijk , H e lm o n d
1 99 5
4. A. L aarhoven, p e rio d e 6 0 0 - 1250,
H e lm o n d 1 9 9 7 , L o th a rik e in de
vro eg e M id d e le e u w e n
5. L. N ierse. H isto ris ch Schetsboek,
a rtik e le n w w w . b n d e s te m .n l
6. M . M e std a g h , De V ik in g e n b ij
ons, C e n t 1 9 8 9
7.
N o o rd -B ra b a n ts
H is to ris c h
N ie u w s b la d van d e ce m b e r 1 99 9 en
ju t i 2 0 0 0
8. H. O o sterve en , Breda a l 3 5 0 0 ja a r
in tre k a ls w o o n p la a ts, A rc h e o lo 
gisch M a g a z in e a u g u s tu s / sep tem 
b er 2002
9. A. P ed d em o rs en A. C arm iggelt,
A rc h e o lo g ie
van
m id d e le e u w s
N e d e rla n d , A m s te rd a m 1 99 3
10. S E M afoor, T ijd s c h rift o v e r h e t
eerste m ille n n iu m , H o f 6, 4 8 5 4 A l
B avel, tel. 0 1 6 1 - 4 3 4 1 1 0

*

34
2

ó

o

z

Tilburg in het eerste
millennium?
Ad Maas, Heeze-Leende
Was er al een plaats of nederzetting
Tilburg vóór het jaar 1000? Deze vraag is
weer actueel door het verschijnen van
enkele belangrijke boeken over de
geschiedenis van Tilburg, De schrijvers
van het kloeke boek Tilburg. Stad met een
levend verleden lijken een bevestigend
antwoord te willen geven. De wens lijkt
echter ook nu de vader van de gedachte.
Er is een stevige kans dat Tilburg in het
eerste millennium een mythe is. Laten we
een stuk (verondersteld) levend verleden
van Tilburg eens volgen. En uitkomen bij
een interessante fatale vergissing.
Burgemeester Johan Stekelenburg stelt in
zijn Voorwoord dat het verleden veel
verklaringen voor het heden biedt, en dat
is minimaal een aansporing om dat
verleden dan ook objectief te
onderzoeken. Maar dat valt voor het
eerste millennium niet mee. Dat laten de
auteurs van het boek in de inleiding en
verantwoording duidelijk merken. Het is
namelijk niet gelukt -zeggen ze - om de
vondsten die gedaan zijn, met voldoende
zékerheid in relatie te brengen tot de
geschreven bronnen uit de Middeleeuwen.
(En met de vondsten die niet gedaan zijn
zal dat zeker niet lukken.) “De oudste
geschreven bron dateert van 709”, wordt
beweerd. Nauwkeurig gesteld gaat het om
het volgende: er is een tekst van rond
1200 (misschien een kopie van een
oudere tekst maar dat weten we niet)
waarin gezegd wordt dat er in een zekere
plaats Tilliburgis een bepaalde
overeenkomst gesloten werd. De bron
dateert dus niet van 709 maar is vijf
eeuwen jonger. Over ons Tilburg weten wij
vóór 1150 niets, noch via oude teksten
noch via archeologische vondsten. Nico
Arts brengt in het hoofdstuk over
archeologische vondsten vooral een
overzicht van de archeologie in de regio
en de provincie en geeft geen enkele

aanwijzing dat Tilburg vóór het jaar 1000
een woonplaats was.
Leo Adriaenssen gaat er in zijn bijdragen
zonder meer vanuit dat het genoemde
Tilliburgis inderdaad Tilburg is. Veel
voorzichtiger en terughoudender stelt
Lauran Toorians zich op die zijn hoofdstuk
ais volgt begint: “De manier waarop
Tilburg de geschreven geschiedenis
binnenkomt, lijkt op een soort hink-stapsprong. Het begint met een oorkonde die
in 709 werd opgesteld “in de Tilburgen”.
Daarna volgt een lange sprong van enkele
eeuwen waarin het opnieuw volkomen stil
is, om vervolgens hinkelend de dertiende
eeuw te bereiken. Pas dan worden de
bronnen tairijker en kunnen we gaan
proberen de geschiedenis stap voor stap
te volgen”. Of die oorkonde inderdaad uit
709 stamt, is een kwestie van goed geloof,
en interessant is dat Tilliburgis vertaald
wordt met de woorden “deTilburgen”.
Die vertaling suggereert dan er minstens
twee Tilburgen gelegen moeten hebben
rond 700, en dat lijkt wat al te fantasierijk;
er is immers totaal niets gevonden van
enigerlei woonplaats in die periode.
De vertaling van Tilliburgis in “de
Tilburgen” kan de bron zijn van een mythe.
In de twaalfde eeuw zijn er namelijk twee
namen in de teksten te vinden: OostTilburg en West-Tilburg. Toorians zegt
hierover terecht dat er vaak een verband
is gezocht met “de latere tweedeling
tussen Oost-Tilburg/Oisterwijk en WestTilburg/Tilburg”. Inderdaad: een latere
tweedeling. Het Tilliburgis dat op een
situatie rond 700 zou slaan heeft
waarschijnlijk niets te maken met een
situatie rond 1200. Daar komt nog het
volgende bij. Er is wel overeenstemming
over de gedachte dat het begin van
Tilburg richting Oisterwijk ligt: het
zogenaamde "Oost-Tilburg”. Raar is wel
dat mensen die zich ergens vestigen
meteen zouden gaan denken en praten in
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termen van de windstreken. Waarschijnlijk
is het zo ook niet gegaan.
De eerste vestigingsplaats is niet OostTilburg geweest maar Oostilburg (de burg
van Oostil of Otsil) en deze burg is
waarschijnlijk rond het jaar 1000 nabij het
huidige Oisterwijk (mogelijk ten westen
van het Kerkeind) aangelegd. Veel kans
dat het “Westbrabantse” Vikingen waren of
afstammelingen daarvan. Er is het
voornemen bij de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek om een
opgraving te doen zodra dat mogelijk of
nodig is. De naam Oostilburg werd na
enige tijd opgevat als Oost-Tilburg en toen
was de naam van de parochie een eind
naar het westen (West-Tilburg) ook voor
de hand liggend en begrijpelijk. Deze
interpretatie lijkt veel logischer.

(Westrik) was (Hilvarenbeek) en een
Sondervick (= Zuiderwijk = Veldhoven)
maar onder meer de Oirschotse
kerkhistoricus J. Lijten betoogde
herhaaldelijk dat deze laatste twee namen
begrepen moeten worden vanuit Oirschot.
Blijven we mooi zitten met de naam
Oisterwijk en Noorderwijk kunnen we niet
vinden, als het al bestaan zou hebben. De
discussie gaat nog lang voort.
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Praten over de Tilburgen kan eigenlijk pas
ver na het jaar 1000. Stel nu dat de
vertaling van Tilliburgis in “de Tilburgen”
toch juist is, dan toont dat niet aan dat er
vóór het jaar 1000 al twee Tilburgen
(Tilliburgis) waren, maar het toont wel aan
dat de schrijver van de tekst rond 1200
wist dat er twee parochies waren met de
namen Oost-Tilburg en West-Tilburg
(Westtillborch in 1232) en toen de naam
“Tilliburgis anno 709” op deze namen
toepaste. Hij paste zich aan de hem
bekende geografische situatie aan. Waar
het echte Tilliburgis rond 700 gelegen
heeft, weten we niet. Er zijn in Noordwest
Frankrijk en Zuidwest-België enige
toponiemen die daarvoor in aanmerking
kunnen komen, onder meer een
nederzetting Tilleborg die nabij Kortrijk
heeft gelegen.
Toorians denkt dat het woorddeel "tilli” van
Frankische oorsprong is en dat het “nieuw
gewonnen land, ontginning” betekent; een
andere veronderstelling dat het woord
voortkomt uit de taal van de zeevolkeren
en dat het slaat op wonen en verblijven
(vergelijk duiventil), en dan betekent
Tilburg gewoon “woonburg”. Met de
discussie over de namen Oost-Tilburg en
West-Tilburg hangt ook meteen samen
het onderzoek naar de namen
Oostelbeers en Westelbeers. De naam
Oisterwijk roept ook andere namen op.
Het staat vast dat er een Westerwijk
M M
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Raadsels van Geertruidenberg
A d Maas, Leende

“Want iedereen heeft zijn eigen vaak verdraaide idee van de Middeleeuwen. Alleen wij, de monniken van
destijds, kennen de waarheid. Maar als we die vertelden, zouden we op de brandstapel belanden” . (Umberto Eco
in Lector in Fabula)

Elisabeth Den Hartog beëindigt haar artikel over Geertruid op den Berg (Brabants Heem, 2003, nr. 2)
met de opmerking dat de tufstenen kerk die in Geertruidenberg werd opgegraven veel raadselachtiger
is dan op het eerste gezicht lijkt. Dit een belangrijke constatering, omdat het om een onderzoek gaat
waarin historische kennis van zaken en archeologische expertise gelijkwaardig aan elkaar gerelateerd
zijn. Ik wil in dit artikeltje graag enige aanvullingen geven die nog meer te denken geven en die de
raadselachtigheid wellicht vergroten. O f beter gezegd: ik stel een breder referentiekader voor.
De volgende redenering ligt aan het artikel van Den Hartog ten grondslag ligt: het is best mogelijk dat
een zekere Geertruid een kluizenaarsbestaan leidde in een nederzetting die naderhand Geertruidenberg
werd genoemd. De abdij van Thom is eigenaar geweest van de parochiekerk van deze nederzetting.
Toch ontstond er een strijd tussen de abdijen van Thom en van N ij vel (denk aan Gertrudis!) over dit
eigendom. Dat betekent dat de abdij van Nijvel dit eigendomsrecht claimde op grond van een legende
met mogelijkerwijs een kern van waarheid. Als zo’n gang van zaken hier aan de orde is, waarom zou
dat dan niet elders gelden? En als dat zo is, dan moeten we toch vraagtekens plaatsen bij veel
redeneringen in historische beschouwingen die zeggen dat iets uit het eerste millennium wel waar zal
zijn omdat er in de twaalfde o f dertiende eeuw sprake is van eigendom o f aanspraken daarop. Mijn
indruk is dat deze claim-politiek tot nu toe teveel onderschat is. Het lezen van werk van Umberto Eco
kan onze geest op dit terrein leniger maken.
De passage over tufsteen opent ook een alternatief perspectief. In de Romeinse tijd werd er gebouwd
met tufsteen. In de Frankische tijd (Merovingers en Karolingers) maakte men, wordt vaak
verondersteld, van dit materiaal gebruik om gebouwen neer te zetten. Zulke gebouwen zijn echter niet
gevonden, maar het staat wel vast dat er veel Romeins bouwmateriaal gerecycled moet zijn; dat kan nu
eenmaal niet anders: maar wanneer en door wie? De tufsteenwinning leefde pas op in de tweede helft
van de tiende eeuw. Dan kan ook - archeologisch aantoonbaar- van nieuwe bouwactiviteiten
ge'sproken worden. Zogenaamde “Karolingische” prestaties dateren uit en vanaf die tijd. Duitse keizers
lieten “Karolingisch” bouwen. We zitten eigenlijk met vijf eeuwen bouwkundige stilstand o f gebrek
aan archeologische gegevens om bouwontwikkeling te kunnen signaleren. Het is zeer realistisch om
hier een groot probleem te constateren tussen archivalia en archeologica. Daarbij hoeven we niet zover
te gaan als de groep rondom het Duitse tijdschrift Zeitensprünge die de periode van 600 tot 900 als
uitgevonden en geconstrueerde eeuwen ziet. Maar dergelijke hypothesen verzwijgen, zoals in ons land
gebeurt, is misplaatst. Een recente publicatie vanuit genoemde Duitse hoek over de archeologie in
Beieren (H.Illig, G. Anwander, Bayem in der Phantomzeit, Archaologie widerlegt Urkunden des
frühen Mittelalters, 958 p., München 2002) nodigt uit tot studie en onderzoek. Laten we de “context of
discovery” ook hier maar vergroten, uiteraard met veel zelfkritiek.
Dat Ottoonse dameskloosters veel belang stelden in kluizenaars en kluizenaressen, blijkt - volgens
Liesbeth den Hartog- uit de toneelstukken van Hrosvitha van Gandersheim (935- circa 970). Ook hier
doemt een nieuw en uitermate boeiend raadsel op dat ons nog vele jaren werk gaat kosten. De impact
ervan is amper te overzien. Tal van klassieke en middeleeuwse “bronnen” zijn in beeld gekomen via
de humanistische geleerden. Wij kunnen ons wel eens vergissen in de ware aard van (een deel van)
hun arbeid; in elk geval: een kritische kijk erop is even hard nodig als op het werk van historie
schrijvende monniken. Een voorbeeld ter toelichting: Pickel. In 1494 koopt een zekere Konrad Pickel
(1459-1508), die zich Conrad Celtis noemt en uit Wiirzburg afkomstig is, in een “niet nader
genoemde” Augsburger bibliotheek een perkamentrol van 682 bij 34 centimeter, een rol waarvan de
nagetekende kopie (let op mijn formulering!) later Tabula Peutingeriana o f Peutinger-kaart wordt
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■Hrotsvith von Gandersheim überrelcht Kaiser Otto I. ihre Werke.
Holzschnitt nach einer Zeichnung von A lbrecht D iirer für die
Druckausgabe des Conrad Celtis von 1501. Die gekrönte Frau, die m it
huidvoller Geste Ober d e r Szene w acht ist die Abtissin Cerberga. Der
doppelköpRge Adler weist autM axim ilian voraus. Das Bild deutet die von
Celtis propagierte itranslatio studiii an.

Conrad Celtis überreicht Friedrich von Sachsen die Druckausgabe der
Werke der Hrotsvith. Holzschnitt nach einer bereits um 1494 entstandenen
Zeichnung von A lbrecht Dürer. Das Bild erschien im Drvck von 1501.

gertoemd. De originele rol ging verloren. Pickel is goed thuis in het Hebreeuws en het Grieks en hij
kan in het Latijn gedichten maken die niet te onderscheiden zijn van de klassieke poëzie. Pickel (of
Celtis) heeft dan al (namelijk in 1492 en 1493) in Regensburg zes in het Latijn geschreven drama’s
gevonden, die uit de tiende eeuw zouden dateren en die geschreven zouden zijn door Hrosvitha van
Gandersheim (zie noot). De drama’s hebben duidelijk Terentius als voorbeeld en Pickel is zonder meer
een groot kenner van Terentius’ werk. Pickel heeft ook een vriend Willebald Pirckheimer en diens
zuster Caritas Barbara Pirckheimer heeft een grote vermaardheid wegens haar kennis van de Latijnse
taal en haar vaardigheid om die te gebruiken. Caritas wordt in 1503 abdis van het klooster Sint Clara
in de universiteitsstad Neurenberg. In de tussentijd zit Pickel wederom niet stil want in 1500 laat hij
zijn editie van Germania van Tacitus verschijnen, een boekwerk dat voordien onbekend was en ook
nooit in klassieke geschriften wordt genoemd. Enzovoorts. Ik laat het hierbij en wijs op een bepaalde
mogelijkheid. De kans bestaat dat we helemaal niet weten wat Hrosvitha zelf gedacht heeft, maar dat
we wel weten wat humanisten dachten wat iemand in de tiende eeuw dacht over kluizenaars en
kluizenaressen.
Aan een in zekere zin klein voorbeeld worden hier enige gezichtspunten gehangen die van een veel
bredere betekenis zijn. Geertruidenberg functioneert in dit geval dan inderdaad ais een exempel.
A. Tamerl, Hrotsvith von Gandersheim, Eine Entmystifizierung, GrSfelfing 1999.
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Twee gaten in de geschiedenis van Veldhoven
Ad Maas, Leende
Het onlangs verschenen boek Veldhoven 4000jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven,
Veldhoven en Zeelst is niet alleen een indrukwekkende prestatie van de onderzoeker en auteur Jacques
Bijnen, maar ook een prima bron om een groot probleem in de geschiedenis van het eerste millennium
aan de orde te stellen. Een prima bron, omdat Bijnen niet alleen alle belangrijke documentatie
behandelt maar dat doet hij ook nog in een voorzichtige, sobere en heldere stijl. Geen grote woorden
en verdoezelende zinswendingen, en mede daarom ook geschikt voor een ter zake doende discussie.
Opvallend in deze eenmans-onderneming is de duidelijke plaats die de archeologie inneemt: met
betrekking tot bepaalde periodes geen hulpwetenschap maar hoofdwetenschap.
De regio Veldhoven heeft veel te bieden op het terrein van de prehistorie. Uit de steentijd (9000 tot
circa 1700 v.Chr.) zijn er tal van vondsten, waarbij de vindplaatsen als het gehucht Toterfout en het
Vlasrootven opvallen. Uit de brons- en ijzertijd (1700-50 v.Chr.) zijn er ook een aantal grafheuvels
(met urnen) gevonden. Opvallend is dat bij de ontdekking van de grafheuvelreservaten de
schoolmeesters N. Panken (Westerhoven) en C. Rijken (Veldhoven) de pioniers waren. Uit het feit dat
er uit alle perioden vondsten zijn kan natuurlijk niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een
soort permanente bewoning op dezelfde plaatsen: daarvoor is de periode van bijna 10.000 jaar te groot
en te onbestemd. Er is geen reden om niet Nijmegen of Maastricht maar Veldhoven te zien als de
oudste stad van de Lage Landen.
Wat de Romeinse tijd betreft worden velerlei vondsten geregistreerd en de twee belangrijkste
onderwerpen komen duidelijk aan de orde. Op Westervelden-Koningshof heeft een Romeins
bouwwerk gestaan, waarschijnlijk een militaire wachttoren die ook omgracht was, en via het gehucht
Heers liep vrijwel zeker de weg van Tongeren naar Rossüm. De route zag er als volgt uit: van Rossum
naar de Maasovergang bij Velddriel, via de tempel van Empel, de Empelse hut en de Schans naar
Halder en Breukelen en dan via de Schatkuil, Kasteren-Straten, Landvoort en Langven naar
Veldhoven (Oerle), en vervolgens via Koningshof-Heers, het Goor op de Run, de Valentinusput bij de
brug over de Keersop naar de plaats van de latere kapel bij Borkel en daarna via de bekende steen
“Graaf van Loon” naar het “Romeins kerkhof’ bij Kolis nabij Kleine Brogel, en zo verder richting
Tongeren.
En zo komen we in het eerste millennium terecht, en beginnen ook de moeilijkheden. Er ontstaan
namelijk grote gaten in de historie. De chronologie is in deze tijd te overzien en te toetsen. Het eerste
Veldhovense gat in de tijd plaatst Bijnen in de periode van ca 250 tot ca 550 n.Chr. Dat is niet zo
bijzonder omdat het een klassiek gegeven is. In tal van streken is er zo’n leegte. In deze periode plaatst
men meestal volksverhuizingen. Dat doet Bijnen ook, maar hij noemt nog iets anders. Rond 600 n.Chr.
wordt het klimaat droger, constateert hij, en dat geeft aan dat er in de loop van de Romeinse tijd een
moeilijke waterhuishoudkundige toestand is ontstaan. De hypothese van natte Lage Landen is
eveneens vaak naar voren gebracht. Het gaat om transgressies van de zee en de gevolgen daarvan voor
oppervlaktewater en grondwater. In elke geval: voor een groot deel van de Lage Landen tussen 250 en
550 n.Chr. geen vondsten en weinig of geen schriftelijke informatie.
Uit de periode 550-700/750 n.Chr. is er in Meerveldhoven een rijengrafveld gevonden van 54
begravingen (houten kisten met veel bijgaven) en aan de Oienbosdijk in Veldhoven een rijengrafveld
van ongeveer 40 graven (idem dito). Ook zijn er nog sporen van crematiebegravingen. Afgezien van
verdere discussie over de precieze datering van de vondsten, kan men met zekerheid stellen dat er in
de vroege middeleeuwen enkele eeuwen bewoning was in Veldhoven. Maar daarna is er weer een
vage en lege periode die echter vaak niet als zodanig herkend en erkend wordt. Het gaat over de tijd
van circa 700 tot na 1000 n.Chr. Meestal wordt deze periode niet als een probleem gezien omdat er
over die tijd kopieën van teksten zijn uit de 12e eeuw en later. Daaraan worden dan losse vondsten
(“Karolingische”) gekoppeld, die weinig of niets zeggen over een nederzetting en waarvan de datering
steevast twijfelachtig is. Begrijpelijk is ook een tendens om vondsten in dit tweede gat te dateren: een
soort opvuldatering. Veldhoven blijkt een duidelijk voorbeeld van het hier gestelde probleem.
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De oudste kerk van de regio Veldhoven/Meerveidhoven was waarschijnlijk de Lambertuskerk aan de
Polkestraat. Alles bijeen genomen kan men zeggen dat het archeologische onderzoek aldaar een
mogelijkheid van een kerkje uit de 8e eeuw openhoudt, maar niet bewijst. Dat zou ook uniek zijn, want
in ons land zijn er voor het jaar 1000 geen kerkgebouwen aantoonbaar. De historische aanwijzingen
i.v.m. Veldhoven (dus de teksten) gaan terug op enkele oorkonden van de abdij van Lorsch. Deze
oorkonden zijn waarschijnlijk afschriften van rond 1200 en vermelden afspraken in verband met
grond, boerderijen en lijfeigenen die circa 775 en in 815 n.Chr. zijn gemaakt. Gullint zou aan Lorsch
13 hoeven in "Martfelde" met lijfeigenen en een kerk geschonken hebben, en Alfger "bedingt" dat hij
in "Meerveldhoven" 13 hoeven en een kerk en in Neerpelt 5 boerderijen van de abdij voor zijn leven
ter beschikking mag hebben, als hij goederen in Empel, Hoenzadriel, Hedel, Orthen, Rosmalen,
Engelen en Kerkoerle als "tegenprestatie" aan de abdij afstaat. Deze en dergelijke afschriften van
oorkondes zijn met teveel onzekerheden omgeven om er staat op te kunnen maken: alleen al de
lokalisastie van de Latijnse/gelatiniseerde plaatsnamen roept vele vragen op. Kernkwestie is echter of
de kopieën werkelijk kopieën zijn of dat er sprake is van teksten waarmee in de 12' eeuw grond werd
geclaimd. Het produceren van dergelijke stukken past in de toenmalige strijd tussen de kerk en de
wereldse overheid over eigendom. In maart a.s. zal dit thema ongetwijfeld veel aandacht krijgen op de
tentoonstelling Canossa in Paderbom.
Historici die werken aan de Monumenta Germaniae Historia zetten steeds meer vraagtekens bij de
echtheid van veel oorkonden. Secuurder gezegd: de afschriften uit de periode van circa 1100/1200
n.Chr. zijn helemaal geen afschriften van circa 700 n.Chr., maar het zijn stukken waarmee abdijen en
koningen gronden claimden. Hoe meer ze in een strijd om het eigendom konden ‘aantonen’ dat het
oorspronkelijk en oud bezit was, des te meer wonnen hun argumenten aan kracht. De historicus Hans
Constantin Faussner gaat zover dat hij alle oorkonden m.b.t. de Merovingische en Karolingische tijd
‘vals’ acht. Vervalsingen (zo noemen wij dat) waren gewoon activiteiten om bezit te claimen of te
verdedigen. Bepaalde abdijen, vooral die van de benedictijnen, hadden speciale afdelingen waarin de
gewenste juridische teksten geproduceerd werden. De oudste controleerbare historische gegevens in
verband met de kerk en de parochie van Meerveldhoven komen van het kapittel van de Sint
Lambertus-kathedraal in Luik en dateren misschien uit de twaalfde eeuw en zeker uit de periode rond
. 1300.
Interessant is de visie van Bijnen op de Franken in Oerle. De Franken ziet hij als ‘een verzamelnaam
voor verschillende Germaanse stammen’, die onderling toch een sterke band hadden. Wat Bijnen over
de Franken in het algemeen schrijft is voorzichtig gesteld en dus conventioneel. Hij lanceert de
hypothese dat het oeroude Oerle Frankisch bezit is geworden in de tijd dat de Franken - na de
verovering van Frankrijk - noord- en oostwaarts trokken. Van 1000 tot 1250 was Oerle, volgens
Bijnen, een domein van een Frankische grondheer die er ook een eigen kerkje had. En hij voegt daar
aan toe: “Zeer waarschijnlijk ligt de stichting van het heerlijk bezit Oerle ruim vóór de 10® eeuw (8®
eeuw) en werd deze site (woongebied) omstreeks de 10®-11® eeuw versterkt met een gracht”. Deze zin
is typerend voor het dichtredeneren van het tweede gat in de geschiedenis. De vraag is waarom dit
‘zeer waarschijnlijk’ zou zijn. Daar moet de discussie over gaan. Interessant is nog dat het domein met
het kerkje naderhand Kerkoerle werd genoemd en dat de plaats waar de oude nederzettingen waren
toen ter onderscheiding Zandoerle werd genoemd: 1 kilometer zuidwestelijk van Kerkoerle. Het
stichten van een kerk heeft ook hier grote gevolgen gehad.
Kerkoerle werd circa 1250 verkocht aan de priorij van Postel die tot 1839 het pastoraat in Oerle
verzorgde.
Ook wat betreft de regio Veldhoven moet dus een tweede gat in de tijd aangewezen worden. Het gaat
om een tijd dat overgeleverde teksten (kopieën) in strijd zijn met archeologica. Volgens de teksten zou
het gaan om een tijd dat er ontzaglijk veel opgebouwd werd (denk aan Karei de Grote) maar de
archeologische vondsten ontbreken of zijn verdacht. Deze situatie geldt voor tal van regio’s, steden en
dorpen. Voor Boxtel kan hetzelfde probleem gesteld worden via het onlangs verschenen boek
Baanderheren Boeren & Burgers van Jean Coenen.
De recent verschenen geschiedenissen van Tilburg en Nijmegen tonen hetzelfde beeld, al wordt
geprobeerd de gaten dicht te denken en te schrijven. De tekst van Bijnen is juist een prima opening
van een verdere discussie. Hier kwamen slechts 62 bladzijden van de 372 aan de orde, want ook in
Veldhoven en omgeving is er na het eerste millennium heel wat gebeurd. Ook dat zette Bijnen prima
op een rij. Een zeer onderhoudend, informatief en betrouwbaar boek.
9 9
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J. Bijnen, Veldhoven, 4000ja a r geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst, Stichting
Historisch Erfgoed Veldhoven 2004. Het boek bestaat uit 5 delen: Het vóórmiddeleeuwse Veldhoven, Prehistorie
-500. n.Chr (22 blz.), Middeleeuwen 500-1500 n.Chr (40 blz.),Nieuwe tijd 1500-1800 n.Chr (ruim 60 blz.),
Nieuwste tijd 1800 n.Chr tot heden (bijna 190 blz.) en Toevoegingen (40 blz.). Het boek kost 30 euro in de
boekhandel (Veldhoven). Toezending is mogelijk: 36,50 euro op postbanknummer 72 80 50 o f banknummer
1596 29 926 t.n.v. Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.

Menapii en Cananefaten
René Huijghehaert (Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie, AVRA)
In SEMafoor van februari 2004 (jaargang 5, nummer 1) gaat Wilco de Jonge in op de
ontstaansgeschiedenis van de Cananefaten in het huidige Zuid-Holland (pp.2-10). Op p. 5 is er
sprake van een snel opkomende voorkeur van de Zuid-Nederlandse bevolking voor het uitbundig
met vingemagelafdrukken en lijnen versieren van potten die haar oorsprong vindt bij de in de
4e eeuw v.Chr. in Noord-Frankrijk en Vlaanderen gesitueerde "Groupe de la Haine". Dat schijnt
overeen te komen met hetgeen wijlen prof. S.J. De Laet van de R ijksuniversiteit Gent schrijft in
"Les limites des Cités des Ménapiens et des Morins" (Helinium, 1,1961, 1.) Voor het vaststellen
van de grenzen van de Civitas Menapiorum baseert prof. De Laet zich op de schriftelijke bronnen:
Caesar en Strabo voor de periode van de verovering, Plinius de Oudere, Tacitus en Ptolemeüs voor
het tijd p erk van de Romeinse overheersing en, daar het k e rk d ijk bestuur meestal de grenzen
volgde van het Romeins b u rgerlijk bestuur, op de cijnsboeken van de middeleeuwse
bisdommen. Ten slotte gaat hij ook de archeologica na. Ik geef hier een Nederlandse vertaling van
zijn desbetreffende tek st.
' B lijft een laatste ca teg o rie documenten die ons misschien kan helpen, te weten de
archeologische o verb lijfselen van het einde van het La Tène-tijdperk. Wij hebben elders sterk
voorbehoud gemaakt wat betreft de etnische interpretatie van archeologische overblijfselen, en
daarom doen wij hier beroep op de archeologie met de g ro o tste voorzichtigheid en onder alle
voorbehoud. De sites van het laat La Tène zijn erg schaars langs de Noordzeekusten. De
belangrijkste is die van De Panne op de Frans-Belgische grens. Welnu, men heeft recentelijk
(opm. van de vertaler: tussen 1950 en 1960) te Vlaardingen (Zuid-Holland) een site opgegraven
die frappante analogieën vertoont met die van De Panne en die zeker tot dezelfde
archeologische beschaving behoort. Onder het meest typische vaatwerk van die twee
.woonplaatsen komen scherven voor met vingerafdrukken o f krassen van onregelmatige lijnen
over de gehele oppervlakte. Gelijkaardige scherven waren reeds ontdekt te Domburg, te
Hillegom, bij Den Haag, te Leiden, te Monster, te Oost- en Westkapelle en op Tholen. A l die
plaatsen behoren tot het grondgebied van de Menapii ten tijde van de verovering, vanaf
Walcheren tot over de Rijn. De site van De Panne behoort tot dezelfde stam, o f tot een stam met
identieke beschaving. In het eerste geval blijkt het grondgebied van de Menapii zowel ten tijde van
de verovering als in de Gallo-Romeinseperiode zich uitgestrekt te hebben tot de Aa."
Volgens Caesar en Strabo strekte het grondgebied van de Menapii (tussen 25.000 en 30.000
mensen) zich naar het Noorden uit tot op de rechteroever van de Rijn, bij de monding van die
stroom (de streek van Katwijk en Leiden). Tijdens de winter van 56/55 v.Chr. staken de Usipeten
en Tencteren, die een deel van het grondgebied van de Menapii ten noorden van de Rijn bezet
hadden, de stroom over "non longe a mari" en bezetten het overige grondgebied van de Menapii.
Over de toestand ten tijde van de Romeinse overheersing meldt Plinius de Oudere dat een reeks
stammen, nog niet vermeid door Caesar en Strabo, de Bataven, de Cananefaten, de Friezen, de
Chauken, de Sturii en de Marsaci, de streek tussen het Helinium (de brede Rijn- en Maasdelta) en het
Fievomeer (de latere Zuiderzee) bezetten. De Menapii hebben dus een deel van hun grondgebied langs
de Rijn verlaten. Hoewel het toekennen van vondstcategorieën aan een bevolkingsgroep sowieso al
een hachelijke zaak is (De Jonge p. 2), lijkt het voorgaande toch een mogelijk voorbeeld van
archeologica als aanvulling van archivalia als bronnen van geschiedenis. Anderzijds kunnen wij
misschien stellen dat, nadat de Menapii uit hun noordelijke gebieden verdreven waren, dat deel van
hun grondgebied ingenomen werd door de Cananefaten? Maar dat laat ik liever over aan specialisten.
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Archeologische bevindingen in Noord-Brabant
met betrekking tot het eerste millennium n.Chr.
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A.C. Maas Leende
In een bespreking1van het proefschrift van W J.H. Verwers, North Brabant in Roman and Early Medieval
Times2 sloegen Amoud-Jan Bijsterveld en Nico Arts een spijker op de kop met de volgende mededeling:
In een proefschrift zoals dit zouden beschouwingen over bijvoorbeeld het nagenoeg ontbreken van bewoningssporen gedurende de vijfde en begin zesde eeuw, en over het geheel ontbreken van in het bodetnarchief herkenbare overblijfselen van kerken en menselijke begravingen uit de Karolingische tijd, op
zijn plaats zijn geweest.

K
Tfiema
1. De opbouw van de ondergrond van
Noord-Brabant
2. Het einde van de oude steentijd
3. De laatste jagers en de eerste boeren

Een interessante vraag met betrekking tot het zo
juist verschenen boek Onder heide en akkers, een
prestigieus publiekboek 3 dat geschreven is door
Evert van Ginkel en Liesbeth Theunissen. Het is
geen boek waarin wetenschappelijke vragen ge
steld en besproken worden, dus bijvoorbeeld ook
niet de relaties tussen (veronderstelde) historische
bronnen en archeologische bevindingen. Ook geen
disciplinair overzicht van de soorten onderzoek,
bijbehorende hypothesen en bevindingen en resul
taten met suggesties voor een verder onderzoeks
programma. In de negen hoofdstukken wordt ech
ter wel prima leesbaar een actueel algemeen over
zicht geboden van wat veel archeologisch onder
zoek te bieden heeft. Naast de behandeling van elk
thema komt er iedere keer een belangrijk persoon,
een interessante archeologische vondst en een be
langrijke archeologische locatie aan de orde. In
onderstaand een schema geven we de inhoud weer.

Persoon
Ad Wouters
Nico Arts /
Jos Deeben
Broeder Christofoor

4. Grafmonumenten en rituelen uit
steentijd en bronstijd
5. De urnenvelden uit de late bronstijd
en ijzertijd

Willem Willems / Joan
Willems
Gerrit Beex

6. De Brabantse ijzertijdmaatschappij

Jan Verwers /
Wijnand van der Sanden /
Harry Fokkens
Nico Roymans

7. Het eerste optreden van Romeinen in
Zuid-Nederland
8. Noord-Brabant als onderdeel van het
Romeinse Rijk
9. Kolonisatie, ontginning en staats
vorming tot 1200

Jules Bogaers
Pim Verwers

5/

Parel
Bladspits van
Eindhoven
Danseres van
Geldrop
Klingen van de
Kraaijenberg
Hilversumpotten
uit Boekel
Potten Breda
Steenakker
Heiligdom van
Zundert
Bronsdepot van
Nistelrode
Grafvondsten
uit Esch
Rammelaar van
Somcren

Plek
Peelrandbreuk
Panberg Eersel
Toterfout
Regte Heide bij
Goirle
Slabroekse
Heide Maashorst
SomerenWaterdael
Kessel-Lith
DeumeHelenaveen
Sint Oedenrode
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Het nieuwe boek zal ik nu verder bekijken aan de hand van de zojuist genoemde constatering van ArnoudJan Bijsterveld en Nico Arts: dus de periode van de vijfde tot de tiende eeuw, zeg maar: de vroege middel
eeuwen. Welke hoofdzaken kunnen we aanwijzen?
Vanaf de derde eeuw n.Chr. trekken de Romeinen zich uit ons land terug en nemen Franken de macht over
en ze verdringen - volgens dit boek- ook de Bataven. Of de Franken echt een volk zijn geweest of dat het
inheemse machthebbers waren, staat momenteel ter discussie. Van de Bataven horen we vanaf die tijd
niets meer: waar kwamen zij terecht? De Franken laten zich enkele eeuwen later in het huidige Frankrijk
zien als Merovingers. Er is in onze streken dan sprake van een zogenaamde post-Romeinse leegte van
circa 300 tot 550 n.Chr. In de Romeinse tijd was er een relatief dichte bevolking (de provincie NoordBrabant telt vele vindplaatsen uit de Romeinse tijd) maar na het jaar 300 wordt dit gebied stil en leeg. Er
zijn wel "schaarse tekens van leven", maar vaak zijn die ook onduidelijk en discutabel. Het boek zegt dan
ook: "De vindplaatsen zijn echter niet allemaal even goed te dateren, en voor zover dat wel mogelijk is,
hebben ze bestaan in de decennia rond 400 ó f rond 500." Het zijn echt donkere middeleeuwen (p. 229).
In de zesde eeuw neemt de bevolking toe. Er wordt gesproken van een zekere kolonisatie. De belangrijkste
aanwijzing hiervoor zijn de "bijna 20 Merovingische grafvelden die gedateerd worden tussen 550 en 650
700. Enkele vindplaatsen zijn: Alphen, Bergeijk, Meerveldhoven, Veldhoven-Oeienboschdijk, Hoogeloon-Broekeneind, Hoogeloon-Casteren. Bij de grafvelden horen uiteraard nederzettingen, waarvan vooral
"plattegronden” van gebouwen en gebouwtjes teruggevonden zijn. Hierover zegt het boek (p. 233): "Daar
bij moet worden aangetekend dat bij dit onderzoek niet of nauwelijks gebruik kan worden gemaakt van
exacte dateringsmethoden wegens gebrek aan geconserveerd organisch materiaal."
Daarna volgt een mysterieuze fase. Er worden geen graven meer gevonden. Raar, omdat het christendom,
volgens het historisch onderzoek, onze regio bereikt heeft en lijkverbranding verboden is. We weten niet
waar en hoe mensen begraven werden. Doden moeten toch wel vanaf circa 700 begraven zijn bij de eerste
kerken en kapellen, zeggen de auteurs van het boek. Genoemd worden plaatsen als Waalre, Bakel en
Meerveldhoven. Het boek noteert (p. 240): "Maar van al deze en mogelijke kerken moet het eerste spoor
nog worden teruggevonden. Op archeologische basis zijn er in Noord-Brabant geen resten aan te wijzen
van kerken vóór het jaar 1000. Het kan zijn dat de sporen van de eerste houten kerken zich (nog) niet laten
onderscheiden van gewone huizen of schuren."
Zo komen we in de 'Karolingische periode' (750-900). Hier het historische verhaal van grootgrondbezit en
domeinen en van heren en onvrije bewoners (lijfeigenen) maar ook vrije boeren. Onthullend is echter de
volgènde uitspraak in dit boek (p. 241): "Ook hier is weer een waarschuwing op zijn plaats: de archeologie
laat van dit alles weinig tot niets vermoeden. Herkenbare domeinen, althans de centrale delen ervan, zijn
nog niet gevonden. Er is geen gebouw uit deze periode dat zich onderscheidt door zijn grootte, een omhei
ning of omgreppeling of aan de hand van gevonden materiaal". Na 900 lijkt de bewoning zich negatief te
ontwikkelen en gaan we de raadselachtige tiende eeuw in: "Wat er ook gebeurde, de tiende eeuw is arche
ologisch tamelijk slecht grijpbaar” (p. 243).
Terug naar de constatering van Bijsterveld en Arts. Dit nieuwe boek getuigt van de juistheid van hun stellingname en dat niet alleen: we zijn in wetenschappelijk opzicht niet verder gekomen. De auteurs van On
der heide en akkers kunnen we complimenteren met hun deskundige en eerlijke wijze van voorlichten.
I egelijk hebben ze een uitdaging gepresenteerd om de periode van het eerste millennium n.Chr. grondig te
bestuderen.
1 Arts, N. & A-J Bijsterveld, 'Romeinse en vroegmiddeleeuwse boeren' in: Brabants Heem 50. 1998, p. 162 -163
2 Verwers, W.J.H. North Brabant in Roman and Early Medieval Times: habitation history ROB Amersfoort / VU
Amsterdam 1998
3 Ginkel, E. van & L. Theunissen, Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200, Matrijs
Utrecht 2009; het boek is erg duur uitgevallen (€ 39,95, tot 31 december 2009 bij de uitgever € 34,95 ), ondanks de
subsidies van de Provincie en het Prins Bernhard Cultuur Fonds, maar het is zonder enige twijfel een prachtig boek.
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Deventer in het eerste millennium
A d Maas, Leende
Deventer: een fascinerende stad aan de IJssel. Een rivier die een aparte stemming oproept, net als
bijvoorbeeld de IJzer in de Westhoek. Ook over de betekenis van de naam Deventer is al veel
verondersteld (14). De jongste versie is die van de germanist Dirk Otten (1) die er een samentrekking
van DEVE (waterloop) en TREO (boom, geboomte) in ziet. Laten we hier maar op houden. Al veel
jaren logeer ik elk jaar een week in het dal van de IJssel. Deventer, Zutphen, Elten, Vreden, ’s
Heerenberg, Emmerik, Oldenzaal staan regelmatig op de agenda. In 2013 weer Deventer. Een stad met
een boeiende (conventionele) geschiedenis wat het eerste millennium betreft, vooral in verband met de
verhouding met Utrecht (Traiectum). Ook de mensen die een grote hekel hebben aan de
vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Nederland, moeten vanaf bisschop Balderik eraan geloven:
vanaf die periode is er Deventerse historie. Maar misschien moeten we wel zeggen: vanaf de tiendeeeuwer Balderik die liefst 56 jaren bisschop geweest zou zijn. In uiterst roerige tijden zoals tijden nu
eenmaal gewoonlijk zijn. Maar Deventer is ook de stad van de Hanze en wordt vaak gezien als de
serieuze opvolger van Dorestad dat dan natuurlijk in Wijk bij Duurstede wordt gesitueerd. In het
economisch verkeer zonder enige twijfel een belangrijk economisch knooppunt deze stokvisstad. En
met veel gevoel voor gerechtigheid: valse munters werden er namelijk gekookt (zie gegevens bij het
voormalige raadhuis) en dat bleek te helpen.
Maar misschien wel juist daarom ook de stad waar de Moderne Devotie begon waarvan de betekenis
enorm ingrijpend was en... is. Thomas van Kempen (stadje in Duitsland) schreef als toenmalige New
Ager De navolging van Christus, het meest vertaalde boek in de Nederlandse taal (naast de
Katechismus van Petrus Canisius), maar ook een thema waarop nog steeds gepromoveerd wordt en
kan worden. Tot Willem van Oranje werden de Bredase Nassaus, die uiteraard katholiek waren, sterk
door deze beweging geïnspireerd. Dat de Bredase Nassauer Hendrik in zijn paleis in Brussel de Tuin
der lusten van Jeroen Bosch liet aanbrengen, is daar echt niet mee in tegenspraak. De geest van de
moderne devotie komt nog steeds tot uitdrukking in de cultuur van Deventer. De stad laat een
bepaalde spiritualiteit zien: gevoeligheid voor lezen en vooral ook van poëzie....Maar wat te denken
van een onlangs verschenen boek Contra Turrim (Tegen de Toren). Geert Grote en de kredietcrisis,
waarin de Deventenaar Jeroen Buve briljant laat zien dat de mentaliteit van de opdrachtgevers voor de
bouw van de Utrechts Domtoren dezelfde was als de hedendaagse bankiers die - gesteund door veel
politiek en door overheden - legaal allerlei vormen van criminaliteit kunnen uitoefenen.
Wil je Deventer echt leren kennen dan moet je van Zutphen naar Deventer varen; je passeert dan de
ruïne van de burgt Nijenbeek, je ziet dat de uitleg van Otten van de naam Deventer best kan kloppen,
en bij het passeren van de burgt is het passend om het volgende gedicht te lezen:
Reinoud III gevangen op de Nijenbeek
Als eerste en beste van twee zonen
zat ik mijn broeder Edward op de kop
sinds ik aan het Hof mocht wonen
hemelde vader mij vaak vorstelijk op.

Miskende mij een steenworp ver van hier
bij minderbroers in de stokvisstad
zag van de zonen mij als kwaaie pier
wat zoveel leed bracht dat het mij leeg zoog.

Tot hij overleed op Monnikhuizen
waar hij te kijk lag op de dodenbaar
tussen walmende kaarsen en Kartuizers
aaide ik vol ongeloofzijn zwarte haren.

Nu ben ik de laatste van twee hertogszonen
de pijl die Edward velde kwam van hier
eindelijk eindigt dit verdomd ellendig wonen
al scheelde mij die hertogshoed geen zier.

Na jaren elkaar naar het leven staan
door Edward opgeborgen op de Nijenbeek
beval hij mij het doden van de tijd nog aan
en liet moeder mij voor altijd in de steek.

Ik leef en vorm het heden in dit beroofd
bestaan uit tekens van een ver verleden
het kind in mij is doodgegaan hoeveel
het heeft geleden, het is versteend vergaan
Jacobus Triisbure
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Hier kunnen we even mee vooruit, maar niet lang: let op de duinverhogingen langs de rivier vooral in
de buurt van Wilp, want daar is Deventer begonnen. Dan dwing je jezelf om je van alles af te vragen
in geologisch en geografisch opzicht. De IJssel....Pas na 600 een echte Rijntak, weten we sinds kort.
Vanaf die tijd werd het veen-watergebied van het Flevo het ‘Almere’ en in de dertiende eeuw de
Zuiderzee, en vanaf die tijd kon een handelsroute richting Oostzee geëxploiteerd worden (Hanze). Het
Rijnland werd nu verbonden met Noord-Europa. De naam Zuiderzee is in groter verband opmerkelijk,
dat wil zeggen ten opzichte van de namen Noordzee , Oostzee, Mare Germanicum en Mare
Brittanicum. Een interessante vraag is hoe Romeinen richting het huidige Noord-Duitsland gevaren
zijn (of de Varusslag daar nu wel o f niet plaatsgevonden heeft). Ik koop in Deventer meteen een
tweedelig boek over de Geschiedenis van Deventer (2), met daarin liefst 100 bladzijden over de
periode van het eerste millennium. 100 bladzijden leugens of mythes? Op p. 24 wordt dan ook het
traditionele bericht dat Drusus de bevaarbaarheid van de Rijn via de IJssel naar het Lacus Flevo
georganiseerd zou hebben in twijfel getrokken. De auteur noteert in dat verband ook: "Na de
Romeinse tijd zijn de bovenlopen van de Rijn, de Waal en de Maas wel waarschijnlijk zoals ze waren,
maar in de 9e eeuw lijken hevige regenperiodes en watersnoden het rivierenlandschap zo te hebben
veranderd dat Deventer vanuit het Rijnland direct bevaarbaar werd". Dit lijkt me momenteel de beste
visie.
Bij Deventer (Wilp) kon de IJssel vaak gemakkelijk overgestoken worden en daar passeerde ook een
west-oost-landroute. In dit verband twee nevenopmerkingen. De eerste is dat het wel lijkt alsof er om
ongeveer de vier eeuwen er een klimatologische ramp plaatsvindt: rond 500 (540), rond 900 / negende
eeuw, rond 1350, 1700 en nu dus 2100. De tweede slaat op het gebruik van de namen van zeeën in het
eerste millennium. Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie (Tielt-Bussum 1983) telt
allerlei kaarten waarin historische informatie is opgenomen. Het Mare Germanicum is de Noordzee tot
ongeveer de hoogte van Boulogne. Daar begint zuidelijk het Mare Brittanicum. Daartussen ligt Het
Kanaal of het Nauw van Kalis (Calais). De Noordzee en de Oostzee liggen grotendeels - in onze
oriëntatie van de windstreken- in een West-Oost-richting. De Noordzee zou dan Westzee moeten zijn
en het Mare Britanicum Zuidzee of Zuiderzee. Letten we niet op de verhouding Noordzee en Oostzee,
en gaan we uit van de westelijke ligging van de Noordzee (ons West was ooit Noord), dan wordt de
naam Zuiderzee wel begrijpelijk, hoewel dat Zuidermeer (Flevo en ? Almere) qua omvang natuurlijk
aanzienlijk kleiner is dan de Noordzee en de Oostzee.
Is Deventer het Deventer van Lebuïnus? En wie is Lebuïnus? Deventer is een stad zonder Romeinse
voorgeschiedenis, wel nabij een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd als Colmschate. Van de
eeuwen ema weten we niets. Op twee duinverhogingen werden de twee grote kerken van Deventer
gebouwd (vanaf de twaalfde eeuw): de Lebuïnuskerk en de Bergkerk, maar dat er eerdere bouwwerken
stonden is wel aannemelijk. Op dit moment is er bij de Bergkerk (Sint Nicolaaskerk) een grote
opgraving, met inderdaad allerlei sporen zeker 5 meter onder de huidige begane grond. De lagere
gronden in en om Deventer liggen zo ongeveer 5 meter boven NAP en er zijn tal van gebieden die
aanmerkelijk hoger liggen. Het verhaal van Nederland dat eeuwenlang onder water gelegen zou
hebben is ook hier dramatische onzin. De oudste mededeling in verband met Deventer wordt gedateerd
in768: bisschop Gregorius van Utrecht, opvolger van Bonifatius, stuurt Lebuinis (Liafwin) en
Marchelmus (Marchelm) naar het oosten met de opdracht om de christianisering van de gebieden ten
oosten van de IJssel aan te pakken. We mogen dit aannemen op grond van enkele tamelijk
oorspronkelijke bronnen. We moeten wel onderscheid maken tussen de datering wanneer iets gebeurd
is of kan/ moet zijn en de datering van het handschrift waar we die informatie aan ontlenen. De
anonieme Vita Lebuini Anti qua (gedateerd tussen 840 en 930) noemt de naam Deventer niet. Wel
wordt Davo genoemd als stichter van de stad, maar dit soort stichtingsverhalen (Friso, Saxo, Brabo)
e.d. zijn puur mythisch. Davo wordt (natuurlijk) voorgesteld als een vriend van Lebuinus. De Vita
Liudgere die rond 1050 in de abdij van Werden is geschreven gaat terug op een tekst die in de periode
840-849 gemaakt zou zijn. Hier wordt de naam Daventre genoemd.
Er is ook een in 877 gedateerde oorkonde opgesteld waarin sprake is van de Sint Bertijnsabdij. Een
tweede vita werd (circa 920?) is gemaakt door Huebald, een monnik van Sint Bertijns. Nog een
aanwijzing is dat het Lebuïnus Evangeliarium (de tekst wordt gedateerd circa 835 en de band in de
twaalfde eeuw), eeuwenlang in bezit was van de kerkfabriek van Lebuïnus in Deventer en vervaardigd
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is in een abdij in Noord-Frankrijk. Hier rijst dus weer de vraag of de plaats waar een vita werd
geschreven iets zegt over de plaats waar iets gebeurde. In SEMafoor wordt nogal eens de noodzaak
van een soort nabijheid verondersteld, die ook bij Albert Delahaye terug te vinden is, die mijns inziens
vooral een interpretatie is, namelijk vanuit een visie waarin de mobiliteit in de vroege middeleeuwen
sterk onderschat wordt. Zowel voor als na die periode kan een sterke mobiliteit aangetoond worden.
Ook archeologische vondsten uit de tijd van de Merovingers laten voorwerpen zien die van grote
afstanden komen.
Bisschoppen Utrecht:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Willibrord 695-739
Bonifatius 739-754
Wera 739?-752
Eoban 753-754
Gregorius 754-776
Alberik I ca. 776-784
Theodard ca. 784-ca. 790
(eigenlijke naam
Theutbert/-brecht)
Hamacar ca. 790-806
Ricfried 806-815/816
Frederik 1815/816
835/837
Alberik II 838-844
Eginhard ca. 845
Liudger ca. 848-ca. 854,
Craft ca. 854
Hunger ca. 854-866
Alfried ca. 866-867/879
Adelbold I 867/879-898
Egilbert 899-917
Balderik918-975

Folcmar 976-990
Boudewijn I 990-995
Ansfried 995-1010
Adelbold I I 1010-1026
Bemold 1027-1054,
Willem I (van Gelre),
1054-1076
Koenraad 1076-1099
Burchard 1100-1112
Godebald 1114-1127
Andries van Cuijk 1128
1139
Hartbert van Bierum
1139-1150
Frederik van Berg 1150
1151
Herman van Home 1150
1156
Godfried van Rhenen
1156-1178
Boudewijn II (van
Holland) 1178-1196

Arnold I (van Isenburg)
1196-1197
Dirk I (van Holland)
1196-1197 (tot 1197
tegenbisschop)
Dirk II (van Are) 1197
1212,
Otto I (van Gelre) 1212
1215
Otto II (vanLippe) 1216
1227
Wilbrand van Oldenburg
1227-1233
Otto III (van Holland)
1233-1249
Gozewijn van Randerath
1249-1250
Hendrik I (van Vianden)
1249-1267
Jan I (van Nassau) 1268
1290

Merk op: In de bisschoppenlijsten van Maastricht, Keulen, Mainz, Atrecht-Kamerijk en Tenvaan staan
Willibrord en Bonifatius nergens vermeld, behalve Bonifatius als aartsbisschop van Mainz, en zijn er ook geen
dubbeltellingen van namen van dezelfde persoon op meer dan één plaats (zie ook nawoord)
Ludger zou boven het graf van Lebuïnus (dat nogal moeizaam teruggevonden kon worden) in 776 een
kerk hebben laten bouwen. Er is echter geen enkele archeologisch spoor daarvan aangetroffen in
Deventer, maar dergelijke sporen zullen nergens aangetroffen worden omdat deze periode inderdaad
over het algemeen vondstenloos is (Illig). Een fascinerend gezichtspunt hierbij is dat we mogen
aannemen dat de Karolingische tijd in economisch opzicht ingrijpend anders was dan de tijd van de
Merovingers. Deze revolutie valt niet overal sament met Scaligers indeling in historische perioden. De
periodisering van dynastieën hoeft niet samen te vallen met de daaraan verbonden en toegekende
historische ontwikkelingen in allerlei regio’s. In Deventer zijn er wel wat vage aanwijzingen voor
Merovingisch en Karolingisch aardewerk, maar het gaat om amper serieus te nemen vondsten en
interpretaties.
In het boek over de geschiedenis van Deventer wordt aangenomen dat in 777 het bisdom Utrecht werd
ingesteld en dat die situatie ook het begin zou kunnen zijn van het kapittel van Lebuinus in Deventer.
Mooie veronderstelling (3).. De bekering van de bevolking ten oosten van de IJssel verliep zoals we
weten niet al te vlot. Interessant in dit boek is dat er een verband gelegd wordt tussen de tijd dat de
kerstening rendabel werd en de bestuursstmctuur die Karei de Grote uitbouwde. In plaats van lange en
onmogelijke tochten met een leger in de maanden dat het mooi weer was en het gras groeide, moet
mijns inziens meer gedacht worden aan een uitbouw via bestuurlijke elites, laten we zeggen Saksenfamilies die begrepen dat ze zich moesten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat er zich
telkens problemen voordeden waarbij de koning of keizer of getrouwen namens hem moesten
ingrijpen ligt voor de hand. Dat gebeurde in die tijd al met snelle cavalerie. Met duizend paarden met
goed bewapende manschappen kwam men waarschijnlijk heel ver.
5 5
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De Annales Fuldenses melden dat Nordmanni (Vikingen volgens M. Willemsen) in 882 (883 volgens
mij) de plaats Taventeri, ‘zo genoemd in de Friese taal, de plaats waar Liobionus begraven ligt’,
aangevallen en verwoest hebben. Over het algemeen wordt vermeld dat Deventer en Zutphen in 882
vanuit Asselt een Vikingenoverval te verduren kregen, en in beide plaatsen, vooral in Zutphen, meent
men dat ook archeologisch te kunnen aantonen. In dit boek wordt gesteld dat Zutphen de eerste en tot
nu toe enige plaats is waar een Vikingenaanval materieel is aangetoond. De IJssel was na 843 ook de
grensrivier tussen Midden-Frankenrijk (Lotharingen) en Oost-Frankenrijk. (Duitsland). De abdijen van
Elten, Corvey en Fulda in Duitsland en Sint Omaars en Sint Bertijns in Vlaanderen, bezaten toen
domeinen in en bij Deventer en er was een intensief verkeer tussen deze locaties. Abdijen besteedden
dit werk vaak ook uit aan professionals. In de negende/tiende eeuw is er de lange afstandshandel van
de Friezen (op een gegeven moment ook de naam voor handelaren). Dat ging gepaard met Friese
kolonies langs de rivieren in Duitsland, Frankrijk en Engeland en export van heiligen als Bonifatius,
Lebuïnus en Odulphus. Wat Odulphus betreft kunnen we de plaats Eversham, net als Borgloon en
Erfurt, in dit licht zien.
In de tiende eeuw verandert de verhouding Utrecht /Deventer. Circa 920 keert de bisschop van
Deventer terug naar Utrecht. Het kapittel van Lebuïnus kreeg aanvankelijk wel een terugslag, maar
spoedig zouden de ontwikkelingen ten goede keren. Otto I realiseerde een nieuw bestuurssyteem. Hij
wou de dynastievorming bij leenmannen voorkomen (dus een erfrecht van een ambt, positie of
eigendom) en zag in bisschoppen (die door het celibaat officieel geen erkende kinderen konden krijgen)
geschikte bestuurders. Bisschoppen werden dus ook wereldlijke heersers. De keizers hadden bij deze
schenkingen ook duidelijk een eigen bestuurlijk belang. De Utrechtse bisschop Bemold werd landheer,
ook van het gebied Oversticht. Hij kon de Kerk van Deventer dan ook gronden schenken, nadat hijzelf
schenkingen had ontvangen van keizer Hendrik III (1017-1056). Zo werd circa 950 het keizerlijke tol
recht al omgezet in een bisschoppelijk. In 1046 werd. in Deventer een bisschoppelijk muntrecht
gevestigd.
De bisschop moest zijn taak waarmaken door eigen functionarissen in de (opkomende) steden te
benoemen, maar tegelijk goede relaties met de steden zelf onderhouden, mede om zijn eigen
dienstmannen aan de teugel te houden. In die tijd was besturen ook een vak dat om velerlei talent
vroeg. Bisschop Bemold liet met tufsteen uit de Eifel de kapittelkerk van Lebuïnus bouwen, waarvoor
veel geld uit Zwolle kwam. Hij organiseerde het bestuur van het bisdom krachtig. Hij scheidde
bijvoorbeeld circa 1040 de kapittels van Oud-Munster in Utrecht en Lebuïnus in Deventer. Van
eerdere kerkgebouwen is tot nu toe archeologisch niets aangetoond. In 1046 liet Bemold in Deventer
ook de proosdij bouwen, dat in de vorm van 1130 nog steeds bestaat en ongetwijfeld het oudste
bestaande huis van Nederland genoemd mag worden. Door de bestuurlijke ingreep van de Ottonen
werd de organisatie van de Kerk automatisch een banenmachine van grote omvang. De decentralisatie
van het bestuur (van keizer naar bisschoppen en van bisschoppen naar Kerken-proosdijen) maakt dat
Deventer halverwege de elfde eeuw een zelfstandige organisatie kon worden.
De politiek van de Ottonen, waarin vooral Otto III een zeer bijzondere rol heeft gespeeld, liep
uiteindelijk toch uit op een strijd over het benoemingserfrecht van bisschoppen/bestuurders. Dat kon
niet uitblijven. In deze investituurstrijd koos Deventer met Utrecht de zijde van de keizer. Het is
opmerkelijk hoezeer de Duitse keizers met Utrecht verbonden waren. Het verhaal van de in de ban
gedane keizer Hendrik IV is bekend: hij zocht in Utrecht zijn toevlucht. Overeenkomstig een oorkonde
van Hendrik V werd Deventer een zelfstandige stad. Frederik Barbarossa kwam meteen na zijn
kroning in Aken naar Utrecht en Deventer om daar orde op zaken te stellen in een hevige strijd om een
bisschopsbenoeming.
L iteratuur
1. Dirk Otten, Terug naar de ware Lebuïnus, Deventer 2010
2. Henk Slechte, Geschiedenis van Deventer, deel 1. Oorsprong en Middeleeuwen, hs.1.
Missiepost - bisschopszetel - handelsnederzetting - stad, ca. 765-1249, Zutphen 2010
3. A.C. Maas, Plechelmus en Baldrik - Oldenzaal als historisch thema, SEMafoor 14.1 (2013)
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Nawoord: Studies van heiligenlevens
Studie van heiligenlevens en bisschopslijsten kan starten met overzichten van de op Wikipedia
gepubliceerde informatie. Bij elke naam kan men nadere informatie zoeken en zo ontstaat een
omvangrijke documentatie, waarschijnlijk het begin van een belangrijke bijdrage een de
geschiedschrijving van het eerste millennium. Dan wordt duidelijk dat ook in SEMafoor bijdragen
vanuit de kerkgeschiedenis ontbreken, bijvoorbeeld: kardinaal De Jong (Dr. R. Post), Handboek der
Kerkgeschiedenis, Antwerpen, 3 delen, Brussel-Leuven-Utrecht-Nijmegen 1948 4® druk. Omvangrijke
kerkgeschiedenissen met daarin belangrijke documenten, bestaan in onze taal niet, maar wel in het
Italiaans, Duits en Frans. Een oppervlakkige studie van de genoemde lijsten brengt ook aan het licht
dat er lacunes zijn en tal van vragen naar de werkelijke situatie. Van een bisschopsambt van Willibrord
en Bonifatius in het westelijk deel van Frankrijk is nergens sprake.
Conventionele informatie Radboud (ook Radbod. Radbodus. Ratbod o f Redbad) van Utrecht: 14e
bisschop van Utrecht: f9 1 7 .
Radboud moet rond 850 geboren zijn in het Zuid-Franse plaatsje Lomagne in het district Gascogne
aan de voet van de Pyreneeën. Zijn moeder zou nog een afstammeling van de beruchte
christenvijandige Friezenkoning Radboud zijn. Waarschijnlijk is hij zelfs naar hem vernoemd...
Misschien wel met de bedoeling deze naam te zuiveren? Op ongeveer tienjarige leeftijd werd hij naar
de kloosterschool van Keulen gestuurd voor zijn opleiding;
de broer van zijn vader Gunthar was daar aartsbisschop.
Maar toen deze in 863 in opspraak raakte en door de paus
in de ban werd gedaan, omdat hij het onwettig huwelijk van
Lotharius II van Neder-Lotharingen had ingezegend,
verhuisde Radboud naar de kloosterschool van Parijs. Daar
stond op dat moment Manno uit Stavoren aan het hoofd:
iemand die net als Radboud Fries bloed in de aderen had.
Nadat hij eerst in dienst had gestaan van een abt Hugo, was
hijzelf abt geworden te Tours. Van daaruit werd hij in 900
tot bisschop van Utrecht benoemd. Zelf schrijft hij in zijn
kroniek: "In hetzelfde 'jaar zijn Folco, metropolitaan van
Reims en koning Zwentibold vermoord. Weinige dagen
tevoren ben ik, zondaar Radboud, ingeschreven onder de
bedienaren van de Utrechtse kerk. Moge ik eens met hen de
eeuwige vreugde genieten."
Omdat de bisschopsstad nog bezet werd door de
Noormannen, koos hij Deventer als standplaats. De door
Lebuïnus gebouwde Mariakerk stond er nog overeind. Hij
ijverde met grote kracht voor de wederopbouw van kerken
en kloosters, alsmede voor de verdieping van geloof en
wetenschap onder de kerkelijke bedienaren. Na verloop van tijd nam hij zijn intrek in Utrecht. Hij
werd niet hartelijk ontvangen. Zo afwerend zelfs, dat de legende vertelt hoe hij met gestrekte arm in
navolging van Christus uitriep: "Satan, ga achter mij!" Het verhaal wil dat er op dat moment velen
werden getroffen door de pest en stierven. Hoe dit zij, het zegt in ieder geval iets van de vijandige
stemming, die geheerst moet hebben onder de aanwezigen. Tegen het einde van zijn leven trok hij zich
weer terug te Deventer. Hij stierf te Ootmarsum en werd bijgezet in de St-Lebuïnuskerk van Deventer.
Tijdens de troebelen van de Reformatie in 1578 hebben trouwe gelovigen zijn relieken weten te redden;
ze raakten verspreid over de kerken van Boerhaar, Deventer, Nijmegen en Utrecht. Hij is patroon van
het RK Hoger en Universitair Onderwijs en van de Sint-Radboudstichting in Nijmegen. Hij wordt
afgebeeld als bisschop (staf, mijter, tabberd).
Balderik(ken) volgens Jan Oude Niihuis
In het jaar 954 heeft er een totale reorganisatie van de kerk in Oldenzaal plaatsgevonden (p. 29)
Bisschop Balderik - ook wel de tweede stichter van het bisdom Utrecht genoemd - liet relieken van
Plechelmus naar Oldenzaal overbrengen, waarschijnlijk volgens Jan Oude Nijhuis vanuit Odiliënberg,
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dat wil zeggen vanaf de Petrusberg nabij Roermond. Er werd een kapittel (college van kanunniken)
gesticht, waardoor kerk en kapittel immuniteit genoten. Volgens een inscriptie op een grafsteen uit
1481 zou deze man uit Kleef komen. Een eventuele relatie met de heren van Kleef is niet bekend maar
ook niet onmogelijk. De graven van Kleef stammen af van Rutger Flamens, afkomstig uit Calonne in
de buurt van Antoing (p. 31)) Langs de hele oostgrens van ons land komen we vanaf het begin van de
negende eeuw Balderiken tegen. De Balderiken moeten gerekend worden tot de grootgrondbezitters
ter plaatse. Oost-Nederland was in de periode van de Saksenoorlogen een soort ‘twijfelgebied’, een
overgangsgebied tussen Saksen en Franken. Er wordt een tekst getoond (kopie) met daarop de
inschrijving van Balderik en zijn broers Nibelung, Yrimfried en Rudol in het verbroederingsboek van
het klooster Reichenau in de Bodensee (p. 34). (Vlak voor Rudolf staat Gerberga ingeschreven,
wellicht een zuster van de vier broers. Op de laatste regel wordt een Widukind gememoreerd.) De
vader van Balderik (Ricfried) en Everhard Saxo. Graaf in de Betuwe, zouden de Noormannen uit
Midden-Nederland verdreven hebben.
Vooral de naam Nibelung wijst in de richting van het Loiregebied (p. 34). Dit zou goed passen bij het
feit dat Balderik nauwe relaties onderhield met het geslacht van de Tetbaldiner in dezelfde streek. In
een voetnoot vermeldt Jan Oude Nijhuis: De familieband zou verklaard kunnen worden, wanneer
Hereswintha, de vrouw van Ricfried en moeder van Nibelung en Rudolf direct o f indirect uit het
Loiregebied afkomstig was. De familie-heilige van de Balderiken was klaarblijkelijk Pancratius. De
kerken van Diever en Emmen in Drente hebben beide Pancratius als patroon en ze waren beide
verplicht tot jaarlijkse afdrachten aan de proost van Oldenzaal, en dat gold ook voor Haaksbergen.
Guus Goorhuis en Jan Oude Nijhuis, Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdrage
over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der
relieken van Plechelmus naar Oldenzaal, Walburg Pers, Zutphen 2005

SEMafoortjes
ANTWERPEN - UTRECHT: TRAIECTUM
Vrijwel gelijktijdig verschenen twee boeken die
veel met elkaar te maken hebben: Kroniek van
Trajectum (Papieren Tijger) van Joep Rozemeyer
en De eerste kerken op het Utrechtse Domplein.
Een samenhangende visie (eigen beheer( van
Charlotte Broer en Martin de Bruijn. Twee boeken
van hoge kwaliteit. De visies verschillen ingrijpend,
o f lijkt dat eigenlijk maar zo? In SEMafoor 15.1
een vergelijkende
besprekingen van
deze
publicaties.

de middeleeuwse bronnen (in de twaalfde eeuw).
Vele honderden plaatsen in Europa zijn genoemd
naar de wijd verbreide oude algemene riviernaam
Elle, met vele afleidingen, stammend van voor onze
jaartelling. Alle rivieren, stromen, werden vroeger
beschouwd als Ale, Alle en Elle, Ele, Eile, Ille. Al
deze namen werden bij Ale-me, Alle-me en Elle-me,
Ele-me,
Eile-me,
Ille-me
ook
tot
de
klankomwisselingen Amele, Ammele en Emmele,
Emele,
Eimele,
Immele,
ONBEKEND
in
naamkundige kringen.

BAS KLOENS

BELGINUM

In dit nummer van SEMafoor een artikel van Ruud
van Veen dat het werk van Bas Kloens recht doet.
Het gaat vooral over de verdwijnen van de L in veel
hydroniemen en toponiemen. Kloens (Bas Kloens,
Wolwevershaven 46, 3311
AW Dordrecht
w w w .k lo en s.co m ) zegt over zichzelf: Vanaf 1993
ben ik in een intensief vergelijkend onderzoek van
plaatsnamen terecht gekomen. Ik heb van vele
plaatsnamen de herkomst ontdekt, zo ook van
Emble-hem, deelgemeente van Ranst. De herkomst
is Elle-me-hem, 'woonplaats aan Elle-waterloop,
afleiding met m-suffix'. Elle-me is in de loop der
eeuwen, bij vlugge en vluchtige aanduiding, te doen
gebruikelijk bij plaatsnamen, geworden tot het
gemakkelijker in de
mond
liggende,
de
klankomwisseling, Emmele, daarna verkort tot
Emle, waarna als vanzelf in uitspraak geworden tot
Emble, en als zodanig, dus verminkt, opgetekend in

Nach den aktuellen geophysikalischen Messungen
im Vorfeld archüologischer Ausgrabungen ist
Museumsleiterin Dr. Rosemarie Cordie überzeugt,
dass die antike römische Siedlung bei Morbach im
Hunsrück weit gröBere AusmaBe hatte als bislang
angenommen Diese Vermutung beruht auf
archaologischen Erkundungen und unter anderem
auf Voruntersuchungen durch Geoinformatiker und
Geoarchaologen der Universitat Trier in dem
künftigen Ausgrabungsareal. Seit mehr als 50
Jahren wird die Geschichte des römischen und
keltischen Siedlungsplatzes auf der Hunsrückhöhe
durch systematische Ausgrabungen erforscht.
Bevor die StraBenbaumaschinen anrollen, um die
BundesstraBe 50 auch im Bereich des Belginum
vierspurig auszubauen, werden dort Archaologen
der Universitat Trier im kommenden Jahr intensiv
auf Spurensuche gehen.
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De pagus Taxandria opnieuw bekeken
Ad Maas, Leende
In 1988 promoveerde Frans Theuws op het onderwerp Archeologie van de periferie, in 2004 publiceerde
hij als hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Amsterdam een lang hoofdstuk in Geschiedenis
van het Hertogdom Brabant. Van het hertogdom tot heden, namelijk: Proloog van Brabant, verleden
landschappen van Romeinen en Franken , en onlangs kwam hij als hoogleraar archeologie in Leiden
met het overzichtsartikel: Early medieval tranformations: aristocrats and dwellers in the pagus
Texandria. A publication Programme. Deze laatste publicatie (in: Medieval and Modern Matters,
Turnhout 2010) vat allerlei archeologisch onderzoek in het gebied bondig samen en geeft aan wat er
verder moet gebeuren.
Het proefschrift van Theuws heb ik indertijd zeer gretig verorberd: het bracht immers zoveel informatie
vanuit verschillende disciplines bij elkaar dat er veel te leren viel. Ik zie aan enkele van mijn vele
'indertijdse' kanttekeningen dat Theuws zich toen al volgens mij sterk toelegde op interpretatie. Dat is
in het hier besproken artikel ook zo. Aan de archeologische vondsten en bevindingen laat hij voorafgaan
een uitgebreide beschouwing van de wijze waarop mensen in groepen blijken te leven; er wordt als het
ware een antropologisch-sociologisch referentiekader aangebracht. Nog een stap verder gaat het als
archeologisch onderzoek zou kunnen aantonen onder welke omstandigheden groepering van mensen
inderdaad samen-leving wordt, bijvoorbeeld: wanneer werkt macht humaniserend? Misschien krijgen
we in de toekomst archeologische filosofie die politiek relevant is.
Wat we al konden weten
Taxandria (de naam wordt op verschillende wijzen gespeld) wordt meestal aangeduid als het gebied
tussen Maas, Demer en Schelde, in het westen grenzend aan de pagus Rien (het gebied van en rond
Antwerpen). In een voortreffelijk overzichtsartikel Van Texandrië naar De Kempen (Brabants Heem)
geeft Amoud-Jan Bijsterveld aan dat de naam Texandrië in de dertiende eeuw, dus onder het gezag van
de hertog van Brabant, plaatsmaakt voor Campina oftewel De Kempen. Bijsterveld en D. Guilardian
werkten dit thema ook uit in de omvangrijke Geschiedenis van het hertogdom Brabant. Vanuit het
perspectief van Lotharingen waren Texandria, Rien en Antwerpen perifere gebieden. Interessant is ook
wat deze historici melden over de pagus Brabant: 'Brabant' was de naam van een oude pagus tussen
Schelde, Dij le, Kolenwoud en Haine. De afbakening ervan komt ongeveer overeen met die van het latere
aartsdiakonaat Brabant in het bisdom Kamerijk in de elfde tot dertiende eeuw. Het omvatte ook nog
kleine gebieden buiten de kerkelijke omschrijving, zoals Nijvel. Volgens een 'afschrift' (941 ?) zou de
naam pago Bracbatense, Bracbante en Bragobanto dateren van rond 700. De door Alpertus van Metz
genoemde naam Bratuspantium uit De Bello Gallico verwijst naar een oppidum tussen Seine en Somme.
Vanaf 1180 wordt de naam 'Brabant' gebruikt door de hertogen van Brabant.
Albert Delahaye situeerde Bracbante noordwest van Doornik en gebieden van de Menapiërs en
Bracbatensers noordwest van Atrecht. Ook sprak hij van een landstreek ten noorden en ten westen van
Doornik, ten dele samenvallend met Taxandria. Taxandria was volgens hem een Frans landschap aan
beide zijden van de Schelde. Hij concludeerde dat de naam Taxandria in Frankrijk in onbruik raakte,
mede ten gevolge van de definitieve scheuring van Lotharingen die tot nieuwe bestuurlijke indelingen
leidde. In dit artikel volgen we de opvatting van Taxandria als deel van Brabant, dat wil zeggen Campina
of De Kempen.
Volgens Bijsterveld werd in de Kempen het christendom gevestigd aan het einde van de zevende en in
de achtste eeuw, in het voetspoor van de inlijving bij het Frankische 'machtsbereik' en verwierven tal
van 'uitheemse' abdijen (Chèvremont, Corbie, Crespin, Echtemach, Lorsch, en Sint-Truiden) in dit
gebied Fembesitz, meestal van de Pepijnen. De Romeinse periode liet dus wat dat betreft niets na, en
ook de (veronderstelde) missie-activiteiten van Lambertus en Hubertus (Maastricht) zijn volgens
Bijsterveld mogelijkerwijs later ingevoegd in de 'bronnen'. Taxandria werd later ook een aartsdiakonaat
dat de volgende dekenaten omvatte: Aldeneik, Beringen, Cuijk, Hilvarenbeek, Susteren, Wassenberg en
Woensel).
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Het archeologisch onderzoek op een rij
In het onderzoek naar de Merovingische Middeleeuwen in De Kempen onderscheidt Theuws enkele
fasen. Na een fase van min of meer toevallige opgravingen en toevalsvondsten waarover bijvoorbeeld
de eerste provinciale archeoloog C.R. Hermans rapporteerde, is er een eerste golf van enigermate
verantwoord wetenschappelijk onderzoek (fase 2), namelijk: Hoogeloon-Broekeind 1949, Alphen 1950
1951, Meerveldhoven / Veldhoven Oeienboschdijk 1955 (en 1970) en Bergeijk 1957. In de voetnoten
van het artikel komt de Meerveldhoven/Merefelt-discussie enkele keren terug. Vanaf 1980 wordt het
bekende Kempen-project (VU) ondernomen (fase 3). Er zijn opgravingen in Dommelen, Geldrop,
Bladel, Hulsel en Reusel, nabij oude kerklocaties, behalve Geldrop. Over al deze opgravingen is er
gerapporteerd, over het Kempenproject zelfs tamelijk degelijk. Desondanks is nu de tijd aangebroken
voor een fase van integratie, synthese, Neuwertung zoals de Duitsers zeggen, Odyssee-project-werk, en
van het maken van nieuwe degelijk gefundeerde plannen. In de voetnoten geeft Theuws aan dat hij voor
zichzelf heel wat op de rol ziet staan. Enkele pittige karweien zijn bijvoorbeeld de volgende:
•

•

Kan via de opgravingen in Geldrop aangetoond worden dat daar sprake is van continue bewoning?
Dat is al wel gesuggereerd in enkele verslagen. Karolingisch Geldrop zou dan meteen op de
internationale archeologische kaart staan.
Kunnen een aantal vragen beantwoord worden in verband met de chronologische
merkwaardigheden in Merovingische graven (Maastricht), waar Theuws ook bij betrokken is?

En hiermee zijn we er nog lang niet, want er wachten nog enkele andere uitdagingen.
De pagus Taxandria/Campinia
Theuws beschouwingen over wat een pagus nu eigenlijk was of kon zijn, zijn erg interessant. De
gedachte dat het om vastomlijnde en begrensde gebieden ging met een bepaalde bevolking (dus met een
etnische en/of culturele identiteit) moet gerelativeerd worden. Vanuit de machtshebbers
vertegenwoordigde een pagus uiteraard wel een bepaald politiek en/of economisch belang. In het nieuwe
artikel van Theuws is De Kempen inderdaad het grote gebied rondom Bergeijk en klinkt de boodschap
door dat je Taxandria wel 'perifeer' kunt zien (vanuit het perspectief van Austrasië en later van
Lotharingen), maar dat dat niet betekent dat het om een onbeduidend gebied ging waarover we in
historisch en archeologisch opzicht gauw uitgepraat zijn.
Nederzettingen in de vroege middeleeuwen werden bezocht door trekkende en zwervende mensen die
ook invloed hadden op het denken en handelen van de verblijvers (dwellers). Er waren veel contacten
op afstand, zoals grafvondsten, aangeven. Early medieval dwellers might have been more mobile than
we expect on the basis o f anthropological studies of later peasant societies (p.58). In de ontwikkeling
van de pagus is er van alles gebeurd dat invloed had op het landschap, maar vooral de kerstening heeft
daar een dominante invloed gehad. However, an exact reconstruction of territories for the early periods
of their existence (before 1200) is hardly possible.
De kerkelijke structurering van het landschap hield natuurlijk rekening met allerlei geologische en
geografische omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rivieren en riviertjes en de begaanbaarheid
van gronden, dus de kwaliteit van verbindingen. De ontwikkelingen zijn vanaf de tiende eeuw wel in te
schatten en dan gaat het vooral over de ontwikkeling van parochies en het bouwen van kerken en
kapellen. Over deze historische fase in De Kempen merkt Theuws het volgende op: Ecclesiae integrae
are usually important ones (having one or more appendiciae), but are not necessarily the oldest, although
the are the best candidates for this position. They are: Hilvarenbeek (centre o f a deanery), Bladel,
Hoogeloon, Bergeijk, Waalre (already mentioned in the eight century), Woensel (centre of a deanery),
Budel (Pippinid property) and possibly Lage Mierde. O f these, Bergeijk, Bladel and Hilvarenbeek and
possibly Woensel have Saint-Peter-in-Chains as patron Saint, which gives them a special position, as
we will see (p. 51).
De ordening in parochies was niet de enige wijze van maatschappelijke en geografische structurering.
Theuws stelt deze zaak bondig als volgt voor (p. 50): Cultactivities were organized in parishes, juridical
activities in aldermens's court territories, common care of pasture land in gemeynten, tax collection in
neighbourhoods and census districts (cijnskringen), and seigniorial rights in seigniories (heerlijkheden).
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In de ontwikkeling van parochies en de stichting van kerken hebben abdijen en kloosters een belangrijke
rol gespeeld. Er waren natuurlijk oorspronkelijke eigenaren maar er ontstond ook handel in kerkelijke
goederen en dus doken nieuwe eigenaren op. In Bergeijk bijvoorbeeld zien we na enige tijd als eigenaren
(p. 56): de abdij van Sint Jacobus en het kapittel van Sint Johannes, het kapittel van Sint Lambertus in
Luik, de abdij van Thom, de heren van Herlaar (vazallen van de bisschop van Luik) en de abdij van Sint
Servatius in Maastricht (Servatius kerk in Westerhoven) en de bisschop van Keulen. De parochie van
Bergeijk omvatte het huidige Bergeijk, Westerhoven, Riethoven, Luiksgestel, Dommelen, Weebosch en
Borkel.
Enige kritische aspecten
The name of the pagus Texandria around AD 700 until about AD 1200 is attested in charters and
narrative texts, schrijft Theuws. Hij neemt de uitkomsten van het werk van historici zonder meer over.
Zo gaat hij er kennelijk van uit dat (soms ver) voor het jaar 1000 de volgende kerken bestonden: Waalre
739, Ruimel 739, Bakel 721 en Reppel 855, Budel 947; of Marvilde 765 dat als Meerveldhoven
inderdaad twijfelachtig is. Maar hij zegt ook: Excavations o f churches in this area have not produced
proof that any of them was older than about AD 950. Even stranger is the fact that we have not been
able to identify Christian cemeteries from before c. AD 950. So there is something basiscally wrong
with our archeological data on cult places and burial grounds. Van genoemde vroege kerken is van geen
enkele nader archeologisch bewijs te vinden. Een reden om misschien toch het conventionele
referentiekader te herzien?
Overzicht van vroege gedoneerde 'estates' in De Kempen volgens Theuws
L ocatie
Waalre
Eersel
Hees bij Eersel
Niet Heeze
Hapert
Elmeth /Bladel
Zie Hapert
Diessen
Hulsel bij Poppel
Martfelde
Meerveldhoven/
Hulsel o.m.
Ook Woensel en Son
Strijp, Nuenen, Gerwen?
Budel

Ontvanger
Willibrord

G enoem de datum
01-10-704

Willibrord

01-02-712/713

Abdij Echtemach

784/785

Bertilindis,
dochter van Wigibaldus
X
Parochie van Bladel
O.m. Aengilbertus
Bertilindis
Gullint

Willibrord

19-07-710

Echtemach?
Abdij Postel
Willibrord
Abdij Echtemach
Abdij Lorsch

Na 1100
01-03-712
710
765-779

?

Abdij van
Sint Truiden

700-750

Pippijn 11

Chèvremont

Voor 714

G ever
Aengilbaldus,
zoon van Hildiboldus
Aengilbertus
o f Goatbertus
Hodibald

Maar nog ingrijpender (tot nadenken stemmend) is de volgende opmerking (p.62): If one reviews the
evidence for the Merovingian and the Carolingian periods, respectively, it is striking that there is
substantially less evidence for the Carolingian period. We lack cemeteries from that period, and in
several cases the settlement evidence is meagre and difficult to date exactly between 700/750 and 900.
Apparently there has been no archaeological Carolingian renaissance in this region or several of its of
its adjacent regions. Why this is so cannot be answered easily, but processes in the Carolingian period
itself are certainly responsible for that (p. 62).
In enkele archeologische projecten en publicaties waar de archeologen Nico Roymans, Jos Bazelmans
en Frans Theuws aan meegewerkt hebben, wordt wel enige bewoning in de vroege
middeleeuwengeopperd nabij Zesgehuchten. De onderzoekers maken interessante opmerkingen over
wat rijkelijk suggestief'Karolingisch Geldrop (750-950)' wordt genoemd. De bevindingen worden met
slagen om de arm gepresenteerd: van 'een alleenstaande hoeve die slechts enkele decennia bewoond is
geweest' wordt datering in de negende eeuw 'het meest waarschijnlijk' geacht (Bazelmans, p. 33 e.v.).
Dat geldt ook voor een huisplattegrond nabij 't Zandt in Geldrop. De vondst van een Dorestad-munt zegt
weinig over de datering. Harde datering ontbreekt.
6
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In D er Berner van februari en van mei 2015 is een
omvangrijk artikel gepubliceerd van Karl Weiland over
de grens tussen de Romeinse provincies OpperGermanië en Neder-Germania. Ptolemeüs zou daar een
grensrivier Abrincas genoteerd hebben. De Vingstbach
is in elk geval een taalgrens, en wel tussen het MoezelFrankisch en het Neder-Frankisch (Ripuarisch). De
ondertitel 'Landschaft, Geschichte und Sage im
Zusammenhang' maakt Weiland op voorbeeldige wijze
waar. Oer Berner is nu ook te volgen op: www.dietrichvon-bem-forum.de
.
In het augustusnummer (2015) van dit tijdschrift is een
artikel van Ad Maas uit SEMafoor gepubliceerd: Wer
war Dietrich von Bern und wo lag dieses Bern?

LE MOYEN AGE IN VALENCIENNES
Valenciennes wordt voor het eerst genoemd in een akte
van de Merovingische koning Clovis III van Neustrië.
Het document, als het inderdaad materieel bestaat, zou
dateren uir 693. De eerste archeologische vondsteren
dateren uit de tiende/elfde eeuw. Om een en ander te
bekijken kunt u het Musée des Beaux-Arts bezoeken:
Boulevard Watteau 59300 Valenciennes.
Het museum van Valenciennes uit het begin van de
20ste eeuw hoort tot de Paleizen van Schone Kunsten
die typerend zijn voor de Derde Franse Republiek. De
grote ruimtes hebben monumentale proporties waar
prestigieuze kunstwerken te zien zijn. In Valenciennes
gaat het om voorwerpen van Gallo-Romeinse
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archeologie
hoogtepunt
zevèntiende
negentiende

tot werken uit de 20ste eeuw met als
de Vlaamse schilderkunst uit de
eeuw en de grote beelden uit de
eeuw.

Na
3
jaar
van
werkzaamheden
is
de
tentoonstellingsruimte verdubbeld (4.400 m2) en is het
een modem museum met een conferentieruimte,
boekenwinkel, educatieve ruimtes. Midden in het
gebouw ligt een archeologische crypte. Op sobere en
suggestieve wijze wordt het topje van de vrij
onbekende verzameling getoond die de rijkdom van de
streek weerspiegelt: van adembenemende GalloRomeinse schilderijen uit Famaart tot middeleeuwse
beelden die kortgeleden opgegraven zijn. Het museum
organiseert
het
hele
jaar
door
tijdelijke
tentoonstellingen en breidt daarmee de thema's van de
permanente expositie ui
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Woensel / Eindhoven in de Karolingische tijd
Ad Maas, Leende

Het lijvige boekwerk Woensel. Een kerkgeschiedenis, voortgestuwd door vijftien eeuwen. Per omnia saecula
saeculorum (Eindhoven 2015), van de hand van prof. mr. dr. G.A.M. Strijards is een merkwaardig boek.
Volkstaal en een zekere elitaire taal wisselen elkaar af. Dat de auteur geen historicus is, blijkt nogal eens,
evenals het feit dat hij voor zijn katholieke overtuiging gloedvol uitkomt. Tegelijk een zakelijke benadering
maar ook een zeer persoonlijke. Uit de titel blijkt dat Strijards de nederzetting Woensel 1500 jaar geleden laat
beginnen, dus vanaf circa 500 n.Chr. Dat Woensel vanaf de elfde eeuw een kerkelijk bestuurscentrum was, is
onomstreden. Maar wat te zeggen van de periode 500-1000? Strijards zegt hierover:

“De oorspronkelijke theorie is nu, dat Woensel zich aanvankelijk ontwikkelde als typisch kransakkerdorp
rondom een brink o f gemeine weyde. Maar nieuwe inzichten, gestaafd door voortgezet bodemonderzoek
onder leiding van Nico Arts, de Eindhovense stadsarcheoloog, gaan ervan uit dat op de zandrug ergens in
de vroege middeleeuwen een kleinschalige nederzetting is ontstaan. Aannemelijk is dat dit al in de
Merovingische tijd is gebeurd rond 750-900. In ieder geval heeft de archeologische expertisegroep onder
leiding van Nico Arts voldoende aanduidingen gevonden om met wetenschappelijke zekerheid vast te
stellen dat er in de Karolingische tijd een bestendige nederzetting bestond, dus in de genoemde
Merovingische periode van ruim genomen 750-900. Daarvan zijn sporen gevonden. Deze nederzetting was
kleinschalig”.

De Merovingische tijd wordt hier verkeerd gedateerd (750-900, moet zijn: 500-750) en verward met de
Karolingische tijd. Van Nico Arts is bekend dat hij alsmaar op zoek is naar materiaal uit de tijd van de
Karolingers (750 - 950) en de veronderstelling van een chronologieprobleem in het eerste millennium (in de
telling der jaren) bij voorbaat ver van zich afwerpt. Strijards gaat als volgt verder:

“Uit de Ottoonse tijd (900-1000) en in (= uit) de elfde en twaalfde eeuw zijn bij opgravingen tal van
nederzettingssporen gevonden. Men denke aan paalsporen van houten gebouwen, waterputten van holle
boomstammen, potscherven en diverse metalen voorwerpen, waaronder een muntje uit de regeringsperiode
van keizer Koenraad (1024-1039), geslagen in Tiel, in de Betuwe, waar een belangrijke handelsplaats lag
aan'de Rijn. Dit muntje is heel opmerkelijk. Deze munten worden uiteraard veel gevonden in het
rivierengebied en in Scandinavië. Ze wijzen op internationale handel. Dat zegt dus iets over het belang van
Woensel als handelspost. Ergens rond het jaar 1000 stond in Woensel een kerk. Vermoedelijk al eerder.
Dat zal wel een houten gebouwtje zijn geweest. Mogelijk is dat later vervangen door een gebouw dat van
ijzerzandsteen was opgetrokken zoals de veel grotere ijzeren kerk van Diest uit deze periode”.

Een wel erg belangrijk muntje dus (uit de elfde eeuw).
In Woensel zijn geen resten van tufsteen gevonden. Wel lijkt het erop dat Woensel al vroeg met bakstenen aan
de gang ging. Dus moeten er primitieve bakovens gestaan hebben in de Dommelbeemden. Daar werden de
kleilagen verwerkt tot bouwmateriaal. Strijards voegt hieraan toe:

“[...] maar dan moeten de Woenselnaren ook makkelijk vuur hebben kunnen maken. En dat wijst op een
hoge graad van ontwikkeling”.

De auteur, die werkzaam is geweest bij het Parket-Generaal van het Nederlandse Openbaar Ministerie, is zo
verknocht aan zijn onderwerp (en woonplaats) dat hij wel een loopje met de tijd neemt. Per omnia saecula
saeculorum.
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ZEITENSPRÜNGE- CONGRES IN AKEN
Van 30 september tot en met 2 oktober j.l.
werd in Aken het Zeitensprünge-congres
2000 gehouden. Ruim tachtig inhoudelijk
betrokkenen (mensen die zelf actief met
de materie bezig zijn) waren komen opda
gen, van wie meer dan de helft onder de
40 jaar en een tiental vrouwen.
De materie? Die blijkt veel omvattend. Het
gaat niet alleen meer om Das erfundene
Mittelalter van Heribert Illig (die optrad als
een uitstekende en onvermoeibare mode
rator) maar in feite om de these dat de
geschiedenis van wereld en mens langer
voorgesteld wordt dan in werkelijkheid
waar is. Zo passeerde de strijd tussen het
Darwiniaans evolutionisme en het actuele
creationisme (dat beweert dat mutaties in
de zin van soortenverandering op geen
enkele wijze aangetoond zijn) de revue,
maar ook de periodisering van de ijstijden
en de datering van de dynastieën van de
farao’s (zie ook het boek De Zeevolken
van I. van Velikovski) uitgebreid de revue.
Een uitstekend publicist over het opko
mende creationisme is overigens Chris
Hollevoet in Vlaanderen (Klein Potestraat
6, B -3130 Betekom). Opvallend vond ik
de kennelijk natuurwetenschappelijke,
technische en werktuigbouwkundige
achtergrond van een aantal deelnemers.
De verhandeling van Armin Wirsching over
de techniek van het maken en plaatsen
van obelisken vond ik bijvoorbeeld buiten
gewoon terzake en helder. Veel discussie
riep Georg Menting op met zijn aanval op
het evolutionisme. Toen hij liet vallen dat
“degeneratie” ook een verklaring is voor
het verdwijnen van een soort, stootte de
andere Nederlander die aanwezig was
(Jan Beaufort die in Würzburg doceert) mij
aan en zei: “Nu is de boot aan.” En hij had
gelijk want er brak een discussie los die
alleen maar te begrijpen is vanuit het
Duitse verleden van het nationaal-socialisme. Het woord “degeneratie” roept
intense emoties op. Maar er werd wel
bijna steeds op niveau gediscussieerd.
Rondom SEMafoor zijn er ook nogal wat
mensen die graag een verbreding van ons
aandachtsveld willen zien en daar ook
goede argumenten voor hebben. De argu
menten om het voorlopig maar eens bij het
eerste millennium in de Lage Landen te

houden (en daar hebben we de komende
jaren de handen vol aan) lijken me op dit
moment sterker. Ons thema behoeft zon
der meer uitbreiding en verdieping: we
moeten gaan samenwerken met Illig c.s.
(wiens boek Werhatan der Uhr gedreht?
een goede inleiding op zijn ideeën is),
contact onderhouden met de kritici van de
Arthur-geschiedkunde in Engeland, met de
Vikingen-theorie van Marcel Mestdagh en
met Eric Vanneufville’s studies van de ge
schiedenis van Noordwest-Frankrijk (o.a.
zijn Du golfe de l’YSER è /' estuaire de
l‘ AUTHIE au temps de Ste MILDRÈDE).
Wat is er veel te doen en wat zijn er tal
van interessante mogelijkheden. De SEM
heeft in elk geval aanwas van jeugdiger
talent nodig, dacht ik steeds. Een genera
tie die niet meer geïndoctrineerd is met het
taboe om bijvoorbeeld over de opvattingen
van Delahaye te schrijven en te praten. Dit
soort geestelijke terreur begint wel wat
voorbij te gaan, maar in België en Neder
land mag er wel wat meer druk op de ketel
gezet worden, want bij ons is zowel een
zekere zelfgenoegzame arrogantie als een
angst voor de universitaire achterban vaak
nog te groot. Met Illig nog wat van gedach
ten gewisseld over de mogelijkheid om in
het voorjaar of in de vroege zomer op een
fraaie historische plaats in Duitsland
(Worms?) enkele SEM-studie-/vakantiedagen te organiseren met daarin uitwis
seling van ideeën met betrekking tot het
eerste millennium. Maar dat we
Noordwest-Frankrijk grondig moeten gaan
verkennen, is ook een prioriteit die we niet
terzijde kunnen schuiven. We moeten
meer naar de locaties toe, dat staat voor
mij wel vast. De vereniging Numaga
(Nijmegen) trok onlangs ook in dat gebied
rond, een tocht die veel voldoening gaf,
maar waarop Delahayeiaanse (zoveel
klinkers achter elkaar zie je niet vaak)
problemen vermeden werden. Het studi
euze met het recreatieve verbinden is
wellicht een goede koers.
Ten slotte meld ik nog dat het secretariaat
overzichten ter beschikking heeft van de
inhoud van de afleveringen van het
tijdschrift = tijdboek) Zeitensprünge van
1998, 1999 en 2000: een goudmijn.
A.C. Maas
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Nieuws van de SEM-boekenplank

Zeitensprünge

Interdisziplinares Bulletin
(vorm. 'Vorzeit-Frühzeit-Gegenvvart')
Jahrgang 12, Heft 3, September 2000

Wer hat an
der Uhr gedreht?
W ie 300 Jahre Geschichte erfunden wurden

363 Editorial
365 Dominique Görlitz: Gegen den Wind - mit Steckschwertern. Schilfboot A BO RA
384 Heribert Illig: Chronologische Irrfahrten des Odysseus.
Hellenistische Fragezeichen
391 Herwig Bratz: Name, Herkunft und Wanderungen der
Slawen
419 Klaus Wfeissgerber: Zur islamischen Phantomzeit
(Islamica 1)
449 Paul C. Martin: Was las man denn zur Karolingerzeit?
Teil I
476 H. Illig: Naturwissenschaftler verteidigen 'ihren' Thron.
MA-Diskussion mit emotionalen Verwerftingen
495 Walter Klier: Eine grofle, eigensinnige Forscherin.
Ein Nachruf auf Johanna Felmayer
498 Robert ZuberbühJer: "Neue Blicke durch alte Löcher"
519 Angelika Muller: Die Wiedererweckung Jesu - einige
Streiflichter
532 Heinrich P. Koch: Ostasiatische Petroglyphen und die
Urkatastrophe der Menschheit. Ein Nachtrag
362
492
536
546

Sagt uns unser Kalender wirklich, in welchem
Jahr wir leben? Keinesweg, meint Dr. Heribert
Uiig, der spatestens seit seinem Bestseller Das
erfundene M ittelalter einem breiten Publikum
bekannt ist.
In seinem neuen Buch ist der Autor
wieder dem Phanomen der fiktiven
w> Zeit auf der Spur. Er geht zahllosen
3
Widersprüchen und Falschungen der
^
Geschichtsschreibung auf den Grund
rg
und kom mt zu einem so abenteuer^
lichen wie stichhaltigen Fazit: Fast
300 Jahre wurden nachtraglich in
unseren Kalender eingefxigt. Karl der
Grotëe und all seine Zeitgenossen
haben nie gelebt, und wir stehen gerade am
Beginn des 18. Jahrhunderts n. Chr. Ein
verblüffender Einblick in eine gigantische
Geschichtsfalschung.

E con & L is t Taschen buch Verlag
3e d ru k ,2000, afb. IS B N 3-612- 26561-X
Ft. 30,=

Impressum
Nachtrage zur Mittelalterdebatte
Leserbriefe und Diverses
Verlagsmitteilungen
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D e S c h a d u w van h e t Teu to b u rg erw o u d E en D u itse p o litie k e zedenschets
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A m sterdam U n iversity Press,
217 p. F 39,50 ISB N 90 5356 459 4
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de V o lks kran t d.d. 29 septem ber 2000 meldt:
G erm ania versu s R om ania, tegenstelling
verlo o r p a s n a tw ee w ereldoorlogen haar
g ev aarlijke lading.
B lo e d ig w as d e s trijd d ie in h et ja a r 9 in de
m oerassen en bossen van W estfalen w oedde.
De fu ro r teutonicus, de D u itse woede,
w as verschrikkelijk. Drie legioenen van de
R o m einen o n d e r le id in g van Publius
Q u in ctilu s V aru s w erden d o o r de G erm aanse
strijd ers van H erm an n, vorst der Cherusken,
v e rn ie tig e n d verslagen.
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Duistere of verdwenen eeuwen
A d Maas (Leende)
In SEMafoor is ai enkele keren een artikel gepubliceerd over de hypothese van D as Erfundene
Zeitalter van Heribert Illig. De hypothese is inmiddels in een reeks boeken verder uitgewerkt
en driemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Zeitensprünge dat telkens zo’n 250 bladzijden
bevat. De bestrijders van deze hypothese zijn vooral op internet actief. Het is niet moeilijk om
uit hun bijdragen een dik boekwerk samen te stellen. Er zijn op dit moment een drietal nieuwe
ontwikkelingen te melden:
• H. Illig en G. Anwander hebben een analyse gemaakt van de archeologische vondsten
in de periode 600- 900 in Beieren en ze komen tot de conclusie dat die er, ondanks
veel schijn van het tegendeel, niet zijn.
• De ‘Zeitensprüngers’ voelen zich sterk gesteund door rechtshistorici (vooral Hans
Constantin Faussner) en diplomatici (zoals Th. Kölster) die de oorkonden in verband
met het eerste millennium onder zware kritiek stellen; in hoofdstuk 6 van het eerste
boek in de Vergeten Verleden-reeks, Willibrord en Bonifatius. Traiectum in de Vroege
Middeleeuwen, wordt daar verder op ingegaan.
• Onlangs kwam de historicus Manlied Neusel met een nieuwe aanzet voor de
hypothese van Illig, en daar starten we dit artikel mee.

Neuansatz van Neusel

.

In het Jaarboek 2004 van Landschaft Dreieich. Bladerfür Heimatforschung publiceerde
Neusel zijn artikel Geschichte des-Main-Gebietes im frühen Mittelalter. In dit gebied zijn er
geen archeologische vondsten uit de periode 640-870, zegt Neusel, en het weinige dat wel
opgevoerd wordt, is vermoedelijk vals gedateerd. Hij acht bijvoorbeeld een munt van
Heraelius (van vóór 641) uit het grafveld Pfahlheim bij Ellwangen wel overtuigend. Na een
grondig onderzoek dateert hij het begin van de bouw van de Pfaltskerk van Frankfurt niet
rond 670, zoals gebruikelijk, maar tweehonderd jaar later. Het gat in de tijd (230 jaar) is bij
Neusel dus kleiner dan bij Illig (297 jaar). (Bij deze begin- en eindjaren plaatst Illig enige
kanttekeningen in Zeitensprünge 2004, nr. 1). Neusel staat dus voor de opgave om het
schrappen van een virtuele periode in de conventionele geschiedschrijving te verklaren. De
jaren 640/650 weet hij te verbinden met de jaren 860/870. De politieke situatie in beide
decennia en vooral ook de namen van de actoren blijken een grote overeenkomst te vertonen.
Het aantal vervlechtingen is volgens hem zo groot dat niet meer van toeval gesproken kan
worden. Wat betreft de historische hoofdpersonen komt het erop neer dat in de visie van
Neusel Karei Martel en Karei de Kale dezelfde personen moeten zijn, en dat Karei Martel,
Pippijn III, Karei de Grote en Lodewijk de Vrome reconstructies zijn (uiteraard op basis van
legenden en sagen). Ook de Merovingische Chlodwig II en de Karolingische Chlodwig die
koning van Italië was, vallen in één persoon samen. Zeer boeiend is de opvatting dat het
Evangeliarium van Lorsch (conventioneel circa 810) samenvalt met de zogenaamde GeroCodex die in de jaren 965-970 gedateerd moet worden en dus een boekwerk uit de Ottoonse
tijd is. Studies als die van Neusel zullen er de komende jaren wel meer verschijnen. Het gaat
dan om toepassing van de Illig-hypothese op streken en steden. Van een aantal steden die een
Karolingisch verleden zouden moeten hebben wordt de continuïteit in twijfel getrokken.
Noviomagus/Nijmegen is daarvan een voorbeeld en dat zal in volgende boeken in de Vergeten
Verleden-reeks ook aandacht krijgen. In dit artikel ga ik nu meer in op de vraag of we hier
kunnen spreken van een aannemelijke hypothese: is het uitvinden, bedenken o f reconstrueren
van enkele eeuwen en dus herdateren van een massa documenten mogelijk? O f hebben we te
maken met een evidente onmogelijkheid (onvoorstelbaarheid) en dus zinloze benadering?
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Kloosterhervormingen
Het was tussen de jaren 910 en 940 dat de grondslagen voor de vernieuwing van het
kloosterleven werden gelegd. Dat gebeurde op verschillende plaatsen. In het Bourgondische
Cluny (910), inBrogne (ca. 920) en Gorze in Lotharingen (ca. 933), in Fleury en
Glaslonburry (940) kregen de regel van de eerste Benedictus en de gebruiken van de tweede
nieuwe aandacht. Het kloosterleven kwam tot nieuwe bloei in verscheidene honderden
kloosters in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. In de twaalfde eeuw liep het getal der
huizen in de duizenden. Van de tiende tot het eind van de twaalfde eeuw uitte de ijver der
vromen - leken en geestelijken - zich voornamelijk in het stichten van o f het doen van
schenkingen aan kloosters. D it citaat kom t uit een beroemd boek, nam elijk The Monastic
World 1000-1300 dat in het ja ar van uitgave (1974) al in het N ederlands werd vertaald. In het
begin van de tiende eeuw laat dit boek,een vernieuwing op gang komen. M oeten w e hier
misschien niet ‘vernieuw ing’ m aar eigenlijk de term ‘start’ o f ‘begin’ hanteren? In de periode
vóór 900 zijn er natuurlijk wel kluizenaars geweest en groepen die op religieuze grondslag in
afzondering leefden, m aar is er voor die tijd sprake van een kloosterleven dat verouderd en
aan vernieuwing toe was? M et deze vraag hebben we meteen een van de kernpunten te
pakken van de hypothese van Heribert Illig dat de periode van 600 tot 900 n.Chr. een
‘Erfundenes Z eitalter’ is: uitgevonden, achteraf geconstrueerde eeuwen. Veel m ensen vinden
de boeken, artikelen, film s van en over Illig buitengewoon interessant m aar kom en er niet toe
om ze w erkelijk serieus te nemen. Toch lijkt het er steeds m eer op dat er redenen zijn om aan
Illigs hypothese toch w at zw aarder te tillen, en ik zal proberen dit standpunt w at te
onderbouwen.
Het citaat uit The Monastic World vertelt ons over enorme activiteit in het begin van de tiende
eeuw, als er w eer (volgens Illig) sprake is van w erkelijke geschiedenis. H et noem en van een
eerste en een tw eede B enedictus kan de belangstelling voor de idee van een ingreep in de
telling en ordening van een drietal eeuw en doen toenemen. D e bew eging van de
benedictijnen, die pas echt controleerbaar is vanaf het begin van de tiende eeuw, gaat terug op
Benedictus van N ursia ( f 547) en vooral ook op Benedictus van A niana ( f 821). D e stichting
van de zojuist genoem de kloosters, de organisatie van de orde, kwam voort uit het werk van
Benedictus van Aniane. Ik w erk dit them a hier nu niet verder uit; ik attendeer alleen maar op
de mogelijkheid van het verwarren en in elkaar schuiven van tw ee personen. M erkw aardig is
ook het verschil in belangstelling voor beide personen in de gezaghebbende literatuur: in de
beroemde Lexicon der Christlichen Ikonographie krijgt B enedictus van N ursia 14 kolommen
mee en Benedictus van A niane een kw art kolom. O ok hier is het w eer interessant om goed te
letten op dateringen van van alles en nog wat, want Benedictus is een persoon uit de
Karolingische tijd, een tijdperk w aarvan het bestaan w eer in twijfel getrokken wordt.
Ondertussen is het een uitgem aakte zaak dat de regel van B enedictus, die op dit mom ent zo in
de belangstelling staat via de boeken van Anselm Grün, een voorloper heeft gehad van een
anoniem auteur. B enedictus van Aniane lijkt voor de feitelijke ontw ikkeling en organisatie de
orde van veel grotere betekenis dan B enedictus van Nursia.

Het ónmogelijke mogelijk?
Een van m eest verw oorde bezwaren ten aanzien van de hypothese van Illig is dat het
onvoorstelbaar is dat op zo enorm grote schaal oude teksten gem aakt, bijgesteld, gecorrigeerd
(omgedateerd) zijn dat er drie eeuwen (de periode van 600 tot 900) geconstrueerd konden
worden in een soort vloeiende en om vattende beweging. Van vele sagen en legenden werden
drie eeuwen historie gem aakt. Dat gebeurde in de periode van af de tiende eeuw. D at kan
nooit, zeggen velen. D aarvoor heb je een centralistische regie nodig die er nooit gew eest kan
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zijn. Dat is echter nog maar de vraag. Het is namelijk opvallend hoe Cluny een sterk
gecentraliseerd gezag uitoefende in alle kloosters die onder haar invloedssfeer stonden. De abt
van Cluny was het patriarchale hoofd van al die kloosters en de monniken waren hem
persoonlijk gehoorzaamheid verschuldigd. Naast Cluny oefende de benedictijnenabdij van
Gorze (bij Metz) in een groot gebied een onaantastbaar gezag uit op geestelijjk terrein, in
sterke mate uitgeoefend in combinatie met de Duitse keizers. Als men de enorme betekenis
van deze abdijen probeert in te schatten en als men beseft dat juist deze orde in staat was om
de geschiedschrijving via de scriptoria van de kloosters te bepalen, dan ontstaat er een beeld
waarin het onmogelijke wel degelijk mogelijk is.
Daar komt nog een interessant gegeven bij. Dat is namelijk de betekenis van paus Sylvester II,
oftewel Gerbert van Aurillac (940 - 1003), de paus die de eerste millenniumwisseling
meemaakte en eigenlijk ook ‘organiseerde’. Deze bnedictijnse monnik (!) kwam van het
klooster in Reims en was een van de meest invloedrijke geleerden van zijn tijd. Opvallend is
zijn intense verhouding met de Duitse keizer Otto UI. De Duitse keizers waren toen zonder
enige twijfel van doorslaggevende betekenis voor de macht van de katholieke kerk en ze
hechtten veel waarde aan een voorgeschiedenis die er niet om loog ( de Karolingische voor
geschiedenis). Er moet ook een duidelijke relatie geweest zijn met de keizer van het OostRomeinse rijk (Theofanu was de moed,er van Otto III). Gerbert is de auteur van een traktaat
over het verstand en het gebruik daarvan. Het lijkt erop dat hij aan zichzelf een goed
leermeester had. Precies in de cruciale jaren van de eerste millennium-wisseling was Gerbert
paus (999 - 1003), ongetwijfeld een spannende tijd. Uit enkele maatregelen van hem blijkt
hoe de kerk zich de controle over de jarentelling toe-ei'gende. Dat de benedictijnen een
bijzondere rol hebben gespeeld in de geschiedschrijving en in het dateren van gebeurtenissen,
blijkt alles bij elkaar genomen helemaal niet een gedachte die we ver van ons af moeten
werpen. In principe kon er nogal wat in de beeldvorming van de historie veranderd (=
uiteraard: verbeterd) worden.

Archivalia-Archeologica
In het kader van de hypotheses van Uiig (en Neusel) is natuurlijk de geweldige discrepantie
tussen archivalia (teksten) en archeologica van een enorme betekenis. De fervente museum
bezoeker weet dat al jaren. Als we nu bovengenoemd boek over kloosters pakken en
zorgvuldig het enorme aantal foto’s met toelichtende teksten bekijken, dan groeit tijdens deze
geestelijke excursie steeds meer openheid voor Uiigs these. Het is inderdaad net alsof er
tussen 600 en 900 een bouwkundige le'egte is of een eeuwenlange stilstand van bouwactiviteit.
Wat aan bouwwerken genoemd wordt, is bijna allemaal vooronderstelling. In 2002 hebben H.
Illig en G. Anwander een boek uitgegeven waarin de archeologie van Beieren betreffende het
eerste millennium geanalyseerd wordt: een grondige analyse, gepresenteerd in een knappe
rapportagetechniek, die de genoemde discrepantie zo overtuigend in beeld brengt dat er geen
ontkomen meer aan is. Verzwijgen en net doen alsof dit boek niet bestaat, lijkt me de beste
reactie voor mensen die de discussie niet kunnen of willen accepteren. Het boek (Bqyern und
die Phantomzeil, 957 bladzijden) maakt echter duidelijk dat op termijn deze attitude niet meer
zal werken. De oorzaak zit in het feit dat het aantal oorkonden dat vals blijkt of betwijfeld
wordt enorm toegenomen is. Ook door vertegenwoordigers van de universitaire historiebeoefening wordt de betrouwbaarheid van een aantal documenten m.b.t. het eerste millennium
steeds duidelijker in twijfel getrokken. Maar daardoor worden ze nog niet waardeloos als
geschiedkundige bron. In ons land hadden we al het beruchte voorbeeld van de Utrechtse
mediëvist Otto Opperman die najaren studie tot de conclusie kwam dat de oudste bronnen
van de Hollandse geschiedschrijving voornamelijk op vervalsing berusten; na het
bekendmaken van deze bevinding wer^l hij door de geschiedkundige wereld doodgezwegen.

Zelfs een traditionalist als de Duitse hoogleraar Theo Kölzer (Bonn) schatte onlangs in dat
ongeveer de helft van de oorkonden in verband met de Merovingische en Karolingische tijd
vals en vervalst moet zijn. Een kwestie waar Illig en Anwander terecht aan herinneren. Nog
radicaler zijn de opvattingen van de rechsthistoricus Hans Constantin Faussner.
Illig en Anwander laten het slothoofdstuk van hun boek (een hoofdstuk dat de titel “Abgesang
der Diplomatik” meekreeg) als volgt eindigen: Seit mehr als 300 Jahren werden Urkunden
mit der gebotenen Vorsicht geprüft, seit fa st 200 Jahren werden in Deutschland Urkunden
kritisch editiert, wcihrend die Archaologie hierzulande erst seit gut 100 Jahren
wissenschaftliche Ergebnisse liefert und erst seit 50 Jahren als Folge des Zweiten Weltkriegs,
die Stadtkerne erschliesst und damit Stratigraphien ab der Römerzeit erstellen kann. So mag
es verstandlich aber keineswegs akzeptabel sein, dass die Mediavistik ihr Geschichtsbild noch
immer fa st ausschliesslich aus den Schriftquellen ableitet.

Heroriëntatie?
Er is een kans dat zich een heroriëntatie binnen de historische bedrijfstak zal opdringen. Die
zit er immers natuurlijk allang aan te komen. Het model van de historische wetenschap
(tekstkunde) met allerlei “hulpwetenschappen” is achterhaald. In het geschiedkundig
onderzoek van het eerste millennium in onze streken zullen we steeds meer zien dat deze
geschiedbeoefening breed opgezet en interdisciplinair aangepakt wordt. Dat lijkt de enige
manier om over deze periode meer betrouwbare informatie te verkrijgen. Maar de kans dat
onze vermeende zekerheden ondergraven worden is er natuurlijk ook. De belangrijkste
elementen van de brede aanpak zijn:
.
- het onderzoek van schriftelijke bronnen
- het naamkundig/taalkundig onderzoek en de historische aardrijkskunde
- het archeologisch onderzoek
- het onderzoek naar bodemgesteldheid en landschap
- het antropologisch onderzoek.
Over de onderlinge verhouding van deze invalshoeken valt heel wat te zeggen en te schrijven.
Frans Theuws heeft in zijn dissertatie Archeologie in de Periferie (1988) zijn visie met
betrekking tot deze problematiek uiteengezet. Ook bij hem blijkt dat het oude model van
‘historische wetenschap met hulpwetenschappen’ ouderwets en gedateerd is. Het is beter en
moderner om te denken in termen van gelijkwaardige bijdragen aan het onderzoeken van
hypotheses en om vervolgens alle energie te steken in het ordenen en koppelen van
informatie. Een dergelijke interactie zal op korte termijn niet steeds leiden tot meer
eenstemmigheid en eenduidigheid, maar hoogstwaarschijnlijk op langere termijn wel.
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Zeitensprünge in Zürich
A d Maas, Leende
Het congres van de onderzoeksgroep Zeitensprünge, dat van 5 tot 8 mei 2005 plaatsvond in Zürich, is
door de grote opkomst en vooral door de kwaliteit van de presentaties een zeer inspirerende en
motiverende bijeenkomst geworden. Paul van Overbeek en ik waren de Nederlandse deelnemers. Ons
is duidelijk geworden dat de Zwitsers niet van plan zijn om zich dezelfde levenstandaard te laten
opleggen als met de burgers van de Europese Unie staat te gebeuren. Ze verdienen 1,5 keer zoveel en
de prijzen zijn er ook naar. Onder de Zwitserse banken ligt het grootste museum ter wereld, maar
slechts weinigen mogen daar komen. Hoofdzaak was echter: 10 presentaties van hoge kwaliteit,
aantrekkelijke nevenactiviteiten, veel discussie en veel humor. De helft van de presentaties stond
meteen al afgedrukt in Zeitensprünge 2005, nr. 1 dat deze keer 258 bladzijden telde. Bijzonder
aantrekkelijk op deze conferenties is dat de deelnemers vaak een natuurwetenschappelijke opleiding
en loopbaan hebben gehad en dat ze historische problemen methodisch en controleerbaar benaderen.
Tevens is duidelijk dat een aantal historische problemen alleen maar door vakwetenschappers verder
opgelost kunnen worden (bouwkundigen, mathematici, astronomen etc.). In het programma zaten ook
enkele Züricher thema’s in verband met de vroege Middeleeuwen. We bezochten het Grossmünster
(kerk en de ‘kreuzgang’: enkele kunsthistorici gaven uitleg over de mogelijke betekenis van het vele
beeldhouwwerk met motieven uit de dierenwereld). Aan kunsthistorische interpretaties werd nog een
avondbijeenkomst besteed. Aan de toren van de kerk staat Karei de Grote zeer groot afgebeeld en in
de crypte kwamen we het eeuwenoude originele beeld tegen. De begeleidende informatie was nogal
eerlijk: ‘Naar de sage’ o f ‘Naar de legende’ zag ik nogal eens vermeld. Het een of het ander is
uiteraard afhankelijk van de vraag of Karei gezien moet worden als een heilige. Paul en ik maakten
van de gelegenheid gebruik om een grondige Duitse Pfaltzen-publicaties in Duitsland te raadplegen.
Bijna altijd ontbreekt archeologische bevestiging o f is deze zwak. Interessant was ook een lezing over
de wijze waarop Zwingli tegen het katholieke verleden aankeek. Oorkonden waren meestal maar drie
eeuwen oud, constateerde hij al, en hij ergerde zich aan de manier waarop de discussie over de
jaarkalender gevoerd werd en de discussie over rente waardoor de Kerk het kapitalisme goedkeurde.
Illig zelf besprak grafvelden uit de na-Romeinse tijd in verband met de vraag naar de christianisering
van de gebieden ten oosten van de Rijn. Volgens de conventionele geschiedschrijving werden de
zogenaamde Germanen diverse malen gedurende vele eeuwen bekeerd: eerst een Romeins-Frankische
(ook ten oosten van de Rijn), daarna een Iers-Angelsaksische, vervolgens een Karolingische en ten
slotte een Ottoonse golf. De laatste drie ziet hij als een eenheid die conventioneel in de tiende eeuw
begint (die volgens Illig de zevende is). Interessant was hier de vraag in hoeverre bijgaven in graven
iets zeggen over christelijk (geen bijgaven) of niet-christelijk. De conclusie was dat de archeologie laat
zien dat dit onderscheid niet houdbaar is. Ook in dit betoog kwam weer naar voren dat het gebouw van
Korvey aan de Weser een Romeins bouwwerk was waar zich veel later monniken van Corbie
vestigden. Paul en ik bezitten hierover veel documentatie die nog uitgewerkt moet worden. Gunnar
Heinsohn (pedagoog, socioloog en astronoom, het is maar dat u het weet) presenteerde een haast
sensationele visie op de tocht van de Goten naar Spanje en de sporen die ze daar nagelaten hebben.
Ook hier was het koppelen van Goten (met hun hoefijzerbogen) en gotiek en dus de hypothese van de
fantoomtijd (= drie eeuwen weglaten) zeer verleidelijk. Het meest indrukwekkend was echter
Heinsohns analyse van de schriftelijke bronnen van de Arabische veroveringen. Alles blijkt te berusten
op compilaties van eeuwen later. Het oudste handschrift (Ahbar’s Magmu’s) is van 1030 en pas in
1867 uitgegeven. Conclusies: geen contemporaine bronnen. Het ontstaan van de islam is een zeer
belangrijk historisch thema. Daarna kwam er een sensatie. Eerst kwam de mathematicus Ulrich Voigt
aan het woord die in zijn boek Das Jahr im Kopf. Kalender und Mnemotechnik (Hamburg 2003;
ISBN: 3-935498-01-2) vooral het werk van Dionysius Exiguus via een strikt wiskundige benadering
onderzocht heeft en tot de conclusie kwam dat de hypothese van de fantoomtijd van Heribert Illig niet
klopt: onze jarentelling is juist. Ik heb dit boek nog niet kunnen bestuderen (dat vergt veel). Het kan
zijn dat Voigts theorie een gigantische cirkelredenering is. Hij gebruikt ook het getal 0 in zijn theorie.
Historisch gezien kan dat niet (ik attendeerde hem op Robert Kaplans boekje over de geschiedenis van
het getal 0), maar hij zei dat dat in zijn mathematische benadering juist wel geldig was. Wordt zonder

enige twijfel vervolgd. Daarna kwam de Eichstitter hoogleraar (fysica) Wemer Frank met een
overdonderende presentatie. Ik kan het belang ervan misschien als volgt aangeven. Een van de
argumenten van Illig voor zijn fantoomtijd-hypothese is zijn stelling dat de katholieke kerk in de
Gregoriaanse kalenderhervorming met opzet drie dagen te weinig heeft bijgesteid. Geen 13 maar 10
dagen: na 4 oktober 1582 volgde 15 oktober. Deze idee van Illig is vaak verworpen. Frank heeft echter
de mogelijkheid gekregen om de Vaticaanse archieven te raadplegen en heeft dat ook gedaan. En er
blijkt een enorme discussie gevoerd te zijn over het aantal te corrigeren dagen. Het ging niet alleen om
het bepalen van paaszondag veilig te stellen maar ook om de telling der jaren te corrigeren. Er zijn
felle pleidooien gehouden om 13 o f 14 dagen te corrigeren. De bevinding van Frank is inmiddels in
een essay naar voren gebracht; de documentatie volgt over enige tijd, waarschijnlijk in een boek van
uitgeverij Mantis, denk ik. In elk geval: Frank vindt dat er een bevestiging is gevonden in de
Vaticaanse archieven die de fantoomtijd-hypothese steunen.
De zaterdag-zittingen begonnen ook met een haast schokkende presentatie. De Italiaan Felice Vinei
(kernenergie-fysica, werkeloos na Tsjernobil, waarschijnlijk met een goed pensioen) presenteerde in
het Engels en met veel powerpoint- en beamertechniek zijn boek Homer in the Baltic, dat tot nu toe in
het Italiaans en Russisch is verschenen; de Engelse uitgave is in voorbereiding. Met een stortvloed van
argumenten (geografisch, geologisch, archeologisch, linguïstisch en toponymisch) toonde hij aan dat
- ik ga nu kort door de bocht- dat Troje nabij Helsinki heeft gelegen. Na afloop hadden Paul en ik nog
een gesprek met hem, want wij wilden natuurlijk weten wat hij dacht van de theorie van Iman Wilkens
(Troje is Cambridge) die onlangs ook in SEMafoor publiceerde. Die bleek hij grondig te kennen, en in
enkele minuten tijd gaf hij zijns inziens de sterke en de zwakkere punten ervan aan. Ook toonde hij
zich scherp bewust van het feit dat beperking tot alleen toponymie tot oeverloze fantasie leidt. ‘Alles
ligt eigenlijk overal’, is dan waar, zei hij. Het is dus wachten geblazen op zijn boek; we hebben echter
een Duitse samenvatting gekregen.
Professor Hans-Erdmann Korth (natuurkundige) kreeg vervolgens gelegenheid om zijn theorie over de
prehistorische wegen in Europa te presenteren. Lange trajecten door Europa zijn volgens hem
astronomisch bepaald, vooral door de stand van zon en maan. Door deze theorie kwamen voor mij de
boeken van Wigholt Vleer over leylijnen in een nieuw licht te staan. De naam ‘(al)lee’ kwam ook in
het verhaal van Korth voor. Een bekend voorbeeld van het woord ‘lee’is bij ons Zoutleeuw nabij
Tongeren. De opvattingen van Vleer zijn vooral belachelijk gemaakt omdat hij werkte met de
wichelroede. Goffe Jensma (dissertatie Oera Linda-boek) zegt hierover ook nog iets in dit nummer van
SEMafoor (p. 5-8). Vermoedelijk moet ook Korth daarvan niets hebben; die houdt het op ‘Magistraten
der Sonne’, maar ja, als je erop door gaat denken, d a n
(vult u zelf maar in).
Misschien ben ik wel het meest onder de indruk geraakt van het onderzoek van de wiskundige Armin
Wirsching, een onderzoek dat hij uitgevoerd heeft met betrekking tot drie piramiden (waaronder die
van Gizeh). Ik denk dat de volgende stelling van hem bewezen verklaard moet worden: de
binnenmaten van de sarcofaag in de grafkelder representeren niet alleen pi (3,14), maar geven exact de
hoogte van de piramide aan en exact de omtrek van de aarde. Hij heeft deze stelling met onderzoek
van twee andere piramides bevestigd gekregen, in harde maten. Wirsching besloot zijn betoog met een
brede glimlach dat hij over enige tijd komt met een bevinding van nog grotere orde. Ook in de
discussie wilde hij geen nadere uitleg geven. In de auto naar huis kwamen Paul en ik tot de conclusie
dat het bijna niet anders kan dan dat hij ontdekt heeft dat de Egyptenaren de afstand tot de zon hebben
moeten kunnen berekenen. Dit denken we onder voorbehoud. Angelika Mtiller kwam daarna met een meer
speculatief verhaal dat veel commentaar uitlokte maar dat ik met bijzondere aandacht volgde. Zij leidde uit
bepaalde kernwoorden (lonannes en Saros e.a.) getallen af en op basis daarvan de symboliek. ‘Talen’en ‘tellen’
komen in het Hebreeuws en Grieks (en ook in het Latijn) bij elkaar en vormen een bepaalde eenheid. Via allerlei
getallenspellen kwam zij tot de conclusie dat de these van de fantoomtijd van 297 jaar exact klopt. Ikzelf heb me
met dit soort werk wel eens beziggehouden, maar dan beperkte ik me tot de symboliek van de data van de
feestdagen van heiligen. Daar zijn frappante zaken mee aan te tonen, maar ik heb toch maar afgezien van
publicatie. Bij die studie raakte ik er alsmaar meer van overtuigd dat de planning van de feestdagen van heiligen
door de kerk zeer weloverwogen is beredeneerd. We wachten af tot het verhaal van Möller is verschenen.
Kortom inspiratie voor jaren. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt aanzienlijk lager dan bij SEM. We
moeten nieuw en jonger kader verwerven dat in staat is de nieuwe ontwikkelingen te bestuderen, ook als we ons
beperken tot de geschiedenis van het eerste millennium in de Lage Landen. Maar eenfeit is wel dat de
pensioengerechtigde generaties tot grote prestaties in staat zijn, vooral ook als ze niet opgeleid zijn in de
historische disciplines.
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Letters en cijfers en
Verduisteringen en fantoomtijd
Zainab Angelika Müller (Berlijn) en A d Maas (Leende)
In mei 2005 presenteerde Angelika Müller een opvallende hypothese over de zogenaamde fantoomtijd
(= de volgens Heribert Illig geconstrueerde tijd van 600 tot 900 n.Chr.). Achteraf werkte ze haar
presentatie uit onder de titel Zahlencodes, Finstemisse und Phantomzeit (nog niet gepubliceerd).
Hoofdzaken uit deze tekst worden in dit artikel samengevat. Wat het opvatten van getallen betreft is
het waarschijnlijk goed om vooraf enkele opmerkingen te maken. De getallen waar het hier om gaat
hebben vaak een betekenis die afgeleid is van de omwentelingen van de maan om de aarde en van de
aarde om de zon en van de zons- en maansverduisteringen. Ze slaan dus op een waargenomen en
beleefde werkelijkheid. Met deze getallen kan men allerlei rekenkundige bewerkingen verrichten
(optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) en dat levert nieuwe getallen op, waaraan nieuwe
betekenissen toegekend kunnen worden volgens een bepaalde logica. Bijvoorbeeld het getal: 666.
Getallen worden in deze manier van denken ook vaak herleid tot hun kern. Men telt de cijfers van een
getal op en met de uitkomst doet men hetzelfde en zo komt er een getal tot stand dat niet meer te
herleiden is. Bijvoorbeeld 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1. Ondanks het speculatieve karakter van deze
benadering kan men wel stellen dat zé voor een groot deel berusten op realistische tellingen. Een
interessant aspect is de vraag o f je het tellen in getallenstelsels waarin de 0 niet voorkomt zo maar
kunt overzetten en voortzetten in ons 10-getallenstelseI (0 tot en met 9). Ook hier kan echter weer
gesteld worden dat de hoeveelheden die men op het oog heeft hetzelfde blijven en dat deze discussie
dus niet ter zake is. Voor SEM is het de vraag of de studie van de symboliek van getallen bijdraagt aan
een beter inzicht in de geschiedenis van het eerste millennium.
Het m ysterieuze getal 0
De 0 is het raadsel der raadselen. Het werken
met het symbool 0 schijnt al bij de Babyloniërs
voor te komen en vanuit hun cultuur in India
terecht te zijn gekomen, en ook bij de Maya’s
die er kennelijk een aparte godheid Zero voor
(over) hadden. De Griekse sterrenkundigen in
de oudheid rekenden in een zestigtallig
positiestelsel, en zij hadden een symbool voor
de nul. Over de rekenkundige/wiskundige
betekenis maar ook over de filosofische
betekenis van 0 is er veel (vaak zeer
onsamenhangende) informatie te vinden in de
bibliotheken en dus ook op internet. Uit de
atoomfysica (Heisenberg) is nu wel duidelijk
dat er op dat terrein (en dus op andere ook?)
geen absoluut niets bestaat. Veel mensen
‘geloven’ toch dat de werkelijkheid uit het
niets (0) is ontstaan en tot het niets zal
terugkeren, maar de ‘rationaliteit’ van dit
geloof is voor velen niet duidelijk genoeg. Het
tientallig stelsel is handig omdat het een
positiesysteem is: de waarde van een cijfer
hangt van zijn positie af. We hebben dit
systeem waarschijnlijk te danken aan het
vroegmiddeleeuwse India. Het is daar in de
vijfde eeuw na Christus ontstaan uit een ouder
systeem, het zogenaamde Brahmi-systeem.

In het Brahmi-systeem waren er al de cijfers 1
tot 9, maar nog geen nul. Voor ‘ 10’ was een
apart teken, een cirkel met twee pootjes eraan.
Voor ‘20’ weer een ander teken, een cirkel met
een streepje erin; weer een ander teken voor
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‘30’ enzovoort. Met zo’n systeem kwam men
niet ver, want voor 10.000 moest weer een
nieuw symbool uitgevonden worden. Maar in
het dagelijks leven in de oudheid en
middeleeuwen waren getallen groter dan
10.000 niet vaak nodig. Alleen in de
sterrenkunde waren er toen grotere getallen
noodzakelijk. In de vijfde en zesde eeuw na
Christus kwam een onbekende Indiase
sterrenkundige op het idee om het Brahmisysteem te wijzigen. Hij voerde een symbool
voor 0 in, en het principe datje de cijfers 1 tot
9 niet alleen voor eenheden, maar ook voor
tientallen, honderdtallen enzovoort kunt
gebruiken, zoals wij dat tegenwoordig gewend

zijn. In plaats van het symbool voor tien, die
cirkel met twee pootjes, komt er nu een 1 en
een 0. Je hoeft dan nooit meer nieuwe tekens
uit te vinden maar kunt de cijfers een tot en
met negen en de nul steeds hergebruiken. De
nul is een symbool om ‘geen’ aan te duiden.
Maar dat ‘geen’ is niet niks, om een populaire
manier van spreken te gebruiken. Zonder 0 was
er geen computer geweest. Een beter voorbeeld
om aan te geven dat niets veel voorstelt is er
eigenlijk niet. In plaats van te verzuchten dat
‘alles niets is’ zullen we moeten toegeven:
‘niets is alles’. Genoeg gefilosofeer; terug naar
het telwerk.

Taal en tellen
Voor ons zijn taalvaardigheid en
voor ‘amen’ staan vatten wij op als ‘ik
rekenvaardigheid verschillende talenten.
geloof, maar ze betekenen ook: ‘ik tel, ik
Voor schriftelijke taal gebruiken we het
weet het zeker’. Dus niet alleen ‘het zij zo’
alfabet waar woorden en zinnen mee te
maar ook ‘zo is hef. In het Oude
maken zijn. En rekenen doen we met
Testament betekent ‘sefer’ zowel schrijven
andere tekens, namelijk tien cijfers: 0 tot
als tellen; er werd dus tellend geschreven
en met 9, en nog wat bewerkingstekens
en verteld. Het Hebreeuws gebruikt de
zoals: -, +, x, %, =. Op uw
letters van het alfabet ook als getaltekens.
rekenmachientje zijn die te vinden. In onze
De Grieken en de Romeinen deden dat
cultuur zijn het twee werelden. Je mag
ook. En hiermee is verklaard dat in deze
eigenlijk wel zeggen dat het om twee
culturen tellen en vertellen in elkaar
soorten intelligentie en twee soorten
verweven waren. De overgang naar
denken gaat. Dat is echter niet in alle talen
Arabische symbolen voor cijfers was een
zo en zeker niet in de talen die het
grote verandering, evenals het digitale
christendom verwoord hebben. In
rekenen (met nullen en enen) in de
Leningrad bevindt zich het oudst bekende
twintigste eeuw. Het samenvallen van
handschrift van de complete Hebreeuwse
woorden en getallen kan ook begrepen
Bijbel, gedateerd in 1008. Het Hebreeuws
woorden als een controle-instrument op het
heeft 22 gewone letters en 5 sluitletters. In
juist doorgeven en bewaren van teksten
deze oude tekst kun je controleren dat de
(die ook een getallencode vormden en dus
tekst geschreven werd maar ook geteld.
een soort virusbestrijding inhielden) maar
Alle woorden en letters werden geteld. Zo
cijfers en getallen kregen ook
kun je nagaan dat het getal 27 van groot
betekenissen. In de prehistorische en in de
belang is: het aantal letters van het
antieke tijd was de kennis van de perioden
Hebreeuwse alfabet, het Nieuwe
van licht en duisternis erg belangrijk, en
Testament, heeft 27 boeken, de vier
die kennis betrof zoals gezegd de cycli van
evangeliën hebben 378 pericopen (378 is
maan en zon en zeker ook de zons- en
de optelling van 1 tot en met 27) en exact
maansverduisteringen.
3780 genummerde verzen. De letters die____________________________________________
SINT NICOLAAS EN SINT MAARTEN ALS VOORBEELD
Teksten werden tellend vormgegeven. Het middeleeuwse christendom was nog geheel op de hoogte
van het verband tussen schrijven en tellen. Letters en groepen letters kon je rekenkundig en taal
kundig uitleggen. En bij vroege heiligen als Sint Nicolaas en Sint Martinus blijkt dat op een
verrassende manier merkbaar. In het boek 365 Heiligendagen van Kees van Kemenade en Paul
Spapens wordt nog eens nadrukkelijk gesteld dat het feest van Sint Nicolaas niet op 5 maar op 6
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december valt. Maakt dat wat uit een dagje verschil? Zes december is de 340' dag van een normaal
jaar. Sint Maarten valt op de 315' dag: 11 november. (In schrikkeljaren dus respectievelijk de 34 le en
316' dag.) Opvallend is nu het volgende: als je op de 340' dag (Sint Nico laas) er 340 dagen bij telt
dan kom je bij de 315' dag van het volgende jaar, en dat is de naamdag van Sint Maarten. Sint
Maarten en SintNicolaas lijken dus met elkaar samen te hangen. Als u graag met getallen goochelt
dan is het volgende rijtje nuttig: 315' dag ( 11 november) + 25 = de 340' dag (6 december) + 25 =
Nieuwjaar(l januari) + 315= 11 november (St. Maarten). Toeval? Twee kinderfeesten. Toeval? Op
de dag van Sint Nicolaas worden dus 50 dagen gedeeld, namelijk de periode van Sint Maarten tot
Nieuwjaar. Je zou bijna gaan denken dat de mantel van Sint Martinus met Sinterklaas in tweeën
gedeeld wordt. Iets om over na te denken.
Weloverwogen planning?
De kracht in de legendes van Sint Nicolaas en van Sint Maarten moet erg groot zijn, anders waren ze
er nu niet meer geweest. Via de legendes blijken de cijfers 315 en 340 nog meer informatie te
bevatten. We betreden nu wel het terrein van de speculatie, maar dat doet natuurlijk ook aan
Sinterklaas denken. Waarom werden de naamdagen van de kinderfeesten (Sinterklaas en Sint
Maarten) door de katholieke kerk zo gekozen? Dat is de vraag. Veel wijst erop dat er sprake kan zijn
van een doordachte planning. De kerk ging er namelijk vanuit dat Sint Maarten circa 315 (316, 317)
geboren was en dat SintNicolaas circa 340 (341, 342) gestorven zou zijn (al wilde men dat woord
niet horen: hij was niet dood, hij leefdel). Een zekere speling in de getallen is volkomen verklaarbaar
(zie verderop). Ik veronderstel nu dat het Vaticaan de data van de geboorte van Sint Maarten en de
dood van Sint Nicolaas weloverwogen mee heeft laten tellen. De jaartallen 315 en 340 hangen samen
met de 315' en 340' dag in de kalender. Kunnen deze getallen betekenis hebben?
De Hebreeuwse letters voor 315 staan voor 5-8-300-2 maar ook voor ‘rekenen’. De letters van 340
geven de getallen 60-80-200 aan en die hebben tevens de betekenis van ‘tellen’. 315 betekent dus ook
‘rekenen’ en 340 ook ‘tellen’. Sint Maarten en ‘rekenen’ en Sint Nicolaas en ‘tellen’: mag men
veronderstellen dat bij het maken van de legendes rekening gehouden werd met de betekenis die zo’n
jaartal had. Als de heilige in een ‘juist’ jaar geboren werd, verhoogde dat het miraculeuze en
stichtende karakter van de legende. De katholieke kerk heeft waarschijnlijk erg goed nagedacht bij
het bepalen van de data van feestdagen.
In de getallen 315 en 340 bij deze heiligen schuilt als symboliek dat de jeugd de toekomst heeft en
zoals het woord zegt: de tijd toekomt. De jeugd staat centraal, haar behoort de tijd van de toekomst en
het doet de jeugd goed als ze bekwaam wordt om te rekenen en tellen, dat wil zeggen bepaalde
zekerheden meekrijgt (ankers in het leven). Plato was al van mening dat rekenen/wiskunde eigenlijk
het belangrijkste vak was. Hij bedoelde daar echt mee dat jongeren sterke denkwijzen moesten Ieren
om daarmee te leren onderzoeken van wat er allemaal beweerd wordt. Timmeren was in de oudheid
een vak met een hoog prestige als exact vak. Dat Sint Jozef gezien wordt als een eenvoudig
timmerman is een mooi voorbeeld van latere (westerse) interpretatie.
De letters en het boek
Deze gedachten over data op de kalender en jaartallen in de geschiedenis waren dus in de oude talen
een kwestie van letters. Denken vanuit letters en groepen letters. En daar komen de letters van
Sinterklaas vandaan. In deze sfeer en in deze denklijn beredeneerde de katholieke kerk ook de
legenden (= dat wat gelezen moet worden). Zojuist gaf ik aan dat het juist is om een zekere speling te
hanteren bij de getallen 315 (316 en 317) en 340 (341 en 342). Dat heeft te maken met de problemen
van de berekening van de kalender en het tellen van de jaren, waarover zo dadelijk iets meer. Nemen
we de Hebreeuwse letters van het getal 342 (2-60-80-200) dan komt daaruit ook de betekenis van
‘boek’ te voorschijn. Dat Sinterklaas werkt met een belangrijk boek wordt op deze wijze ook
begrijpelijk. En nu we toch met zijn attributen bezig zijn. Het feest van Sinterklaas valt op de 8' van
het kerkelijke jaar dat namelijk op 29 november begint. De achtste dag is in het christendom de dag
des oordeels. Hier komt aan het licht dat Sint Nicolaas vaak wordt afgebeeld met een weegschaal. En
om het verhaal nu maar compleet te maken citeer ik een stukje uit het ‘ongelofelijk’ fascinerende
boek Openbaring van de evangelist Johannes: En toen Hij het derde zegel geopend had, hoorde ik het
derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een
weegschaal in zijn hand. Dit beeld is waarschijnlijk meegenomen in de legendevorming in verband

met Sint Nicolaas. Dat het paard zwart was, vond men kennelijk een probleem; het werd dan ook een
schimmel.
Sinterklaas geeft veel, dat is bekend, maar hij blijkt ook veel te denken te geven. En ook de moderne
mens denkt nu eenmaal met woorden en dus met letters. Genesareth is in het Hebreeuws de naam van
een meer, maar ook het woord voor archief, en dus is het de vraag of Jezus nu op het water wandelde
of op een zee van woorden. Waren bepaalde apostelen dus wel vissers zoals wij dat woord begrijpen?
Voor het wereldwijde web (internet) kunnen we best de naam ‘Genesareth’ kiezen. Voor mensen die
in al dat lezen en zoeken geen zin hebben, is er een grote troost en geruststelling. Een echte lezer was
Jezus niet, want er staat in het gehele evangelie maar één keer dat hij las. En iedere leraar weet dat
leerlingen soms net doen alsof ze lezen. Misschien las Hij dus wel nooit. Maar ook hier hebben we te
maken met het feit dat het woord ‘lezen’ ook bij ons geheel andere betekenissen heeft: namelijk
uitzoeken, selecteren, onderzoeken. En dat moet iedere burger toegewenst worden._________________

Historische raadsels
De berekening van de jaartallen in het
eerste millennium is een apart en zeer
ingewikkeld onderwerp. Een grote rol
daarin is gespeeld door Dyonisius Exiguus,
die pauselijk archivaris en astronoom was.
De telling van de datum van Pasen gaat
nog terug op zijn werk. H ij ging uit van de
cyclus van Meton uit de vijfde eeuw vóór
Christus. Meton berekende dat 19
zonnejaren exact gelijk zijn aan 235
maancycli. Exiguus leefde 1000 jaar later,
namelijk in de zesde eeuw na Christus. Hij
is degene die onze telling van de jaren
vastgesteld heeft en ongeveer liet beginnen
bij de geboorte van Christus. Zijn theorie
van het tellen van de jaren die we nu nog
hanteren is door de katholieke kerk
waarschijnlijk pas na het jaar 1000 echt
ingevoerd.Ook de telling van de dagen van
het jaar (de kalender) is een lang verhaal.
In 1582 liet paus Gregorius de Grote 10
dagen overslaan (in de maand oktober) om
de jaarkalender weer in de pas te laten
lopen met de omlooptijd van de zon.
De huidige werkwijze met een regeling in verband met schrikkeljaren zit zeer dicht bij de
feitelijke omlooptijd van de aarde om de zon. Over de verklaring van het weglaten van de 10
dagen is er nog veel discussie.
We kunnen uit deze gegevens afleiden dat de legendevorming in verband met Sint Nicolaas
en Sint Maarten (zie kader) in elk geval pas kan dateren vanaf de zesde eeuw na Christus en
waarschijnlijk zijn beslag kreeg na het jaar 1000. De legendes werden toen aan de nieuwe
inzichten aangepast. Het voorstel van de computist Dyonisius Exiguus voor de jarentelling
hield onder meer in dat hij berekende dat hij op dat moment in het jaar 532 n.Chr leefde. Hier
kan men ook de optelling van cijfers toepassen: 5+3+2 = 10, en 1+0 = 1, dus het eerste jaar.
532 is ook 19 (zie hiervoor) x 28, wat doet vermoeden dat ook aan 28 een bijzondere
betekenis toegekend werd.
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Saros
De wetenschap die zich in Babylon bezighield met de astronomie van zons- en
maansverduisteringen heette Saros, Deze kennis bleef tot in de tijd van de doorbraak van
scholastiek en de Renaissance van grote betekenis. Enige getallensystemen van de Saros
zullen we hier een de orde stellen. De kleine (eenvoudige) saros (KS) omvat periodes van 18
jaar 11 dagen en 8 uren. Daar passen 235 maanmaanden in (12 jaren van 12 maanden en 7
jaren van 13 maanden) en ook 43 zonsverduisteringen en 28 maansverduisteringen. Na 19
zonnejaren verschijnt de volle maan weer op dezelfde dag en begint de cylus opnieuw. De
jaren 3 ,6 , 8 , 1 1 , 1 4 , 1 7 en 19 hadden 13 maanden. Met het getal 19 kan men als volgt
speculeren: 1+9 = 10, en 1+0 = 1, ‘dus’ het eerste jaar van en cyclus. Het denken in termen
van Saros houdt verband met het mythische denken over drakenkop en drakenstaart en met
het feit dat de maan na 18,5 jaar weer zo in een positie ten aanzien van de aarde staat dat een
compleet geheel van omlopen is voltooid (ecliptica). Anderhalve saros was een periode van
27 jaren (17 dagen en 12 uren) een dubbele saros respectievelijk 3 6 ,2 2 en 16. De optelling
van de getallen van 1 tot en met 36 levert het bekende getal 666 op.
De drievoudige saros is de grote saros (GS) en die komt uit op 54 jaren en 34 dagen, en met
het 55ejaar begint een nieuwe cylus. De getalswaarde van het woord kabala (Gr.) is 55. Bij de
Egyptenaren in de Romeinse tijd spéélt dit getal ook een belangrijke rol in de orakelteksten.
Zo kunnen we de 5e, 6e en 7e saros berekenen. De zevenvoudige saros (die dus 2 G S omvat en
1 K S) leidt naar het getal 127 (jaren) en dat is het getal van de opstanding van het licht. De
saros-wetenschap vormde een astronomisch referentiekader dat tot velerlei getallensymboliek
leidde.
Belangrijk lijkt de vermenigvuldiging van de kleine en de grote saros. Hier zijn dan meteen de
problemen van de vaststelling van getallen aan de orde, want de betrouwbaarheid van een
dergelijke berekening is afhankelijk van een nauwkeurige definitie van de KS. A ls we die
vaststellen op 18 jaren, 1 1 dagen en 8 uren en we deze getallen vermenigvuldigen met het
drievoud daarvan, dan is de uitkomst: 54, 33 en 24. K S x G S is dan 18 x 54 jaren + 1 1 x 33
dagen en 8 x 24 uren. De uitkomst is dan: 972 jaren + 363 dagen en 192 uren (8 dagen). We
komen dus op ruim 973 jaar. Hier ontstaat dan een associatie met allerlei antieke teksten over
het Lam die een nieuwe periode in de geschiedenis voorspelt. De getalbetekenis van ‘Lam ’
via het Griekse woord ‘apyioy’ is 981. Zo schrijft Sextus Julius Africanus dat het Lam na
verloop van 990 jaren voorspelt. 999 zou nog een mooier getal zijn, omdat dan het
‘omgekeerde’ van 666 gesuggereerd wordt. In het boek Openbaringen komt het woord Lam
28 maal voor. Nemen we het Griekse woord voor Openbaringen (Apocalyps) dan blijkt dit
woord een getalswaarde van 1 5 1 2 te hebben (84 x 18) en het woord voor ‘ik openbaar’
(apokalypto) 1782. Dit laatste getal leidt tot de gedachte van 6 perioden van 297 jaren, en
Angelika Mtiller ziet daarin een eerste aanwijzing dat het sarosdenken te maken heeft met de
door H. Illig veronderstelde fantoomtijd (van 297 jaren). Een verdere aanwijzing ziet zij in het
met elkaar in verband brengen van maanomwentelingen en Venussynoden. Een Venussynode
duurt tussen 577 en 592 dagen, gemiddeld 584. 360 Venussynoden leveren dus 576 jaren op
of 72 pentagrammen. 185 Venussynoden komen uit op 296 jaren als men uitgaat van jaren
van 365 dagen en op 300 als men per jaar 360 dagen telt (telde).
Eerste millennium
In het denken vanuit getallensymboliek in verband met jarentelling zijn ook nog van belang
het eenvoudige drakenjaar (—6 x 1 8 , 5 —1 1 1 zonnejaren) en het grote drakenjaar (6 x 6 x
18,5 = 666 zonnejaren). (Tussen haakjes: de getalswaarde van de naam Allah = 66 en die van
Muhammad = 666.) Het getal 666 is zonder meer indringende studie waard. Hiervoor
noemden we al de optelling van 1 tot en met 36 en het grote drakenjaar. Het getal geeft ook
2/3 deel van een millennium aan (999,1000 jaar). Een belangrijk punt van aandacht is zeker

de gelijkstelling van Hedschra 1 met Era 666 door de (Spaanse) Westgoten. Vooral de
verhouding van Westgoten (arianen) en Umayaden (moslims, islam) is voor de studie van het
eerste millennium van zeer grote betekenis. De hypothese van de fantoomtijd is van deze
thematiek niet los te koppelen. Het gaat hier om een terrein van studie en onderzoek dat nog
amper vanuit dit perspectief betreden is1.
In 1992 heeft Heribert Illig zich laten verleiden om een datering aan te geven van de
fantoomtijd oftewel de achteraf geconstrueerde tijd; hij verdedigde de periode 61 4-911, dus
een periode van 297 jaren. Angelika Müller heeft met betrekking tot deze datering van ‘iets
wat er niet was’ op grond van een uitgebreide studie van de saros (hiervoor zeer beperkt
weergegeven) een hypothese opgesteld die de stelling van Illig ondersteunt. Tussen het
concilie van Nicea (325) en 9 11 kan met een periode plaatsen van 297 zonnejaren (325-622)
en een (virtuele) periode van 297 maanjaren (622-911). O f net andersom: voor het jaar 911
zat er een (virtuele) periode van 297 zonnejaren (614-911) en daarvoor een periode van 297
maanjaren (325-614). Op basis van herleidingen van de getalsbetekenis van de Griekse
woorden voor Josua2 (27) en voor Lam ( 11 ) en voor Openbaringen (1782 : 3 = 594 : 54 = 11)
komt het getal 297 ( 11 x 27) weer naar voren. Verrassender is echter de volgende link.In Sura
18:22 van de Koran wordt gesproken over 300 + 9 jaren. Zou je dat kunnen zien als een
onjuiste weergave van de ‘christelijke’ sprong in de tijd? A ls je echter de 300 jaren ziet als
maanjaren en de 9 jaren als zonnejaren dan levert dat een aantal jaren van bijna 297 jaren op,
dus precies de periode die keizer Otto 111 en paus Sylvester (Gerbert van Aurillac3) nodig
hadden om de christelijke eindtijd in het jaar 999 te laten beginnen. Otto de Grote liet zich
graag afbeelden met zon en maan rechts van hem.
Noten
1.
2.

G. Heinsohn, Löschung der frühmitteralterlichen Regenten Spaniens, Zeitensprünge april 2005
Omdat we de lezer niet willen laten struikelen over het combineren van de letters en cijfers en verdere
afleidingen, geven we voor degene die gemotiveerd is om ernaar te kijken een schema naar aanleiding
van de naam ‘Jesus’.

IH C O Y C X P E IS T O C © E O Y Y IO C C Q T H P C T A Y P O C
iesous
chreistos
theou
(h)yios soter
stauros
lesus
Christus
Gottes Sohn
Retter
Pfahl /Kreuz
1H Z O Y S = 10,8, 200, 70,400,200 =

888 / 24 / 6 / = 16

x 55,5 /

[vgi.K iauser.ioai
[Aussprac

[übe
:

24= 37 -»

X P E IS T O S = 600, 100, 5, 10,200, 3 0 0 ,7 0 ,2 0 0 = 1485 / 18 / 9 / : 18 = 82,5 (27 + 55,5) - » 4 !A S Josh
+'
0 E O Y = 9,5, 7 0 ,4 0 0 =
484 / 16 / 7 / : 18 — 27 —>•
1 ‘A S
Joshua
Y lO E = 4 0 0 ,1 0 ,7 0 ,2 0 0 =

680/ 14 /5

Z Q T H P = 200, 800, 300, 8, 100 =

1408 / 13 / 4

E T A Y P O Z = 200, 300, 1,400, 1 0 0 ,7 0 ,2 0 0 =

12 7 1 / 11 / 2
6216 / 9 6 /3 3
15 / 1 5 /
6
6 6

Sum m e
Q uersum m en

3.

3 x 6 = 18
: 18 = 37 // : 12 = 55,5

Ton van Doom, Apocalyps Toen, Zutphen 1997, deel 11, p. 77 e.v.; een zeer fascinerend hoofdstuk in dit
boek.
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Canossa en het eerste millennium
A d Maas, Leende

ln Paderborn vond in de periode van 21 juli tot 5 november een tentoonstelling plaats 1077 Canossa
Erschülterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik. De wereld sidderde
en schudde op haar grondvesten, dat moet wel kloppen. Dat algemene idee dat de keizer of koning
door God voorzien en gezonden was, wankelde. Wereld en godsdienst werden gescheiden. De drie
musea in het centrum van Paderborn waren nodig om deze tentoonstelling mogelijk te maken. Volgens
de kroniekschrijver Lampert van Hersfeld trok de Duitse koning Hendrik IV (1056-1106) met zijn
gevolg in januari 1077 in barre omstandigheden over de Alpen naar Canossa waar zich de gevluchte
paus Gregorius VII bevond in de burcht van Mathilde van Toscane die daar ook aanwezig was evenals
de abt van Cluny. Er was aan deze ‘ontmoeting’ al heel wat aan voorafgegaan, onder meer een brief
van Hendrik die als volgt begon: Hendrik, niet door aanmatiging, maar door de heilige beschikking
van God koning, aan Hildebrand, niet den Paus, maar den valschen monnik (citaat ontleend aan De
geschiedenis der wereld aan het volk verhaald door Adolph Streckfuss uit 1869 die het verhaal van
Canossa gedetailleerd en spannend presenteerde). Hildebrand was de eigenlijke naam van Gregorius
VII. Mathilde was een nicht van koning Hendrik oftewel Enrico maar ook een vertrouwenspersoon
van deze paus. De abt van Cluny, de abdij die toen de grootste kerk ter wereld bezat en onderhield,
was peetvader van Hendrik. De paus maakte er voor de nog jonge Hendrik in de strenge winter tot aan
de poort van Canossa een boetegang van (onder het motto: wie niet horen wil moet voelen) en hief
uiteindelijk de banvloek/excommunicatie op. Daarmee was het probleem van de investituur (de vraag
wie bisschoppen kon benoemen) nog niet de wereld uit. Hendrik FV werd na enige tijd opnieuw in de
ban gedaan, en deze ban kon pas na zijn dood opgeheven worden door zijn zoon Hendrik V, waarna
zijn vader in de dom van Speyer (Spiers) zijn laatste rustplaats kreeg. Gregorius moest na enige tijd
zijn toevlucht zoeken bij de Noormannen van Robert Guiscard, die Rome liet plunderen en de paus
onderbracht in Salemo waar deze in 1085 stierf. (De verhoudingen tussen de pausen in die tijd en de
Noormannen staat prima beschreven in Die Normannen und das Papsttum van Hubert Houben in het
boek Vom Umbruch zur Erneuerung, zie verderop.)
De strijd om de macht tussen de wereldlijke en godsdienstige macht eindigde pas met het concordaat
van Worms in 1122. Het Canossaverhaal, dus het verhaal van de investituurstrijd, vond plaats in de
periode 1075-1222 en het is in de loop van de eeuwen vaak verteld, uiteraard vanuit verschillende
politieke perspectieven. Het standpunt van Bismarck over deze kwestie bijvoorbeeld is algemeen
bekend. Hendrik en Gregorius eindigden hun loopbaan op dramatische wijze en van alle macht
beroofd. De uitslag van de strijd was uiteindelijk wel een overwinning voor de Kerk (de gotiek kon
losbarsten), maar was zeker ook een belangrijke factor in de groeiende macht van de steden (te
beginnen met de stad Worms).
In de Sint Pieter in Rome vindt u een grafmonument van Mathilde, in de zeventiende eeuw gemaakt
door niemand minder dan Gian Berinini. De Kerk kon haar inderdaad dankbaar zijn. Haar leven is
beschreven door de monnik Donizo, en dat is de eerste vita die niet een heilige of een paus maar een
vrouw betrof.
De tentoonstelling bracht allereerst een juweel van een catalogus (581 bladzijden), een bundel essays
(631 bladzijden met artikelen van onder meer Mathias Becker, Rudolf Schieffer, Gerd Althofï), maar
ook nog een zogenaamde Historischer Begleitband zur Ausstellung Vom Umbruch zur Erneuerung
(640 bladzijden) die opgenomen is in de reeks Mittelalterstudien en vooral gericht is op de
onderzoekskant van de zaak. Daarin enkele opvallende artikelen waarvan samenvattingen gemaakt
zullen worden voor SEMafoor. Voor wie het allemaal te dik, te zwaar en te duur is, is er de
Kurzführer, zonder meer een rijke gids bij wat tentoongesteld was.
Er zijn overigens wetenschappelijk verantwoorde boekjes die het Canossa-conflict indringend
beschrijven, zoals Wolfram von den Steinen, Canossa. Heinricht IV und die Kirche (1957) en
Johannes Laudage, Die Salier. Das erste deutsche Königshaus (2006).
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Passage uit de brievenverzameling van St. Emmeram, geschreven door Gottschalk von Aachen
namens Hendrik IV.

De tentoonstelling op zichzelf kan zeker als een topprestatie beschouwd worden, en dat niet alleen:
wie meer wil dan een goed gestructureerde verzameling prachtige objecten, kon aan zijn trekken
komen. Dit soort grote tentoonstellingen zijn uiteraard geen vormen van kritisch historisch onderzoek.
Ze hebben een zeker conventioneel karakter en dat kan ook moeilijk anders. Maar deze keer was er
ook veel om te overdenken.
We noemen enkele zaken van het perspectief van de Lage Landen:
• Het Liber Floridus van Lambert van Saint-Omer (circa 1065-1125) lag er te pronken: een van
de beroemdste geïllustreerde encyclopedieën uit de middeleeuwen, en volgens de catalogus
schijnt daarin een landkaart van Europa te staan, en die zouden we wel eens in SEMafoor
willen zien.
• Er lag de Anonyme Kaiserchronikfür Heinrich U (1112/1114) met de volgende interessante
*
opmerking Beginnend mit der Regierung Karls des Grossen wird gezeigt, wie gut das
Römische Reich von den deutschen Herrschern regiert worden sei.
• De tentoonstelling maakte duidelijk dat de topprestaties op het gebied van de kunst in
Hendriks tijd vooral tot stand kwamen in de grote abdijen in het Rijn-Maasgebied tussen Luik
en Keulen. Hierbij moet men denken aan ivoor snijden, goud smeden en boeken kopiëren en
illustreren. De invloed daarvan werkte door in de kunstproductie van bijvoorbeeld het
benedictijnenklooster van Helmarshausen aan de Weser waar we - volgens deze expositieonder meer de monnik Roger van Helmarshausen aantreffen die identiek schijnt te zijn met de
beroemde Theophilus presbyter, die het boek Schedula diversarum artium samenstelde waarin
onder meer de kunde en kunst van het gieten van klokken beschreven is.
• Ook was er te zien de eerste Vita van de heilige Amandus. Dit handschrift is gedateerd in de
tweede helft van de elfde eeuw. Het komt uit de abdij van Elnone (door Sint Amandus
gesticht) en berust nu in de openbare bibliotheek van Valenciennes. Een boekwerk met 32
miniaturen.
• De verzamelband met de tekst van het concordaat van Worms (uit de bibliotheek van het
Vaticaan) was er te zien, evenals de oorkonde van Hendrik IV ten gunste van de stad Worms
(1074), omdat burgers van deze stad hem in moeilijke tijd geholpen hadden.
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Bedachte geschiedenis in het eerste millennium?
Een mogelijke probleemstelling
A d Maas, Leende
D at er in het eerste m illennium een periode niet bestaan zou hebben, is een m oeilijk te aanvaar
den veronderstelling. D e afgelopen 10 jaar is er regelm atig in SEM afoor over geschreven. W illem
Bruijnesteijn publiceerde een beschouw ing over Vergelijkende Chronologie die nog steeds gezien
kan worden als een basistekst. A d M aas en Ruud van Veen lichtten de hypothese van Heribert
Illig toe en G erard Feij paste deze toe, vooral op de historie van M aastricht. H enk Feikem a be
richtte over de ideeën van A natoly Fom enko en Jeff van H out en Joep Rozem eyer rekenden
daarm ee af als pseudow etenschap.
In dit artikel ga ik niet in op Fomenko. Ik wil wel graag kennisnem en van zijn gedachtegoed m aar
er niet m ee aan de gang gaan. Ik vind wel dat over Fom enko bij tijd en wijle in SEM afoor gepu
bliceerd moet worden, niet alleen om dat de doelstelling van SEM en het redactiebeleid van SE 
M afoor dat toestaan, m aar ook om dat Fomenko niet alleen m aar pseudow etenschap is. Ook al
zou de theorie van de w iskundige Fom enko geen betekenis hebben op het vlak van chronologie,
dan nog kan zijn m ethode (= statistiek toegepast op historische teksten) van belang zijn voor de
geschiedkunde. W e kom en dan op het terrein van historisch onderzoek en dus op het terrein van
de m ethoden.1 A ndere benaderingen dan de bekende en gebruikelijke (bijvoorbeeld van D ela
haye, Illig, Fom enko) kunnen er naast zitten wat hun doelstelling betreft en toch leiden tot nieuwe
gezichtspunten en herzieningen.
.
Ik beperk me hier tot opvattingen van Illig of van mensen die in zijn lijn denken. Ervaringen tij
dens overigens boeiende voordrachten en discussies hebben mij enkele dingen geleerd:
- ook als je expliciet de rol op je neem t van rapporteur, dan nog word je als boodschapper toch
gezien en ervaren als aanhanger. Hoe m eer je je inspant om helder uiteen te zetten wat de hypo
these inhoudt, des te sterker is de vereenzelviging. Wil je eraan ontsnappen dan ben je gedwon
gen om een antihouding aan te nemen of te kiezen voor een ironiserende betoogtrant. En dat is te
veel gevraagd, als je tot een zo objectief mogelijk probleem stelling w ilt komen.
- de vólgende interpretatie is bij zeer veel m ensen, juist ook bij degenen die zich betrokken voe
len bij de problem atiek, m oeilijk te overwinnen: de geschiedenis zoals we die heden ten dage
kennen (en geleerd hebben) is er, nu zegt iemand dat een bepaalde tijd niet reëel bestaan heeft,
dus nu moet bew ezen w orden dat de in die periode ondergebrachte geschiedenis verzonnen is. Dit
is echter een smal en schraal perspectief. De ruim te om na te denken over een m ogelijk chronologieprobleem in het eerste m illennium is er dan niet en ontstaat ook niet, zelfs niet als mensen het
artikel o f de voordracht buitengew oon boeiend vinden.
Ik wil daarom een poging doen om de denkm im te zo te vergroten, dat discussie zinvol kan w or
den. Daarbij richt ik m e op een bepaalde soort verklaringen van een m ogelijke fantoom tijd, zoals
Illig formuleert. D eze benadering richt zich op het kernprobleem: de ontwikkeling van de ja ren 
telling. H et woord 'kalender' w ordt hier ook voor gebruikt, maar ik doe dat niet. Als ik het over
'kalender' heb dan heb ik het over de indeling van een jaar.
W at betreft het tellen van de jaren volgens onze W esterse (langzam erhand universele) jarentelling
zijn er enkele historische figuren die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Julius Caesar
veranderde eigenlijk alleen m aar het aantal dagen in een bepaald jaar dus een kalender, maar zijn
correctie bleek nadien toch een factor in het vaststellen van de telling der jaren. Caesar telde ge
woon conform het systeem van de regeringsjaren van de Romeinse heersers. In teksten in ver
band met Karei de G rote gebeurde dat overigens ook nog zo; lees m aar gewoon bijvoorbeeld het
2
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Frankfurter C apitularium (w aarom heen in 1994 een belangrijke tentoonstelling werd gebouwd):
"In zijn 26e koningsjaar w erden alle bisschoppen en priesters uit het Frankenrijk, Italië, Aquitanië
en de Provence door hem verzam eld in verband m et een synode". (Als 22e bepaling werd daar
aangenomen - let op- dat er in kleine dorpen en vlekken geen bisschop aangesteld mocht wor
den.) De belangrijkste persoon die de jarentelling m ee ging bepalen is uiteraard Dionysius Exiguus die eigenlijk ook afrekende m et de vroegere poging van keizer Diocletianus om een nieuwe
jarentelling m et zijn keizerschap te laten beginnen; hier duikt voor het eerst een herinnering op
aan de 297 jaren die Illig ooit naar voren schoof als 'fantoomtijd'. Op Dionysius kom ik zo dade
lijk terug. Als er in de chronologie van het eerste m illennium een bew uste keuze is gem aakt dan
kunnen we m oeilijk om de persoon van de Oost-Rom einse keizer C onstantijn V II Porphyrogennetos (keizer; 913-957) heen, die -w ellicht in overeenstem m ing m et de 'Duitse' keizers en met de
leerm eester en vriend van Otto m G erbert van Auriac, die benedictijn was en enkele jaren paus.
Allemaal topintellectuelen. D it netwerk had de m ogelijkheid om in de jarentelling een verande
ring vast te leggen. Zie verderop. Ten slotte komen we uit bij paus G regorius de Grote die in
1582 een kalenderw ijziging aanbrengt, nam elijk de bekende sprong van 10 dagen, die bij nader
inzien ook weer in verband gebracht kan worden met de telling der jaren. Inm iddels is wel aange
toond dat het vaststellen van deze 10 dagen geen kerkelijk ham erstuk is geweest, maai' een thema
dat enkele eeuw en op de discussierol van de katholieke kerk heeft gestaan. W at dit betreft, w ach
ten we op het boek van W erner Frank, em eritus hoogleraar van Eichstatt, die de Vaticaanse ar
chieven kon onderzoeken en dat ook heeft gedaan.
Bij het nadenken over een m ogelijk chronologieprobleem is het verstandig om dat te zien in het
licht van de om standigheden van het denken over tijd en historie in het eerste millennium: er is de
denkwereld dat de schepping zo'n 5000 jaren tevoren heeft plaatsgevonden; lezen en schrijven
over die idee konden in de vroege m iddeleeuwen alleen maar personen met een opleiding in of
van een klooster.
Tevens is een leidende gedachte het theologische belang van de wijze van berekening van de
paasdatum, als onderscheidend kenm erk van het 'ene w are’ christendom .2 D ie wetenschap was
ondergebracht bij de com putistiek, waaraan de D uitse hoogleraar A rno Borst, een interessant
boekje gewijd heeft.3 Hij heeft dit them a vooral ook bestudeerd m et betrekking tot de Karolingi
sche periode.
H eribert Illig heeft op zijn beurt de opvattingen van Borst bekritiseerd in een om vangrijk en in
dringend artikel 'K arolingische K om putistik/ Zu B eda und Borst, Bisschoff, Theophanes und
Isidor'.4 De verhouding B orst - Dlig is een merkwaardige: Illig begreep wel w aar Borst het over
had, en dat kon Borst van een aantal collega's niet zeggen. Verschil van mening ging hier dus
samen met waardering voor elkaar en eikaars werk.
Com putistiek was in het eerste m illennium voor velen een vanzelfsprekend onderdeel van de the
ologie. Een bew uste ingreep in de chronologie van het eerste m illennium m oet wel door computisten gecreëerd zijn. D eze ingreep heeft natuurlijk niet plaatsgevonden met de sim pelheid die nu
kennelijk nogal eens verondersteld wordt. Er kwam veel vernuft en wetenschap aan te pas en die
kennis van zaken kon alleen geleverd w orden door geleerden als D ionysius Exiguus, Constantijn
VII en Gerbert Auriac. Een chronologieprobleem in het eerste m illennium kan zeker wel ge
plaatst worden in ondoorzichtige en verw arrende om standigheden, m aar zo m aar een vergissing
in het tellen van de jaren lijkt uitgesloten. Het dubbel tellen van personen en gebeurtenissen
(vanwege andere nam en voor dezelfde zaken) is een bekend them a in de studie van de chronolo
gie m aar wat betreft het eerste m illennium moeilijk te zien als een oorzaak van een chronologie
probleem, het is m eer een gevolg ervan.
De kern van het probleem is volgens Illig c.s. niet dat er reële tijd geschrapt w ordt waarin ware
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, m aar wel dat er op een gegeven m om ent tijd bijgeteld is
SEMafoor jaargang 1 1 nr. I , februari 2010

■0/

3

die dus daarna gevuld m oest w orden m et historiciteit. Die tijd is verzonnen, m aar het is niet
noodzakelijk w aar dat ook de daarin geplaatste historiciteit verzonnen is. Van alles kan immers
w aar geweest zijn, m aar niet in de periode die erbij geteld werd. In dit opzicht kunnen herinne
ringen en verhalen uiteraard een grote rol gespeeld bij het vol denken van een bepaalde periode.
M et verhalen ging dat nog w el, m aar m et archeologische vondsten was dat m oeilijker. De vraag
w ordt dus waar je tijd erbij telt die er niet is geweest. Zijn daar redenen voor? Kunnen we in deze
sfeer argumenten vinden die zo sterk zijn dat de fantoom tijdhypothese aandacht verdient?
A rno Borst zegt dat de Skytische abt Dionysius Exiguus de gewoonte veroordeelde om de jaren
te tellen volgens de regeringsjaren van de Rom einse keizers en dat dat zeker niet kon in het geval
van de christenenvervolger D iocletianus. Hij berekende de paasdatum voor v ijf 19-jarige m aan
cycli (nam elijk van 532 tot en m et 626) en rekende uit w anneer Jezus geboren zou zijn. D at jaar
tal 532 is belangrijk. D at is naar m ijn m ening onlangs duidelijk gem aakt door Jan Beaufort in zijn
artikel 'Wer erfïndet historische Zeit. Überlegungen zum M otiv d er M ittelalterlichen Z e i 0 l schung',5 een artikel dat na een internetdiscussie werd afgerond. 532 is nam elijk het aantal jaren
dat waarin m aancycli (die gem iddeld 19 jaren duren) en zoncycli (28 jaar) sam en een periode
besluiten en een nieuw e starten. In perioden van 19 jaren keren de m aanfasen (ongeveer) op de
zelfde tijd in het zonnejaar terug. In perioden van 28 jaren zijn de zonnejaren gelijk. N a een peri
ode van 532 ja a r herhaalt zich dezelfde kosm ische toestand van zon, maan en aarde. D ie periode
w ordt de grote paascyclus genoem d. Dionysius liet zijn telling van de jaren dan ook in 532 in
gaan om dat hij daarm ee het beginpunt (= ab incarnatione domini nostri Jesu) vastlegde. Dat be
ginpunt is w iskundig 0, m aar we tellen vanaf 1. De diepere bedoeling was uiteraard om de hem el
se ordening (de harm onie van de kosm os) en w ereldgeschiedenis m et elkaar in overeenstem m ing
te brengen. D ie ingreep van Exiguus was al gewaagd om dat ook vaak gedacht werd aan de stervensdatum van Jezus als beginpunt. En dat geldt nog m eer voor het feit dat in het W esten onge
tw ijfeld nog het tellen in perioden van 532 jaren geschiedde volgens de m ethode van Alexandrië.
En die telling liet m en beginnen m et Alexander de Grote. Volgens deze m ethode geteld eindigde
een periode van 532 jaar, als we 'christelijk' tellen, in het jaar 235 n.Chr. M et andere woorden:
een verschil van 297 jaar. N iet 235 m ocht nog een startpunt zijn voor een nieuw periode van 532
jaar, maar dat m oest 0 en dus 532 zijn. Deze gedachte is theoretisch wel aannem elijk te maken,
m aar ze m oet ook nog om gezet w orden in lespraktijk.
Zo komen we bij C onstantijn VII. H et denken in term ijnen van 532 ja ar was onaantastbaar, m aar
ju ist hij wilde het denken in term ijnen van perioden van 532 jaren va n a f het ja a r 235 n.Chr laten
verdwijnen. M et een ja a r als 235 n.Chr. kon hij com putistiseh en theologisch gezien niets aan
vangen, in tegendeel....D e m oeilijkheid was echter dat 235 n.Chr. wel een erg geschikt jaartal
was, nam elijk een echt kopjaar, zoals Beaufort zegt, en er was dus een stevige traditie. V anaf
jaren als 235 en 787 was het onm ogelijk om bij Jezus als beginpunt van een kosm ische jarentelling uit te komen. En ju ist h ier ligt een verklaring van een geschiedenisverlenging van 297 jaren
w aardoor de jaren 235 en 532 (achteraf !) astronom isch gelijkgeschakeld konden worden. Een
tijdsprong van 297 jaren was noodzakelijk. De geschiedenis m oest enkele eeuw en teruggescho
ven worden. Probleem was echter dat je de toegevoegde periode ook m et geschiedenis moest
vullen. Kortom: de w erkelijke kosm ische tijd was korter dan de geschiedkundige tijd. In deze
ingreep speelden C onstantijn VII een belangrijke rol, m aar ook Theophanes Confessor, en -zoals
al opgem erkt- Otto III, G erbert van A uriac en de orde van de benedictijnen die in staat waren een
andere visie op de jarentelling geruisloos te im plem enteren. De orde had de m edia in handen.
M erkwaardig is dat B eaufort wel verw ijst naar artikelen van Ulrich Voigt, een bestrijder van IIligs theorie, m aar niet naar diens boek D as Jahr im kopf. K alender und M nem otechnik.6 Ook
enigszins m erkw aardig is dat er niets gezegd w ordt over de dubbelpublicatie van Roland M ayer
D as Antlitz der Wahrheit. 1000 Jahre Geschichte neu betrachtet.1 M ayer schrapt 300 jaren ge4
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schiedenis, van 565 tot 865 n.Chr., dus een wat andere periode dan die van Illig die 297 jaren
tussen 614 tot 911 n.Chr. aanwees. Belangrijker is echter zijn verklaring van het chronologiepro
bleem. Hij wijt dat aan het verschil tussen de Griekse, Rom einse en christelijke jarentelling. Als
we uitgaan van het begin van de christelijke jarentelling, dus het ja ar 0 of 1 (dat is bij Voigt echt
wel een punt), dan tellen de Rom einen op dat m om ent 753 (ab urbe condita) en de Grieken 300.
In het ja ar 247 n.Chr., dus volgens de christelijke telling die pas eeuwen later geconstrueerd is,
vierden de Rom einen het 1000-jarig bestaan van het Rijk en toen was het voor de Grieken dus het
jaar 547. (Tussen haakjes: het getal 1000 sprak dus wel degelijk tot de verbeelding, zoals de Ro
meinen laten zien.) In 1163 (Rom einse telling) wordt Rom e verwoest, dus in de christelijke jaren
telling in 247 + 163 = 410 n.Chr. De Griekse telling verm eldt dan het jaar 710. Om met de Griek
se telling in overeenstem m ing te kom en (en dat was zeker nodig in Byzantium w aar toen het Rijk
bestuurd werd) moest er dus 300 jaar geschiedenis ingevuld worden, let wel: in de christelijke
telling der jaren. H et probleem werd in de tiende eeuw zo knellend dat het produceren van de
benodigde geschiedenis kon beginnen. V oor het W esten was dit niet zo moeilijk, om dat er zo
weinig echt volgbaar en controleerbaar was, m aar voor het Oosten lag de zaak ingewikkelder.
D aar zat men m et een duidelijk levend cultuurgoed dat de m ensheid al 300 jaar verder was. M aar
het grote punt was natuurlijk dat niet A lexander de Grote aan het begin van de jarentelling mocht
staan maai- wel Christus. A ls w e in de christelijke telling de 300 jaren schrappen, wat dus terecht
is als de hypothese van later ingevulde eeuwen ju ist is, dan naderen we m om enteel het jaar 1710
in de christelijke telling en 2 0 1 0 in de Griekse. Het valt m e op dat Beaufort m aar ook andere Zeitenspringer w einig doen m et deze visie van Ronald Mayer.
Tot zover een m ogelijkheid om op een bepaalde m anier naar de fantoom tijdhypothese te kijken.
En omdat vragen daarnaar toch onm iddellijk rijzen, nog even de kw estie van de archeologie. Er
zijn volgens bovenstaande visie drie eeuw en ingevoegd, daar is historiciteit bij ontwikkeld en
parallel met die ingevoegde geschiedenis worden vondsten in de toegevoegde tijd geplaatst. Vol
kom en logisch: het kan nam elijk niet anders. Veel mensen w ijzen de laatste decennia op dit punt
naar de absolute dateringsm ogelijkheden van de archeologie. Er lijkt een absoluut geloof in deze
natuurw etenschappelijke m ethoden gevestigd te zijn. M aar de echte discussie ontbreekt of is on
zichtbaar. Een relevante stelling kan zijn dat de m ogelijkheden om absoluut te dateren niet onaf
hankelijk zijn van een bepaalde aannam e over de telling van de jaren. In feite wordt namelijk
ouderdom gemeten, en deze ouderdom zegt pas iets over het dateren van historische gebeurtenis
sen als deze als voorkennis aanw ezig is. Pas als we aannemen en weten dat Karei de Grote 1200
jaar geleden leefde kan m en een vondst van 1200 jaar oud toekennen aan hem of in elk geval aan
een K arolingische periode. A bsolute datering kan dus berusten op een cirkelredenering, en dat is
dus een punt dat zorgvuldig bekeken m oet worden. Een erg ingew ikkelde kw estie die veel studie
en discussie vergt: w at m oeten we aan met de zogenaam de absolute archeologische dateringen?
Ik kan constateren dat veel mensen, en zeker ook degenen die betrokken zijn en van alles bijhou
den en lezen, onder de indruk raken van natuurw etenschappelijke m ethoden als C-14, dendro
chronologie en lum inescentiedatering. Soms w ordt er ook nog DNA bijgehaald, w at al helemaal
onzin is. Christian Blöss en H ans-U lrich Niem itz (en enkele andere serieuze onderzoekers) pone
ren dat de aanspraak op 'absoluutheid' ongeldig is en berust op een vooringenom en concept en op
cirkelredeneringen. Tot nu toe heb ik nog geen enkele poging gezien om hun visie te bestrijden of
te weerleggen. M en zw ijgt alleen maai- en gaat door m et dateringszaken alsof er geen enkel we
tenschappelijk probleem m eer is. Het voordeel van de twijfel gaat dus naar de critici: Blöss en
Niemitz. Deze personen zijn sportief genoeg om hun visie opzij te zetten als er overtuigende ar
gum entatie op tafel kom t. De tafel is echter leeg.
D it alles gezegd zijnde, kom ik terug op m ijn uitgangspunt. Ik ben niet van plan om bovenstaan
de, door mij uitgeschreven ziensw ijzen (van Illig, B eaufort en M ayer) te aanvaarden als de waarSEMafoor jaargang 11 nr. 1, februari 2010
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heid; ik zie het als gezichtspunten die interessant en inhoudelijk sterk genoeg zijn om te dienen
als een veronderstelling die in ons studeren, onderzoeken en denken een plaats verdient.
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SEMafoortjes
FANTOOMTUD-PUBLICATIES
Zeitensprünge van december 2009 biedt twee aanspre
kende artikelen over de fantoomtijdhypothese in het
eerste millennium n.Chr. Marianne Koch bespreekt de
relevante historische bronnen en het archeologisch
onderzoek in verband met Osnabrück. Haar bevindin
gen vat ze als volgt samen: Die gesamte Schlütersche
(Schlüter is de betreffende archeoloog, redactie) Grabungsinterpretation ftir 8. bis 10. Jh. komrnt nicht über
MutmaBungen und Allgemeinplatze hinaus, zeitliche
Einordnungen bleiben wage, man ist auf die fragwürdige Dendrochronologie und C14 angewiesen. Das alles
nur weil man verbissen die Erwartungen aus gefalschten Urkunden und Karolingerannalen erfüllen will. Ein
unbelasteter Geist und ein scheuklappenfreisen Auge
erkennen in den Befunden schlicht eine kleine Siedlung
des 10. Jh. die sich nach 1000 und vor allem in 12. Jh.
Schrittweise als Marktflecken entfaltet. Heribert Uiig
neemt de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Santia
go de Coinpostela onder de loep, onder de veelzeggen
de titel: Erfïndung einer besonderen Wallfahrt. Ui
teraard wat betreft de periode voor circa het jaar 1000.

zuiden van Jutland werden 4500 ongewapende Saksen
in 782 tot bekering gedwongen en vervolgens geëxecu
teerd”, Hun zielen waren in elk geval gered.
Verden? Dus niet bij Werden (Duisburg)? Vikingen
(meer de naam van een beroep dan van een bevol
king?) zagen dus een stevige christelijke bui aanko
men. Ze sloegen terug, met als aansprekend begin de
overval op Lindisfarne. In de eeuw daarna deden ze
nog heel wat plaatsen aan en in 907 lag er een grote
Vikingenvloot voor Constantinopel. Dit alles volgens
later samengestelde bronnen, vrijwel nooit archeolo
gisch bevestigd, ondanks vele (schijn) tentoonstellin
gen.
In het tijdschrift De Ravenbanier publiceert Luit van
der Tuuk een reeks artikelen over een aantal van deze
plaatsen. In hun soort, met alle beperkingen van dien,
een zeer interessante reeks. Grotendeels te vinden in
boekvorm. In het derde nummer van 2009 een be
schouwing over Walacria waar der Scaldingi, de
Schelde-Vikingen, in de negende eeuw een tamelijk
veilige aanleg- en verblijfplaats hadden. Van der Tuuk
zegt ook eerlijk dat er op grond van weinig gegevens
zo logisch mogelijk gegist moet worden.
In datzelfde nummer een artikel in de reeks over de
runen van Johan Nowé, een reeks die inmiddels al in
boekvorm is verschenen.
Maai- wat runen betreft belanden we vooral na het jaar
1000, zoals een erg interessant artikel in Archaeologie
in Deutschland van januari/februari 2010 laat zien. De
daarin besproken runenstenen van Haithabu, Nylarsker, Jarvesta worden alle in de elfde eeuw gedateerd.

WAREN DE VIKINGEN CONTRATERRORISTEN?
De NRC (22 januari 2010) recenseert positief het boek
The hammer and the cross. A new history of the Vikings
van Robert Ferguson. Deze historicus verklaart het
optreden van de (vooral Deense en Noorse) Vikingen
vooral op basis van de godsdienstoorlog tussen Franken
en heidenen (vooral Saksen) in de achtste eeuw. Fran
ken zijn hier de terroristen. In dat verband een opval
lend citaat over Karei de Grote: “Bij Verden, net ten
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KAR EL DE EENVOUDIGE
A.C. Maas (Leende)
In het Duitse Historische Tijdschrift
Zeitensprünge in onlangs een opzienbarend
artikel over Carolus Sim plex ( Karei de
Eenvoudige) verschenen dat ook voor de
geschiedenis van De Kem pen interessant is. In
de geschiedenissen van Netersel en Bladel
komen we nam elijk het verhaal tegen van
Pladelia Villa, een koninklijke hofstede w aar
Karei de Eenvoudige een akte tekende die
gezien kan worden als het begin van het
graafschap Holland. Een verhaal m et veel
historische problem atiek. Ooit werd het jaar
863 genoem d als het ja a r van deze gift, m aar
daarna werd het ja a r 922 aangehouden. Deze
jaartallen kunnen ertoe leiden dat m en het
bestaan van het graafschap Holland veel te
vroeg dateert; dat wordt pas voor hét eerst
rond 1100 genoem d en tevoren moet er van
het graafschap Friesland gesproken worden.
O f de plaats van ondertekening inderdaad
Bladel is, is reeds door Huydecoper betwijfeld
en Albert Delahaye kwam daar uitvoerig op
terug. Heinsohn voegt aan dit them a nu de
kwestie van de identiteit van Karei de Grote,
Karei de Kale en Karei de Eenvoudige toe.
Pladelia Villa
Lange tijd heeft men gedacht dat die
koninklijke villa (een hofstede w aar grote
voedselvoorraden bewaard werden) in
Netersel gezocht m oest worden, omdat daar
regelmatig zeer grote tufstenen en bakstenen
zijn opgegraven, ook nog recentelijk. Vlakbij de
plaats w aar de voorm alige Middeleeuwse kerk
gestaan heeft, nam elijk aan De H oef niet ver
van het fraai gerestaureerde huis De oude
Pastorie. O ok schoolm eester Norbertus
Panken heeft zich nog bemoeid m et een
opgraving op deze plaats in de negentiende
eeuw en daar een verslag van geschreven.
Rond 1925 is echter door nieuw archeologisch
onderzoek duidelijk geworden dat het een
kasteel(tje) uit de dertiende eeuw betreft en dat
het dus niet een villa van Karei de Eenvoudige
geweest kan zijn, want die leefde in de tiende
eeuw. Viel er hierdoor een historisch
luchtkasteel in duigen? D aar leek het wel op,
want enkele belangrijke historici hadden zich
intensief m et deze zaak bezig gehouden, en
aangenomen en verdedigd dat Netersel het
oude Pladelia Villa was. \A/e kunnen noemen
Floris Prims, stadsarchivaris van Antwerpen en
de Norbertijn Ignatius W elvaarts, archivaris
van de abdij van Postel die een Geschiedenis
van Bladel en Netersel (1890) schreef.
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Kroniekdichters als Jacob van M aerlant en
Melis Stoke hadden Pladelia villa aan Bladei
gekoppeld , en Netersel ligt daar tenslotte
vlakbij. Erg bekend is de volgende passage uit
de Rijmchronijk van Melis Stoke ( circa 12 0 0 ):

Ghegeven in ons Heren jaer
Achte hondert en daer naer
Driwerf twintich en drie mede
Tote Bladele tere stede
D at een dorp is ende so heet
Neghen daghe als ment weet
Voor middle zomer sinte Jans dach
Als sine gheboornesse lach.
Ignatius W elvaarts schreef een aparte
brochure over D e Huizing der Frankische
Vorsten te Netersel onder Bladel (1890). Van
de idee dat er in de tiende eeuw al een stenen
gebouw in Bladel of omgeving gestaan zou
hebben, is inmiddels afstand genomen. In
Bladel is er sinds 1986 enig archeologisch
onderzoek verricht aan het Pastoor
Daniëlspad. Daarbij zijn grondsporen
aangetroffen van drie houten huizen en twee
schuurtjes, waarschijnlijk van rond 1100, en
enkele waterputten die scherven bevatten van
voorwerpen die van oudere datum zijn. Dat er
in de tiende eeuw (houten) bewoning ter
plaatse was, lijkt vast te staan, en dat
ondersteunt de mogelijkheid van een Pladelia
Villa in Bladel. Nico Roym ans brengt in zijn
studie Op zoek naar Pladelia Villa naar voren
dat de villa (een versterkte boerderij)
waarschijnlijk daar in de buurt gestaan kan
hebben. Een mogelijkheid, niet m eer en niet
minder.
Pladelia in Frankrijk?
De achttiende- eeuwse historicus B.
Huydecoper m eende dat Pladelia Villa niet het
dorp Bladel in de Majorij was, m aar een zeker
Bladolda Villa in het land van Beauvais .
Intrigerend is de vraag waarom Huydecoper
(ook zeer bewonderd door P.N . Panken)
m eende dat de tekst op een plaats in NoordW est-Frankrijk zou slaan. Dat blijkt echter
moeilijk te achterhalen. Balthasar Huydecoper
leefde van 1695 tot 1778. Hij g af onder m eer
de brieven van P.C . Hooft en de Rijmkroniek
van Melis Stoke uit. Als het niet om ons Bladel
gaat, wat zijn dan mogelijkerwijs andere
kandidaten? Als Bladolda Villa is ook ooit
genoem d de plaats Blacourt in het
departem ent Oise. Het staatsarchief van
Koblenz heeft teksten uit de elfde eeuw die
een plaats Plaida of Bleida noemen m aar
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daarm ee is een plaatsje Plaidt bedoeld. E r is in
Frankrijk ook een Bloide, genoem d in de
negende en tiende eeuw, een plaats die
naderhand in verband is gebracht met Boulay
(in de buurt van M etz). Een opvallende
mogelijkheid is wellicht de plaats Bloville in
Frankrijk die al heel vroeg (rond 800) Bladulfi
villa en later Blo(d)oldi villa wordt genoemd, en
w eer later: Blauville en Blouile en tenslotte
Bloville. Bladulfi villa schijnt afgeleid te zijn van
Bladawulfi villa (= de boerderij van Bladawolf).
Zolang we geen overtuigend alternatief
hebben, is het aanvaardbaar om het op Bladel
te houden. Toen koning W illen III in 1887 70
jaar werd, noemde Bladel zich in het
gelukstelegram “de bakerm at van Hollands
wording”. W ie zou deze status kwijt willen?
August Snieders in elk geval niet.
Roman van August Snieders
Dr. August Snieders publiceerde in 1881 zijn
historische roman Villa Pladelle, de Giftbrief
van ’t jaar 922. M et zijn vlotte pen en in zijn
romantische stijl vertelt hij over de strijd tussen
de burchten G rim m a Herna en de koninklijke
burcht van Netersel. G rim m a H em a was
Vikingen-bezit en in Netersel waren de
Franken gevestigd. De strijd begint in 922 als
Karei de Eenvoudige (ook wel de Sim pele, of
de Zot genaam d) Pladelle in Netersel bezoekt.
De heidense Vikingen hebben een kind
geschaakt van de eigenaren van de Neterselse
villa. G rim m a H em a (te zoeken richting Hulsel)
wordt dan door de Franken in brand gestoken
en hun hoofdman Hark verm oord. M aar drie
jaren later komt de wraakoefening: de Frank
Hagene, de eigenaar van de Neterselse
burcht, ontsnapt daarbij aan de dood door het
optreden van een monnik en een priester. De
katholieke kerk voelde niets voor “oog om oog,
tand om tand”, laat Snieders op deze wijze
weten. Karei de Eenvoudige werd overigens in
923 van de troon gestoten en hij overleed in
927.
Graafschap Holland
In het archief van de abdij van Egmond bevindt
zich een kopie (uit de dertiende eeuw) van een
akte waarin gesteld wordt dat Karei de
Eenvoudige oftewel Carolus Sim plex op 15 juni
922 “Holland en de die kerck 't Egmonde" (=
Kennemerland) schonk aan Dirk I van Holland.
Onderaan deze tekst staat “Actum pladella
villa, feliciter, am en”. Karei was koning van
W est-Frankenland en in 911 kreeg hij het
gebied Lotharingen erbij (een deel van
Midden-Frankenland). Lotharingen was een
gebied dat zich uitstrekte van de W addenzee
tot aan de Jura en ook Taxandria behoorde er
toe. In 925 werd het bezet door Hendrik I, de
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koning van het Duitse rijk (Oost-Frankenland)
en vanaf toen was Lotharingen een hertogdom
binnen het Duitse rijk. Het afschrift van deze
akte is door H. Cam ps opgenomen in het
Brabantse Oorkondenboek. Ondanks het feit
dat er twijfels zijn in verband m et de
tekstoverlevering en de datering, moet men het
voor mogelijk houden dat in Bladel de
betreffende akte werd opgesteld en
ondertekend. O ver de graven m aar vooral ook
over de gravinnen van Holland is al een
bibliotheek vol geschreven; het gaat om een
periode van ongeveer vier eeuwen (900
1300). Een van de spannendste publicaties is
het verslag van een archeologisch onderzoek
n a a rd e stoffelijke resten van deze personen,
getiteld Een stamboom in been (B. Dijkstra,
1991). Dijkstra noemt zichzelf een 'medicus
beenderen- onderzoeker" en is in elk geval ook
een knap archeoloog. De opgravingen vonden
plaats op het terrein van de voormalige
abdijkerken van Rijnsburg, Egmond en
Middelburg. Het onderzoek leverde op dat 30
skeletresten van personen van het Hollandse
Huis met zekerheid geïdentificeerd konden
worden. M et zekerheid konden 25 skeletten
gedateerd worden in de periode tussen 1000
en 1300. De vijf skeletresten van voor het jaar
1000 waren m oeilijker te plaatsen.
Opm erkelijk was dat de zogenaam de
radiokoolstofdateringen allem aal te vroeg
waren uitgevallen, en niet zo weinig, namelijk
gemiddeld 234 jaar. Dit bevestigt toch wel de
betrekkelijke w aarde van losse C -14dateringen. De oorzaak van de te vroege
dateringen bleek het veelvuldig eten van
zeevis waardoor grote hoeveelheden oude
koolstof in het beenweefsel werden
opgenomen. O ok andere bevindingen waren
interessant. Floris I bleek een reus van 204
centimeter, de bekende gravin Petronella had
mannelijke trekken en Floris I, IV en V zijn echt
vermoord. Alles bijeengenomen leidt dit
hoogwaardige archeologisch onderzoek tot
een beter inzicht in de graven en gravinnen
van het Hollandse Huis, m aar het voert te ver
om dat in dit artikel te belichten.
Karei de e e n v o u d ig e
O ver de Hollandse graven van voor 1000
worden we niet veel wijzer, m aar dat de
opvatting dat er rond 900 een Fries huis is
ontstaan lijkt redelijk, en de (Bladefse) akte van
Karei de Eenvoudige is aannem elijk. Deze
Karei wordt in de geschiedenisboeken vaak
behandeld als een figuur van weinig betekenis:
een nakom er en afsluiter van de Karolingers.
Zijn afstamming is als volgt aan te geven
(namen en regeerperiodes): Karei de Grote
(768- 814), Lodewijk de Vrom e (813- 840),
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Karei de Kale (875- 877), Lodewijk de
Stam elaar (877- 879) en Karei de Eenvoudige
(893- 923). Prof. Dr. Heinsohn komt via een
gedetailleerd onderzoek van afbeeldingen op
munten tot een totaal andere en revolutionaire
conclusie. Er is geen enkele verschil tussen de
afbeeldingen en het taalgebruik op de munten
die aan Karei de Grote, Karei de Kale en Karei
de Eenvoudige toegeschreven worden. Het is
volgens hem veel aannem elijker om Karei de
Eenvoudige te zien als historische waarheid
dan het met veel mythologie om geven leven
van zijn voorgangers. O ok Heinsohn behoort
tot de Duitse publicisten die ervan uit gaan dat
de periode tussen 600 en 900 ( de duistere
Middeleeuwen zoals w e vroeger op school al
leerden) waarschijnlijk niet bestaan hebben. In
Duitsland zijn er in verband m et deze discussie
velerlei publicaties, een aantal T V documentaires en bij tijd en wijle stormen van
publiciteit op internet. É r zijn enige
aanwijzingen dat men d eze hypothese niet
m eteen van de hand moet wijzen. Iedere
bezoeker van historische m usea weet dat juist
die periode in alle m usea opvallend karig
vertegenwoordigd is. Tussen Romeinen en
Merovingers (tot 600 n.Chr) en de tiende eeuw
zit er raadselachtige periode. M aar
belangrijker is wellicht het feit dat de m anier
waarop wij de jaren tellen pas rond het jaar
600 n.Chr. geconstrueerd is en dat de
Katholieke Kerk d eze nieuwe telling pas na het
jaar 1000 heeft ingevoerd, en dat dus de
monniken in de kloosters ( die de kronieken en
oorkonden schreven) m et een groot probleem
zaten. E r moest im m ers een grootscheepse
omrekening plaats vinden. Hoe is dat gegaan
in de elfde en twaalfde eeuw? W e weten het
nog steeds niet. Een wetenschappelijk erkende
chronologie van de wereldgeschiedenis dateert
pas uit de zestiende eeuw en die werd
opgesteld door Joseph Scaliger (1 5 4 0 -1 6 0 9 ).
M aar ook in de zestiende en zeventiende eeuw
was het vervalsen van de geschiedenis nog
aan de orde van de dag. Een bekend
voorbeeld is de geschiedvervalsing van een
groot geleerde als P .C . Hooft in verband met
de Bataven. Rond 1700 protesteerde de grote
natuurkundige I. Newton al tegen de zijns
inziens ongefundeerde chronologie die
gepresenteerd werd. O p basis van Scaligers
chronologie werden munten gedateerd: ze
werden ingepast in een chronologisch
raamwerk w aar Heinsohn zw are kritiek op
uitoefent. Een Karei de Eenvoudige is volgens
zijn bevindingen niet een tweederangs
Karolinger, m aar misschien wel de enige
echte.
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Graven naar de Karolingische tijd: Neue Auswertung
A d Maas, Leende
Het maart/april-nummer van Archaologie in Deutschland heeft als thema "Karl dem Grossen auf dem
Spur". De hoofdzaken in de artikelen loop ik met u na, meer aanstippenderwijs dan een echte samenvat
ting. Er kondigt zich een nieuwe trend aan in het gebruik van ouder archeologisch onderzoek: "Neue
Auswertung" is het trefwoord.
Eerst komt archeologisch onderzoek aan de orde in Westfalen ("für die Karolingerzeit ein ideales Forschungsgebiet"), namelijk Paderborn, Munster, Minden en Corvey. Interessant citaat: "In Münster zeigt
sich ebenfalls das bereits in Paderborn beobachtete Phanomen, dass sich die sachsische Siedlung nicht
mehr nachweisen lasst". Op basis van nieuwe Auswertung wordt gezegd dat Münster wel het beste beeld
biedt van een Karolingische Domburg. Over de omvangrijke discussies over de datering van Corvey wordt
niets gezegd.
"In Bayem schlagen die Uhren anders", wordt dan gesteld, dus op naar Beieren. De uitdagende dubbelpublicatie van Uiig en Anwander wordt genegeerd. We komen terecht in Regensburg, Freising, Eichstatt,
Neuburg-Staffelsee en Würzburg. Hier wordt nergens op concreet onderzoek gewezen. Van hertog Theodos en de graven van Sempt/Ebersberg wordt gezegd dat hun bestaan archeologisch bevestigd is. Met veel
goede wil, veronderstel ik. Het Main-Donau-kanaal, de Fossa Carolina, wordt een Karolingisch GroBprojekt genoemd, terwijl er ook literatuur is die hier een Romeinse onderneming waarschijnlijker acht. Inte
ressant citaat: "Anders als bei den zeitgleichen Klöstem gelang der konkrete archeologische Nachweise
der Burgen in Südbayern aber erst in wenigen fallen".
Uiteraard doen we ook Aken aan op de zoektocht naar Karei c.s. En het lijkt erop dat de vakliteratuur over
het Akense archeologisch onderzoek, dat niet vermeld wordt, aandachtig bestudeerd moet worden. Op
grond van herziening en onderzoek van oudere vondsten wordt geconcludeerd dat deze kerk in minder dan
vijf jaar rond 800 is gebouwd. Er is een eiken fundamentpaal die dendrochronologisch in die tijd wordt
gedateerd en een munt CAROLUS REX FR. Vondsten uit de vijfde tot achtste eeuw leiden tot de bevinding
van een "lückenlose Besiedlung des heutigen Altstadtkems". Ook interessant is dat scheuren in de funda
menten van de Dom, die ten dele van Romeinse oorsprong zijn, in verband gebracht worden met een aard
beving in 803, vermeld in de Annales Regni Francorum.
De discussie over deze uitkomsten laait gegarandeerd weer op. Akense archeologie is een roman apart.
Zo komen we terecht in Frankfurt, dus de koninklijke palts Franconofurd. Hier gaat het vooral over een
koningshal waarvan alleen fundamenten zijn bewaard. Er is een bouwoffer gevonden, namelijk vier zilve
ren denaren met de naam van Lodewijk de Vrome, en dus daarom gedateerd in diens tijd. Aan de funda
menten van een toren is te zien dat er ook een grote kerk voorzien was, maar die is er niet gekomen. Wel
een nabijgelegen Salvator-kerk die volgens een oorkonde in 855 ingewijd werd. Hier wordt wel verwezen
naar een wetenschappelijke publicatie van Magnus Wintergerst (Archeologisch Museum Frankfurt).
Het einde van de tocht betreft een sympathiek gebouwtje in de buurt van Mümlingtal, niet ver van de
Neckar-Odenwald-limes. Oorspronkelijk een gebouw uit de Romeinse tijd, daarna vanaf de Karolingische
periode een kapel waarvan de bouw tussen de zevende en tiende eeuw plaatsvond, ten slotte verwaarloosd
werd (een opslagruimte voor een boer), totdat de Breuberger Bund het toch nog opvallende gebouwtje
eens aandachtig ging bekijken en onderzoeken.
Lettende op de titel van het thema moeten we de vraag stellen of Karei gevonden is. Neen natuurlijk. Bij
nader inzien blijkt dat de archeologen genoegen nemen met sporen die men in de Karolingische tijd kan
dateren. Het toekennen van vondsten aan de door historici onderscheiden Karolingische tijd is vaak nogal
vaag. Bepaalde kenmerken gelden bijvoorbeeld voor de negende en de tiende eeuw' en dit soort nogal glo
bale formuleringen. Wat natuurwetenschappelijk dateren betreft wordt soms een C-14-meting genoemd of
een dendrochronologische bepaling. Dan zijn de uitkomsten concreter. De betrouwbaarheid is niet na te
gaan. Opvallend is hoe weinig literatuur er genoemd wordt en al helemaal geen literatuur over datering,
laat staan meer kritische literatuur. Het is op allerlei plaatsen ook moeilijk om te onderkennen wat nu uit
historische bronnen komt en wat uit archeologisch onderzoek. Zeer opmerkelijk is dat vooral oud archeo
logisch onderzoek opnieuw bestudeerd wordt: "Altgrabungen werden neu Ausgewertet". Dat is wel de be-
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langrijkste invalshoek. Er worden nu ook Longobardische ambachtslui opgevoerd als het om de vroeg te
dateren opvallende bouwactiviteiten gaat. Van de Akense Dom wordt verondersteld dat de bouw plaats
vond in de periode van Byzantijns bestuur. Dat staat niet ver af van het bekende verhaal van Ravenna,
maar klinkt toch anders. Vooral de mededelingen over Aken dagen uit om de betreffende onderzoeksver
slagen te verwerven en te bestuderen.

Graf van Karei de Grote onvindbaar
Een speurtocht van drie jaar naar het graf van keizer Karei de Grote in de dom van het West-Duitse Aken
is zonder succes afgesloten. Dat maakte de stadsarcheoloog van de stad gisteren bekend, meldden Duitse
media. Deskundigen zochten naar het graf in de voorhal van de kerk, die de afgelopen jaren werd geres
taureerd. Volgens de stadsarcheoloog staat vast dat Karei de Grote in Aken is begraven op het terrein van
de dom. Op 20 mei werd dit bericht gevolgd door een ingezonden bericht van G. Delahaye, ons wel be
kend. De tekst hiervan luidt:
"Het graf van Karei de Grote zal altijd onvindbaar blijven (AD 19-5). Dat zal zeker het geval zijn als men
dat in Aken blijft zoeken. Dat hij daar begraven zou zijn is een mythe uit de twaalfde eeuw, vermoedelijk
bedacht door keizer Frederik Barbarossa. Hij was een fanatiek bewonderaar van Karei de Grote en wilde
hem in alles evenaren. Het is nooit bewezen dat Aquisgranum - zoals de plaats in de klassieke teksten ge
noemd wordt - de plaats Aachen (Aken) zou zijn. Voor Aquisgranum komt ook de Noord-Franse plaats
St.-Amand-les-Eaux in aanmerking. Daar zijn ook warmwaterbronnen, het enige zekere aanknopingspunt.
Eenzelfde mythe uit de vijftiende eeuw is dat Karei de Grote een paleis in Nijmegen gehad zou hebben.
Dat is ook nooit gevonden. Aangetoond is dat het uit de teksten bekende Noviomagus niet Nijmegen was,
maar de Franse stad Noyon. Dat is de stad waar Karei de Grote in 768 gekroond werd tot koning der Fran
ken en waar hij na de dood van zijn broer en medekoning Karloman, een nieuw paleis liet bouwen dat hij
in 777 betrok"

Zutphen en Hamaland
Michel Groothedde, de stadsarcheoloog van Zutphen, vertelt in Westerheem december 2009 het verhaal
van het vroegmiddeleeuwse Zutphen (zie SEMafoor 11.1). Op een bepaalde plaats in Zutphen is door ar
cheologisch onderzoek een opeenvolging te zien van een eenschepige houten zaal ( ‘uiteraard’ door Vikin
gen verwoest), een tweeschepige houten zaal (meer dan 28 meter lang) en ten slotte een tufstenen paltsge
bouw uit het midden van de elfde eeuw. Zutphen was het bestuurlijk centrum van het graafschap met de
graaf als koninklijke gezagsdrager, van waaruit de uitgestrekte fiscale domeinen werden beheerd. Eind
tiende eeuw zijn er conflicten tussen de Hamalandse heersers, de bisschop van Utrecht en de Duitse kei
zer. De keizer neemt de macht in handen en een demonstratie daarvan was het volgende: "Binnen de
Zutphense ringwalburg werd een tufstenen paleis (‘palts’) gebouwd in Romaanse vorstelijke stijl. Dit im
posante gebouw was 54 meter lang en 12,5 meter breed en had een uitgebouwd portaal". Hier wordt alleen
verwezen naar een andere publicatie van Groothedde: Zutphen, Königshof und kaiserliche Pfalz, in: Bur
gen und Schlössem in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland (2004). Deze publicatie hebben we
inmiddels bezien: een boeiende aanvulling op Groothedde’s artikel in Westerheem.

Zuiderzee en IJsselmeer: cartobibliografie
Het grootste bovengrondse scheepskerkhof van Europa zijn de IJsselmeerpolders, volgens de auteurs van
het boek Onder onze voeten. De archeologie van Nederland (2009). Hoe er op die zee of dat meer gevaren
werd wordt duidelijk als men het boekwerk Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het
Hollands Waddengebied raadpleegt (744 bladzijden, € 150 ). Voor de studie van de geschiedenis van het
eerste millennium hebben we niet veel aan de prachtige kaarten (vanaf de zestiende eeuw), dus moeten we
het hebben van de bepaalde wrakken zelf. Duiken dus....

SEMafoor jaargang 11 nr. 3, augustus 2010

31

Aken zonder Karei de Grote
Heribert Illig bewijst een bepaald gelijk

A d Maas, Leende
Het nieuwe boek van Heribert Illig Aachen ohne Karl der Grossen heeft als ondertitel: Technik stürzt sein
Reich im Nichts. In dit artikel gaan we na o f dit een juiste stellingname is.
Het boek gaat niet alleen over Aken, in de vroege en hoge middeleeuwen, wel voor een groot deel (vooral
over de Paltskapel, dus de Dom), maar ook over alle gevallen waarin gesteld wordt dat die de fantoomtijd
(zouden) ontkrachten. Even een korte helicopterview op deze gevallen: Odilienberg (Fr.), Sulzbachosenberg, Enghausener Kreuz, Volto Santo di Sansepolcro, das Udenheimer Kreuz, Das alteste Crucifixus,
Fischverzehr und andere Verfalschungen, Der errarische Denar, Das Erdbeben von 803, Karls Logistik,
Bronzetor und -gitter, Der Thron von Otto, Karls Grab, Heinrichs Ambo, Grabungen in Köln (St.
Pantaleon), Hamburg ohne Hamaburg, Münster ohne Civitas, Ingolstadt ohne Curtis, Empuries ohne
spanische Mark, Madrid kürzt um 300 Jahre, Wien akzeptiert 300-Jahres-Lücke, Ingelheim - Römisch?,
en ten slotte: Und Corvey? Er is iets opvallends in het betoog van Illig: hij treedt minder op in kritische
monologen, maar is er veel meer op uit om anderen aan het woord te laten. Die anderen hebben dan een
situatie geconstateerd die niet klopt. Er zit dus in het boek de boodschap dat het belanghebbende
conventionalisme ook niet luistert naar vakexperts als het niet o f minder goed uitkomt.
Duidelijk is wel dat Illig niet veel vertrouwen heeft in de samenwerking tussen natuurwetenschappelijk
dateren en de geesteswetenschappen.
Hij wijst op allerlei ‘ónmogelijke’ dateringen, op het black box-karakter van de informatie en op allerlei
fraudegevallen en vooral op de mogelijkheid van cirkelredeneringen (dus van voorkennis van historische
aard die in de interpretatie van de meetresultaten een rol speelt).
En mooi voorbeeld daarvan is de datering van de zogenaamde troon van Karei. Wat de datering van de
Paltskapel van Aken betreft, staat het nu wel vast dat Illig hier een overwinning behaalt op zijn critici. Het
kan niet gaan om een bouwwerk van circa 800, maar het gaat om een twaalfde-eeuws gebouw, dat
naderhand natuurlijk nog op allerlei manieren onderhouden en gerestaureerd is. De toch al vage informatie
over dendrochronologische datering van enige houtdelen blijkt van wel erg twijfelachtige aard: er wordt
stevig naar een van tevoren bekende uitkomst gewerkt. Nu is er echter een argumentatie die geen
ontsnapping- o f ontwijkingmogelijkheden meer biedt. Het gaat om de productie van gesmede stalen
stangen met een lengte van wel zes meter o f meer en een gewicht van tussen de 2 en 5 ton.
Illig toont aan dat dergelijke producten pas in de twaalfde eeuw technisch mogelijk waren en toegepast
werden in de gotische kathedralenbouw. De techniek komt neer op het beschikbaar hebben van een
hydraulische (hydrologisch werkende) hamer.
De Romeinen waren natuurlijk in staat tot ijzerbewerking, maar in veel kleinere gewichten en afmetingen.
Ook de grote bouwwerken van Ravenna en Byzantium kenden geen zware ijzeren constructies en zijn juist
vaak opmerkelijk ‘licht’ gebouwd.
Technisch gezien zou de Paltskapel van Aken 350 jaar vóór gelegen hebben op de geschiedenis van
gebouwen op andere plaatsen en in andere gebieden.
Het is niet overdreven om te stellen dat Illig hiermee een ijzersterke troef heeft uitgespeeld.
Heeft Illig met dit bewijs nu ook de fantoomtijd van 297 jaren (614-911 n.Chr.) aangetoond?
Aantonen dat iets niet bestaan heeft is nog niet zo eenvoudig. Het antwoord moet zijn: neen. Wat hij wel
bereikt heeft, is dat Aken niet als bewijs tegen de fantoomtijd gebruikt kan worden. En wat de fantoomtijd
is het wellicht verstandig om het thema wat breder te zien; is een chronologieprobleem in het eerste
millennium n.Chr. voorstelbaar? En midden in dat thema staat de discrepantie tussen de ‘Karolingische
periode’ (700-900) op papier (van latere datum) en in de grond. Duister, maar wat voor gebrek aan
helderheid?
Illig, H. Aachen ohne Karl den Grossen. Technik stürzt sein Reich im Nichts Mantis Verlag, Grafelfing
2011 (14,50 €)
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Twee Kareis de Eenvoudige?
A d Maas, Leende
De naam Karei de Eenvoudige (Carolus Simplex) vatten we gewoonlijk op als de naam voor een
eenvoudige van geest, misschien zelfs een wat onnozel persoon. De term ‘eenvoud’ kan echter ook
slaan op een sobere levensstijl, het tegenovergestelde van luxe en protserigheid. In een bepaald opstel
heeft de Duitse (emeritus-)hoogleraar Gunnar Heinsohn gewezen op nog een andere betekenis,
namelijk: Karei de Enige, namelijk de één-voudige.
Heinsohn als verdediger van een
chronologieprobleem in het eerste millennium, ziet daarin een aanwijzing dat diverse Kareis (de Grote,
de Kale, de Dikke) geconstrueerde personages zijn en dat er maar één echte heeft bestaan. Toen ik
onlangs (weer) een bezoek bracht aan de Sint Servaaskerk in Maastricht werd ik echter met nog een
ander eenvoudigheidsprobleem geconfronteerd. In de crypte wordt de toerist niet alleen naar de
grafkamer van St. Servatius geleid, die boven diens graf aangelegd zou zijn, maar ook naar de
sarcofaag van Karei de Eenvoudige die in 1001 overleden zou zijn, zoon van Lodewijk van Overzee
en broer van Lotharius, koning der Franken. Deze Karei de Eenvoudige wordt aangeduid als de laatste
legitieme Karolinger: de stichter van Brussel, de stad waaraan we tegenwoordig zoveel goeds te
danken hebben.
Een tweede Karei de Eenvoudige? Ja, want we hadden er al één, namelijk: Karei III, bijgenaamd de
Eenvoudige o f in het Latijn Carolus Simplex (879 - 929), koning van West-Francië van 898 tot 922 en
koning van Lotharingen van 911 tot 923. Deze Karei was de postume zoon van Lodewijk II (de
Stamelaar) en van diens tweede echtgenote Adelheid van Parijs. Hij had weinig macht. De hertogen en
de belangrijke graven waren stuk voor stuk praktisch onafhankelijk en machtiger dan hun koning.
Daar wordt ook een Karolinger wel nederig en eenvoudig van. In 911 werd Karei in Lotharingen tot
koning uitgeroepen omdat de Lotharingse edelen, na het overlijden van de Duitse koning Lodewijk IV
(het Kind) de keuze van de nieuwe Duitse koning (hertog Koenraad I van Frankenland) niet wilden
steunen. Daarna noemde Karei zichzelf "Rex Francorum" (koning van de Franken) en sprak daarmee
de pretentie uit dat hij koning van het gehele oude Frankische Rijk zou moeten zijn.
Karei huwde (in april 907) met Frederune. Ze kregen de volgende kinderen:
Ermentrudis, gehuwd met Godfried, paltsgraaf van Lotharingen; Frederuna; Adelheid, gehuwd
met Rudolf II van Vexin; Gisela, gehuwd met de Vikingenaanvoerder Rollo; Rotrude en Hildegarde.
Later trouwde Karei met Eadgifu van Engeland (ook Hedwig van Wessex genaamd), dochter
van Eduard de Oudere. Uit dit huwelijk werd geboren: Lodewijk van Overzee (920 - 954), die zou
huwen met Gerberga van Saksen (914 - 984). Diens weduwe hertrouwde in 951 metHerbert III van
Vermandois.
Lodewijk (van Overzee) werd geboren rond 920 in Laon. Hij overleed op 10 september 954 in Reims
aan de gevolgen van een val van ziin paard (34 jaar oud). Zijn titel was Koning van West-Francië. Hij
trouwde in 939 met Gerberga van Saksen; ze kregen 4 kinderen: Lotharius van West-Francië,
Mathilde van Frankrijk, Karei van Neder-Lotharingen (circa 953 - ?) en Karei van NederLotharingen (circa 953 - 1001). De laatste Karei van Neder-Lotharingen moet dus de tweede Karei de
Eenvoudige zijn, wiens sarcofaag in de crypte van St. Servaas te zien is. (Met wie hij trouwde is
onbekend. Als kinderen worden genoemd: Gerberga van Neder-Lotharingen, Adelheid (Ermengarde)
van Neder-Lotharingen, Otto van Neder-Lotharingen, Lodewijk van West-Francië en Karei van WestFrancië.)
Karei de Eenvoudige in tweevoud: namelijk Karei de Eenvoudige die leefde van 879 tot 929 en Karei
de Eenvoudige die van circa 953 tot 1001 existeerde. Is het redelijk om te veronderstellen dat twee
Kareis de Eenvoudige (een bijnaam) zo zijn genoemd? Dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Er zal wel een
historische bron zijn waarin de tweede ‘eenvoudige’ verward wordt met de eerste. Maar de informatie
in de crypte van de St. Servaas klopt niet, lijkt minstens onzorgvuldig. En dan te bedenken dat Sint
Servatius dit allemaal nog mee moet maken. Maar het geluk is met ons: de twijfel dat hij ooit bisschop
in Maastricht was (en is) groot, waardoor het veronderstelde probleem klein is.
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Zo/S
Het ontbreken van ’Karolingische’ grafvelden en graven?
A d Maas, Leende
Nemen we de jaargangen door van het tijdschrift Zeitensprünge dan komen we tal van artikelen tegen over
steden en streken waar de Karolingische periode archeologisch ontbreekt of uiterst zwak vertegenwoordigd
lijkt. De onderzoekers en auteurs in dat tijdschrift staan inderdaad open voor de mogelijkheid van een
chronologiesprong in het eerste millennium, maar die omstandigheid volstaat niet om schouderophalend aan
de beschreven situaties voorbij te gaan. In het nummer van ZS (2015, 1, p. 113-138) staat een bijzonder
overtuigend artikel van Armin Wirsching: Gab es eine siedlungsleere Zeit in Schleswig-Holstein im frühen
Mittelalter? Het antwoord luidt: Inderdaad, het is niet te ontkennen, m aar
het kan niet waar zijn. Graven
en grafvelden zijn er (natuurlijk) niet gevonden.
Een indrukwekkende prestatie op dit terrein is het onderzoek van Heribert Illig en Gerhard Anwander: Bayem
und die Phantoomzeit. Archaologie widerlegt Urkunden des frühen Mittelalters. Eine systematische Studie (2
delen, samen 957 bladzijden). In het tweede deel zijn de statistische berekeningen, overzichten, tabellen,
literatuurlijsten en registers opgenomen; deel 1 biedt een grondige bespreking van de archeologische leegte en
van de historische bronnen (latere kopieën) die wel bewoning impliceren. Zo worden 43 nederzettingen
besproken, die in de betreffende periode archeologisch niet aantoonbaar zijn en de datering van 26 houten
kerken, 15 vlechtwerken en 61 stenen kerken. De meest voorzichtige conclusie is wel dat er een probleem is
dat met ontwijken niet opgelost wordt.
Het Groene woud in de 'Karolingische' tijd
Ga je ervan uit dat er een probleem is dan is het niet moeilijk om een lijst te maken van boeken en artikelen
waarin dat probleem niet verwoord wordt. Men kijkt er graag over heen. Ik neem een zeer recent voorbeeld,
namelijk de Landschapscanon van Het Groene Woud die u via internet kunt raadplegen (overigens een prachtig
project).
.

De grond wordt geëxploiteerd ten dienste van adel en kerk
Voor het eerst duiken in de schriftelijke bronnen namen op van nederzettingen in Het Groene
Woud. In de Karolingische periode (750-900) zijn er bewoners in Ruimel, Gemonde en Thede
onder Sint-Michielsgestel, in Esch en in Berkel-Enschot. Uit de achtste/negende eeuw zijn er ook
sporen van bewoning nabij het centrum van Oirschot en in Oisterwijk. Rond 800 zijn opnieuw
woeste gronden in cultuur gebracht. De beekdalen werden weer in gebruik genomen voor de
veeteelt en als hooiland in de zomer. De bewoningsdichtheid uit de Merovingische periode zette
door in de Karolingische tijd, al waren er nog steeds niet zoveel nederzettingen als in de Romeinse
periode.
Het traditionele beeld is dat de overgrote meerderheid van de boeren leefde op grote agrarische
eenheden, de domeinen. Zo'n domein bestond uit een groot stuk grond met de huizen, erven, akkers
en de bewoners die waren 'gebonden’ aan het domein. Deze horige boeren moesten op het land van
de heer werken en een gedeelte van de oogst van het 'eigen' land afstaan. Het bestuurlijke centrum
was een hoofdboerderij en/of een kapel of kerk. Centrale delen van herkenbare domeinen zijn tot
op heden echter niet gevonden in Noord-Brabant en het is onzeker o f dergelijke 'klassieke’
domeinen hier wel voorkwamen.
Wellicht moeten we eerder denken aan lokale grootgrondeigenaren die hun land bewerkten met
horige boeren, maar die niet waren opgenomen in het grotere systeem van domeingoederen. De
domeinen o f landgoederen waren in handen van wereldlijke heren of geestelijke instellingen, die
daar vanaf de achtste eeuw hun kerken stichtten. De nederzettingen zelf waren niet of nauwelijks
groter dan in de Merovingische periode, maar er werden daarbuiten losse erven ingericht. Zowel
binnen de nederzettingen als tussen de nederzettingen onderling laten zich in Noord-Brabant geen
verschillen in grootte of rijkdom onderscheiden. Een voorbeeld van een Karolingische
nederzetting die door archeologisch onderzoek goed bekend is, is Dommelen ten zuiden van
Eindhoven. In Het Groene Woud was de abdij van Echtemach aan het einde van de zevende eeuw
aanwijsbaar actief.
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Een particulier schonk zijn bezit in de villa Ruimel, Gemonde en Thede onder Sint-Michielsgestel
aan Willibrord, de stichter van de abdij van Echtemach. In 709 is er al een vermelding
van Tilliburgis, het gebied waaruit later de parochies Oost- en West-Tilburg zijn ontstaan (de kerk
van Oost-Tilburg lag in de twaalfde eeuw onder Oisterwijk). In 773/774 ontving de abdij vier
hoeven met alle bijhorigheden in de villa Esch. Ook nabij het centrum van Oirschot is bewoning
aangetroffen uit de achtste of negende eeuw. In de achtste eeuw zou vlakbij Oirschot, in de
herdgang Verrenbest, de heilige Odolphus zijn geboren. In Gemonde dateren de oudste sporen van
een kerkje of de begraafplaats uit de achtste eeuw. Meer info: casus Kerken te Gemonde. Op de
Berkelse Akkers zijn naast kringgreppels sporen gevonden van een (bij)gebouw en twee
waterputten uit de Karolingische periode).

Bakstenen kerkje van Gemonde dat een kerkje anno 700 zou voorstellen

Hier zien we een gebruikelijke wijze van (vaardige) geschiedschrijving. Het is een mengsel van informatie
uit bronnen, die met allerlei twijfels omgeven zijn en moeten worden, en uit archeologisch onderzoek waarbij
verantwoorde bewijsvoering ontbreekt. Het stevigste geval zou Gemonde zijn. Hierbij enige informatie van 60
jaar geleden:
Het toeval wilde dat in 1950 op De Hogert tijdens archeologische opgravingen de eerste kerken van
Gemonde bloot waren gelegd. Op de plek waar deze historische vondsten zijn gedaan, is de
Lambertuskapel gebouwd. Deze staat werkelijk op historische grond. De eerste kerk die er werd
gevonden dateerde van de zevende eeuw na Christus, een voor Brabantse begrippen zeer hoge
ouderdom. Je kunt stellen dat Gemonde een van de eerste kerken in Brabant moet hebben gehad. Het
was geen parochiekerk, zoals de nieuwe kerk van Gemonde die op 19 juni 1927 werd ingewijd, maar
een zogeheten missiekapel - 'Missie' in de letterlijke betekenis omdat het christendom hier toen nog in
de kinderschoenen stond. De missionarissen kwamen in Gemonde terecht door de Dommel af te
zakken. Sint-Lambertus was bisschop van Maastricht.
Van deugdelijk archeologisch onderzoek met een duidelijke beschrijving van de datering is nog geen sprake.
Het is eigenlijk katholieke propaganda. De geciteerde benadering mag van mij best, maar anno 2015 daar geen
enkele kritische opmerking bij maken is gemakzuchtig bijdragen aan mythevorming.
Serieus archeologisch onderzoek: Frans Theuws
Dommelen werd zojuist genoemd als voorbeeld van een Karolingische nederzetting die door archeologisch
onderzoek goed bekend is. De man van dat onderzoek is Frans Theuws, tegenwoordig hoogleraar archeologie
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te Leiden, die hij stelt al lange tijd vragen stelt over het ontbreken van graven en grafvelden uit de
Karolingische tijd. Zijn dissertatie was getiteld Archeologie van de periferie (1988), maar studenten van hem
dachten dat Bergeijk (de geboorteplaats van Theuws) na de pyramiden van Egypte het archeologische
middelpunt van de wereld was. Dat Zuidoost-Brabant de regio in de Lage Landen is die het dichtst en
intensiefst onderzocht is, dat is wel waarschijnlijk.
Het wroeten in het zand zat er bij de autochtone keuterboeren nu eenmaal al vlak na de geboorte in.
Opmerkelijk was ook zijn bijdrage aan de Geschiedenis van het hertogdom Brabant. Van het hertogdom tot
heden, namelijk: Proloog van Brabant, verleden landschappen van Romeinen en Franken (2004). Ik heb er
toen nog op geattendeerd dat er toen nog geen Hertogdom was, maar deze oneerbiedige opmerking landde
natuurlijk niet. Theuws vind ik een baanbrekend archeoloog, beter gezegd: een historicus-archeoloog. In 2010
publiceerde hij Early medieval transformations: aristocrats and dwellers in the pagus Texandria. A
publication Programme. En daarin vinden we de volgende uitspraak waarin ik enkele zinsdelen vet afdruk:
If one reviews the evidence for the Merovingian and the Carolingian periods, respectively, it is striking
that there is substantially less evidence for the Carolingian period. We lack cemeteries from that
period, and in several cases the settlement evidence is meagre and difficult to date exactly between
700/750 and 900. Apparently there has been no archaeological Carolingian renaissance in this
region or several o f its adjacent regions. Why this is so cannot be answered easily, but processes in
the Carolingian period itself are certainly responsible for that.
In zijn inaugurale rede De sleutel van Servaas (2003) en in zijn essay Where is the eigth century in the towns
o f the Meuse valley? (in: Post-Roman Towns, Trade end Settlement in Europe and Byzantium, 2007) behandelt
Theuws een probleem dat volgens mij verband houdt met het thema van dit artikel. Ik citeer uit De sleutel van
Servaes een passage over onvervreemdbare en andere bezittingen (hier ook enkele formuleringen vet gedrukt):
In mijn opvatting is Maastricht dus een centrale plaats bij uitstek, een plaats waar de articulatie van de
uitwisseling van geschenken en van waren gekoppeld is aan het houden van onvervreemdbare
bezittingen in een cultusplaats, waarbij die onvervreemdbare bezittingen een onderdeel van en
gerelateerd zijn aan het mythisch kapitaal waaromheen de uitwisseling is georganiseerd. Ik meen te
hebben uitgelegd hoe nauw religie en uitwisseling, waaronder ook handel, moet worden begrepen, in
de vroege middeleeuwen aan elkaar waren gerelateerd.
De keuze van de voorbeelden uit de zesde en de negende eeuw suggereert dat er in dezen een grote
continuïteit is. Dat is evenwel voor onze noordelijke wereld de vraag. Het archeologisch onderzoek in
Maastricht, Hoei en Namen laat zien dat er ingrijpende veranderingen in die centra plaatsvonden in de
jaren rond 700. In ieder van die plaatsen zijn duidelijk sporen van artisanale productie en uitwisseling
uit de Merovingische tijd terug te vinden. Voor de Karolingische tijd ontbreken die echter vrijwel
overal. Dit gegeven staat niet op zichzelf: zoals gezegd stopt de productie van gouden tremisses terwijl
de toewijzing van de bijna geanonimiseerde laat-Merovingische penningen en sceatta's aan
muntplaatsen moeilijk is.
Bovendien is onze kennis van het Sint Servatius-complex gedurende de achtste eeuw zeer beperkt is.
Is dat toeval? Ik vermoed van niet en heb al uitgesproken dat ik deze periode voorlopig zou willen
duiden als een experimentele fase die in het begin van de negende eeuw definitief werd beëindigd. Het
is precies in deze periode dat er een andere centrale plaats goed tot ontwikkeling kwam: Dorestad in
het Midden-Nederlandse rivierengebied.
De essentie van Dorestad is dat het de plaats bij uitstek was waar de geo-kosmografïeën van
verschillende samenlevingen elkaar ontmoetten, waar op een nog hoger niveau dan binnen de
christelijke wereld alléén een articulatie van totale uitwisselingssferen kon plaatsvinden die in het
Maastricht van de zevende eeuw moeilijk voorstelbaar was. Naast Dorestad hadden plaatsen als
Quentovic, Ipswich en Hamwic een dergelijke positie in dat experiment in interculturele communicatie.
( ) Ik deel niet de mening van Richard Hodges die in deze handelsplaatsen de verwoording ziet van
een nieuw ethos in de Karolingische tijd. Het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn.
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Kennelijk lijkt de verwevenheid van handel en religie rond 700 te worden afgebroken, dus juist op het moment
dat Willibrord is Francia is (aan-)geland en in Maastricht problemen zijn ontstaan met de bisschopszetel.
Archeologisch werd niet gevonden wat men verwachtte. De achtste eeuw lijkt niet te bestaan. Hoe zit het in
die periode met graven en grafvelden? Deze vraag is zeker van belang omdat Theuws enkele jaren geleden
met een hypothese kwam die best wat opzien mag baren. Hij opperde namelijk dat grafgiften uit de
Merovingische periode opgegraven werden en in latere begravingen opnieuw werden meegegeven. Dat zou
dan kunnen verklaren waarom Karolingische graven over het hoofd worden gezien.
Dat in er het kader van de kerstening ruimte was om heidense graven in dit opzicht te schenden, lijkt me niet
onmogelijk. Er zal wel een theologische redenering te bedenken zijn om het katholiseren van kostbare giften
te legitimeren. Toch blijft het opnieuw meegeven van grafgiften om diverse redenen ongeloofwaardig. Er zou
immers een heidens gebruik voortgezet worden. Er waren met Gods hulp wel andere bestemmingen te
bedenken. Ik las ooit dat vooral Noormannen en Vikingen als daders aangewezen werden. Niet onmogelijk,
maar misschien ook bedrog. Van geplunderde Merovingische graven zou je verwachten dat die Karolingisch
genoemd mogen worden, maar de bevinding is nu juist dat die graven er niet zijn. Het schenden van graven
gaat ondertussen gewoon door, en dat is toegestaan als je een archeologische bevoegdheid hebt.
Serieus archeologisch onderzoek: Peter Seinen
In het boek Karolingers en Ottonen publiceerde Peter Seinen een hoofdstuk over Geschiedschrijving van de
Franken: wat archeologie ons leert. De vraag is hier: wat archeologie ons leert over de Karolingische tijd.
Seinen doet een interessante poging om historische gegevens archeologisch te vertalen. Verrassend is dat hij
met relatief hoge aantallen vondsten komt die 'Karolingisch' genoemd zouden kunnen worden. Dit is
opmerkelijk. Hij komt tot de taxatie van aantallen vondsten op basis van een database van archeologische
rapporten en thematische syntheses over handel en nederzettingen, religie en conflict. Daar horen dan namen
bij van R. Hodges, C. Loveluck, L. van der Tuuk, A. Verhuist, H. Hamerow, G. Halsall en C. Lawrence. Van
deze auteurs moeten we weten op welke wijze ze tot de vaststelling van archeologische vondsten komen die
aan een Karolingische periode toegeschreven worden. Mijn vooroordeel is dat die selectie sterk bepaald wordt
door de historische contextinformatie.
Maar er is nog een ander en veel groter probleem. Seinen definieert de Karolingische periode als volgt:
Karolingisch 725-900 en laat-Karolingisch 900-1050. Een periode van 325 jaar dus. Je kunt het verval van de
Merovingische heerschappij laten samenvallen met de opkomst van de Pepijnen en hofmeiers en zo een
overgangstijd van zo'n 100 jaar toevoegen aan een tijd die we Karolingisch noemen, uiteraard een achterafbenaming. We hebben het dan over een tijdvak van ruim 400 jaar. De tijd van de late Merowingers en van de
Ottoonse keizers noemen we ook Karolingisch. Op deze wijze is er van de Karolingische periode wel een
periode met talrijke archeologische vondsten te maken. De verdienste van Seinen is dat hij juist deze discussie
mogelijk maakt; meestal wordt deze kwestie verdoezeld en vaag gehouden.
Het is van belang om hier te attenderen op het gebruik van de term 'Karolingisch': je kunt er namelijk een
welbepaalde tijdsperiode mee aangeven die afhankelijk is van personen die een bepaalde macht hadden (een
dynastie), dan hebben we het met een periode van 725 tot 925 wel gehad. Oprekken tot de 'laatste Karolinger'
is natuurlijk mogelijk. Je kunt met de term ook een bepaalde cultuurperiode bedoelen. Wisseling van de
dynastieke macht hoeft dan niet te betekenen dat een bepaalde cultuurfase ook eindigt.
Denken we in termen van een dynastie dan wordt gewerkt met een welbepaalde periode in de tijd, al kan men
daarover natuurlijk van mening verschillen. Een cultuurfase kan natuurlijk langere tijd doorgaan dan de fase
van de dynastie. Het is dan ook zo dat verschillende regio's een verschillende datering van de Karolingische
periode kunnen laten zien. Cultuurhistorische gezien is periodisering gevarieerder. Karolingisch genoemde
veranderingen in het landschap treden niet overal gelijktijdig hetzelfde op.
Seinen hecht geloof aan de stelling dat archeologisch aangetoond is dat Aken, Ingelheim en Paderborn
Karolingische paleizen hadden. Deze steden zijn een bezoek meer dan waard en de betreffende archeologie
bewijst daar inderdaad wel wat Karolingisch als je de Karolingische periode maar breed genoeg definieert. De
Ottonen wilden een Karolingische identiteit om het belang van hun dynastie te funderen. De echte vraag is
natuurlijk deze: waren er in de tijd van Karei de Grote paleizen in Aken, Ingelheim, Nijmegen en Paderborn.
En dan slaat de twijfel toe. Mijn conclusie op dit moment is dat er tussen een lege en een volle archeologische
periode een zware tegenstelling lijkt te bestaan, maar dat het de vraag is of dat ook werkelijk zo is, als we
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precies weten waar we het over hebben. De stelling dat de periode 725 -900 weinig (of niets?) te bieden heeft
in archeologisch opzicht, blijft vooralsnog staan.
Seinen signaleert uitdrukkelijk dat begravingen in de Karolingische periode (welke?) een groot probleem
vormen: de Karolingische graven lijken te verdwijnen terwijl het aantal nederzettingen toeneemt. Hij geeft er
twee verklaringen voor. Omdat het katholieke geloof zich echt vestigt raken grafgiften uit de mode en daardoor
worden graven en grafvelden moeilijker dateerbaar. Bovendien zou het begraven bij kerken geleid hebben tot
zoveel grafruimingen dat er weinig of niets Karolingisch bleef behouden. Een verklaring die meestal meteen
verworpen wordt is dat het cremeren massaal doorzette en dat de as niet in urnen werd bewaard maar zoals
tegenwoordig werd verstrooid. Het ontbreken van graven moet natuurlijk wel gezien worden in verband met
de archeologische vondsten die wel overtuigend aan een Karolingische periode toegeschreven kunnen worden.
Maar deze nauwkeurigheid is er nog lang niet. Seinen laat in een schema zien dat er tussen de periode 450
725 (Merovingisch) en 725-1050 (Karolingisch) en enorm groot verschil is in grafgiftenindicatoren.
Een nauwgezette analyse van nederzettingen als Odoom, Kootwijk, Domburg, Wijk bij Duurstede, Medemblik,
Zutphen, Dommelen en Geldrop zou ons verder kunnen helpen. Over allerlei heronderzoek onder de namen
'reconstructed', 'revisited', 'herevaluatie' en TSfeuwertung' ben ik tot nu toe niet erg enthousiast. De invloed van
historisch onderzoek is voor deze periode (te) groot en een zekere
autonomie van het archeologisch onderzoek is klein. Ook de bijdragen van
Theuws en Seinen zijn sterk bepaald door historische voorkennis. Dat is
zonder meer te verdedigen voor periodes dat de historische bronnen
betrouwbaar geacht kunnen worden, maar dat is voor de vroege
middeleeuwen niet het geval. Er is volgens mij veel werk aan de winkel.
Vondst uit de fantoomtijd?

SEMafoortjes
HUNEBEDBOUWERSGRAF DALFSEN
Archeologen hebben in Dalfsen het grootste, complete
steentijd-grafveld van West-Europa gevonden. De
vondst van het grafveld is uniek voor Nederland. Het
gaat om ongeveer 120 graven, verspreid over een
oppervlakte van 2600 m2. De vondst van een huis nabij
het grafveld maakt de ontdekking extra bijzonder: nog
nooit ‘ werd er een huis gevonden van de
hunebedbouwers in Nederland. De vondst van het huis
wijst volgens de archeologen op het feit dat deze OerNederlanders zich hier voor het eerst vestigden en niet
meer leefden van het nomadenbestaan als jagerverzamelaar. Het onderzoeken van een dergelijk oud
grafveld, vergt nauwkeurigheid van archeologen. Er is
door de samenstelling van de grond niet veel van de
skeletten bewaard gebleven. Vaak zijn in de grafkuilen
alleen nog afdrukken te zien van de botten die er ooit
lagen. Wel zijn er resten van houten kisten aangetroffen.
In twee graven zijn nog enkele resten van de onderkaak
en kiezen gevonden. Deze kiezen kunnen gebruikt
worden voor DNA-onderzoek om de afkomst van de
begraven personen te bepalen. Naast het grafveld heeft
ook een huis gelegen. Deze was gesitueerd langs een
weg en wijst volgens de archeologen op een kleine
nederzetting. Het is de eerste keer dat een zogenaamde
huisplattegrond uit de tijd van de hunebedbouwers in
Nederland wordt aangetroffen. Het huis van 12 meter
lang en 4,5 meter breed en had een overhangend dak.

6

ROMEINSE DAKPANNEN IN DEN HAAG
In de zomer van 1997 werd tijdens de aanleg van
bedrijventerrein Hoomwijck in Rijswijk een bijzondere
vondst gedaan: ruim 40 Romeinse dakpannen. Dit was
sensationeel omdat zoiets nooit eerder was gevonden.
Maar dat beeld is met de opgravingen in het tracé van de
Rotterdamsebaan veranderd. In juni 2015 vonden de
archeologen van de gemeente Den Haag namelijk in het
weiland naast familiepark Drievliet een vergelijkbare
verzameling Romeinse dakpannen, niet ver van de
Rijswijkse vindplaats. Het gaat om twee soorten: platte
dakpannen (tegulae) en halfronde (imbrices). De platte
werden tegen elkaar aan gelegd. De halfronde werden
gebruikt om de ruimte ertussen te bedekken. Zo ontstond
een waterdicht dak. Op deze manier worden in landen
rond de Middellandse Zee ook nu nog de daken bedekt.
Inmiddels hebben de archeologen een derde hoeveelheid
aangetroffen. Dit keer gaat het niet om enkele tientallen
dakpannen, maar om honderden! Opnieuw zijn alle
dakpannen vergelijkbaar. Het lijkt er dan ook op, dat er
tussen de drie vindplaatsen een gebouw heeft gestaan
met een monumentale uitstraling. Want dat gaf een
pannendak in de Romeinse tijd. Voor zover bekend
kregen alleen de belangrijkste gebouwen zo'n
dakbedekking. Deze vondst vertelt ons dus dat hier
misschien wel een villa, een tempel of een grote herberg
gestaan heeft. Alle dakpannen zijn inmiddels verzameld
en opgeslagen en wachten op verdere uitwerking.
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Karei de Grote 742-814: ruimte en tijd
Twee problemen voor de geschiedschrijving
A d Maas, Leende
Als het bestaan van Karei in twijfel getrokken wordt dan valt er veel over hem te vertellen, maar dat is gelukkig
ook het geval als hij wel bestaan heeft. Ga je uit van de ontzaglijke vele geschiedschrijvingen over en in
verband met Karei (in de literatuurlijst zet ik de belangrijkste op een rij), dan nog zijn er de nodige gissingen
nodig om uit de tekstverwerker een samenhangend geheel te produceren. Ik ga in dit artikel in op een kwestie
die in de kring van SEM al vaak aan de orde kwam, namelijk de geloofwaardigheid van de omvang van zijn
rijk en zijn veldtochten, maar ook op de kwestie dat Karei, ook als hij werkelijk bestaan heeft op de wijze die
de conventionele geschiedschrijving aangeeft, gedwongen was om zichzelf te laten mythologiseren. Ik zal dat
proberen aan te tonen. Daar zit wel een pessimistische kant aan, namelijk deze: macht die zich wil handhaven
is vaak gedwongen tot misleiding.
Toch nog even over de bronnen
Als belangrijke bronnen1 in verband met Karei worden altijd genoemd: de Rijksannalen, de biografieën, de
correspondenties aan en van leden van het hof, correspondentie aan en van de paus en de capitularia (wetten
en verordeningen van Frankische koningen). Afgezien van het probleem van de waarde van kopieën van dit
soort documenten, is er in de levensbeschrijvingen meteen al sprake van mythologisering en vergoddelijking
van Karei. Dat begon al met Notker: “Tenzij men oordeelt dat Einhard daar al meer dan een halve eeuw eerder
mee begonnen was”2. Ook wie de bronnen vertrouwt, kan niet om deze mythologisering heen.
De eerste biografie van Karei de Grote (742/749 - 814) wordt toeschreven aan Einhard die deze tekst rond 830
geschreven zou hebben. Allerwegen wordt deze bron gezien als de meest belangrijke. Andere bronnen om
meer van Karei te weten te komen zijn andere levensbeschrijvingen van hem (bijvoorbeeld die van Alcuinus)
of van personen die van belang zijn in verband met Karei, verder de Rijksannalen der Franken (Annales regni
Francorum), de zogenaamde capitularia (wetten en verordeningen van Frankische koningen), voorts brieven
van en naar Karei en zijn staf (vooral die van Alcuinus) en ten slotte regionale en lokale documenten. Deze
documenten zijn alle in het Latijn gesteld en zonder uitzondering overgeleverd in kopieën van eeuwen later.
Neemt men deze teksten serieus als authentieke en waarheidsgetrouwe rapportages over Karei de Grote dan
ontstaat inderdaad het beeld van een machtig keizer die rond het jaar 800 tal van belangrijke vernieuwingen in
gang zette. Dit is het welbekende traditionele geschiedkundige verhaal.
Karei zit ongetwijfeld steviger in teksten verankerd die men een historische betekenis kan toekennen dan
bijvoorbeeld koning Arthur die veel duidelijker in aanmerking komt voor een interpretatie van een algehele
mythe. Karei zal wel bestaan hebben, maar de vragen naar waar en hoe kunnen moeilijk met voldoende
zekerheid beantwoord worden. Bekend is de opvatting dat Karei ten dele een eind kon maken aan de traditie
van de rondtrekkende koningen, dat wil zeggen koningen die van de ene residentie (grote versterkte
boerderijen) naar de andere reisden en zodoende elke residentie ongeveer om de vier jaar bezochten. De laatste
twintig winters van zijn leven zou Karei in Aken (maar welk?) doorgebracht hebben: goed voor zijn reumatiek
maar ook niet al te ver van Saksen die sterk waren in het breken van afgedwongen beloftes.
Het is interessant om nog eens naar het belangrijkste Karel-document te kijken: de biografie die Einhard
vervaardigde. Opvallend is wel dat deze auteur in het voorwoord zegt dat een levensbeschrijving nodig is om
te voorkomen dat deze man, die zulke grootse daden verrichtte, in vergetelheid zou geraken. De grote daden
boden kennelijk te weinig stof voor de herinnering op langere termijn. En inderdaad, anno 2014 moeten we
objectief constateren dat we zonder de biografieën op weinig zaken een duidelijk beroep zouden kunnen doen.
Bekend is overigens de sterke gelijkenis van het verhaal van Einhard met de biografieën van Augustus en
Caesar, opgesteld door Suetonius, een gelijkenis die voorzover ik weet door niemand ontkend wordt. Een
aantal fragmenten is gewoon letterlijk overgenomen. Dat geeft uiteraard te denken. Is Karei een assemblage
uit Romeinse keizers? Voor een aanzienlijk deel in elk geval wel. Einhards biografie is duidelijk gericht op
verheerlijking en propaganda; ook vermeldt ze zaken die vergeleken met andere teksten onjuist moeten zijn.
Maar het is en blijft de belangrijkste bron bij gebrek aan betere.
Einhard zegt van alles over jaren binnen Kareis leeftijd, maar noemt slechts 1 jaar in de jarentelling, namelijk
het jaar 811, waarin hij zijn testament opstelt : “in het jaar 811 sinds de vleeswording van onze heer Jezus
Christus, in het drieënveertigste jaar van zijn bewind over het land van de Franken en het zesendertigste van
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zijn bewind over Italië, in het elfde jaar van keizerschap en in de vierde indictie”. In 312 voerden de Romeinen
het tellen in indicties in, d.w.z. in perioden van 15 jaar. Dat gebeurde in het kader van een nieuw
belastingensysteem. Het jaar 811 is inderdaad het vierde jaar van zo’n indictie. Einhard of een kopiist gebruikt
in deze tekst het anno domini (= sinds Christus) dat heel geleidelijk aan (naar men zegt sinds Beda Venerabilis,
die volgende conventionele inzichten leefde van circa 672 tot 735) het tellen in indicties verdrong. Een
bijzonder intrigerende vraag is hoe dit overgangsproces verlopen is. Wat is naderhand herberekend en herteld
en omgenummerd bij het kopiëren? Kunnen in dit proces van enkele eeuwen ook structurele telfouten
ingeslopen zijn o f misschien wel aangebracht?
Karei ruimtelijk gezien
Een zekere archeologische ondersteuning van wat de Karel-teksten melden, is uitermate beperkt en zwak. Zo
is Aken (Aquis) mogelijk een geschapen Karel-herinnering en staat het vast dat de oudste bouwwerken maar
ook de St. Donaasbrug in Brugge en de Karolingische kapel in Nijmegen niet uit de veronderstelde tijd van
Karei de Grote dateren. Aken en Komeli-Münster (Vamenum) waren Romeinse plaatsen die gelegen waren
aan de weg van Luik naar Jülich, een weg die uitkwam op de verbinding Keulen - Bavai - Boulogne. Aken
was geen stad, maar een locatie met klaarblijkelijk belangrijke badhuizen (thermen). Onder Karei de Grote zou
deze plaats belangrijk geworden zijn als Frankische hoofdstad, maar in tegenstelling tot de Romeinse tijd
ontbreekt daarvoor relevante archeologische ondersteuning.
Op grond van herziening en onderzoek van oudere vondsten wordt sinds enige jaren geconcludeerd dat de
Dom van Aken kerk in minder dan 5 jaren rond 800 is gebouwd. Er is een eiken fundamentpaal die
dendrochronologisch in die tijd wordt gedateerd en een munt CAROLUS REX FR. Ook interessant is dat
scheuren in de fundamenten van de Dom, die ten dele van Romeinse oorsprong zijn, in verband gebracht
worden met een aardbeving in 803, vermeld in de Annales Regini Francorum. Bekend is de al 20 jaar durende
strijd van de kunsthistoricus Heribert Illig tegen de vooringenomen interpretatie van ‘Karolingische’ vondsten
in Aken. Bekend is allerlei vreemd gedoe rondom de troon van Karei, een stoel die in 2014 tentoongesteld
werd, en de kwestie van de ijzeren constructies in de Dom, waarvan nu toch wel vast staat dat deze pas gebruikt
zijn in kathedralen die rond 1200 zijn gebouwd (zoals Beauvais en Bourges). Kortom, twijfel te over, maar
niet genoeg om Aken zo maar af te schrijven.
Als alternatieven voor Aquis en Aquisgrani zijn de locaties Villeneuve-d’Ascq (bij Rijsel) en Grand (niet ver
van Troyes, Toul en Langres). De optie Ascq wordt uiteraard verdedigd op grond van de naam en verder vooral
op basis van de opvatting dat Austrië en Oost-Francia alleen op Frans grondgebied konden liggen en niet op
dat van Duitsland. Het Centre Charlemagne van het Duitse Aachen zou dus moeten verhuizen naar Noordwest
Frankrijk. Wie zoekt naar enige archeologische onderbouwing van Karolingisch Ascq komt niet ver. Wel staat
op een Wikipedia-document een Karolingische terp genoemd maar daar steekt een algemeen verhaal achter
over het Karolingische Rijk waarin Ascq niet voorkomt. Wikipedia waarschuwt dan ook dat het verband nog
aangetoond moet worden. De aanwijzingen voor de locatie Grand als Aquis Grani zijn overtuigender: de
overeenkomst in naam (Grani, Gran, Grand), de imposante acheologie (belangrijke Romeinse locatie) en de
aanwezigheid van warmwaterbronnen zijn inderdaad een alternatief voor Aachen. We kunnen ons echter niet
strikt tot een locatie op zichzelf beperken. Villeneuve-d’Ascq komt goed uit als men vindt dat er alleen in
Noordwest-Frankrijk Saksen te vinden waren en Saksentochten vanuit Karolingisch Grand (?) vergen ook
nadere uitleg. Delahaye erkende bijvoorbeeld Aken als Karolingische locatie, terwijl dit nadien bestreden is
door degenen die wel zijn opvattingen in hoofdzaak delen. We kunnen dus drie hoofdrichtingen onderscheiden
in het onderzoek naar Karolingische locatie Aken: de conventionele visie / de visie van Albert Delahaye, de
optie van Joep Rozemeyer (Grand) en de visie van Rinus Boidin e.a. (Villeneuve-d’Ascq).
Een belangrijk punt is de interpretatie van Kareis veldtochten. C. Koreman3 heeft deze kwestie vele jaren
onderzocht. Hij controleerde de tochten volgens de conventionele geschiedschrijving en volgens de hypothese
van Albert Delahaye en vergeleek de aannemelijkheid ervan. Hij las tal van primaire bronnen en tekende op
kaarten vele varianten. Op hoge leeftijd concludeerde hij dat hij er niet uitkwam, gaf zijn werk aan SEM, waar
het vooral door Rinus Boidin4 opgepakt werd, en verdiepte zich toen verder in allerlei zaken in verband met
de werken van Shakespeare. Koreman heeft dus wel de varianten op basis van de visie van Albert Delahaye
onderzocht, maar niet geconcludeerd dat het historische gelijk daar te vinden was. Min o f meer in de lijn van
Albert Delahaye zijn er sindsdien betogen gelanceerd die verder gingen dan wat Delahaye naar voren bracht.
Het kan inderdaad niet waar zijn dat Karei jaarlijks met legereenheden de Saksen-tochten van a tot z ondernam,
zoals wij ons dat voorstellen, dat lijkt een fysieke en logistieke onmogelijkheid. Dat inzicht leidt tot de
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volgende hypotheses: ofwel we moeten in de geschiedschrijving van de vroege middeleeuwen werken met een
veel kleinere schaal van de plaatsen van handeling ofwel wij begrijpen niet hoe veroveren en afstraffen in die
periode werkelijk plaatsvonden ofwel we moeten tot bepaalde hoogte meegaan met een chronologiesprong in
het eerste millennium, die door Heribert Illig fantoomtijd wordt genoemd5. Hoewel ik de hypothese van een
fantoomtijd openhoud, vermoed ik dat we onvoldoende weten van de werkelijke gang van zaken tijdens de
‘tochten’. In deze mening werd ik onlangs gesterkt toen ik een essay las van Matthias Becker6 waarin gezegd
wordt dat er wel jaarlijkse acties waren maar geen steeds nieuwe veldtochten. Over het karakter van deze acties
zegt hij ook interessante dingen: er moest geld binnenkomen en dan is niet dom om deze acties voor te stellen
als militaire en politieke missionering. Het christendom bracht mogelijkheden om de Saksen te onderwerpen.
Becker besteedt veel aandacht aan de Caputilatio de partibus Saxoniae. Wie denkt vanuit Aken en de Eifel
wordt helemaal niet met zo’n hopeloos probleem geconfronteerd dan wanneer Aken eerst naar West-Frankrijk
o f naar Grand wordt verplaatst. Verder heb ik er eerder op geattendeerd7 dat veroveringen ook afhankelijk zijn
van strategie, namelijk strategie in verband met het toedelen van bezittingen en machtsposities aan bepaalde
families.
Het blijft interessant om alle locaties uit te tekenen waar Karei iets zou hebben laten maken. Einhard vermeldt
enige bouwkundige activiteiten met naam van het bouwwerk en de plaatsnaam. Ondanks een overvloed aan
militaire activiteiten begon hij - zegt Einhard - op verschillende plaatsen “toch ook” aan talrijke bouwwerken.
“Een deel van deze projecten voltooide hij ook”. Hij noemt een basiliek in Aken, een brug over de Rijn in
Mainz, en twee magnifieke paleizen: “een vlakbij de stad Mainz, nabij het landgoed Ingelheim, het andere in
Nijmegen aan de Waal, die aan de zuidkant van het eiland van de Bataven stroomt”. Van de andere 22 exRomeinse steden die de hoofdsteden van Kareis rijk vormden horen we op dit punt niets. Maar de zuilengalerij
van de Akense basiliek stortte al na korte tijd in en de houten brug over de Rijn bij Mainz brandde zo grondig
a f dat er geen plank van overbleef (volgens Einhard). We weten dat Frederik Barbarossa, die Karei heilig liet
verklaren, de twee paleizen liet restaureren, o f moeten we zeggen: Karolingisch liet bouwen met onder meer
Romeins sloopmateriaal?
De vraag is: welke materiële producten (gebouwen, kunstproducten, werktuigen, munten e.a.) kan men met
zekerheid dateren in de tijd van Karei de Grote? De dateringskwestie verdient veel meer kritisch onderzoek
omdat ze van doorslaggevend belang is. In 1947 noteerde J. Walch8 al voorzichtig: “Daar (in Aken) is ook het
eenige monument dat nog van zijn bouwlust over is; de in 805 ingewijde hofkapel. Van zijn paleizen te
Ingelheim, te Worms, te Fankfort hebben we weinig over; ook niet van dat te Nijmegen, waar, op de plaats
waar vroeger waarschijnlijk reeds een Romeinsche versterking lag, in den Karolingischen tijd, waarschijnlijk
door hem, een burcht gebouwd is; dat ‘V alkhof is in’t eind van de XVIIIe eeuw gesloopt; alleen twee kapellen
liet men staan; die zijn ook wel ‘Karolingisch’, maar waarschijnlijk na Kareis dood gebouwd”. En toen moest
Delahaye nog met zijn karwei beginnen.
Karei in zijn tijd gezien
Bij Karei is er een merkwaardig probleem. Einhard zegt over de eerste 26 jaren van Kareis leven helemaal
niets. Dat is vreemd. Over het geboortejaar van Karei is er al lange tijd een discussie die steeds weer terugkeert.
Hiervoor heb ik als mogelijke geboortejaren 742 en 749 genoemd. Beide jaartallen komt u in de literatuur
tegen. Ik geef de voorkeur aan het geboortejaar dat allerlei ontwikkelingen verklaart, en dat is 742. Karei is
geboren in 742, zijn vader (Pepijn de Korte) en zijn moeder (Bertrada) trouwden in 749 en in 751 werd
Karelman geboren. Het gaat dus om de veronderstelling van een ‘voorechtelijke’ geboorte. Dat de ene broer
Karei en de andere Karelman (Karloman) heette, is opmerkelijk. Verondersteld is dat Karei aanvankelijk
Pepijn heette en pas later de naam van zijn grootvader (Karei Martel) aannam o f aan moest nemen, namelijk
om daarmee een sterkere legitimatie te bereiken als rechtmatige opvolger van de koning. Die legitimatie was
nodig, zoals hierna zal blijken. Ze werd bedreigd, niet alleen door de uiterst vijandige relatie tussen beide
broers of vanwege dramatische verwikkelingen in verband met Kareis zoon Pepijn de Gebochelde (Pepijn met
de Bult) maar ook omdat de bevolking in het aanhoren van de Diederiksage / het Hildebrandslied kritische
gedachten kon krijgen inzake de legitimiteit van Kareis koningschap. Voorheen vond ik de kwestie van het
geboortejaar en de naam wel een interessant probleem maar ik zag toen de relevantie er niet van in9.
De vraag of het juiste geboortejaartal bewezen kan worden is natuurlijk een apart probleem. In dat verband
kan echter gewezen worden op het (veronderstelde) feit dat Karei in 754 paus Stephanus II tegemoet reisde,
die midden in de winter over de Alpen naar Francia kwam. Het kan bijna niet anders dan dat Karei in dat jaar
de toenmalige leeftijd der volwassenheid bereikt had, namelijk 12 jaar.(45 jaar later zou hetzelfde gebeuren
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toen de criminele paus Leo III Rome ontvluchtte en Karei in Paderborn ontmoette. In 768 werd Karei samen
met zijn jongere broer Karloman koning; de keuze voor deze duobaan paste in het Frankische denken over
erfenissen maar verdoezelde tegelijk ook een mogelijke onwettigheid van Kareis koningschap. Karloman liet
niet na om Karei met die onwettigheid te confronteren. De plotselinge dood van Karloman in 771 werd
uiteraard in verband gebracht met Kareis strijd om de alleenheerschappij.
In 769 kreeg Karei nog een zoon, namelijk Pepijn de Gebochelde (met de bult), die hij erkende als legitieme
zoon en erfgenaam. Moeder was de concubine Himiltrud. Nadat Karei de orde in Aquitanië in 769 hersteld
had, zonder medewerking en hulp van zijn broer, regelde zijn moeder (Bertrada) dat Karei een vrouw van stand
kon trouwen: Desiderata, de dochter van de koning der Longobarden. Toen Karloman overleed (771)
promoveerde Karei zich in enkele weken tijd tot de ‘alleen-koning’, hij verstootte Desiderata, onttrok zich aan
de invloed van zijn moeder en trouwde met de toen 13-jarige Hildegard. Die schonk hem niet alleen vier zonen
en twee dochters, maar op haar voortdurende aandringen werd Pepijn de Gebochelde onterfd ten gunste van
de tweede zoon van Hildegard, wiens naam Karloman omgezet werd in Pepijn en die door de paus tot koning
werd gezalfd. In 780 werd Pepijn de Gebochelde door Frankische adel aangezet tot een opstand tegen zijn
vader. Karei wist deze opstand echter te bezweren: de deelnemers werden gedood en zoon Pepijn mocht als
monnik verder leven en stierf in 811 in Prüm.
Deze beperkte informatie wordt op een merkwaardige wijze ondersteund door het personage Hildebrand uit
de Diederik-sage en het Hildebrandlied. Deze sage was in de zevende eeuw zeer gangbare vertelstof. Het
doorvertellen van sagen en het uitleggen van capitularia was een van rijkswege gestimuleerd en gecontroleerd
vak. De toehoorders waren al spontaan geneigd om sagen in verband te brengen met de actuele koning en de
bijbehorende machthebbers. Psychologisch een delicate zaak: de toehoorder stonden waarschijnlijk wel open
voor vernieuwingen in het verhaal als het verhaal maar het herkenbare verhaal bleef. Maar de overeenkomst
tussen het personage Hildebrand en Karei was zo frappant dat de toehoorders wel eens kritisch zouden kunnen
gaan denken aan de positie van Karei. In beide gevallen (Ermenrich-Hildebrand en Karei en Karloman) was
er sprake van een voorechtelijke geboorte, was er een jongere legitieme broer, tevens een diepe haat en
vijandschap tussen de broers en beiden hadden een zoon die geen recht had op de erfenis of een erfdeel.
Franken vonden vanouds dat een koning legitiem geboren moest zijn. Daarom werd Hildebrand geen koning
maar Ermenrich. En juist hier school het politieke gevaar. Uiteraard speelde ook nog de herinnering aan vader
Pepijn de Korte een rol die zichzelf van hofmeier bevorderde tot koning, met instemming van de paus die
overigens geen andere keuze had.
Het was dus nodig om de sage(n) zo te wijzigen dat er geen gedachte kon ontstaan over een eventuele
onwettigheid van Kareis koningschap. De verhalen moesten niet alleen inhoudelijk met veel gevoel voor tact
geïnnoveerd worden. Dat kon alleen maar gebeuren door nieuwe versies schriftelijk te laten produceren, maar
ook de boodschappers moesten zich betrouwbaar gedragen en een soort rijkserkenning hebben. Een koninklijk
goedgekeurde verteller/uitlegger werd vanzelfsprekend beter betaald. De vaak beschreven mening dat Karei
de Grote sagen en liederen liet optekenen opdat het erfgoed niet verloren zou gaan (het verzamelen van de
‘carminas barbara antiquissima’, zoals Einhard schrijft, is dus vanuit deze zienswijze totaal onjuist: hij liet
namelijk versies optekenen die zijn koningschap niet in gevaar konden brengen. Ook komt aan het licht dat
het mogelijk geweest moet zijn om de vrijheid van gedachtevorming vergaand te controleren. Iedere
volwassene moest trouwens al een eed van trouw aan de koning afleggen. Hier zit ook weer de optie dat het
rijk niet steeds alleen met militair geweld gecontroleerd hoefde te worden. De controlerende bureaucratie zat
niet gecompliceerd in elkaar, was eenvoudig en werkte enkele decennia effectief.
Het gaat hier dus om vertellingen (eigenlijk geschiedenisonderwijs) die in de tijd van Karei de Grote
cultuurbezit waren. Later in de tijd krijgen we een ander geheel van vertellingen, namelijk over Karei zelf. Een
beroemd voorbeeld daarvan is het Roelantslied (de geschiedenis van Hruodhaid, het Chanson de Roland), rond
1150 ontstaan, 350 jaar na dato. Dat betreft het Roncesvalles-drama, een literaire maar ook historische
kemzaak: als het verhaal al waar is, dan zijn het waarschijnlijk Basken (Casconjers) geweest die de achterhoede
van het Frankische leger succesvol aanvielen10. 400 Jaar na dato? Dat is natuurlijk alleen maar waar als we
ervan uitgaan dat een zekere fantoomtijd inderdaad een fantoom is: een misvatting. Kan een dergelijke optie
wel opengehouden worden, dan wil dat nog niet zeggen dat de vele historische en literaire verhalen geen
betekenis hebben.
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Mythe en niet-mythe
Wat R. McKitterick11, afkomstig uit Australië en hoogleraar in Cambridge, over Karei de Grote geschreven
heeft is erudiet en wordt in brede kring gewaardeerd, vooral door haar grondige onderzoek van de circa 800
oorkonden van Sankt Gallen, maar berust toch op een vooringenomen en romantische interpretatie. Ze voert
een sterke KdG-public relations (propaganda) en ze gaat daar nog steeds onverdroten en erudiet mee door. Het
bekende boek over Karei de Grote van Wilhelm Giesebrecht12 is duidelijk vanuit Duits perspectief geschreven.
De Duitse volkeren komen na eeuwen van strijd tot eenheid via de Frankische monarchie en in de jaren van
900/ 950 wordt het Duitse rijk gesticht. De keuze van Otto I tot koning geschiedde door Saksen en Franken
eendrachtig. In 936 n.Chr. werden alle heersers (hertogen, graven, belangrijke vazallen) in Aken
bijeengeroepen om de keuze te onderschrijven en te bekrachtigen. De Saks Otto werd dus gekozen tot opvolger
van Karei de Grote en tot koning van de Franken. De tiende eeuw biedt inderdaad een Karolingische
restauratie, en het lijkt erop dat deze nogal eens over het hoofd is gezien. De Ottonen verbleven ook erg graag
in Karolingische ‘residenties’. Dit boek over Karei de Grote is vooral ook gericht op de betekenis van Otto de
Grote.
Matthias Becker pleit in zijn biografie van Karei13 ervoor om bij alle mythologisering (Karei als held en
heilige) te streven naar een zo objectief mogelijk beeld. In 1165 werd Karei heilig verklaard op instigatie van
Frederik Barbarossa, die daarmee wou voorkomen dat de Franse koningen de Franken (en dus Karei) voor zich
zouden opeisen. In 1804 bezocht Napoleon de Karlsgruft in Aken; hij zag zich als opvolger van de stichter van
het westelijke keizerschap. Max Kemer maakt in zijn boek over K arei14 een onderscheid tussen de
‘zeitgenössische Karl’ en de ‘wirkungsgeschichtliche Karl’ en eindigt met een Ausblick waarin de vraag aan
de orde komt “Hat Karl der Grosse eine Zukunft?’ Daaruit blijkt wel dat de mythogisering al bij Notker (883)
begon en steeds verder is gegaan, tot en met velerlei politiek misbruik toe. Wat betreft wetenschappelijke
geschiedschrijving in verband met Karei is het hoofdstuk Probleme der Quellen belangrijk. Onder meer in
deze twee boeken van vooraanstaande Duitse historici wordt duidelijker stelling genomen dan in de
tentoonstellingsboeken (zie verderop) die ook andere doeleamoeten dienen dan het vaststellen van zo objectief
mogelijke uitkomsten van studie en onderzoek.
P.J. Rietbergen start in zijn Karei de Grote. Vader van Europa?15 met een signalement van de keizer dat
voornamelijk gebaseerd is op het Einhards Vita Karoli (geschreven naar het voorbeeld van de
keizerbiografieën van Suetonius) en de Karei-notities van Notker Balbulus (de stamelaar). Alle bekende
informatie is daarin handig samengevat. Het verhaal van het bezoek van Otto III aan Kareis lijk in Aken komt
uit een kroniek van circa 1030 van de benedictijnenabdij van Novalesa, die veel aan Karei te danken had. Ook
dit verhaal werd in de loop van het tweede millennium alsmaar fantastischer; u kunt het nu zien op een wand
van de kroningszaal in het raadhuis van Aken. In 1165 regelde Frederik Barbarossa nog een zaligverklaring,
vooral ook omdat hij zichzelf graag zag als een opvolger van een (bijna) heilige. Deze keer werd Kareis lijk
niet zittend aangetroffen maar liggend en zonder waardevolle voorwerpen. Interessant aspect is dat de liggende
Karei nu gevonden werd in een sarcofaag uit de Romeinse tijd, voorzien van niet-christelijke voorstellingen
van het dodenrijk. Deze sarcofaag is uiteraard in Aken nog steeds te zien. In 1215 liet Frederiks kleinzoon
Kareis stoffelijk overschot bijzetten in een nieuwe gouden schrijn, waarheen dagelijks vele mensen
pelgrimeren. Mocht Karei minder heilig zijn (wat ook wel sympathiek is) dan is hij in elk geval de vader van
Europa en uiteraard iemand die de euro graag gewild zou hebben. Rietbergen gelooft overigens echt dat zich
in deze schrijn ‘de keizerlijke resten’ bevinden, een goed bericht voor Kareis honderdduizenden nakomelingen
die nu eenmaal een hechte familieband op prijs stellen.
Rietbergens boek bevat enkele verrassende passages. Nadat hij vermeld heeft dat Karei geschiedenissen en
wetgevingen van volken waarover hij heerste liet optekenen en ook een grammatica van het oude Frankisch
liet vervaardigen, gaat hij terug naar de Romeinse tijd en noteert daarover: “Vanouds was het Romeinse Rijk
het doelwit geweest van veelal losse verbanden die voorbij de muren, torens en forten van de limes leefden:
groepen landverhuizers of plunderaars uit Centraal-Europa en Oost-Europa die men later ‘Germaanse
stammen’ heeft genoemd, alsof zij al etnische, ja zelfs ‘nationale’, eenheden waren”. Bekend voorbeelden zijn
de Franken, naast Allemannen, Goten en Langobarden. Deze groepen stonden onder leiding van bepaalde
personen en families. Dergelijke groepen Franken maakten zich, volgens Rietbergen16, in de vijfde en zesde
eeuw meester van het huidige Noordoost-Frankrijk, Oost-België, Luxemburg en de Duitse Rijn- en Eifelstreek.
Een projectie die de westelijke regio’s in Frankrijk links laat liggen. Merkwaardig, want hij vertelt wel het
verhaal van de vondst (1653) van het graf in Doornik, waarin £hilderik zich in 481 naar de eeuwigheid liet
vergezellen met een groep dode paarden.
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Volgens Rietbergen was het belangrijkste cultusobjekt van de woeste Saksen de ‘Irminsul’ op de Eresburg aan
de Diemel. Het beschermen van de Rijn als oostgrens was een Frankisch belang, maar de expedities tegen de
Saksen waren ook roofexpedities. In 782 versloeg een Saksen-coalitie, onder leiding van Widukind, de
Frankische troepen. De eerste tekst van de Verordeningen (de Capitulatio) voor de Saksengebieden bevatte
heel wat draconische decreten, die overigens korte tijd later al versoepeld werden. Het optekenen en laten
gelden van de Wetten van de Saksen schiep toen een milder klimaat. De Avaren werden in 791 onder handen
genomen en dat leverde kennelijk een omvangrijke kostbare buit op. Rietbergen 17: Ook ’s konings
grootschalige bouwbeleid, dat juist in de laatste jaren van de achtste eeuw gestalte kreeg, werd mede uit de
buitgemaakte Avarenrijkdommen gefinancierd. Zo kun je het als historicus zien.
Tentoonstellen en geschiedschrijving
Een interessant punt is de vraag waarom conventionele geschiedschrijving van Karei de Grote zo sterk
overeind blijft, terwijl de bedenkingen en kanttekeningen toch van betekenis zijn. Naar mijn mening zijn vooral
de grote tentoonstellingen de instandhouders van deze geschiedschrijving. Kritisch commentaar of een meer
kritisch-onderzoekende houding worden daar niet geduld. Ik ga nu Karel-tentoonstellingen na die ik bezocht
heb en waarvan ik de steeds indrukwekkende documentatie bestudeerd heb.
Een belangrijke tentoonstelling vond plaats in 1972: Kunst en cultuur 800- 1400. In het bijbehorende boek18
staat op de bladzijden 161-168 de Karolingische Kunst beschreven, namelijk: het Ardennenkruis (tweede kwart
negende eeuw), de diptiek van Genoels-Elderen (Maasland, ca. 770-800), de z.g. kam van Heribertus (Metz
870-900), De Lebuïnuskelk (vermoedelijk Aken, paleisschool van Karei de Grote, begin negende eeuw), het
verzamelhandschrift met astronomische geschriften (Keulen, ca. 805), Sedulius, Carmen Paschale (Luik, ca.
814), het Evangeliarum van Hiifredus (Frankrijk, eerste kwart van de negende eeuw), Evangeliarum (hofschool
van Karei de Kale, ca. 870), Evangeliarum (Noord-Frankrijk, ca. 870), Annuskleed (Keulen (?), tweede helft
van de tiende eeuw). Deze tentoonstelling kunnen we zien als een soort voorloper van een reeks grote Kareltentoonstellingen. Er was geen aandacht voor dateringsproblemen.
In 1994 vond de stad Frankfurt am Main dat ze 1200 jaar bestond en dat werd gevierd met een tentoonstelling
794. Karl der Grosse in Frankfurt am Main. In het tentoonstellingsboek19 werd uiteraard veel aandacht besteed
aan het zogenaamde Frankfurter Kapitular waarvan zowel het origineel als een vertaling afgedrukt werd. Als
bepaling XXII lezen we bijvoorbeeld: “In kleinen Dörfem und Flecken darf kein Bischof aufgestellt werden”.
Dat geeft wel te denken. Dat is ook het geval met het begin: “Durch die Gnade Gottes, nach apostolischer
Genehmigung und auf Befehl unseres allerfrömmsten Herm, König Karls,wurden in dessen 26. Königsjahr
alle Bischöfe und Priester des Frankenreichs, Italiens, Aquitaniens und der Provence zu einer Synode
versammelt”.
In 1996 was er in Mannheim een grote tentoonstelling Die Franken - Wegbereiter Europas , waarop Karei
prominent aanwezig was20. Mooie tentoonstelling, maar dit wegbereiderschap is uiteraard een politiek geladen
discussie; men kan de Romeinen, het christendom, Bonifatius, de Ottonen, Karei V en Napoleon ook deze
verdienste gunnen. D riejaar later was er in Paderbom een tentoonstelling in drie gebouwen: Kunst und Kultur
der Karolingerzeit. Karl der Grosse und Papst Leo III. Deze tentoonstelling ging gepaard met een driedelig
boek van 12 kilo van ongeveer 1700 bladzijden, waarvan de tweedelige catalogus bijna 1000 bladzijden telde21.
Deze catalogus is - hoe men ook denkt over de tentoongestelde voorwerpen - vanzelfsprekend een tot nu toe
onovertroffen naslagwerk. De bundel essays telt 11 hoofdstukken met in totaal 72 bijdragen. De hoofdstukken
zijn: 799 - Eine folgenreiche Begegnung, Renovatio Imperii, Die Pfalz Paderbom, Sachsen und Franken in
Westfalen, Die Sachsenkriege, Kulturwandel einer Region: Westfalen im 9. Jahrhundert, Angelsaksische
Kunst auf dem Kontinent, Kirchenorganisation und Sakralbau in Westfalen, Rom zur Zeit der Karolinger,
Renovatio in Kunst und Wissenschaft en Kunst und Liturgie in der Karolingerzeit. Er was een apart boekwerkje
(Veranstaltungen im Jublildumsjahr 1999) om alle jubileumactiviteiten in beeld te brengen, want ‘Paderbom
feiert Geschichte’, zei de burgemeester van Paderbom in het voorwoord. Het geheel was kortweg een
fantastische prestatie.
In bijna alle publicaties werd weggelaten werd dat er ook een totaal andere kijk op Karei de Grote mogelijk
was. Het tijdschrift Damals. Das aktuelle Magazin fü r Geschichte und Kultur van augustus 199922 bracht een
themanummer over Karl der Grosse met daarin een artikel van Amalie Fössel: Karl der Fiktive. Met een haast
moederlijke zorg stelde Amalie de lezers gerust: Karei heeft echt wel bestaan, hoor. En inderdaad uit de
bronnen (wat die ook waard zijn) blijkt dat Karei nogal eens in Paderbom o f aan de Lippequellen verbleef: 5
maal een Rijksvergadering, 2 maal een synode, 1 maal om de gevluchte paus te ontmoeten. De beruchte
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Capitulatio de partibus Saxoniae, hiervoor al aan de orde gesteld, werd daar vastgesteld. De hoofdwegen van
de tochten tegen de Saksen of naar de Saksen kruisten elkaar bij Paderborn, namelijk: Worms-Mainz-Frankfurt
door Hessen naar het noorden (de wijnstraat) en Keulen-Düren-Aachen naar het oosten (de grote Heilweg, de
huidige Bundesstrasse).
In 2000 waren er twee belangrijke tentoonstellingen: Aken kent een lange reeks kroningen, te beginnen met
Karei de Grote die zijn zoon Lodewijk de Vrome kroont. De twee tentoonstellingsboeken23 werden
gepubliceerd onder de titel Krönungen. Könige in Aachen - Geschichte und mythos. In het eerste deel (458
bladzijden) komt Karei uitvoerig aan bod, hoewel hij niet in Aken gekroond is (Karl der Grosse und Aachen),
en verder de keizers uit de dynastieën van de Ottonen, de Saliërs en de Staufer. In dit deel een tot nu toe over
het hoofd gezien artikel van Jan Burger over Willem van Holland (1248-1256). De keizers vanaf de veertiende
eeuw komen in deel 2 (463 bladzijden) in beeld, onder wie Napoleon in een voortreffelijk essay van R. Kraus24.
Luik keek terug op: Luik rond het jaar 1000. Luik kwam met een minder imposante catalogus dan Aken, maar
wel met goed verzorgd en informatief tentoonstellingsboek. In dat boek stond een opmerkelijk artikel van de
historicus en emeritus hoogleraar Ludwig Falkenstein (Aken) die de betekenis van Aken sterk relativeert25. De
Karolingers beschikten niet over vaste residenties. Aken was vooral aangenaam door de warmwaterbronnen,
zeker in de koude wintermaanden. Karei werd in de Akense kapel begraven, omdat hij daar nu eenmaal
overleed. Aken werd tot een belangrijke plaats gemaakt vanaf Otto I die een imponerende voorgeschiedenis
nodig had om zijn aanspraken waar te maken. Vanaf toen werd er Karolingische historie (en tijd?)
geproduceerd. Pas sinds die tijd bestaat de mythe van Aken als keizerstad. Otto is de uitvinder van het
Rijkskerkensysteem; de Kerk had behoefte aan zo’n systeembouw er en -handhaver.
In 2013 vertoefden we weer in de vroege middeleeuwen en in een overweldigende ambiance van drie
tentoonstellingslocaties in Paderborn: Credo - Christianisierung Europa sim Mittelalter, met een publicatie in
twee banden van een bundel essays van 560 bladzijden en catalogus van 831 bladzijden26. Van de meeste
Europese landen wordt in een afzonderlijke beschouwingen de kerstening besproken. Van Jean Guyon is het
essay Die Christianisierung Galliens: Von den Ursprüngen bis in dat 6. Jahrhundert, Daibhi Ó Crónin schrijft
over Willibrord und die friihe angelsachsische Missionierung Kontinentaleuropas, en Matthias Becker
bespreekt onder de titel Gewaltmission de kwestie van Karl der Grossen und die Sachsen (zie hiervoor). Ook
hier zien we dat Nederlandse en Belgische historici afwezig zijn en internationaal niet meetellen, behalve dan
de Duitse Nederlander Amold Angenendt die met twee interessante beschouwingen present is (Credo. Die
Taufe als Sakrament des Glaubens in der Mission en Mission und Opfer). Deze boeken brengen heel wat werk
aan winkel.
En zo komen we in 2014 in Aken, waar drie tentoonstellingen werden gehouden en uiteraard drie volumineuze
tentponstellingenboeken verschenen. De thema’s waren: Plaatsen van macht, Kareis kunst en Verloren
Schatten. Deze imposanter dan de hiervoor genoemde. Er is standaard-bewonderend over geschreven, in
bepaalde opzichten ook terecht. De scherpste kritiek werd verwoord in Zeitensprünge van augustus 2014. Daar
krijgt Karei de Grote veel aandacht, maar van het gebruikelijke soort herdenkingsartikelen is geen sprake.
Uiteraard is er weer een artikel over Aken waarin staat dat Aken pas in de twaalfde eeuw uit zijn
Doomeroosjeslaap ontwaakte na aan het einde van de tijd van de Merovingers in slaap gevallen te zijn. Kortom,
in Aken geen archeologische herinneringen aan de Karolingische tijd. De drie tentoonstellingen in Aken (2014)
worden vervolgens besproken aan de hand van een in elk geval grondige analyse van de catalogi, en dat betoog
eindigt als volgt: Wie es aussieht, werden die Mediavisten weitere vielbeachtete Ausstellungen gestalten, aber
die vergangenheid nicht ins zeitliche Lot bringen. Verder een overzicht van 30-tal andere tentoonstellingen om
de ‘Vader van Europa’ in beeld te brengen. Nijmegen en Luik staan erbij maar Oudenaarde niet. Verder veel
informatie over een 30-tal nieuwe publicaties over Karei, waarvan er twee besproken worden, namelijk: Achim
Thomas Hack, Abul Abaz - Zur Biographie eines Elefanten en Die Karolinger. Herrscher und Reich van Karl
Ubl. Naar aanleiding van dit laatste boek wordt opgemerkt dat de Karolingische minuskel in het klooster
Corbie is uitgevonden, maar dat er van dit klooster zelf niets Karolingisch is teruggevonden. “Stein ist einfach
verganglicher als Pergament”, wordt er ironisch aan toegevoegd.
Van Heribert Illig een uitvoerig artikel over de Fossa Carolina waarin hij weer laat zien dat het toch uiterst
moeilijk is om deze poging om Rijn en Donau te verbinden te plaatsen in de tijd van Karei. Was het een
Romeins project? In het artikel wordt ook zware kritiek geleverd op de natuurwetenschappelijke
dateringsmethoden (dendrochronologie en Cl 4): Diese in den Laboren betriebenen black-box Verfahren
können so weinig wie ihre Ergebnisse kritisiert werden; sie müssen geglaubt werden”. Ondanks allerlei
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bedenkingen komt Illig tot de conclusie dat het een mislukte Romeinse onderneming geweest moet zijn.
In het bondige artikel Karls unbekannte Logistik worden diverse zaken aangewezen die bedoeld zijn om te
laten zien dat de lange veldtochten van Karei de Grote logistiek onmogelijk waren. Een aanvulling op wat al
veel eerder in SEMafoor is gepubliceerd. Een andere mogelijkheid is dat deze veldtochten niet plaatsvonden
op de wijze die wij ons voorstellen.
Balans
Aan de tentoonstellingen en de publicaties kan men naast inhoudelijke doelen uiteraard ook ideologische,
politieke en commerciële bedoelingen toekennen. Aken valt nu eenmaal samen met Europa-propaganda, en
die slaagt alleen maar als er een beroep mogelijk is op een rijke traditie en op een imposante etalage. De
tentoonstellingen indoctrineren door overweldigend te laten zien w atje met je eigen ogen kunt zien: namelijk
hoe het was. Alle punten van mogelijke twijfel worden vermeden en het bijbrengen van een onderzoekende
houding is wel het laatste wat nagestreefd wordt. De tentoonstellingen hebben een bevestigende en
versterkende functie ten aanzien van de conventionele zienswijzen en de daarachter liggende belangen. Alles
wordt gedaan om een massa ‘autoriteit’ bij elkaar te organiseren. Nu het onderwijs steeds zwakker is geworden
om goed geschiedenisonderwijs te realiseren, neemt de betekenis van dit soort manifestaties toe. In de
publiciteit van de media is vrijwel nooit sprake van een inhoudelijke beoordeling of van inhoudelijke
kanttekeningen.
De tentoonstellingsinitiatieven worden vooral gezien als museale projecten. De boekwerken bieden echter
kansen te over om bepaalde kwesties goed na te gaan: de aanzetten worden op een presenteerblaadje
opgediend. Meestal gaat het om dure publicaties die door de enorme oplages voor een redelijke prijs verkocht
kunnen worden. De essays en de catalogi bieden belangrijk materiaal voor amateur-historici of anders
professionele onderzoekers van onze geschiedenis. Mijn totaalindruk van Aken-2014 is dat ook de
tentoonstelling zelf wat opener van karakter was. Wat meer ruimte voor interpretatieverschillen en wat minder
stelligheid vanuit een conventioneel referentiekader. Karei de Grote is alleen al groot omdat hij ons continu
zal bezighouden. Wie weet wat de toekomst biedt.
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Was Nijmegen (g)een Karei de Grote-palts?
A d Maas, Leende
Recente publicaties nodigen uit om nogmaals het thema Noviomagus-Nijmegen tegen het licht te houden. Zo kan
het Karei de Grote-jaar 2014 misschien wel een keerpunt worden in een discussie die nu lang genoeg ‘meer van
hetzelfde’ oplevert. Kern van mijn betoog is een antwoord op de vraag of we Nijmegen als een Karolingische
residentie kunnen beschouwen. We zien in de literatuur dat een aantal historici en archeologen deze mogelijkheid
niet in twijfel willen (en kunnen) trekken. Deze loyalisten weten dat ze weinig grond onder de voeten hebben en
dat zeggen ze er ook regelmatig bij. Vaak hebben ze last van de opvattingen van de archivaris Albert Delahaye
(1915-1987), al noemen ze zijn naam liever niet. Delahaye was van 1946 tot 1957 adjunct-archivaris van Nijmegen
en publiceerde in die tijd al dagbladartikelen over de klassieke en vroegmiddeleeuwse geschiedenis van
Noviomagus die opschudding veroorzaakten. Maar na zijn vertrek uit Nijmegen kwam hij pas echt op dreef.
Zijn omvangrijke werk schudt nog steeds na. Enkele websites, onder meer van zijn zonen Guy (Amersfoort) en Gon
(Achtmaal) blijven ieder op een eigen manier zijn opvattingen stevig verdedigen. Een andere zoon, de bekende
historicus Régis De la Haye, houdt zich afzijdig. Enkele andere websites (van SEMafoor en Nifterlaca) geven ruimte
aan publicaties in de Delahaye-lijn, maar ook aan (kritische) commentaren daarop. De verdedigers van de Delahayeopvattingen zitten ook met een probleem: ze gaan uit van gezichtspunten die niet meer houdbaar blijken te zijn en
verzwakken zo gezichtspunten die wel aannemelijk zijn (zie verderop). Delahaye heeft namelijk enkele stellingen
betrokken en verdedigd die overeind staan en aandacht verdienen van de professionele historici en archeologen.
Wie het totale werk van Delahaye overziet - ook zijn omvangrijke werk als archivaris van het Archivariaat WestBrabant / Nassau-Brabant - komt onder de indruk van zoveel werklust en vakbekwaam werk. Naar zijn leven en
werk moet dan ook een onafhankelijk en objectief historisch onderzoek plaatsvinden, bij voorkeur een promotie.
De archieven beloven een zeer onderhoudende en leerzame publicatie.
Is Nijmegen een KDG-stad? Een plaats met een palts? Een plaats met iets residentieels? Deze keer hoeft deze vraag
niet meer ontkennend beantwoord te worden te worden door Albert Delahaye o f door zijn zonen of door personen
die in de lijn van zijn gedachtegoed verder werken. Historici en archeologen die de geschiedenis van Nijmegen
ongetwijfeld graag imposant willen etaleren, zien in dat ze met een onmogelijke zaak bezig zijn. Hun boodschappen
worden wat verhuld gebracht en hier en daar is er de wens dat wat er niet is hopelijk nog gevonden zal worden. Er
is weinig steun te vinden in het boek Middeleeuwen van Nijmegen, deel 2 van de Geschiedenis van de oudste stad
van Nederland (2005), de gelegenheidspublicatie Karei de Grote en Nijmegen (2014) schittert
maar valt wel
door de mand en dat is ook het geval met de onlangs verschenen studie Een noordelijk Steunpunt in het boek Het
Valkhof 2000jaar geschiedenis (2014). Er zijn meer recente publicaties over Nijmegen in de vroege middeleeuwen,
maar die bieden geen nieuwe gezichtspunten, uitgezonderd het bijzondere hoofdstuk 8. Theophano in Noviomagus:
Nijmegen o f Noyon? van Rudolf Janssen in het boek Karolingers en Ottonen (2014). Degenen die voorheen
twijfelden aan de realiteit van een ‘Karolingische’ palts in Nijmegen, moesten tot nu bewijzen dat ze er naast zaten,
maar het is nu tijd om de rollen om te keren. Dit artikel dient om deze transitie aannemelijk te maken. Dat blijft de
moeite waard want bij de presentatie van Het Valkhof 2000 jaar geschiedenis werd nog het volgende gesteld:
“Onder Karei de Grote verrees op het Valkhof een palts, die hij met enige regelmaat bezocht”. Dat deden veel
SEMafoor-lezQTS waarschijnlijk ook.
Recent getob met een taaie mythe
Burgemeester H. Bruis van Nijmegen sprak in zijn Voorwoord bij de rijk geïllustreerde publicatie Karei de Grote
en Nijmegen de hoop uit dat het boek zou bijdragen aan een grotere betrokkenheid bij de geschiedenis van Nijmegen,
de ‘oudste stad’ van Nederland. Aan zijn wens wordt hier graag voldaan. Het boek verscheen ter gelegenheid van
de herdenking van Kareis verscheiden in 814, 1200 jaar geleden. Vergeleken met de vele herdenkingsactiviteiten
in ‘Karel-locaties’ in andere landen maakte Nijmegen zich nogal gemakkelijk af van deze herdenking. Onder meer
met een boekwerkje met mooie illustraties, maar wel erg dun, dat bovendien 8 jaar geleden al door Jan Thijssen
uitgebracht was en dat nu bewerkt werd door Hettie Peterse. Dun... maar er moest wel breed gegaan worden om

2

SEMafoor jaargang 16 nr. 2, mei 2015
/ o £

van Kareis betrokkenheid bij Nijmegen iets te maken. Daarom zat de lezer al gauw verhalen te lezen over de
Volksverhuizingen, over de Merovingers, over de Noormannen en over de Keizers van het Heilige Roomse Rijk.
Aangenaam verteld, maar de vraag doemde wel op of er over Karel-en-Nijmegen niet meer te melden was. De
geschiedschrijving van na-Romeins Nijmegen tot de twaalfde eeuw is nogal schraal vergeleken met die van
Maastricht, waarschijnlijk de stad met de oudste geschiedenis als stedelijke locatie in Nederland.
In Middeleeuwen van Nijmegen, deel 2 van de Geschiedenis van de oudste stad van Nederland staat op bladzijde
241 een schema van de bezoeken van Duitse koningen aan Nijmegen. Als eerste Duitse koning wordt Karei
genoemd, die 46 jaren regeerde en in die tijd Nijmegen vier maal bezocht zou hebben, tenminste, als het niet NoyonNoviomagus was. Wie de vader van Europa in dit boek van ongeveer 600 bladzijden in het oog probeert te krijgen,
heeft het niet gemakkelijk. De opzet van een dergelijk boek verdoezelt hoe weinig over de Nijmeegse Karei te
melden valt. De term middeleeuwen betreft een ‘container-periode’ van meer dan 1000 jaren waarin de vroege
middeleeuwen vaak summier en via algemene literatuur worden ingevuld. Verder is het boek thematisch van opzet:
het weinige dat over Karel-Nijmegen vermeld wordt, staat op een stuk of 7 plaatsen verspreid in het boek. De meeste
auteurs zijn overigens graag bereid om te vermelden dat ze zowel historische als archeologische steunpunten missen
bij hun beschrijvingen. Voor de niet-kritische lezer komt het geheel toch massaal en overtuigend over. Wil hij de
problematische kanten van historisch en archeologisch onderzoek en van geschiedschrijving laten zien dan moet er
anders te werk worden gegaan.
Alvorens de publicatie Een noordelijk Steunpunt nader te bespreken even een leerzame blik in het tijdschrift
Geschiedens van juli 2014. Dat bracht de conventionele Karei de Grote-wetenswaardigheden voortreffelijk bij
elkaar in een twaalftal artikelen. Bij elk artikel, hoe kort ook, stonden enkele suggesties om meer te lezen. Onder
meer werd naar het boekje van Thijssen en Peterse verwezen, verder naar een aantal (erg) bekende boeken (van
Peter Rietbergen, Rosa Mckitterick, Pierre Riché, Raoul Bauer, Dominique Barbe, Fank Stenton, Agava Kruijsen,
Anton van Euw en Nico van der Lot, Dirk Otten, Donald Bullough, Steven Vanderputten, Rudolf Schieffler, Dirk
Callebaut en Horst van Cuyck, en niet te vergeten... Einhard). Tot mijn verrassing ook het boek Karei de Grote
(2009) van Aat van Gils, verrassend omdat deze auteur wel eens op minder conventionele inzichten wijst. De
uitgever van dit boek (Aspekt) bracht onlangs het boek Was de klok van slag? uit, waarin Guy Lavigne de
chronologie-kritiek van Heribert Illig - het eerste millennium telt volgens hem enkele virtuele eeuwen en Karei de
Grote zou een achterafconstructie zijn - op zijn eigen manier navertelt, uiteraard een overvloedige bron van
discussiepunten die ertoe verleidt om wat minder defensief naar ‘vanzelfsprekendheden’ te kijken.
Nijmegen als een noordelijk steunpunt
De archeologische beschouwing Een noordelijk Steunpunt (2014) is van de hand van de archeologen Joep Hendriks,
Arjan-den Braven, Harry Enckevort en Jan Thijssen. Vreemd genoeg was het archeologische hoofdstuk al vlak na
verschijnen van het boek via Hendriks op internet te downloaden. De tekst van de archeologische rapportage Een
noordelijk Steunpunt telt 27 bladzijden en evenveel bladzijden eindnoten. Deze omvangrijke noten-verzameling
dient uiteraard om de indruk te vestigen dat we hier te maken hebben met een stevig onderbouwd betoog. Het doel
van de tekst is aan te tonen dat Nijmegen in het eerste millennium een continuele geschiedenis laat zien, inclusief
een palts van Karei de Grote op het Valkhof. Kennelijk werd de strijd aangebonden met mensen die beweerd hebben
dat Nijmegen tussen de vierde en tiende eeuw geen (continu) bewoonde locatie was. Degenen die deze ‘onjuiste’
zaken beweerd (zouden) hebben, worden niet genoemd noch hun publicaties, naar mijn mening niet gebruikelijk en
niet correct en bij voorbaat al een zwak punt. Om de optie van een bewoonde locatie Nijmegen in de periode van
de Merovingische dynastie te verwerken wordt ook veel verteld over opgravingen in Lent en Eist. Geen punt, want
op het grondgebied van Frankrijk, Duitsland, België en Nederland zijn vele begraafplaatsen uit die tijd gevonden.
Een boek Honderd Merovingische grafvelden en nederzettingen (450 - 750) is in vrij korte tijd te vervaardigen,
zelfs rijk geïllustreerd. Waarom zouden er in en om Nijmegen in die periode geen groepen mensen gewoond hebben?
Er zijn echter wel enkele onderzoeksproblemen. Ik noem er drie.
De mening dat er in de na-Romeinse tijd sprake is geweest van eeuwenlange overstromingen van de lage gedeelten
van Vlaanderen, Nederland en Duitsland en de rivierengebieden, dat er dus geen bewoning mogelijk was, is door
geologisch onderzoek van de laatste decennia weerlegd. De geologische processen in het verleden van deze
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gebieden blijken zo regio-afhankelijk dat er geen algemene datering van transgressies, regressies en sedimentaties
mogelijk is. In historisch opzicht gaat het natuurlijk vooral om de al o f niet tijdelijke en situationele mogelijkheid
van bewoonbaarheid. Er waren gebieden met een Frankisch, Fries of Saksisch bevolkingsoverwicht of gebieden
onder een bepaalde heerschappij of in een bepaalde invloedssfeer, maar dat betekent niet dat in die gebieden geen
andere (etnische en/of juridische) groepen gevestigd waren. Het stichten van kolonies in verband met de handel was
gebruikelijk en in veler belang. Natuurlijk waren er Saksische en Friese kolonies aan de Noordwest-Franse kusten
en werkten Franken met Friezen en Saksen samen aan de Hollandse kust. Het zich vestigen en gevestigd zijn was
veel dynamischer dan vaak voorgesteld wordt. Het uit grafvondsten afleiden van bevolkingsidentiteiten is een
hachelijke zaak. O f er in Nijmegen e.o. Frankische skeletten opgegraven zijn is een vraag, eventueel een
veronderstelling...
In Een noordelijke Steunpunt worden heel wat dateringen vermeld en die zijn nogal eens globaal geformuleerd. Dat
is niet alleen hier maar vaak ook elders het geval als het over de Merovingische-Karolingische periode gaat. Soms
lijkt het net dat er gedateerd wordt vanuit de wens dat een bepaalde vondst nu wel Karolingisch moet zijn (zie
volgend punt). Maar zelfs als redelijk nauwkeurige dateringen vermeld worden dan gebeurt dat met in deze studie
vermelde onderzoeken met C14-dateringen. Die worden klakkeloos als onbetwistbaar opgevoerd, omdat ze
natuurwetenschappelijk zijn, maar er is vrijwel geen archeoloog die na kan vertellen hoe die meetprocedure concreet
verloopt en welke fouten in de context van dat meten gemaakt kunnen worden. Fouten kunnen in een bepaalde
samenhang een systeemkarakter krijgen. De waarde ervan moeten we niet ondermijnen maar varen op het kompas
van deze ene natuurwetenschappelijke methode (dendrochronologisch onderzoek was niet mogelijk) maant tot
minder stelligheid. Het dateren op grond van eigenstandige archeologische know-how stelt in dit geval niet veel
voor. Het zou overigens prima zijn als alle archeologische vondsten in één matrix opgenomen worden met daarbij
de vermelding van de dateringsmethode en het resultaat daarvan. Helderheid met minder woorden.
De kwestie van de bewoningscontinuïteit in de Merovingische periode is archeologisch gezien niet zozeer een
probleem. Er liggen immers genoeg rijengrafvelden in de Lage Landen, met als topper het grafveld in Rhenen. Juist
de periode daarna is in dit opzicht wel een probleem. Maar in Een noordelijk Steunpunt worden deze zaken
omgewisseld: de periode van de Merovingers zou een Nijmeegs continüïteitsprobleem geweest zijn, maar dat was
waarschijnlijk niet zo en dat blijkt in deze rapportage ook. Er is dus bevestigd wat voor de hand lag. Er wordt dus
een probleem opgelost waarvan men kon weten dat het er wellicht niet zou zijn. Dit doet erg denken aan het voorval
van enkele jaren geleden: in het netwerk van de Nijmeegse archeologie werden christogrammen vervalst en er werd
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de vervalsingen echt waren. Er zo werd wetenschappelijke
vooruitgang geboekt: het waren inderdaad vervalsingen. Dat de Karolingische tijd niet gezien wordt (of lijkt te
worden) als een probleem wat betreft bewoningscontinuïteit, is niet gebaseerd op archeologische bewijzen en
aanwijzingen maar op een groot geloof in een aantal schriftelijke stukken. “Graven uit deze periode zijn immers
vrij zeldzaam, in Nederland”, zeggen de schrijvers van deze studie zelf. En ze melden verderop: “Gelet op het
ontbreken van schriftelijke vermeldingen hadden de Pippiniden, en vanaf Karei Martel de Karolingers geen
bijzondere aandacht voor Nijmegen”. Dat klopt ongetwijfeld, maar als die vermeldingen er wel (lijken t e ) zijn dan
is er juist een discrepantie tussen een schriftelijke erfenis en archeologische bevindingen of het gebrek daar aan.
Dat is echter ook het geval in de ongeveer 25 locaties waar Karei acte de présence gegeven zou hebben. Zelfs
locaties als Ingelheim, Paderbom en Aken overtuigen ook op archeologisch terrein niet. Hier komt dan dus de vraag
op tafel of er een ander probleem aan de orde is. Aan de fantoomtij d-hypothese van Heribert Illig c.s. zou misschien
bepaalde betekenis toegekend moeten worden. Volgens deze stellingname zouden 297 jaren (inclusief de
zogenaamde Karolingische periode) niet bestaan hebben en achteraf met historiciteit zijn gevuld. Dus wel historisch
materiaal (van latere datum) maar geen archeologische realiteit. Het aantal zwevende jaren kan veel kleiner zijn en
vooral slaan op de periode van de overgang van de Merovingische dynastie naar een Karolingische, inclusief de tijd
van Karei himself. Nijmegen is dus in goed gezelschap van steden met een KDG-mythe.
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Het noordelijke steunpunt in de tijd rond 800
Uit Een noordelijk Steunpunt (2014) citeer ik nu de passages die een Karolingische palts aannemelijk moeten maken.
Dit dus geen parafrase maar een weergave van letterlijke citaten. Als Nijmegen voor het eerst weer opduikt in de
schriftelijke bronnen, is dat in verband met Karei de Grote (768-814). Volgens diens biograaf Einhard werd in
opdracht van Karei begonnen met de bouw van twee prachtige paltsen, een te Ingelheim en de andere ‘te Nijmegen
aan de rivier de Waal, die aan de zuidelijke kant langs het eiland der Bataven stroomt’. Voor Karei de Grote, die
zich spiegelde aan de Romeinse keizers, moeten de Romeinse resten op het Valkhof een symbolische waarde hebben
gehad. De voornaamste reden om juist op het Valkhof een palts te bouwen was vermoedelijk de militair-strategische
betekenis van het oude castellum. Uit opgravingen op de Lindenberg en het Kelfkensbos blijkt dat de Karolingische
palts gebouwd werd binnen de resten van het laat-Romeinse castellum. Er zijn goede redenen om te veronderstellen
dat de oude Romeinse verdedigingsmuren in de Karolingische tijd nog deels overeind stonden. Leupen nam aan
dat Nijmegen werd versterkt in de eerste helft van de negende eeuw, elk geval dat Nijmegen vanaf 837 herhaaldelijk
als castrum (fort) wordt aangeduid. De fortificaties hebben echter niet kunnen voorkomen dat in de winter van 880
881 een groep Noormannen haar kamp in Nijmegen opsloeg. Zij versterkten de palts extra met een stevige wal en
konden daardoor een belegering afslaan van koning Lodewijk de Jongere, een kleinzoon van Karei de Grote. Na
betaling van losgeld verlieten de Noormannen Nijmegen, maar eerst staken ze nog de palts en de nabijgelegen
nederzetting in brand. Bij opgravingen op de oostelijke Waalkade zijn direct ten noorden van de laat-Romeinse
keermuur dikke brandlagen aangetroffen die op basis van het erin aangetroffen aardewerk uit de laat-Karolingische
tijd lijken te stammen. Mogelijk hangen deze brandlagen samen met de aftocht van de Noormannen in 881.
Nijmegen zou dan met Zutphen en Deventer tot de weinige plaatsen in Nederland behoren waar archeologische
sporen van Vikinggeweld zijn aangetroffen. Hoe de palts er in de Karolingische tijd uitzag, is onbekend. De enige
paltsgebouwen die nog (deels) overeind staan, de Sint-Nicolaaskapel en de Sint-Maartenskapel, dateren van na de
Karolingische tijd.
Enkele woorden zijn cursief geplaatst om er de aandacht op te vestigen. Al deze beweringen komen voort uit de
opgenomen bronnen van het Bronnenboek van Nijmegen (1982) en hebben betrekking op een Noviomagus, maar
welk? Ook hier treden Vikingen weer op als reddende engelen om Karolingische onzichtbaarheid te verklaren.
Óndanks brandsporen op de Waalkade zijn de aanwijzingen dat de Noormannen Noyon teisterden realistischer. In
Een noordelijke steunpunt wordt wel een bron uit het Bronnenboek weggelaten, namelijk de bron over de
benoeming van Harduinus tot bisschop van Noviomagus-Nijmegen. Het commentaar van Albert Delahaye op deze
blunder in De bisschop van Nijmegen (1982) blijkt te werken. De laatste zin is wellicht de belangrijkste: De enige
paltsgebouwen die nog (deels) overeind staan, de Sint-Nicolaaskapel en de Sint-Maartenskapel, dateren van na de
Karolingische tijd.
Een bronnenboek als dwaalspoor
Ook bij het afwijzen van de mogelijkheid van een bepaald chronologieprobleem is het eerste millennium en het
aanvaarden van een Karolingische tijd en de historische realiteit van Karei de Grote, is nog niet bereikt dat Nijmegen
als een Karolingische palts beschouwd kan worden. De summiere schriftelijke aanwijzingen daarvoor slaan
duidelijker op Noviomagus-Noyon, de stad waar Karei in 768 gekroond zou zijn en dat wordt nergens betwist. Dit
is een specifiek probleem voor Nijmegen. Deze verwarring is meer dan 50 jaar geleden ontdekt en publiek gemaakt
door Albert Delahaye en diens ontdekking werd later vooral versterkt door blunders in de publicatie Bronnenboek
van Nijmegen (1982), een boek dat onder leiding van Piet Leupen tot stand kwam. Het werd samengesteld
door studenten en bekeken door historici van de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam. De historici van de
Universiteit van Utrecht (o.a. Hugenholtz, de grootste verdediger van Karolingisch Nijmegen!) distantieerden zich
van dit project. Ook de afwezigheid van de archeoloog W.A. van Es in het team van toezichthouders was
opmerkelijk. Deze verdeeldheid in historisch Nederland was veelzeggend. Van de in de eerste druk van het
Bronnenboek genoemde deskundigen trokken drie historici (Blok, Dickmann en Lemmens) zich bij de tweede
versie terug. Zij bleken het niet eens met de inhoud van het Bronnenboek en werden in het tweede Bronnenboek
niet meer genoemd als co-auteurs. Dat dit boek een wanprestatie was, is overduidelijk aangetoond, iedere insider
weet het, maar weinigen zeggen iets. ‘Ver beneden elk wetenschappelijk peil’, vond het dagblad Trouw op 22 mei
1985.
/o g
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De naam Albert Delahaye is echter nergens te vinden in Een noordelijk Steunpunt. Minimale ruiterlijkheid is
afwezig. Die had er trouwens ook in verband met andere kwesties al jaren eerder moeten zijn, want sluipenderwijs
was de Karolingische kapel op het Valkhof al veranderd in een kapel die door Frederik Barbarossa gebouwd werd
onder meer met materiaal uit de Romeinse tijd. Een visie die wederom 50 jaar geleden door Albert Delahaye werd
gepresenteerd. Dat de balans in verband met betrekking enkele discussiethema’s nu naar het gelijk van Albert
Delahaye doorslaat, roept vanzelfsprekend ook anno 2015 veel weerstand op. In elk geval wordt van historici en
archeologen hier een bepaalde lenigheid gevraagd die in de natuurwetenschappen veel meer gebruikelijk is. Een
hypothese weerleggen is ook wetenschappelijke winst. De bewijslast moet op de goede plaats komen te liggen.
Hopelijk is het niet onmogelijk om bepaalde opvattingen van Albert Delahaye een plaats te geven in
geschiedschrijving zonder vooringenomenheid. De tijd van dogmatisch reageren glijdt langzaam voorbij. De
imponerende KDG-tentoonstelling van 2014 in Aken paste in de lijn van de grote Karel-tentoonstellingen in
Duitsland van de laatste 30 jaar, maar was toch minder traditioneel indoctrinerend. Als KDG geen mythe is, dan is
er in elk geval een historisch probleem, ook grotendeels een mythe, die bestudeerd en onderzocht mag worden
zonder taboes en lokale loyaliteitseisen. En dat Karei veel mythologie in zich bergt, dat vond Jacob van Maerlant
ook al. In een onlangs verschenen boek Karolingers en Ottonen (2014) wordt de verwarring van Nijmegen en
Noyon aannemelijk gemaakt in het geval van keizerin Theofanu, de echtgenote van Otto II en moeder van Otto III,
en dan hebben we het dus over de tweede helft van de tiende eeuw.
Jacob van Maerlant
In de Spieghel Historiael van Jacob van Maerlant (ca. 1230 - ca. 1290) is Karei de Grote een belangrijke historische
persoon. De prominentie van Karei werd door hem prima tot uitdrukking gebracht. Liefst dertig kapittels worden
gewijd aan Karei en zijn grote daden worden stevig benadrukt. De dichter-historicus Van Maerlant is natuurlijk
gevoelig voor schitterende verhalen, ook al zijn ze niet waar, maar hij weet heel goed dat omtrent Karei veel
leugenverhalen in omloop waren, en dat laat hij merken. Zijn doel is nu juist: vraye historie. Hij zoekt namelijk een
verklaring voor al die leugenverhalen. Die zijn er niet zonder reden; er moet een bepaalde waarheid achter zitten.
Van Maerlant komt dan tot de conclusie dat in de persoon van Karei verhalen van naamgenoten (andere Karels)zijn
ondergebracht. Hij noemt al vijf koningen die Karei genaamd waren.
In een bloemlezing van passages uit de Spieghel Historiael zegt Frits van Oostrom hierover het volgende:
Wij glimlachen natuurlijk om dit staaltje van primitieve historische kritiek, o f erger: we menen dat Jacob
van Maerlant hier toont niets te begrijpen van wat literatuur kan zijn ”.
Toch heeft Van Oostrom wel een zekere waardering voor Van Maerlants ‘purisme’, dat wil zeggen zijn wens om
de ware toedracht te verhalen volgens de meest betrouwbare bronnen. Het kan wel eens zo zijn dat Van Maerlant
heel goed begreep wat er aan de hand was. Hij moest inderdaad ware geschiedenis vertellen, want zijn
opdrachtgevers wensten niet vermoeid te worden met leugens, maar ze stelden wel prijs op verhalen waar ze wat
aanhadden en dat moesten wel heldendaden zijn, graag met wat interessante details. Dat Jacob van Maerlant nogal
wat onzinnige zaken over Karei vermeldde, is wellicht niet zozeer een gevolg van zijn primitieve kijk op Karei,
zoals Frits van Oostrom oppert, maar veel meer de paradox van een schrijver in loondienst. Dat Van Maerlant niet
doorzag dat Charlemagne een verbastering is van Carolus Magnus noemt Van Oostrom een black-out. Klopt, maar
wellicht moeten we 750 jaar later zeggen dat Van Maerlants interpretatie van de KDG-persoon nog steeds in
hoofdzaak geldig is.
Conclusies
1. De stelling dat Nijmegen niet de plaats zou zijn van een Noviomagus uit de klassieke bronnen (zoals de
Peutinger-kaart) is de afgelopen decennia niet hard gemaakt. Albert Delahaye en de onderzoekers in het kader
van zijn opvattingen hebben niet aannemelijk kunnen maken dat de Rijn niet de R(h)enus is uit de klassieke
bronnen. De Schelde was natuurlijk wel een renus maar niet de R(h)enus. Andere R(h)enusconstructies zijn nog
zwakker. Nijmegen is een klassiek Noviomagus.
2. Dat er daar in de na-Romeinse tijd en in de periode van de Merovingische dynastiek groepen mensen woonden
ligt voor de hand. Mogelijk dun bevolkt m aar... waarom onbewoond? De idee van een totaal en eeuwenlang

6

SEMafoor jaargang 16 nr. 2, mei 2015

n

o

transgressieprobleem is aantoonbaar onjuist. De gevolgen van geleidelijke zeewaterstijging moet regio
specifiek bekeken worden. Algemene dateringen van transgressies, regressies, afzettingen en veenvorming zijn
niet mogelijk.
3. Voor wie gelooft in een chronologieprobleem in het eerste millennium (volgens Heribert Illig c.s. 3 eeuwen,
eventueel een kortere periode) is er geen probleem in verband met bewoningscontinuïteit in de Karolingische
periode (700 - 900 grofweg): die tijd is immers fictief. Stel dat een bepaalde periode een virtuele constructie is,
dan geldt die natuurlijk overal.
4. Voor wie ervan uitgaat dat onze jarentelling klopt is het niet vermetel om te denken dat er op een locatie
Nijmegen, Noviomagus genoemd maar waarschijnlijk een verbastering daarvan,
bepaalde
bewoningscontinuïteit was. Ook hier... .waarom niet? Maar zij/hij ziet zich geconfronteerd met grote problemen
in verband met ontbrekend archeologisch materiaal en meteen ook met het probleem van betrouwbare
dateringen.
5. Maar .. .dat het toen om een locatie zou gaan met een bepaalde allure, dus een keizerlijke palts, is in de verste
verte, noch historisch noch archeologisch aannemelijk te maken, laat staan bewezen. Een verwarring met Noyon
ligt zonder enige twijfel voor de hand. Het uitgangspunt om Nijmegen als KDG-palts-mythe te beschouwen is
wetenschappelijk verantwoord. Uitgaan van een dergelijke hypothese is een keuze en die mag er zijn.
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SEMafoortjes
KOPS PLATEAU NIJMEGEN
Het Kops Plateau heeft een bijzonder diverse en rijke
geschiedenis. Sinds het laat-neolithicum heeft de mens
veelvuldig gebmik gemaakt van deze tijdens het Saalien
(ongeveer 200.000 jaar geleden) gecreëerde stuwwal. Het
terrein is door de eeuwen heen voor allerlei doeleinden
gebruikt en was in sommige tijden zelfs van
bovenregionaal belang. Het meest tot de verbeelding
sprekende
voorbeeld
hiervan
is
de
Romeinse
commandopost (of: Praetorium) die ooit aan de rand van
het plateau stond (10 v.Chr. tot 70 n.Chr.).?Uit
archeologisch onderzoek is gebleken dat het waarschijnlijk
is dat vanuit deze post de Romeinse invasie in Germanië
gepland is. Een recenter voorbeeld uit de bewogen
geschiedenis van het Kops Plateau vormt het Duitse
luchtafweergeschut (FLAK-stelling) dat op het Kops
Plateau stond. Daarnaast zijn er op het terrein sporen

teruggevonden van prehistorische bewoning. Hoe dan ook:
het Kops Plateau zit vol verhalen en is diep verweven met
de geschiedenis van Nijmegen en omstreken. Niet alleen de
geschiedenis van het Plateau leidt ons terug naar het
verleden: ook de interesse in die historie kent inmiddels
haar eigen geschiedenis. Het toenmalig hoofd van het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, J.H. Holwerda,
was al vroeg in de 20e eeuw geïnteresseerd in de
geschiedenis van het Kops Plateau en was een van de
eersten die een schop in de grond zette om daadwerkelijk
te gaan zoeken naar sporen van de gebeurtenissen die zich
op het terrein hebben afgespeeld. Momenteel werkt een
masterstudent voor de stichting aan een onderzoek naar de
(receptie van) de Romeinse geschiedenis en de
archeologische zoektochten die daar (veel later in de
geschiedenis) op volgden.

SEMafoor jaargang 16 nr. 2, mei 2015

7

2**6
Phantom Karl
A d Maas, Leende
Onlangs is het boek Karei de Grote van J.B. Kuipers bij de Walburgpers verschenen, met als ondertitel
Stamvader van Europa. Ik heb de neiging om een boek meteen weg te zetten op een van de Karei de
Grote-planken, vanwege de opzichtig politiek correcte geschiedschrijving. En die is er al zoveel.
Uiteraard speelt een rol mijn wantrouwen tegen een Angelsaksische identiteit van Europa, dus helaas
geen Rijnlands model. Maar we moeten politieke discussies mijden en verder is er het concrete feit dat
ik na een tijdje bladeren en lezen, meen het boek te moeten aanbevelen. Van harte zelfs, want het is
namelijk een buitengewoon prettig leesbaar, fraai geïllustreerd boekwerk, dat gedocumenteerd is op
bronnen die de traditionele visie op Karei (zouden) ondersteunen. De auteur is eigenlijk onbezoldigd
werknemer van het in Aken gevestigde bureau Karei de Grote Public Relations - Centrum. Kuiper
verdient in dit opzicht een eervolle vermelding. Hij ontwikkelde een prachtig boek. Uiteraard heeft hij
alles weggelaten wat het fysieke, sociaal-maatschappelijke (politieke en bestuurlijke), culturele en
theologische bestaan van Karei ondermijnt. SEMafoor legt nu juist graag daar het accent op, gezien de
doelstellingen van SEM. In SEMafoor 16.1 meldde Karei himself zich met een bericht aan de SEMafoorlezers. Hij bleek met zijn historische bestaan ook nogal wat problemen te hebben. Spoedig werd ik
ontmaskerd als secretaris van Karei, namelijk een secretaris die Kareis historische zorgen naar voren
bracht. Nogal ter zake deze zorgen als ik Kuipers boek lees. Hij spreekt in zijn boek over de ‘Karolingen’.
In SEM-publicaties wordt meestal de term ‘Karolingers’ gebruikt en daar krijgen we natuurlijk
opmerkingen over. Mijn vraag is nu: was Karei een Karoling of een Karolinger? Laat het weten! Nu
toch weer de kritische modus.
In zijn boek Karl der Grosse. Die Korrektur eines Mythos (2016) gebruikt de ‘Alt-Historiker’ Rolf
Bergmeier de term Phantom Karl om aan te geven hoe weinig contemporaine bronnen in verband met
Karei eventueel genoteerd kunnen worden en wat die dan waard zijn. In zijn bespreking van dit boek
{Zeitensprünge 2016, nr. 2) toont Heribert Illig zich ontevreden over deze publicatie, die overigens nauw
aansluit bij andere boeken van Bergmeier, zoals: Konstantin und die wilden Jahren des Christentums.
Die Legende vom ersten christlichen Kaisers{2010), Die Konstantinische Wende (2011) en Schatten
über Europa. Der Untergang der antiken Kulktur (2012). De wrevel en afwijzende reactie van Illig gaat
terug op enkele gezichtspunten. Bergemeier tilt erg zwaar aan de bronnen die met Karei de Grote te
maken hebben, maar dat doet hij juist niet als het om de opkomst van de islam gaat. Tegenover zijn zeer
kritische kijk op het ontstaan en de ontwikkeling van het christendom staat een opmerkelijk welwillende
houding ten aanzien van de islam. Bergmeier wijdt graag uit over de bloei van de wetenschappen in
islamitisch landen in en vanaf de vroege middeleeuwen. Het Westen had daarmee vergeleken lange tijd
een armzalige wetenschappelijke cultuur. Illig moet van deze tegenstelling niet veel hebben, al beaamt
hij natuurlijk de verdiensten van het Oosten op dit terrein. In hetzelfde nummer van Zeitensprünge komt
hij met een verslag van een uitgebreid onderzoek: ‘Das Fehlen richtiger Bibliotheken und zugehöriger
Raume vor 1350’. Van tientallen abdijen, kloosters en andere geestelijke instellingen, van universiteiten
en van particuliere instellingen en personen, van de Hofbibliotheek in Aken is hij het boekenbezit
nagegaan in een periode van 689 tot 1832. Het bezit voor het jaar 1000 is over het algemeen moeilijk in
kaart te brengen wegens het ontbreken en tot in de veertiende eeuw vaak een probleem wegens het
ontbreken van controleerbare gegevens. Fulda springt er rond 900 uit met 2000 banden. Maar in dezelfde
periode valt ook weinig overtuigends te melden van boekenbezit in islam-kringen. Bergmeier brengt
wel Karei als legende uitvoerig in beeld, noemt het zelfs Phantom Karl, maar gaat niet zover dat hij van
een Phantomzeit spreekt. Dit is in de ogen van Illig natuurlijk tegenstrijdig en inconsequent. Illig noemt
in de gebruikelijke jarentelling een twintigtal bibliotheken, dus hij neemt de jaartalen over zonder
fantoomtijd-correcties. Wellicht is het goed om hier te wijzen op de betekenis van dat woord
‘fantoomtijd’. Er bestaat natuurlijk geen tijd die geen tijd was: de tijd gaat altijd voort volgens de
kosmische evolutie. Er is volgens Illig wel tijd geconstrueerd (volgens zijn hypothese 297 jaren) en die
vulde zich met fantoomgeschiedenis. O f omgekeerd! er moest geschiedenis plaatsgevonden hebben, en
daar was nieuwe tijd voor nodig. Het invullen en uitvinden van die geschiedenis was niet alleen een
kwestie van mythe, legende en sage, maar kwam ook voort uit historische gebeurtenissen en
ontwikkelingen die in de ‘Realzeit’ plaatsvonden, dus voor en na de conventionele periode van 614 tot
911.
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Bericht van Karei (alias Carolus Fiktivus?)
A d Maas, Leende
Mij werd onlangs verteld dat Willibrord zich rechtstreeks in SEMafoor gewend heeft tot de leden van de
Studiekring Eerste Millennium. Nieuwelingen die hier arriveerden kwamen met dit opmerkelijke nieuws.
Voor mij was dat wel bijzonder omdat mijn vader (Pepijn) en opa (Karei) hem nog gekend hebben. Om
misverstanden te voorkomen: wij hebben nooit geweten dat we bijnamen hadden, dus in de volgorde van
de jaren: Martel, de Korte en de Grote (dat bleek ikzelf te zijn). Willibrord was achtereenvolgens bisschop
van Doomem, Antwerpen, Maastricht en Utrecht. Verder moet ik duidelijk maken dat ik alle informatie
van nieuwelingen verneem, mondelinge informatie dus, want de autoriteit gaat ervan uit dat lezen voor
ons (de Vagevuurlingen) tot onjuiste denkbeelden leidt. Alles van horen zeggen, maar ik sta er wel om
bekend dat ik goed kan luisteren.
Het hiernamaals omvat drie hoofdstructuren: de hemel, het vagevuur en de hel. Alle interpretaties van
deze structuren zijn verzinsels, weet ik nu. Mijn opa zei altijd: er is er geen een teruggekomen om te
vertellen hoe het er is. Nu ik hier een tijdje actief ben, kan ik wel betrouwbare info doorgeven over het
vagevuur. Niets met vuur te maken, maar een structuur waarin veel van hetzelfde steeds opnieuw moet.
Er komt bijvoorbeeld een decreet dat onze spullen uniform gekleurd moeten zijn, maar zo gauw je alles
groen geverfd hebt, blijkt dat dat blauw had moeten zijn. De autoriteit eist in een bepaalde ritmiek loyale
inspanningen en ogenblikkelijk zijn die bij iedere betrokkene bekend. De enorme technologische
vooruitgang op het terrein van de digitalisering hebben we hier achter de rug. Ook het supersnelle werd
hier toch ervaren als traag. En daarna werd dus de al oude idee gerealiseerd van een totale vergeestelijking
van de communicatie tussen de autoriteit en de zondaars. Elke zondaar weet meteen wat de autoriteit
wenst en eist. Een monnik heeft me een keer uitgelegd dat weten en geweten hier samenvallen. Wij horen
hier natuurlijk wel eens iets over de hel en de hemel. In de hel is alles zinloos, ook de straffen zijn volledig
zinloos als je het zinloze niet perfect uitvoert. In de hemel is alles zinvol, ook de sancties als je daaraan
twijfelt al of niet in het openbaar. Kortom, ik zit niet te springen op de komst van de dag des Oordeels.
Nu terzake: ikzelf, beter gezegd ikzelf als historisch probleem. Ik ben geboren op een bepaald moment en
op een bepaalde plaats, mij worden vele daden toegeschreven, en ik stierf op een bepaald moment, ergens
en ergens aan. Hierbij kan ik het laten want het is een volwaardige vita. Hoewel...met mij is er na mijn
overlijden oneindig veel meer gebeurd dan toen ik er nog was. Ik zal dat zo dadelijk zo nader toelichten.
Tegen de nieuwelingen zeg ik meestal: beperk je nu eens tot mijn echte tijd. Maar dan neemt de verwarring
onbespreekbare gedaanten aan. Want., wat is dan wel je echte tijd? Over de zaken die naar mijn mening
met mijn echte tijd te maken hebben, verneem ik de ene uitleg na de andere: niets staat vast, alles is
discutabel.
Dat ik ben geboren zal wel vaststaan, maar daar houdt de duidelijkheid ook wel mee op. Blijft overigens
staan dat ik erbij was, maar me er toch niets van herinner. In kan in jaar X geboren zijn maar ook 7 jaar
later. Jullie maken daar 742 en 749 van. Het zou me niet verwonderen, dat ik inderdaad voorechtelijk ben.
Mijn broer Karloman werd wel na de huwelijksvoltrekking van mijn vader en moeder geboren en liet ook
voortdurend merken hoe wettig hij was. Desondanks ging hij al vroeg dood. De dwerg Einhard noteerde:
“Ik vind het zinloos om te vertellen over Kareis geboorte, kindertijd en jonge jaren, omdat daarover tot nu
toe niets vastgelegd is en er niemand meer leeft die over die jaren uitsluitsel kan geven. Daarom heb ik
besloten om het onbekende weg te laten”. Pas toen ik net als Alexander ongeveer 20 was kwam ik aan de
macht (768), maar ik kan inderdaad ook 27 geweest zijn.
Ik herinner me dat Bertrada altijd ‘Pepijn! Pepijntje’ riep als ze me niet kon vinden. De familie is me
waarschijnlijk Kerel of Karei gaan noemen toen mijn broer Karloman (751 - 771) overleed, zal ik maar
zeggen. Mijn broer en ik waren beiden koning vanaf 768 en elkaar vijandig gezind. We hadden alle twee
een zoon Pepijn. Over de zoon van mijn broer hoorde ik nooit iets, over die van mij des te meer. Onze
zoon leefde van 770 tot 811. (Ik gebruik jullie jarentelling anders is het allemaal niet te volgen.) Ik was al
getrouwd met Himiltrude, maar helaas werd alom bekend dat ze niet de moeder was. Ik erkende de jongen
wel als zoon. Maar toen Hildegard en ik in 772 een wettige zoon kregen die we Karloman moesten noemen
werd Pepijn aangemerkt als bastaard. Toen hij later ging beseffen wat er gebeurd was brak een moeilijke
periode aan: hij woonde nog thuis. Hij was al een eindje in de 20 toen ik hem helaas naar het klooster in
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Prüm moest laten brengen. Karloman overleed ook te vroeg en daardoor werd onze Lowie (Lodewijk),
echt een brave jongen, mijn enige opvolger.
Hoe zag ik er uit? Ik zou het niet weten uit eigen ervaring, heel verschillend als ik in het water keek of
soms in een spiegel. Een abt zei eens tegen me dat ik weinig lichaamsbesef had, en dat blijkt te kloppen.
Ik moet afgaan op wat de dwerg Einhard over mijn verschijning fantaseert en over wat archeologen te
berde brengen. Als zoon van Pepijn de Korte wordt mij vaak een grote en zelfs abnormale lengte
toegekend. Bijvoorbeeld 7 maal 33,3 centimeter, dus 2 meter 33, volgens Einhard. Maar ook is 2,25 meter
berekend en 1,96 en 1,87 en de wiskundigen die aan mij toegeschreven knoken meetkundig onderzochten,
kwamen uit op 1 meter 82. In mijn herinnering zweeft rond dat Karloman mij uitschold voor ‘dikkop’
maar dat kenmerk heeft waarschijnlijk een zwak statistisch verband met lichaamslengte. Dezelfde Einhard
schrijft dat ik een ronde kop had, met levendige ogen en een neus die wat aan de lange kant was. En ook
dat ik wat dikbuikig was met een korte stevige nek. De rondzwervende afbeeldingen doen mij niks. Ik kan
het allemaal niet serieus nemen, mijn graf is nooit gevonden (het optreden van Otto III en Frederik met
de rode sik was natuurlijk politiek toneel) en in het hiernamaals ben ik alleen mijn ziel (met een alerte
geest). Sorry, ik heb op dit punt nog wel iets: ik heb juist een existentiële hekel aan een machtig en
imposant voorkomen, doodgewoon vanwege het feit dat ik als Goliath-figuur teveel risico loop Karei is
niet gek.
Over mijn relaties met mijn vrouwen, namelijk: Himiltrude, Desiderata, Luitgarde en Madelgarde,
Gerswinde, Regina en Adelinde en die met mijn kinderen Pepijn de Gebochelde (770 - 811), Karei de
Jongere (772/773 - 811), Adalhaid/Adalais (773/774 - 774), Rotrudis (ca. 775 - 6 juni 810), Karloman
(777 - 8 juli 810), Hludowic/Lodewijk de Vrome (778 - 840), Lotharius T (795-855), Pepijn I (838),
Rotrude (± 800-?), Bertha (?), Hildegarde (± 802/804 - 857), Lodewijk II (t 876), Karei II (875 - 877),
Gisela (ca. 820 - 874), Lotharius (778 - 779), Bertha (779/780 - 828), Gisela (voor mei 781 - na 800),
Hildegard (na 8 juni 782 - tussen 1 en 8 juni 783), Theodrada (ca. 785 - 844/853, Hiltrude (ca 787 - na
800), Hruodhaid (ca. 787 - na 800), Ruothild (852), Adalthrude, Drogo (801 - 855), Hugo (802/806 - 844),
en Theoderich (807 - na 818) kan ik alleen maar zeggen dat het overdreven is om te poneren dat iedereen
in de westerse wereld van mij afstamt. Ik hoop van harte dat veel genealogie wat mij betreft faalt. Nou ja,
vrouwen heb ik altijd optimaal interessant gevonden, maar steeds werd ik bevestigd in mijn visie dat
vrouwen een paradox zijn: ze hebben bepaalde eigenschappen maar die hebben ze ook weer niet. Ik laat
dat thema liever rusten. Onbekend terrein, begin ik niet aan, zou Einhard zeggen.
Aan mij toegekende prestaties kan ik maar moeilijk verzwijgen. Ik vocht tegen Aquitaniërs, Longobarden,
Saksen, Benevaters, Moren, Spanjaarden, Basken, Bretonnen, Beierenaren, Slaven, Wilten, Awaren,
Bohemers, Linonen en Denen/Noormannen. In de herinneringen aan die tochten werden het woord 'dozijn’
vaak vernissend met ‘duizend’. 120 ruiters werden zo 10.000 manschappen. Dat soort vergissingen
maakten de lengte van mijn tochten natuurlijk belachelijk.
Ik schijn ook goede externe betrekkingen gehad te hebben: met allerlei leiders uit de Europese unie, maar
ook met de paus, de Perzisch koning Aron en met de moslim Kalief Harin al-Raschid. Ik was ook erg goed
in wet- en regelgeving, al heb er zelf nooit één geschreven of gelezen, terwijl mij ook uitzonderlijke
bouwkundige prestaties worden toegekend. De kerk in Aken, de paleizen in Ingelheim en Nijmegen en de
brug bij Mainz. Helaas, nooit werd er iets daarvan teruggevonden. Neem Aken: geen enkele
archeologische bevestiging van wat er allemaal op schrift is gezet. Ik bestrijd natuurlijk niet dat vooral de
midden-koepel een verbazingwekkend vernuftige constructie is, maar dan wel een uit latere tijd. Weinig
mensen hebben in de gaten dat Einhard een functie had waarin hij verantwoordelijk was voor
bouwkundige ondernemingen. Dat gebeurde vaak: de keizer of koning de hemel in prijzen, maar eigenlijk
indirecte lofprijzing van zichzelf. Het omgekeerde gebeurde nog veel meer: ik beging een fout, en mijn
ijverige dienaren constateerden dat ik valselijk was misleid en degene die dat gedan had werd vervolgens
tot monnik geschoren o f algeheel onthoofd.
Ik heb zelf het grondgevoel dat ik een Belg ben, en dat ik dus in Herstal ter wereld kwam, maar ook kan
overtuigend aangetoond worden dat het Aken (of Asques, volgens Rinus) was, of Bertradaburg (bij Prüm),
Gauting, Ingelheim, Jupille, Karlsberg (Warmtal), Karlstadt (am Main), Luik, Oberzeismering (aan de
Würmsee), Quierzy, Saint-Denis en Worms. Ze proberen van mij waarschijnlijk een Franzoos of een
Duitser te maken, logisch na al dat gedoe om Lotharingen. Maar nu komt wel mijn grootste probleem: ik
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zou er namelijk helemaal niet geweest zijn. Dat beweert nu al meer dan 25 jaar de groep Zeitensprünge in
Duitsland en onlangs hoorde ik dat een zekere Lavigne die theorie navertelt in een boek dat volgens
Goropius Becanus in de oudste taal ter wereld is geschreven. ‘I am, I said’, zong Neil Diamond, maar ik
aarzel. Nog erger maakte het die Descartes met zijn ‘Cogito ergo sum’. Ik dacht dus ik was. Ik ben
minstens een hypothese, denk ik nogal eens. Het klinkt misschien vreemd, maar naarmate ik langer
zinloosheden verricht, heb ik al doende veel tijd om te piekeren. Ik voel me steeds veiliger bij die optie:
ik, Karei, ben een hypothese. God zij geprezen.
Het maakt me niet veel uit, maar toch heb ik de wens dat er transparant onderzoek verricht wordt naar mij.
Ik ben gestorven aan longontsteking en ik had heel wat jaren chronische jichtpijn gehad (gelukkig tijdelijk
verlicht na bezoeken aan Saint Amand), maar verder heb ik fysiek nooit iets gemarkeerd, Psychisch
(‘spichisch’ zei mijn moeder altijd) echter wel: elk jaar versleet ik wel een coach die met me zocht naar
mijn identiteit. Zelfs toen ik de kroon op mijn kop gedrukt kreeg, dacht ik: wie ben ik eigenlijk? Identiteit
niet gevonden en die coaches natuurlijk ook niet betaald. Hoewel er op papier zoveel over mij ‘bekend ’is
(lijkt te zijn?) is er van mij persoonlijk nooit iets teruggevonden. Dat verhaal van Otto en dat van
Barbarossa (beiden wel zeker in de hemel) zijn natuurlijk allemaal bedrog. Dat zou wel eens kunnen
kloppen. Als ik weer een uitrust van een totaal zinloze activiteit, dan denk ik wel eens.. .Nee, laat ik het
wat breder uitleggen: de kerk geeft duidelijk aan dat een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Ik ben nu
ziel (met geest). Het lijkt erop dat ik dat altijd al was. Dat zou ook verklaren de overmatige belangstelling
voor het gebruik van mijn persoon: mijn ziel was bruikbaar voor de bezieling die ze nodig hadden.
Bruikbaar, zeg maar gerust noodzakelijk. Iemand van SEMafoor heeft geschreven dat ik een compositie
ben. Daar voel ik me ook wel bij thuis. Een hypothese m.b.t. een compositie dat transparant onderzoek
zal wel een probleem zijn. Wel wat hoog gegrepen voor de huidige mensheid. Onze Creator liet van
zichzelf vanuit een braambos schrijven: ik ben die er altijd is. Ik breng het terecht niet verder dan: ik ben
helaas wie ik steeds word. Ik ben wat er voortdurend van mij gemaakt wordt. Ik verzoek u dus om u in te
spannen dat ik meer verankerd raak in de eeuwigheid.

SEMafoortjes
MIDDELEEUWS KASTEEL BOUWEN

CATASTROFES EN HUN GEVOLGEN

Hoe moet het zijn geweest om in de middeleeuwen
een kasteel te bouwen? In plaats van er door
opgravingen achter te komen, besloten archeologen in
Frankrijk in 1997 het zelf te proberen: geheel in
middeleeuwse
stijl.
Omgekeerde
archeologie
eigenlijk - en dat levert achttien jaar later fraaie
beelden op, onder meer via drones. In 1997 werd het
megaproject Guédelon in de Franse bossen van
Bourgondië gestart. De locatie is niet toevallig
gekozen; in de buurt is een steengroeve en hout uit het
bos wordt gebruikt bij de bouw. Alleen traditionele
bouwtechnieken die in de 13 de eeuw ook al
bestonden, worden gebruikt. Rotsblokken worden
met de hand tot stenen gebeiteld en van boomstronken
worden steigers en werktuigen gemaakt. Michel
Guyot, zelf van lagere adel, startte de bouw. Hij bezit
een kasteel even verderop. Het kasteel van Guédelon
wordt gebouwd met de bouwtekeningen van Guyots
kasteel. Het doel was oorspronkelijk om onderzoek te
doen naar de bouwmethoden van die tijd, door ze zelf
na te doen. In het begin van de bouw werd het project
afgedaan als gekkenwerk, maar na 2,5 miljoen euro
subsidie van de EU werd het project ineens serieus
genomen.

In 2000 publiceerde David Keys zijn boek
Catastrophe: An investigation into the Origins o f the
Modern World waarin hij betoogt dat in 535-536 n.
Chr. een gigantische vulkaanuitbarsting in Indonesië
(met maandenlange verduistering van de zon) het
einde markeert van de oude wereld en het begin van
de middeleeuwen en de islam. In bepaalde publicaties
werd gewezen op de overeenkomst met de theorie van
Velikovski dat een grote komeet de aarde circa 1500
v.Chr. uit balans bracht.
Rampen met uiteraard
omvangrijke gevolgen:
klimaatveranderingen, overstromingen, woestijn
vorming, ziekten, hongersnood, volksverhuizingen,
machtsstrijd en oorlogen. Zie ook: Brian Flagan,
Floods, Famins and Emperors: El Nino and the Fate
o f Civilizations (1999).
Wat onze tijd betreft: de door Carl Sagan voorspelde
gevolgen van een nucleaire winter en van de
oliebranden
in Irak zijn -z o lijkt het - niet
uitgekomen. De gevolgen van het sinds 50 jaar stijgen
van de gemiddelde temperatuur op aarde kondigt
grote problemen aan, zeker als ‘de mens’ niet de grote
veroorzaker daarvan zou zijn.
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Waar stichtte Karei de Eenvoudige het graafschap Holland?
Pladelia Villa: Bladel-N etersel o f een plaats niet ver van Soissons?
Twee recente zaken vroegen weer aandacht voor de kwestie waar Karei de
Eenvoudige in 922 o f 923 een schenking aan Egmond deed waardoor het
graafschap Holland gesticht kon worden. In Bladel-Netersel werd op een
belangrijke plaats archeologisch onderzoek verricht en Kees Nieuwenhuijsen (in
2011 spreker op een SEM-symposium over: Vroegmiddeleeuwse wetgeving. De
geografie van de Lex Frisionem) kwam met twee publicaties waarin Pladelia Villa
ter sprake kwam.

Archeologisch onderzoek
Een archeologische aanwijzing voor Pladelia Villa zou kunnen zijn het vinden
van een gebouw dat rond 900 gedateerd kan worden. Het dorp Netersel bij Bladel
heeft een Carolus Simplex-plein en dat getuigt van een zekere hoop op een
roemrijk verleden. Netersel wordt in 1219 voor het eerste genoemd en behoorde
tot het ridderlijke familie Volcart. Wouter Volcart deed in 1295 afstand van
Netersel (in de parochie van Bladel) ten behoeve van de Hertog van Brabant, en
die verkocht het dorp cicrcal340 aan de abdij van Postel. De archivaris van deze
Abdij, Ignatius Welvaarts, verdiepte zich 550 jaar later graag in het verleden van
Bladel en Netersel: het Pladelia Villa van Karei de Eenvoudige.
Aangestoken door de mogelijkheid van Pladelia Villa in Netersel was J.H.
Holwerda in 1924 actief om dat gebouw op te sporen en kwam hij uit bij een
verdwenen stenen huis o f kasteel in Netersel (i). Holwerda was een museumarcheoloog , namelijk bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij vond
graag wat hij vanuit historische bronnen dacht te weten. Dat hij een erudiet
persoon was die goed kon schrijven, noteer ik er graag even bij. Maar zijn neiging
vanuit vooroordelen te werken en zaken onjuist voor te stellen leidde tot pijnlijke
misvattingen, zoals onder meer aangetoond is door archeoloog Leo Verhart.
Holwerda’s vader was directeur van het RMO en hij werd na de nodige
strubbelingen ook in die positie benoemd. Een duidelijk geval van nepotisme.
Fouten bij de opgraving van Arentsburg leidden tot een zwaar conflict met
archeoloog Albert Egges van Giffen, die juist archeologisch onderzoek een
zelfstandige positie wilde geven. Holwerda kwam in Netersel geen Pladelia Villa
tegen, wel een stenen huis / kasteel (van de familie Volcart?) uit de 13e eeuw.

r

Dr. J.H. H olwerda

In Bladel werd sinds 1986 enig archeologisch onderzoek verricht aan het Pastoor
Daniëlspad. Daarbij trof men grondsporen aan van drie houten huizen en twee
schuurtjes, waarschijnlijk van rond 1100, en enkele waterputten die scherven
bevatten van voorwerpen die van oudere datum waren. Dat er in de tiende eeuw
(houten) bewoning ter plaatse was, lijkt vast te staan, en dat ondersteunde de
mogelijkheid van een Pladella Villa in Bladel. Nico Roymans bracht in zijn studie
Op zoek naar Pladella Villa (2 ) naar voren dat de villa (een versterkte boerderij)
waarschijnlijk daar in de buurt gestaan kan hebben. Een mogelijkheid, niet meer
en niet minder.

Prof. Dr. Nico Roym ans

In september-oktober 2018 zijn in Netersel bij een opgraving sporen gevonden
van de oude Kapelhoeve o f Groote Hoeve, die tot 1648 toebehoorde aan de abdij
van Postel (3). Deze hoeve hoorde al vanaf de 14e eeuw bij het naast gelegen
burchtterrein met Stenen Huys en kapel. Het Stenen Huys lag ten zuidwesten van
de kapel. Dit omgrachte gebied is de kern van het middeleeuwse Netersel. De
langgevelboerderij die hier tot voor kort stond en dateerde uit 1956 was precies
gesitueerd op de oudere bebouwing die op de kaart van 1832 zichtbaar is en die
deel uitmaakte van de Kapelhoeve. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat
direct onder de betonvloeren van de gesloopte boerderij uit 1956 nog volop oude
funderingsmuren, kelders en mest- putten aanwezig waren. De veelvuldig
hergebruikte oude stenen in de funderingen dateren zeker tot in de 17e eeuw.
Opvallend is de diepte van de funderingen die soms wel tot een meter reikte. Er
werd bij één van de funderingsmuren van een boerderij een aanzet van een
spaarboog gevonden, een bouwwijze die je eigenlijk alleen bij kastelen en
vestingwerken tegenkomt. Ook het nieuwe onderzoek opent geen perspectief op
Pladelia Villa.
Er zijn Bladel en Netersel tot nu toe geen bouwsporen gevonden die te dateren
zijn in de vroege Middeleeuwen en wel in de archeologisch meest duistere
periode, namelijk de tijd van de Karolingische dynastie waartoe ook Karei de
Eenvoudige hoorde. Het vinden van zo’n locatie zou natuurlijk nog geen bewijs
zijn voor de aanwezigheid van Karei de Eenvoudige (4), maar laat open dat er
een mogelijkheid is. Van de idee dat er in de tiende eeuw al een stenen gebouw in
Bladel o f omgeving gestaan zou hebben, moeten we vooralsnog (?) afstand nemen.
//O

Historisch onderzoek
Viel er archeologisch gezien hierdoor een historisch luchtkasteel in duigen?
Enkele belangrijke historici hadden zich immers intensief met deze zaak bezig
gehouden, en aangenomen en verdedigd dat Netersel het oude Pladella Villa was.
We kunnen noemen Floris Prims, stadsarchivaris van Antwerpen en de Norbertijn
Ignatius Welvaarts, archivaris van de abdij van Postel die in de jaren voor 1890
een Geschiedenis van Bladel en Netersel (5) schreef. Kroniekdichters als Jacob
van Maerlant en Melis Stoke hadden Pladella Villa al aan Bladel gekoppeld , en
Netersel ligt daar tenslotte vlakbij. Erg bekend is de volgende passage uit de
Rijmchronijk v an Melis Stoke ( circa 1200):
Ghegeven in ons heren jaer
Achte hondert ende daernaer
D riwerf twintich ende drie mede
Tote Bladele tere stede
Dat een dorp is ende so heet
Neghen daghe als ment weet
Voor middezomer sinte Jans dach
Als sine gheboernesse lach.
Een foute datering van Melis Stoke; zo dadelijk licht ik die toe.
Ignatius Welvaarts schreef een aparte brochure over De Huizinge der Frankische
Vorsten te Netersel onder Bladel (6). Dr. August Snieders publiceerde in 1881
zijn historische roman Villa Pladelle, de Giftbrief van ’t ja a r 922 (7). Met zijn
vlotte pen en in zijn romantische stijl vertelt hij over de strijd tussen de burchten
Grimma Hema en de koninklijke burcht van Netersel. Grimma Hema was
Vikingen-bezit en in Netersel waren de Franken gevestigd. De strijd begint in 922
als Karei de Eenvoudige Pladele in Netersel bezoekt. De heidense Vikingen
hebben een kind geschaakt van de eigenaren van de Neterselse villa. Grimma
Hema (te zoeken richting Hulsel) wordt dan door de Franken in brand gestoken
en hun hoofdman Hark vermoord. Maar driejaren later komt de wraakoefening:
de Frank Hagene, de eigenaar van de Neterselse burcht, ontsnapt daarbij aan de
dood door het optreden van een monnik en een priester. De katholieke kerk
voelde niets voor ‘oog om oog, tand om tand’, laat Snieders op deze wijze weten.
Karei de Eenvoudige werd overigens in 923 van de troon gestoten en hij overleed
in 927 (4).
H. Camps heeft in zijn Oorkondenboek van Noord-Brabant (8) ook een oorkonde
opgenomen die hij met Bladel in verband bracht. Het is een (Echtemachs afschrift
van een) oorkonde die uit 922 zou stammen en waarin staat dat Karei de
Eenvoudige Diederik, de graaf van Holland, gronden en goederen schenkt. Plaats
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vabn uitgifte: Pladelia Villa, door Camps opgevat als Bladel. De toewijzing van
Camps is minstens door vier onderzoekers bestreden: Gottffied Wilhelm von
Leibnitz (1703), Balthasar Huydecoper (circa 1740), Albert Delahaye (1960) en
Kees Nieuwenhuijsen (2016 en 2018).
Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1646-1716)
Rond het jaar 1700 noteerde de beroemde filosoof-wiskundige Gottfried Wilhelm
von Leibnitz (9) dat Karei de Eenvoudige de schenkingsakte alleen maar getekend
kon hebben vlak na de door hem verloren slag bij Soissons, namelijk op 23 juni
923, e n
niet ver van Soissons. Het betreft een stuk waarin Leibnitz de
jurische en morele juistheid van de expeditie van Karei de Eenvoudige bespreekt.

Prof. Dr. G.W. Leibnitz
Balthasar Huydecoper 1695-1778
Letterkundige Huydecoper (io) was ook tot dit inzicht gekomen door zijn
bezorging van het werk van Melis Stoke in 1772. Hij zocht Bladoldi villa in het
dorpje Bienville vlak bij Compiegne, op de westelijke oever van de Oise, circa 35
km van Soissons o f op een plaats in Noord-West-Frankrijk, namelijk een plaats
Bladoldi Villa in het land van Beauvais, een plaats de ook genoemd wordt in een
oorkonde van Karei de Kale. Dominee Stephanus Hanewinkel citeerde
Huydecopers bevinding in 1799 in zijn Reize door de Majorij (ii).
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Dr. B. H uydecoper

Ds. Stephanus H anew inkel

Albert Delahaye 1915-198 7
Albert Delahaye hield 50 jaar geleden staande dat het Pladella Villa uit de
oorkonde van Karei de Eenvoudige, koning van West-Francia ( = ongeveer

Frankrijk) niet ons Bladel was maar een verschrijving van Bladolda Villa dat de
plaats Blacourt in de regio Oise is (12). Melis Stoke en Camps hielden het op
Bladel maar Leibnitz, Huydecoper en Delahaye op een plaats in Noord-Frankrijk.
O f zitten beide partijen er naast? Delahaye gaat er overigens vanuit dat de
betreffende oorkonde vals is, omdat in zijn visie op de geschiedenis van de vroege
Middeleeuwen een Nederlands Pladelia Villa (Bladel-Netersel) onmogelijk is.

Albert D elahaye

Kees Nieuwenhuijs
En nog recenter is het een ontdekking van Kees Nieuwenhuijsen. In zijn boek
Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap: 900-1100
uit 2016 (13) beschrijft hij in de passage over De oorkonde van 15 juni 923 Bladel
in 922 kan niet juist, omdat Karei toen in Noord-Frankrijk vocht en de te
overbruggen afstand naar Bladel veel te groot was, een onmogelijkheid.
Nieuwenhuijsen volgt Leibnitz die aangaf dat het tekenen van de akte plaats vond
pal na de slag bij Soissons op 15 juni 923. En dat de plaats van handeling niet ver
van Soissons gezocht worden. Nieuwenhuijs vatte zijn visie bondig samen in
Holland. Historisch Tijdschrift (14) 2018 nr. 4 ,p. 217-227): Het ontstaan van het
graafschap Holland. Twee oude bronnen opnieuw bezien.

Karei de Een-voudlge
Karei hoort thuis in de Karolingische dynastie; zijn voorgangers waren: Karei
Martel (715-741), Pepijn de Korte (741-768), Karei de Grote (768- 814),

Lodewijk de Vrome (813- 840), Karei de Kale (875- 877), Lodewijk de Stamelaar
(877- 879) en Karei de Eenvoudige (893- 923). De dynastie eindigde in 987 (15)..
Karei valt wel buiten de door de groep Zeitensprünge (Heribert Illig)
voorgestelde periode van mythische geschiedenis, dat isvoomamelijk de periode
van circa 620 tot circa 910. Dit vanwege de discrepantie tussen historische
bronnen en archeologische vondsten en bevindingen . Volgens Heinsohn (4) is er
geen enkele verschil tussen de afbeeldingen en het taalgebruik op de munten die
aan Karei de Grote, Karei de Kale en Karei de Eenvoudige toegeschreven worden.
Het is volgens hem veel aannemelijker om Karei de Een-voudige te zien Karei de
Enige.

Prof. Dr. Dr. G unnar H einsohn

De schenkingsoorkonde wordt gedateerd in 921, 922 en 923. 921 zal wel een
vergissing zijn van Gerrit Beex (16) en voor 923 kiezen Lebnitz en
Nieuwenhuijsen , het jaar van de slag bij Soissons. Maar er is een probleem. De
echte oorkonden-deskundigen kiezen voor 922. Dat is na te lezen in oorkonde nr.
20 bij H. Camps (8) die verwijst naar oorkonde nr. 28 in Het Oorkondenboek van
Holland en Zeeland tot 1299 van A.C.F. Koch (17). Dit gegeven maant toch tot
voorzichtigheid.
De kans dat niet Bladel maar een locatie in Frankrijk aangewezen moet worden
acht ik groot, maar enige terughoudendheid lijkt me wel gerechtvaardigd. Ik (18)
stel dan ook voor dat we de straatnaamborden van het Carolus Simplexplein in
Netersel niet gaan verwijderen in het kader van de beweging ‘Geschiedenis die
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we niet meer willen hebben’. De gemeente Bladel met zijn weldoordachte
Erfgoedverordening van 2017 zal zeker de nodige omzichtigheid in acht nemen.

Carolus Simplex

922 j u n i 15 Bladel: Enkele citaten uit de toelichting__________________________________
K oning Karei III schenkt, op voorspraak van graaf Hagano, aan D iederik I de kerk
van Egm ond m et alle toebehoren van Swithardeshaga t o t F o r t r a p a e n K i n n e m .
Origineel niet voorhanden; er zijn een aantal A fschriften en Drukken.
D it is de tw eede van vier koningsoorkonden die door de graaf van H olland in bew aring waren
gegeven aan de abdij van Egmond. Lange tijd is zij beschouwd als de oudste van de vier. De
aanleiding hiervoor lag in het feit,dat het origineel van deze oorkonde geen incam atiejaar
behelsde, hetgeen trouw ens bij m inder plechtige oorkonden van de W estfrankische koning
Karei de Eenvoudige regel was. D it had op een gegeven ogenblik tot gevolg, dat m en deze
oorkonde, in plaats van aan K arei III de Eenvoudige, toeschreef aan K arei II de Kale. Op zoek
naar het precieze jaartal der oorkonde liet m en zich toen verder vooral leiden door de gegeven
indictie. Zo kw am m en terecht bij 863, een jaartal dat wij voor het eerst aantreffen in een i2eeeuwse m arginale aantekening in het handschrift van d e A n n a l e s E g m u n d e n s e s .
Op een bepaald m om ent, in o f om trent de 12e eeuw, heeft een afschrijver dit jaartal tijdens
het kopiëren o f naderhand in de tekst geschoven. Alle nog voorhanden afschriften vertonen
deze interpolatie, de kerk van Egmond. De oorspronkelijke oorkonde zou deze kerk niet
hebben genoemd: .Om bij dit laatste te beginnen: het is veeleer een feit, dat de abdij van
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Egm ond tot in de 2e helft der 12e eeuw bew aarplaats was van de oorkonden die de graaf van
Holland verw ierf, zodat de aanw ezigheid van de onderhavige oorkonde in de abdij van
Egm ond alleen al zo te verklaren is. Er m oeten wel dwingende redenen zijn om te
veronderstellen, dat de m onniken van Egm ond aan de inhoud van de hun toevertrouw de
grafelijke oorkonden w ezenlijke w ijzigingen hebben aangebracht. En die zie ik ook t.a.v. deze
oorkonde beslist niet.
Ik onderscheid daarom in de overgeleverde tekst van deze oorkonde slechts één interpolatie:
het incam atiejaar 863. De kern z e lf van de oorkonde, d.w.z. de gift van de kerk van Egm ond
m et haar bezittingen voorzover gelegen binnen bepaalde grenzen, past geheel in de politiek der
laatste W estfrankische K arolingers t.a.v. de graven en de kerkelijke goederen in hun rijk.
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Heribert Illig: Fomenko's geschiedschrijving is bedrog
A d Maas, Leende
In Zeitensprünge van april 2010 heeft Heribert Illig het werk van Fomenko weer besproken, deze keer om
dat er nu in de Fomenko-kring meer aandacht besteed zou zijn aan (de waardeloosheid van) archeologisch
onderzoek. Oriëntatiepunt is Pompeii. Over deze kwestie werd ook in SEMafoor al het nodige gepubliceerd.
De discussie begon in SEMafoor van februari 2008. Henk Feikema publiceerde een artikel Pompeii en de
Lage Landen, en in hetzelfde nummer reageerden daar Joep Rozemeyer (Pompeii en de Renaissance) en
Ruud van Veen (De nieuwe chronologie) op. In SEMafoor van mei 2008 volgde een weerwoord van Feike
ma (Reactie op artikel De nieuwe Chronologie) en in het daaropvolgende nummer trok Jeff van Hout van
leer met zijn artikel Fomenkologie, pseudowetenschap en sprak Joep Rozemeyer namens Conrad Peutinger
zijn ongenoegen uit (Peutinger is boos). In het boek De Peutinger-kaart en de Lage Landen werd een inge
kort hoofdstuk van Henk Feikema opgenomen: De authenticiteit van de Peutinger-kaart.
Naar aanleiding van een artikel van Ad Maas met daarin een terughoudende benadering van Fomenko,
kwam Henk Feikema in SEMafoor van mei 2010 met een artikel Geen bedachte, maar verschoven geschie
denis. Hij beschrijft daarin de methoden die Fomenko hanteert, namelijk: 1. analyse van de wetenschappe
lijke en technologische ontwikkeling van de mensheid, 2. analyse van technologieën, 3. analyse van astro
nomische verschijnselen, 4. wiskundige analyses, 5. analyse van kunstwerken, 6. analyse van literaire wer
ken, 7. taalkundige analyse van literaire bronnen, 8. analyse van geografische kaarten en 9. psychoanalyse
van de geschiedenis. Van deze methoden zegt Maas dat ze allerlei resultaten kunnen opleveren maar of ze
de door Fomenko geopperde nieuwe chronologie wettigen is een andere vraag. Een aantal van deze metho
den heeft te maken met archeologisch onderzoek. Voor het archeologisch onderzoek is er weinig directe
aandacht en zeker geen positieve waardering. Onder meer op basis van het werk van A. Tjoerin wordt ge
steld dat de dateringsmethoden in de archeologie niet deugen. Archeologie blijft onmiskenbaar een belang
rijke discipline voor historisch onderzoek, maar ze moet op het punt van dateringen, volgens onder meer
Tjoerin en Fomenko, totaal herzien worden.
Illig is opnieuw geactiveerd om met Fomenko's opvattingen bezig te zijn door het onderzoek van Andreas
Tschurilow, dat onder meer gericht is op de archeologie van Pompeii. Illig zet uitvoerig uiteen dat archeolo
gische bevindingen ten onrechte als 'unlimited subjectivism' terzijde worden gezet. Hij behandelt onder
meer de volgende voorbeelden van de wijze waarop Fomenko- bestudering van archeologisch onderzoek tot
ziens inziens dwaze en onaanvaardbare 'conclusies' komt:
- het bekende verhaal van Jacobo Sanarazo dat hij rond 1500 Pompeii gezien heeft als een stad 'unberührt
von den Jahrhunderte' zou kloppen
- Pompeii zou pas in 1631 door een uitbraak van de Vesuvius (geheel) bedekt zijn
- De keizers Nero en Valens zijn dezelfde persoon, maar conventioneel is er wel drie eeuwen verschil
- Het mozaïek van de Alexander-slag en de Drie Gratiën zijn Renaissancewerken
- Christelijke symbolen in Pompeii duiden op de onmogelijkheid van een ondergang in 79 n.Chr.
- De situaties in verband met het Kanaal van Fontana dat door Pompeii liep (tot 1960 in bedrijf) en die
zouden bewijzen dat Pompeii in 1631 ten onder ging
- Bepaalde medische instrumenten zouden niet bestaan kunnen hebben in het begin van het eerste millen
nium n.Chr.
Illig noemt in deze en andere gevallen in Fomenko's 'argumentatie' scheef, vals en bewust misleidend. Hij
constateert op een gegeven moment het volgende: "Das ist derart klaglich argumentiert, dass man sich als
Rezensent für den Urheber schamt". Ook interessant is zijn uitspraak dat Fomenko in 1994 de Nederlandse
Kluwer Academie Publishers voor zijn werk kon winnen. Het is overduidelijk dat Illig het werk van Fomen
ko en diens volgelingen (onder meer de in 2009 overleden Eugen Gabowitsch) een vernedering vindt van de
chronologiestudic en -kritiek. Hij geeft ook aan dat Fomenko-denkers als Herwig Bratz, Ulrich Franz, Christoph Marx, Christoph Pfister, Ilya Ullrich en Uwe Topper geen toegang kregen en krijgen tot Zeitensprünge.
Deze mensen bezorgen de chronologiestudie een slechte dienst. Mensen als Fomenko en Tschurilow willen
het Romeinse rijk 'ersatzlos pulverisieren', beter gezegd: 1700 jaren laten verdwijnen. En daarvan zegt hij:
"Das mag für Russen, deren Hauptstadt St. Petersburg erst 1703 gegründet worden ist, ein Ziel sein."

38

SEMafoor jaargang 11 nr. 4, november 2010

De opvattingen van Christoph Pfister illustreren de literair-statistische werkwijze van Fomenko maar hij
gaat nog een stap verder. Volgens hem is alle historie voor circa 1720 reconstructie en interpretatie. Als
vroegere geschiedeniscritici in verband met zijn visie noemt hij: Edward Johnson, Robert Baldauf, Gustav
Friederichs en Wilhelm Rammeier en natuurlijk N. Morozov en A. Fomenko. Van Heribert Illig zegt hij het
volgende: "In einem missglückten Ansatz versuchte Heribert Illig die Karolingerzeit und mit ihr 300 Jahre
mittelalterlicher Geschichte als fiktiv zu entlarven". Merkwaardig: als de tijd voor 1720 een onbetrouwbaar
mengsel van mythe en historie is, waarom zou dan een stukje fantoomtijd van drie eeuwen niet kunnen?
Verder noemt hij in positieve zin Uwe Topper, Christian Bloess en Hans -Ulrich Nietmitz, Eugen Gabowitsch en Herwig BrStz. Herwig Bratz heb ik een aantal jaren geleden ontmoet in Erfuhrt en met hem ge
sproken over het ontstaan en uitgroeien van middeleeuwse steden, volgens het patroon van dierenfiguren.
Een beginnende stad had vaak het symbool van een dier, en dat was terug te zien in de belangrijkste bouw
werken en het (oorspronkelijk) stratenpatroon. Ik zocht voor hem materiaal bij elkaar over de geschiedenis
van de stad 's-Hertogenbosch: vooral plattegronden en geografische kaarten. Wat zou het mooi zijn om daar
in het patroon van een zwaan te kunnen zien (Jeroen Bosch: de Zwanenbroederschap) maar ik kon zoiets
niet ontdekken in het materiaal dat ik bijeengaarde. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat BrStz de ideeën
van Pfister, zoals deze ze presenteert, onderschrijft. Pfister komt conform de werkwijze van Fomenko met
lange lijsten van parallellen in de ons overgeleverde geschiedschrijving. Ik denk dat zich hier een kloof in
het denken voor dóet. Kennelijk ziet de Fomenko-groep parallelliteit als identiteit, terwijl ik er niet meer in
zie dan toeval en vooral ook navolging. Ik geef hier enkele voorbeelden die te maken hebben met het eerste
millennium:
Julius Caesar
Alarik in de rivier Busento begraven
Justinianus laat Carthago veroveren (535 n.Chr.)
Augustinus schrift Adversus Jueaos
330 n.Chr.: Constantijn de Grote trekt Constantinopel binnen (= Nieuw -Rome)

Jezus Christus
Frederik Barbarossa verdrinkt in de Saleph
Karei V laat Carthago veroveren (1535 n.Chr.)
Luther schrijft Vermahnurtg wider die Juden
630 n.Chr.: Heraklius trekt Jeruzalem binnen (= het
hemelse Rome)

Parallellen in zekere zijn, zou je kunnen zeggen, maar wat tonen ze nu werkelijk aan? Veel ervan hebben
een gezocht en gekunsteld karakter. Het is meer blind parallelliseren dan inhoudelijke gelijkenissen onder
bouwen. Veel ongeloofwaardigheid dus.
Illig komt op voor de inbreng en verdiensten van de archeologie. De archeologie is 'datierungsfthig', zegt hij
nadrukkelijk, al zijn er wel degelijk dateringsproblemen (zoals in het eerste millennium n.Chr.) maar die
laten zich verantwoord wetenschappelijk onderzoeken, althans door mensen die daarvoor willen kiezen. Hij
wil niet mee doen aan de 'alles is bedrog'-geschiedschrijving.
Vanzelfsprekend kan men het werk van Fomenko zien als ideologisch indoctrinatie. Een communistisch,
antikapitalistisch en antikatholiek wereldbeeld zal ongetwijfeld een bepaalde rol spelen, maar het lijkt er ook
wel erg op dat de Fomenko-school in beslag genomen is door een ver uitgebouwd systeem van statistische
(wiskundige) toepassingen. Misschien is de term 'verblind door wetenschap' beter dan de term die Jeff van
Hout gebruikt (pseudowetenschap). In een empiristische wetenschapsopvatting komt men vaak het volgende
tegen: de bewerking van de data klopt, maar over de aannamen kan men vele vragen stellen.
De resultaten van de Fomenko-onderzoekslijn kunnen wel de kijk op bepaalde zaken veranderen en tot ont
dekkingen leiden, maar naar mijn mening toon je er niet mee aan dat alles van voor 1600 (laat staan 1720)
historische mythologie is. Ik denk dat het juist is om terughoudendheid te betrachten ten aanzien van het
werk uit de Fomenko-school, maar de deur ervoor dichtgooien is niet nodig en wenselijk.

Vergeten land
In een discussie in het Historisch-Geografisch Tijdschrift (2010, nr. 2) over zijn proefschrift Vergeten land; ontgin
ning, bewoning en waterbeheer in de West-Nederlandse veengebieden (800-1350) zegt Chris de Bont het volgende:
“Dit bronnenmanco is symptomatisch voor de ontginningsperiode van de meeste veengebieden in laag-Nederland. In
mijn proefschrift komt regelmatig naar voren dat er vaak moeilijk te slechten scheidslijnen bestaan tussen een histori
sche en archeologisch getinte aanpak van deze oudste fase in de cultuurlandschapsgeschiedenis, en een meer geografi
sche. Toch kunnen deze disciplines niet zonder elkaar. Dat is een van de kernthema’s van mijn proefschrift”. Onder
zoek naar deze periode vergelijkt hij met het keuren van een emmentaler kaas.
SEMafoor jaargang 11 nr. 4, november 2010
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Het bewijzen van hypothesen
A d Maas, Leende
De reactie van Rinus Boidin wordt door mij zeer op prijs gesteld. Dat past immers precies bij de
doelstelling van SEM. Nu de kem van de zaak. Er zijn veel bronnen (van latere datum) die aan de periode
van de vroege middeleeuwen kunnen worden toegeschreven. Rinus gebruikt er een paar. Met die bronnen
bewijzen dat een gebeurtenis vast en zeker dan en dan, daar en daar gelokaliseerd moet worden,
bijvoorbeeld dat niet Aken is bedoeld maar Asq, is niet eenvoudig.
Als we de gebeurtenissen die in bepaalde soorten bronnen staan geloven en ook de vastgestelde data
accepteren, dan is er een zeer ingewikkeld vraagstuk, namelijk: waar moeten we vele vermelde
gebeurtenissen (750-950) plaatsen tijdens en na de tijd van Karei de Grote. Ik hou de vraag eenvoudig,
w antje kunt de vraagstelling uitbreiden naar Merovingers en Pippiniden. Anders gezegd: hoe lagen de
machtsverhoudingen, aanspraken en werkelijke beheersing van bepaalde gebieden?
Ook in Haussmann en Rietbergen kan Rinus Boidin tientallen 'bronnen' vinden aan de hand waarvan bij
zijn hypothese kan onderbouwen. De vraag is: was er voor de verdragen van Verdun en van Meerssen een
oostelijk deel van het Frankische rijk waar ook Aken en Paderbom in lagen? Volgens mij is dat niet
onaannemelijk en Rinus bestrijdt dat.
We krijgen hier (weer) te maken met de veronderstelling dat Germania en Frisia alleen gelegen kunnen
hebben in het huidige Frans-Vlaanderen. Mijn visie: daar natuurlijk ook, maar niet alleen daar.
Gelooft Rinus dat Karei de Grote in Rome geweest is en in het huidige Italië een rol speelde?
*Als dat aangenomen wordt, is dan de veronderstelling dat Aken en Paderbom voor hem te ver weg lagen,
realistisch?
'Hoe leest Rinus eigenlijk zijn eigen citaat: "entre Frise en Suisse'?" Staat hier nu dat Aken een vergissing
is en Asq niet? Enige toelichting op de mededeling dat de Noordzee nog niet in de negende eeuwen
bestond, is ook interessant. Wel een kanaal maar toen geen Noordzee? "Wat al die moderne Duitse teksten
over Aachen mogen zeggen ten spijt, de Engelse Wikipedia kan er geen Frankische stad van maken", stelt
Rinus.
Het gaat echter om teksten die even oud genoemd kunnen worden als de twee verdragen die Rinus
hanteert, en de Engelse Wikipedia zegt helemaal niet dat Aken geen Frankische stad kan zijn, en dat doen
de door Rinus geciteerde historici (P. Riché en E. Witte) ook niet. Verder is het ook de moeite waard om
te bespreken dat de Ottonen van de eerste helft van de tiende eeuw) Karei op de verkeerde plaats zochten,
volgens Rinus, maar wel met instemming van de benedictijnen en de paus.
Aan plaatsnaamkunde in verband met Aken-namen kunnen we beter niet beginnen: een oeverloos terrein
van nutteloze discussie. Wel de moeite waard is de mogelijkheid van archeologische bevestiging. Wat valt
er te zeggen van archeologisch onderzoek in Asq of de voorspelling daarvan? Rinus Boidin heeft zeker
gelijk dat de vroegmiddeleeuwse archeologie van Aken een probleem is. Maar dat is geen specifiek
probleem voor Aken en is een algemeen probleem dat voor veel steden geldt.
Ik heb 26 locaties met een 'Karolingische traditie' in kaart gebracht en overal kun je stevige vragen stellen
in verband met afwezigheid van vondsten uit de betreffende periode of naar de datering van wat gevonden
is en aan die periode is toegekend.
Maar uit een chronologieprobleem kan niet afgeleid worden dat alle daaraan inherente geschiedenis dus
onmogelijk is. Heribert Uiig hecht erg aan de hypothese van 297 jaren fantoomtijd, maar dat is niet
hetzelfde als fantoom-geschiedenis. De hypothese.van Illig slaat natuurlijk evengoed op Asq. Als Aken
volgens hem in die jaren 'niet bestond', dan Asq ook niet. Maar het chronologievraagstuk is een zeer
ingewikkeld vraagstuk apart.
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Absoluut dateren volgens historica Balbina Babler
A d Maas, Leende
In SEMafoor wordt aan de chronologie van het eerste millennium na Christus regelmatig aandacht be
steed. Henk Feikema publiceert artikelen die de visie en de bevindingen van de Anatoly Fomenko presen
teren. Regelmatig worden berichten over, rondom en vanuit het netwerk van Heribert Illig en Zeitensprün
ge gepubliceerd. Ik ben ook actief wat betreft het zoeken naar een eventueel chronologieprobleem in de
geschiedenis van het eerste millennium. In SEMafoor 11.1 begon ik deze zoektocht met een antwoord op
de vraag of een chronologieprobleem in die periode (nog) voorstelbaar was. Mijn uitgangspunt is gedu
rende een aantal jaren van studie geworden dat daar inderdaad een kans op is. Dat uitgangspunt houdt niet
in dat aangenomen wordt dat de huidige critici van deze chronologie (zoals Fomenko, Topper en Dlig) met
aannemelijke laat staan aantoonbare en aangetoonde verklaringen en oplossingen kwamen en komen. Ik
ben wel van mening dat Heribert Illig het beste (controleerbare) werk levert. Toch bestaat er een kans dat
zijn werk in een ander perspectief gezien moet worden.
Kemzaak is uiteraard dat aan de kwaliteit van dateren veel meer aandacht besteed moet worden. Men kan
onderscheiden: dateringsmethoden van historische, archeologische en natuurwetenschappelijke huize. De
archeologie speelde en speelt op het gebied van datering geen eigenstandige rol. Voorheen stelde ze zich
ondergeschikt op aan de historische bronnen of beter gezegd aan de wijze waarop die bronnen door histo
rici uitgelegd werden. De laatste decennia heeft de archeologie zich weten te versterken met natuurweten
schappelijke methoden van dateringsonderzoek, maar ook hier kunnen we stellen dat ze zich in sterke
mate afhankelijk opstelt en dat er vanuit de eigen vakdiscipline amper een kritische vraag gesteld wordt.
In het kader van de zoektocht lijkt het dus zinvol om allereerst zorgvuldig na te gaan hoe historici (onder
zoekers van schriftuur) en hoe natuurwetenschappers (onderzoekers van materiaal) te werk gaan als ze
dateren. In de komende periode zal ik op beide terreinen gerenommeerde werken onder de loep nemen.
Hoewel de uitdrukking 'natuurwetenschappelijk onderzoek' onmiddellijk doet denken aan kwaliteiten als
'objectief, 'bewezen', 'absoluut', zal blijken dat er toch behoorlijke blunders mogelijk waren en waarschijn
lijk zijn. Zo worden bouwstenen aangedragen voor een beter gefundeerd antwoord. Deze keer de kwestie
van absoluut dateren in de ogen van een gerespecteerd historica. Een interessante start, want Babler heeft
zich uitstekend verdiept in de natuurwetenschappelijke kant van de zaak.
Na veel zoekwerk ontdekte ik in 2008 haar boek dat de relatie tussen archeologische vondsten en bevin
dingen relateert aan interpretaties van de chronologie.1 Balbina Bablers boek bestaat uit drie delen: Relative Chronologie (p. 11-47), Absolute Chronologie und 'Chronologisches Netz' (p. 47-191) en Schluss:
Vom Sinn und Zweck der Chronologie (p. 191-195), en daarnaast een uitvoerige bibliografie van 6 blad
zijden. De relatieve chronologie is volgens haar gebaseerd op bevindingen op het vlak van de stratigrafie
en op dat van de stijl. Opvallend is de omvang van het stuk over absoluut dateren; ze vat de mogelijkheden
om absoluut te dateren zeer breed op en die mogelijkheden schuilen in de woorden 'chronologisches Netz'.
Na een passage over Scaliger worden de natuurwetenschappelijke dateringsmethoden beknopt besproken.
Ten aanzien van de dendrochronologie (die sinds 1919 in ontwikkeling is, met als initiator de astronoom
A.E. Douglass) acht ze de vraag 'berechtigt' of de datum van het hout ook de datum van de bouw is, maar
verder plaatst ze geen kritische opmerkingen bij deze methode. De radiocarbonmethode of Cl4-methode
(in ontwikkeling sinds 1948, met als uitvinder W.F. Libby die er in 1960 de Nobelprijs voor kreeg) leidde
aanvankelijk tot revolutionaire en 'onaanvaardbare' dateringen. In Europa werden heel veel zaken enkele
eeuwen vroeger gedateerd dan gebruikelijk (conventioneel), in de millennia vóór Christus zelfs wel 1000
jaar. De Europese barbaren leken dus enorm onderschat te zijn. De methode op zichzelf is echter onbe
trouwbaar omdat het C-14-gehalte vanwege kosmische processen in de atmosfeer niet constant is en
zwenkingen kent en omdat de gevolgen van de industrialisatie en van kernproeven verstorend werkten en
werken. Het C-14-gehalte wordt bij dieren en mensen ook sterk beïnvloed door het voedingspatroon (bij
voorbeeld het veel eten van vis). Daardoor zijn C-14 metingen alleen maar bruikbaar als ze gecorrigeerd
worden door een chronologie op basis van jaarringen van bomen (dendrochronologie), de zogenaamde
kalibratie. Alle radiocarbonmetingen tot en met de middeleeuwen moeten aldus gecorrigeerd worden. De
volgorde van jaarringen is en wordt steeds statistisch vastgesteld maar de positionering ervan berust op
historische voorkennis. De dendrochronologie geeft daardoor uitslagen die conventioneel-historisch be
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paald zijn, en dat geldt dus ook voor de gecorrigeerde C-14-dateringen. De thermoluminescentiemethode
dateert ook min of meer absoluut. Door verhitting kan men de periode tot de voorgaande verhitting meten
als deze verhitting toen minstens 500 graden bedroeg. De methode is nu kennelijk ook bruikbaar om te
meten wanneer een object voor het laatst aan daglicht blootgesteld was. Over de ijking van de methode is
publiekelijk nog weinig bekend, dus ze kan op historische voorkennis zijn gebaseerd.
De natuurwetenschappelijke methoden kunnen onder gunstige condities de ouderdom van een object me
ten en op grond van historische voorkennis aangeven in welke historische tijd het object thuishoort. Niet
de metingen op zichzelf leveren historische informatie op. Een object van 1200 jaar oud valt binnen een
conventioneel historisch referentiekader in de Karolingische tijd, maar in een afwijkende chronologie in
een andere tijd. Wel is het mogelijk om een gemeten ouderdom (bijvoorbeeld van een balk uit een castellum) te controleren binnen het referentiekader van het gebruikte historische model. Als het conventionele
model voorgeprogrammeerd is en ingeprogrammeerd, dan is de kans op een positieve uitslag uiteraard
voor de hand liggend. Uiteindelijk gaat het dus om de vraag of de jaarringenvolgorde van laten we zeggen
een paar duizend jaar onverbiddelijk de historische volgorde representeert, daarbij in acht genomen een
wereldwijde ruimte. Vertonen jaarringen in eenzelfde tijdsbestek wereldwijd inderdaad een universeel
patroon? Het antwoord lijkt te zijn dat dit onmogelijk is door gelijktijdige klimaatverschillen die niet uni
verseel zijn. Vandaar dan ook de pogingen om dendrochronologie-volgordes te maken voor kleinere ge
bieden. Bij deze vraag past ook de vraag naar het aantal werkelijke metingen op concreet hout en de statis
tische invoegingen en overbruggingen. Het is echter tot nu toe onmogelijk om hier inzicht in te verwerven,
omdat de informatie hierover niet toegankelijk is. Er zijn nog wel andere natuurwetenschappelijke dateringsmogelijkheden (zoals het meten van het watergehalte in glas en metingen van 'warven' in gletsjerijs)
maar de bruikbaarheid ervan lijkt erg klein.
Babler rekent tot de absolute dateringsmethoden ook alle historische informatie die een volgorde in de tijd
aangeeft (die men uiteraard ook met elkaar in verband kan brengen). Wat de chronologie van de Grieken
betreft noemt ze de olympiaden, de archontenlijsten (ambtenarenlijsten) en restanten van een kroniek on
der de naam Marmor Parium; de Romeinse geschiedenis kan men absoluut dateren volgens Babler via
lijsten van consuls en tijdperken van dynastieën. Diocletianus wist te regelen dat men vanaf zijn regeringsbegin door ging tellen. (Dyonisius maakt enkele eeuwen later van 247 na Diocletianus jaren 532 na
Christus). Daarnaast brengt Babler onder meer in het geding de aangegeven datering van oorlogshandelin
gen, verwoestingen, de stichting van koloniën, die allemaal wel bepaalde informatie bevatten over de tijd
dat ze plaats vonden. Maar ook kenmerken van keramiek en architectonische kenmerken brengt ze uitvoe
rig (met veel interessante informatie) in dit kader naar voren. Dat alles loopt uit op een verhaal over de
zogenaamde Francis-Vickers-Chronologie die neerkomt op een tamelijk geringe correctie van de conven
tionele datering van de Oudgriekse kunst. Ook oorkondereliëfs, amforen, munten, loodkogels (soms gea
dresseerd aan de vijand met de in het Duits vertaalde woorden 'Nimm dass' of 'Iss das'), 'gedateerde' mo
numenten, gebouwen, kunstuitingen komen aan de orde.
Honderden zaken worden dus absoluut (?) voorzien van informatie over jaren vóór Christus. Zulke dateringsinformatie op zichzelf genomen kan echter niet aangetroffen zijn, want er zit altijd omrekening en
reconstructie achter. Het begrip 'absoluut dateren' krijgt hier een breedte die de discussie vertroebelt. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen het natuurwetenschappelijk meten van jaren enerzijds en jarenberekeningen op basis van historische data anderzijds. Eigenlijk moeten we constateren dat Babler het pro
bleem van 'fantoomtijden' (tijd die gedacht en bedacht is) niet voor mogelijk houdt. Haar uitermate boei
ende en leerzame boek onderkent die kwestie niet. Op basis van een bepaald historische chronologie (in
dit geval het referentiekader van de conventionele klassieke chronologie) komt ze wel tot logische en ge
documenteerde opvolgingen, maar eigenlijk blijven we naast het probleem werken. Een zin als "Mit stilistischen Einordnungen und Datierungen ist also im Hellenismus mehr Vorsicht denn je geboten" betreft
inderdaad twijfel maar wel twijfel binnen het conventionele raamwerk.
In haar Schluss: "Vom Sinn und Zweck der Chronologie" maakt deze auteur enkele behartenswaardige
opmerkingen. Ze citeert instemmend C. Renfrew die in 1973 schreef: "A good objective chronology does
not say what happened in the ....past, only when it happened". Het probleem is natuurlijk welk 'it' dit 'it' is.
Ik kan Bablers volgende conclusie zonder meer onderschrijven: "Auf die Gefahr von Zirkelschlüssen ist in
die voraushehenden Kapitein immer wieder hingewiesen worden. Die Versuchung ist groB, bei einem
archaologischen Befund nach dem nachsten ungefahr 'passenden' historischen Ereignis zu suchen, damit
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den Befund zu interpretieren und diesen dann für einen Beleg für das Entsprechende Ereignis zu halten."
De materiële overlevering moet niet gezien worden als illustratie van de schriftelijke overlevering en de
schriftelijke niet als toelichting op de materiële. Het gaat om twee soorten overlevering, volgens Babler.
1 Babler, B. Archiiologie und Chronologie. Eine Einfiihrung Wissenschaftliche Buchgeselleschaft Darmstadt 2004

DORESTAD
In de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (deel 125, nummer 1,
december 2010) is het boek Dorestad. Een wereldstad in de Middeleeuwen uiterst kritisch besproken. Dat
is opmerkelijk, gezien de vele oppervlakkige en positieve 'recensies'. Alleen SEMafoor wees in het enkele
artikelen op de vele tekortkomingen en onzinnigheden in het boek. In SEMafoor 10.3 (augustus 2009)
plaatste Ad Maas zware kanttekeningen bij dit boek onder de titel: Dorestad een wereldstad? Wishful
thinking van het RMO in loeiden? En in SEMafoor 11.2 (mei 2010) nam Guido Delahaye de broche van
Dorestad degelijk en prima geïllustreerd onder de loep. De constatering van Maas dat het hier niet meer
om wetenschappelijk werk maar om public relations gaat, blijkt ook uit de recensie in BMGN, het meest
vooraanstaande historische tijdschrift in Nederland. Hier volgt het betreffende citaat uit de recensie.
Hoe mooi de vondsten ook gepresenteerd worden, met de manier waarop die in de context van de vroeg
middeleeuwse geschiedenis worden geplaatst gaat helaas wel het nodige mis. Dat is ten dele te wijten aan
de beknoptheid van de tekst, waarin allerlei zaken nu eenmaal niet uitvoerig kunnen worden uitgelegd.
Daarnaast lijkt Willemsen niet altijd goed op de hoogte van het werk dat historici in de laatste decennia
hebben verricht op allerlei terreinen die ze in haar boek aansnijdt. Dat Karei de Grote als ‘vader van het
middeleeuwse onderwijs’ wordt beschreven, bijvoorbeeld, is iets dat geen historicus meer zal durven be
weren, dat deze keizer in elke parochie een school zou hebben laten stichten is ronduit onzin. De gepre
senteerde interpretatie van de zogenaamde ‘Karolingische Renaissance’ is op een vergelijkbare manier
enige decennia achterhaald en deels zelfs incorrect. Dit soort missers maakt de voorwerpen er natuurlijk
niet minder mooi op, maar zonde is het wel. Het brede publiek kan zich nu weliswaar vergapen aan prach
tige foto’s maar krijgt een zwaar verouderde versie van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis voorgescho
teld.
Een ander probleem is dat Willemsens bespreking van de mogelijke kerken in Dorestad. Op dit gebied
bestaan allerlei vraagtekens, en Willemsen is zeker niet de enige die daarmee worstelt. Aan de ene kant
zouden er één of meer kerken in Dorestad kunnen zijn geweest, maar daar staat tegenover dat daar geen
enkel archeologisch bewijs voor is gevonden behalve de resten van -mogelijk- een kapelletje op één van
de begraafplaatsen. Historische bronnen lossen het probleem niet op. Er is, bijvoorbeeld, een moeilijk te
interpreteren vermelding van kerken in Dorestad in het (overigens niet-Scandinavische) heiligenleven van
de Frankische missionaris Anskar, dus van na de bloeitijd van Dorestad. In deze tekst is ook sprake van in
Dorestad gedoopte Scandinaviërs, maar dat maakt de stad in deze tijd van rondreizende missionarissen
niet meteen tot een missiecentrum, net zo min als dit de aanwezigheid van een kerk zou impliceren.
Bij gebrek aan overtuigend archeologisch of historisch bewijs voor stmcturele kerkelijke activiteit in Do
restad zouden we eigenlijk moeten concluderen dat we het gewoon niet weten. Willemsen wringt zich
jammer genoeg in allerlei bochten om Dorestad toch aan in ieder geval enige kerkelijke activiteit te hel
pen, zoals via de nogal dubieuze interpretatie van stenen sarcofagen als ‘gidsartefacten’ voor voortschrij
dende missie. Een vergelijking met anderen contemporaine emporia - zoals het al even kerken-arme
Quentovic -w as hier verhelderend geweest. Dorestad is juist ook heel interessant zonder bloeiend kerke
lijk leven, en juist de dominante aanwezigheid van wereldlijke elite lijkt van groot belang voor het goed
begrijpen van deze plaats.
Al met al hebben w e hier een prachtig opgem aakt boek, dat zeer terecht de aandacht vestigt op
het rijke m ateriële verleden van D orestad en dat op een aantrekkelijke m anier doet. De interpreta
tie van de geschiedenis van Dorestad heeft daarbij helaas het onderspit gedolven - daarover is het
laatste w oord nog lang niet gezegd.
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Hoe historici dateren?
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A d Maas, Leende
In veel historische studies valt op hoe gemakkelijk historici archeologische dateringen overnemen,
vooral als deze een natuurwetenschappelijk karakter hebben.
De natuurwetenschappelijke methoden hebben klaarblijkelijk absoluut gezag. Maar dat niet alleen: als
deze methoden uiteindelijk toch teruggaan op historische voorkennis - en ik reken daar ook de diplo
matiek toe - , dan is er - hoe verborgen ook - sprake van cirkelredeneringen.
Dit is niet alleen het geval als de natuurwetenschappelijke methoden aan de conventionele geschiedenisbeoefening termen ontlenen om historische perioden aan te duiden (wat het eerste millennium
n.Chr. betreft bijvoorbeeld: Romeins, Merovingisch, Karolingisch, Ottoons), maar ook als er uitge
gaan wordt van een bepaalde duur van een chronologie.
Voorondersteld is dan bijvoorbeeld dat tussen Caesar en nu ruim 2000 jaren zitten. In andere be
schouwingen zal ik nader ingaan op de natuurwetenschappelijke methoden van de archeologie. Nu
wil ik eens aandachtig kijken naar de wijze waarop historici die bezig zijn met de geschiedenisbeoefening van voor circa 1200 n.Chr. met hun bronnen omgaan wat datering betreft. Ik grijp echter om te
beginnen even terug op het voorbeeld van Caesars De Bello Gallico.
O verlevering van De Bello Gallico
Op de Ambiorix-tentoonstelling in Tongeren was in 2009 de momenteel oudste tekst van de Commentarü de bello Gallico te zien.
De codex komt uit de universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De lezer die meent dat we van dat
boekwerk fysiek toch wel iets hebben overgeleverd gekregen uit het begin van onze jarentelling (aan
genomen dat dat begin betrouwbaar gedateerd is), zit er naast.
We hebben pas materiaal uit de tiende eeuw. Het gaat om vier handschriften waarvan de Amsterdam
se de oudste is (tiende eeuw of volgens sommigen de negende eeuw). Naast de Codex Amstelodamensis hebben we inderdaad de Codex Parisinus, de Codex Parisinus secundus (beide in Parijs) en de
Codex Vaticanus (Rome) die van wat latere datum zijn. De twee eerstgenoemde zijn hoogstwaar
schijnlijk vervaardigd in het benedictijner klooster van Fleury. Ook in dit geval is het dateren een me
dedeling die zich aan toetsing onttrekt, omdat er geen informatie over beschikbaar is. Op internet is
het onderzoek te vinden van H. de la Fontaine Verwey over de lotgevallen van het Amsterdamse
handschrift. Het blijkt dat ook in het geval van dit handschrift Nederlanders (de in Breda geboren his
toricus Janus Gruterus, verder Isaac Vossius, Nicolaas Heinsius, Sufffidus Sixtinus en Jan Six die on
der meer op een portret van Rembrandt is te zien als burgemeester van Amsterdam) een belangrijke
rol hebben gespeeld. Suffridus, nogal bevriend met de schrijver Bredero, is zeker wel degene die op
een even listige als hardhandige manier onder meer ook deze codex uit een beroemde bibliotheek in
Heidelberg ontvreemdde.
Tot in de negentiende eeuw is er voortdurend strijd geweest om eigenaar ervan te zijn. Na aankoop
(voor 20 gulden) door de Stedelijke bibliotheek van Amsterdam, nu de universiteitsbibliotheek, is het
nog een keer misgegaan. Door het onderzoek naar geschriften voor de Monumenta Germaniae Historiae rond 1840 kwam aan het licht dat het handschrift verdwenen was. Het werd uiteindelijke gevon
den bij de Gentse hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis Constant Philippe Serrure (1 805-1872) die
aan Fransen een even grote hekel had als aan Hollanders. Het lijkt erop dat hij het handschrift clan
destien leende via een al of niet betrouwbaar bibliotheekmedewerker (Dirk Groebe) en niet veel zin
had om het terug te geven. Wie nog stof zoekt voor een spannende historische roman of film vindt in
het onderzoek van Verwey verwikkelingen en motieven in overvloed. De Amsterdamse Codex heeft
ongeveer evenveel meegemaakt als Caesar zelf. In elk geval; tussen wat Caesar beschrijft en de oud
ste bron zitten 1000 jaren, volgens onze jarentelling.
Mogelijk moet het vaak aan Caesar toegeschreven opportunisme ook wel in verband gezien worden
met een klaarblijkelijk zeer lange kopieergeschiedenis.
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Aken of Jeruzalem zijn niet op één dag gebouwd
Om de vraag 'Hoe historici dateren?' te beantwoorden kies ik een boek (dissertatie) dat allerwegen
boven twijfel verheven is. Brigitte Meijns publiceerde in het jaar 2000 in 2 delen haar Aken o f Jeruza
lem. Het ontstaan van en de hervorming van de kanonikale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155
(samen ruim 1100 bladzijden). Een magnifiek en indrukwekkend werk, waarin Meijns het volgende
wil bereiken "Met onze studie van de ordo canonicus in het graafschap Vlaanderen hopen wij een ouvrage de synthèse aan te reiken. Door zowel de seculiere als de reguliere canonieke gemeenschappen
aan een onderzoek te onderwerpen wensen we de dichotomie die inherent lijkt aan de historiografie
van deze orde, te overstijgen. De hoofddoelstelling van ons onderzoek is dan ook de geschiedenis na
te gaan van zowel de seculiere als de reguliere pendant van de ordo canonicus binnen het graafschap
Vlaanderen vanaf de Merovingische periode tot 1155" (p. XXXI:). Meijns heeft om dat doel te berei
ken 227 bronnen en 1270 studies geraadpleegd. In haar studie loopt het citeren van bronnen ook via
de studies. In de forse inleiding bespreekt zij de aard van de bronnen die in dit geval van betekenis
zijn.
Ze merkt op dat de bronnen zelden iets laten zien van het ontstaan en het vormingsproces van de kanunnikengroepen, een opmerking die vanuit een kritische benadering van de veronderstelde chrono
logie tot nadenken stemt. (p. XXXVII-XLII1).
Allereerst zijn van belang oorkonden: stichtingsoorkonden, bevestigingsoorkonden of 'libertasoorkonden'. Meijns zegt hierover: Het verlenen van een oorkonde beschouwen we als een scharnier
punt in de geschiedenis van een religieuze instelling. Ze situeert deze oorkonden dan ook eerder op
het einde van het stichtingsproces, of toch minstens op een ogenblik dat de officiële redactie van de
verkregen rechten noodzakelijk leek. Het vastleggen van rechten had natuurlijk tijd nodig, maar ook
in dit geval is de vraag naar 'hoeveel tijd' vanuit dateringsperspectief relevant. Hoe lang was de weg
voordat tot redactie overgegaan werd? Wordt hier terecht een nogal lange periode voorondersteld? De
oorkonden laten niet veel zien van de geschiedenis van de canonieke instelling, de narratieve bron
nen zijn op dat punt (uiteraard) informatiever. Hierbij moeten we denken aan historiae fundafiones
als annales, gesta, abbata, genealogiae en chronicae. M aar dergelijke documenten zijn in beperkte ma
te overgeleverd.
Het verhaal van de stichting is altijd een beschrijving van ver na het veronderstelde stichtingsjaar.
Van getrouwe reconstructie is geen sprake, laat staan van betrouwbare geschiedschrijving. De tekst
diende vooral ook voor interne en externe public relations.Een andere groep bronnen worden ge
vormd door de hagiografische documenten. Meijns stelt het volgende: "Zeker voor de Merovingi
sche en de Karolingische periode, maar ook voor de volle middeleeuwen voeren vitae, passiones, in-ventiones, translationes, elevationes en circumstationes belangrijke gegevens aan met betrekking tot
de heiligencultus die in tal van canonieke instellingen prominent aanwezig was". Dat moet wel juist
zijn, maar over datering zegt het vrijwel niets.
Ten slotte zijn er administratieve bronnen, zoals polieptieken, bezitslijsten, obituaria en necrologia,
die wel concrete informatie kunnen bevatten over de geschiedenis van de instelling
zelf. Meer theologische, liturgische en normatieve geschriften bieden dergelijke informatie vrijwel
nooit. Ter aanvulling op de historische bronnen maakte Meijns gebruik van archeologische bevindin
gen en van gegevens uit historische hulpwetenschappen zoals de epigrafie, de historische toponymie
en topografie en kunstgeschiedenis. Deze interdisciplinariteit diende om een zo volledig mogelijk
beeld te krijgen van de canonieke instellingen in het graafschap Vlaanderen. Brigitte Meijns zegt
hiervan: "We zijn er ons echter van bewust dat vooral op topografisch en kunsthistorisch vlak nog
heel wat meer verrassende punten van gelijkenis kunnen worden gevonden en dat comparatief onder
zoek naar beide aspecten veel verder kan worden doorgedreven". Interessante bevinding.
Bewondering en Verwondering
Dit boek van Meijns confronteert de zeer aandachtige lezer met een dubbel gevoel. Enerzijds een
knap, erudiet, uitvoerig gedocumenteerd werk dat diepe bewondering verdient, maar anderzijds ook
een niet-grijpbaar boek voor de wetenschappelijk gevormde outsider. Geschiedenisbeoefening blijkt
hier inderdaad geschiedschrijving, uitvoerige beschrijving, niet onderzoek dat probeert inzichten te
vangen in hypotheses die dan vervolgens getoetst worden. Daardoor zal de meer natuurwetenschappe
lijk denkende lezer zich ook verbazen over de omvang van de studie en de mate waarin de kennis
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toegenomen is. De literatuur wordt niet gebruikt om vast te stellen hoever we in ons historisch onder
zoek gevorderd zijn. In het verlengde daarvan kan een aantal vermoedens vastgesteld worden. Die
worden vervolgens methodisch onderzocht. En ten slotte moeten er conclusies geformuleerd worden.
Waarschijnlijk moeten we accepteren dat hier sprake is van een verschil in wetenschapsopvatting. Het
werk van Meijns past helemaal in de lijn van de geesteswetenschappelijke opvatting, vooral die van
de hermeneutiek. Het is eigenlijk een vorm van literatuuronderzoek: in dit geval niet literaire litera
tuur, maar alle andere.
En hier komen we iets merkwaardigs tegen, al is het een internationale conventie, juist de literaire li
teratuur die met het betreffende thema of de betreffende periode te maken heeft wordt buiten spel ge
houden. Dat is dan het werk van neerlandici, germanisten en romanisten enzovoorts. Academici die
nen u eenmaal dit soort grenzen te respecteren.
De uidrukking "Ik ben geen..., maar toch wil ik graag opmerken dat..." komt nogal eens erg gefor
ceerd en ietwat zielig over. M aar wordt wel glimlachend geaccepteerd. Binnen de geschiedenisbeoefening is ook het begrenzen van de deskundigheid aan de hand van historische perioden gebruikelijk.
Mensen hebben dan wei verstand van de Romeinse tijd in een bepaald gebied, maar hun kennis over
de vroege middeleeuwen wordt dan opmerkelijk terughoudend naar voren gebracht. Het laten liggen
van literaire bronnen is een vreemde zaak.
Kennelijk is de veronderstelling dat kunst nu eenmaal niet bijdraagt aan inzicht in historische situa
ties. Zélfs niet als het bijvoorbeeld heldengedichten zijn die voor historische personen staan. In een
naïeve opvatting van dit soort literair-historisch werk liggen er inderdaad vaak ook de nodige puzzels.
Wie zoekt naar één op één-verbanden tussen de Thidreksaga en een bepaalde historische figuur in een
bepaalde regio komt bedrogen uit. Het is allemaal veel ingewikkelder. Maar daarom gaat het nog niet
om een nutteloze bron. W ie inziet dat er in de vroege middeleeuwen een orale traditie bestond in het
vertellen van historie, dus werkt vanuit de gedachte dat de liederen steeds aangepast werden aan
nieuwe omstandigheden en verhoudingen, weet dat de stof betrekking kan hebben op diverse perso
nen en hun relaties en op diverse landstreken. Ik heb dat wel eens genoemd: alles ligt overal, maar dat
is natuurlijk ook niet waar. Geen eenvoudige benadering dus, maar wellicht een die verrassingen met
zich mee kan brengen, zoals Meijns trouwens zelf ook meent.
Wetenschap voor insiders en outsiders
Als we de vorige passage tussen haken plaatsen (ongetwijfeld voorlopig) vraag ik me wel af waarom
zo'n grandioze studie van M eijns niet elementaire informatie op een goed te overziene wijze presen
teert. Ik bedoel daarmee schema's die duidelijk maken wat de naam van de bron is, wie de (vermoede
lijke) auteur(s), op welke tijd betrekking hebbend wanneer geschreven volgens historische datering en
wat de natuurwetenschappelijke (fysieke) datering is van het oudste document dat we in dezen heb
ben. Waarom gebeurt dat niet? Is het een onmogelijke opgave?
Uiteraard zijn er ook op het terrein van deze vragen verschillende zienswijzen en controverses, maar
met een aantal trefwoorden moet toch de status van het document beknopt in beeld te brengen zijn.
Hiermee voorkomen we in elk geval een bepaalde soort misleidend taalgebruik in nogal wat histori
sche publicaties, zoals: "volgens een oorkonde uit 708", terwijl er moet staan: "volgens een tekst uit
1200 die pretendeert een kopie te zijn..."
Het dateren van historici, zelfs in het geval van een briljant historica, als Brigitte Meijns is teveel een
brij, vooral op insiders gericht (die wel van wanten zullen weten) maar voor een wat bredere kring
van belangstellenden in dat opzicht onbevredigend. De insiderinformatie zit vooral rondom fondsen
met zeer dure uitgaven als van Brepols uit Turnhout. Wat de bereikbaarheid en toegankelijkheid be
treffen moet er ook nogal w at gebeuren. Deze fondsen worden waarschijnlijk niet alleen uit particu
liere middelen betaald, ook uit algemene en publieke middelen. Ook dit punt kan vanuit SEM onder
meer in politieke en bestuurlijke klingen aan de orde worden gesteld.
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De Tang-dynastie (618-907) langs de Maas
A d M aas, Leende
In SEMafoor 13.2 werd uitvoerig de strijd belicht tussen Duitse 'fantoomstrijd-onderzoekers' over het
aantal jaren. Deze strijd ontstond naar aanleiding van artikelen van artikelen van Gunnar Heinsohn
waarin hij stelde dat de fantoomtijd twee maal zo lang zou zijn, dus circa 600 jaren zou omvatten. In
het nummer van Zeitensprünge (nr. 2 van 2012: 255 bladzijden) wordt het gevecht, want dat is het wel
geworden, voortgezet. Heinsohn komt met een artikel waarin hij zijn nieuwe hypothese vooral
verklaart vanuit een catastrofale natuurramp in 230 n.Chr.: 23Oer Reichskatastrophe im Imperium
Romanum und in Aachen. Zijn stellingname wordt ondersteund door de architect Ewald Ernst maar
grondig bestreden door Andreas Otte, Marianne Koch en vooral Heribert Illig in diens bijdrage: Auch
Phantomzeit kann fictiv sein. Eine Antwort a u f Gunnar Heinsohns doppelte Phantomzeit. Aan deze
publicaties blijkt een uitgebreide e-maildiscussie voorafgegaan te zijn met PDF-bijlagen. Het lijkt mij
teveel van het goede om deze discussie in SEMafoor weer te geven. Duidelijk is wel dat de
tegenstanders van Heinsohn in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk maken dat hij niet alleen
zijn eigen integriteit en geloofwaardigheid in het geding brengt maar ook die van andere onderzoekers
die in het eerste millennium een chronologieprobleem realistisch voor mogelijk houden. Het artikel in
SEMafoor 13.2 is nog steeds voldoende. Wel duiken enkele nieuwe gezichtspunten op die ik hier
onder de aandacht breng.
Verrassend in dit nummer van ZS is een bijdrage van de emeritus hoogleraar Wemer Frank (Eichstatt)
die zich bezighoudt met de 10 dagen die in 1582 zijn overgeslagen om de jaarkalender weer in
overeenstemming te brengen met de omloop van de aarde om de zon. Illig heeft steeds als een
argument voor zijn zogenaamde 'fantoomzeit' (zie verderop) ingebracht dat hier 13 dagen
overgeslagen hadden moeten worden. Daar werd vaak tegen ingebracht dat er gerekend moest worden
vanaf het concilie van Nicea. Frank heeft in de archieven van het Vaticaan onderzoek kunnen
verrichten. In zijn artikel Fundsache zum Thema: Nicaea und die Kalderreform von 1582 dat er één
jaar na het besluit van de paus er in Heidelberg een boek werd gepubliceerd door Michael Mastlin met
de titel: Ausfürhrlicher und Gründlicher Bericht... Sambt Erklarung der newen Reformation/... und was
davon zu halten seye. 'Reformation' slaat hier op de wijziging in de kalender en niet op het
protestantisme. Mastlin protesteert tegen het feit dat de paus het concilie van Nicea tot uitgangspunt
heeft genomen. Op dat concilie is wel de paasdatum aan de orde geweest maar niet de correctie in de
jaarkalender. De centrale vraag voor Mastlin is: waarom werd niet gecorrigeerd vanaf de geboorte van
Jezus en wel ten onrechte vanaf het genoemde concilie. Het juiste jaar is natuurlijk het jaar van de
correctie van Caesar in de eerste eeuw v.Chr.
Tijdens het doorlezen van de discussiebijdragen onderken je ook de discussie-valkuilen. Zo is de
uitdrukking 'fantoomtijd' m.i. een bron van misverstand. Tijd is een eeuwige zaak die steeds doorgaat
en voorbijgaat. Fictieve tijd bestaat niet. Wat wel bestaat is fictieve geschiedenis. 'Fantoomgeschiedenis' is daarom een betere uitdrukking. Er is natuurlijk gewoon bedachte geschiedenis die past
in de normale opeenvolging van de jaren, maar er is ook bedachte, veronderstelde of geconstrueerde
geschiedenis die ertoe leidt dat deze opeenvolging van jaren uitgebreid moet worden omdat de
geschiedenis anders niet onder te brengen is in de beschikbare periode. Vooral in het geval van
dubbeling van namen (in verschillende talen), personen, situaties, gebeurtenissen lijkt dat mogelijk.
Een ander punt is de door Illig voor Europa veronderstelde fantoomtijd of fantoomgeschiedenis. Veel
mensen gaan ervan uit dat dit chronologieprobleem elders (andere gebieden en culturen) hetzelfde zou
moeten zijn. Een onbedoeld gevolg van de huidige discussie is echter dat duidelijk wordt dat de
kwestie ingewikkelder is. Allereerst moet duidelijk zijn dat overal ter wereld de telling der jaren een
kwestie is die niet los te denken is van de christelijke jaren-telling en de in Europa geconstrueerde
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periodisering van de geschiedenis van de mensheid. Gesteld dat onze geschiedschrijving teveel jaren
produceert (dus niet omdat die er waren) dan is dat teveel ook een gegeven geworden in de
jarentellingen elders. Het aantal veronderstelde jaren in het Westen had invloed op de
geschiedschrijving elders. Het is dus niet zo dat de geschiedschrijving van andere regio's en culturen
mogelijk maakt een fatoomgeschiedenis/fantoomtijd bij ons te toetsen. De fantoomgeschiedenis kan
daar anders gezien en ingericht worden dan de door Illig onderzochte peridoe (614-911): als we maar
gezamenlijk in het jaar 1000 (of daaromtrent) belanden. Opvallend in de discussie is ook dat de
conventionele archeologische en natuurwetenschappelijke dateringen nogal eens genegeerd worden.
De boodschap lijkt te zijn dat deze dateringen afhankelijk zijn van de geschiedschrijving. Om het
simpel te zeggen: als je de ouderdom van een voorwerp keihard kunt bepalen op 1200 jaar, dan kun je
alleen beweren dat het 'Karolingisch' is op basis van de betreffende voorkennis. Ga je uit van bij
voorbeeld 300 jaren fantoomgeschiedenis/fantoomtijd dan stamt het gewoon uit de periode rond 500
n.Chr. Een ontsporende discussie leidt zo tot gedachten die de kwestie weer wat scherper stellen.
In zijn bijdrage gaat Illig in op de datering van de Tang-dynastie die Heinsohn onderneemt en dus
dient om een 'verdubbelde' fantoomtijd van 600 jaren aannemelijk te maken. Geen schijn van kans bij
Illig. Interessant is natuurlijk wel dat de periode van de Tang-dynastie samenvalt met de door Illig
veronderstelde Europese fantoomtijd. Met die gedachte in mijn hoofd trok ik dan ook in mei 2012 naar
Maaseik waar een soort dubbeltentoonstelling plaats vond over de Tangdynastie en over de vroege
middeleeuwen in het stroomgebied van de Maas. Prachtige tentoonstellingen. Het meest benieuwd was
ik echter naar het boek Oost West. Thuis best. Het goddelijke en alledaagse Maasland in 7e-10e eeuw.
Dat verscheen echter pas enkele maanden later. Ik had erop gerekend dat daar een zekere
(archeologische) vergelijking gemaakt zou worden. En wist dus dat dat buitengewoon interessante
studiestof zou opleveren. Maar helaas, het gaat om een prachtig boek, maar het betreft alleen de
Maaslandse geschiedenis. Wie de controverse van Heinsohn en Illig over de Tang-dynastie leest, krijgt
de indruk dat een poging tot vergelijking tot mislukken gedoemd is. In feite is er alleen maar een
overeenkomst in jaartallen van de conventionele geschiedschrijving.
Het Maaseikse boek verdient echter grote waardering. Het is informatief en geschreven in een
aangename stijl. Het biedt geen schokkend nieuws maar wat we al weten wordt didactisch
verantwoord op een rij gezet in hoofdstukken als de samenlevingsorganisatie in het Maasland, de
christianisering, de kloostemederzettingen, dood en begravingen, en de heiligen en de heilige huisjes.
Het hoofdstuk Verbala volant, Scripta manent vond ik het boeiendste. Behandeld worden de wijzen
van schrijven in de tijd van de Romeinen, Merovingers en Karolingers (en later humanisten). Een
helder verhaal. De Kerk-schatten van de Sint Catharinakerk in Maaseik bevatten volgens de auteurs
twee uitzonderlijke evangelaria uit de achtste eeuw. Verder lees ik onder meer het volgende:
"Voorzover bekend zijn alle oorkonden uit de zevende en achtste eeuw uit België en Nederland slechts
in kopie overgeleverd. De originelen zijn verloren gegaan". Vaak wordt hier gewezen op de
omstandigheid dat toen meestal op het vergankelijke papyrus geschreven werd (of op wastafeltjes). De
oudste stukken die we hebben is een oorkonde van Lodewijk de Vrome met als datum 13 april 819
(Saint Bataafsabdij Gent) en een oorkonde van 1 januari 830 (Sint Pietersabdij Gent). Een zwaar
beschadigd stuk van circa 950 zou de abdij van Sint Truiden toebehoord hebben en uit dezelfde tijd
een oorkonde van Thomen waarvan wordt gezegd: " Het werd echter nog in diezelfde eeuw vervalst",
aldus de auteurs G. Mersch en E. Duflou. De teksten zijn klaarblijkelijk te vinden in de Diplomata
Belgica annum millesium centisimum scripta, deel 1, van M. Gysseling en A. Koch.
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Conventionele chronologie en herziene chronologie
N atuurkundige H ans-Erdm ann K orth sluit aan bij Isaac Newton
A d Maas, Leende
In het jaar 998 schreef de secretaris van Otto III, Leo von Vercelli (? - f 1026), aan paus Gregorius V: “Auf
Befehl des Kaisers bereinigt der Papst die Jahrhunderte”. Von Vercelli kan wel beschouwd worden als een van
de uitdenkers van de Renovatio Imperii Romanorum, haast vanzelfsprekend in samenwerking met Gerbert van
Aurillac, die paus werd (Sylvester II) na de plotselinge dood van Gregorius V. In hoofdstuk 9 ‘Over Menno
ter Braak en Otto III’ van het SEM-reeks-boek Karolingers en Ottonen heb ik geprobeerd om deze keizer te
typeren: een hoogst interessante persoonlijkheid. Zijn moeder was Theophano (afkomstig uit een
vooraanstaande Byzantijnse familie) en zijn leermeester-vriend was Gerbert van Aurillac. In dat zelfde boek
staat een uitstekend artikel over Theophano, namelijk een beschouwing van Rudolf Janssen: ‘Theophano in
Noviomagus: Nijmegen o f Noyon?’. Bamberg, Metz, Reims en Noyon ( de Roomse keizer) - Rome (de paus)
en Byzantium / Constantinopel (de Byzantijnse keizer) vormden een intemsief netwerk dat nodig was om
belangen, zoals de jarentelling, zo goed mogelijk af te stemmen.
Het boek Der gröjlte Irrtum der Weltgeschichte. Von Isaac Newton entdeckt - bis heute unvorstelbar van de
natuurkundige Hans Erdmann Korth poneert met veel relevante informatie dat onze chronologie en
geschiedschrijving van de laatste millennia ongeveer 300 jaren teveel bevat. De productie van dat teveel is in
de laatste fase van de tiende eeuw geregeld door keizer Otto III, keizer Constantijn Porphyrogennetos en Paus
Sylvester II (de geleerde Gerbert van Aurillac, opvoeder en leraar van Otto III). Zij waren gedwongen een
afstemming in de jarentelling en chronologie te bewerkstellingen op een zo onopvallend mogelijke wijze. De
telling van de Grieks schrijvende wereld moest namelijk in overeenstemming gebracht worden met die van de
Latijnse. Naar de veronderstelde eindtijd toe was het lastig om het jaar 1000 vast te stellen, want de Grieken
telden vanaf Alexander de Grote en de christelijke (= katholieke) kerk wenste een algehele invoering van een
telling vanaf de geboorte van Jezus. En er waren natuurlijk ook praktische argumenten. De Latijnse wetenschap
wist zich aan te passen aan de Griekse door ongeveer drie eeuwen geschiedenis erbij te plussen.
Dat bijplussen is gelukt, sterker nog een groot ‘succes’ geworden, want de gehele moderne wereld gaat ervan
uit dat we nu 2017 jaren na de geboorte van Jezus leven, een massief feit dat bijna niet tegen te spreken is,
maar dat onder meer volgens Korth niet klopt. Sinds de geboorte van Jezus zijn er volgens hem ruim 1700
jaren verstreken. In dit artikel probeer ik duidelijk te maken hoe Korth het meetellen van ‘een periode die niet
bestond’ ziet. Ik hanteer daarbij een wat globale aanduiding van perioden, dus met afgeronde getallen en
weinig nuancering in dat opzicht. Ik doe dat alleen maar om de lezer niet overmatig te belasten. Een moeilijk
punt in het nadenken over de inhoud van Korths boek is dat er gewerkt moet worden met termen van de
conventionele chronologie en de chronologie van de herziening; dat is verwarrend voor de lezer; daarom
gebruik ik bij jaartallen de letters c (conventionele chronologie) en h (herziende chronologie).
Het boek van Korth is een integrale benadering: alle relevante invalshoeken en onderzoeksmogelijkheden
worden in kaart gebracht en uitgediept. Dat dit in 2013c verschenen boek (Duits en Engels) tot nu toe weinig
reacties oplevert, moet volgens mij juist in verband gezien worden met zijn sterke benadering. Dat betekent
tegelijk ook dat het boek veel nazoekwerk bevat voor wie er commentaar op wil geven: zeer veel leerzaam
werk aan de winkel. Korth blijkt grondig ingevoerd in relevante historische (klassieke) bronnen,
archeologische vondsten en bevindingen, natuurwetenschappelijk dateren, kosmologie en astronomie,
vulkaanuitbarstingen en klimaatveranderingen.
Nergens in het boek is er een laatdunkende toonzetting jegens andere onderzoekers, integendeel: het werk van
anderen (zoals van Heribert Uiig en Gunnar Heinsohn) wordt gewaardeerd, ook al ziet Korth tal van zaken
anders. Op diverse plaatsen laat Korth merken dat hij ervan uitgaat dat zijn werk (van decennia) niet een
eerlijke en open ontvangst kan krijgen: hij denkt klaarblijkelijk dat hij ook van de geoefende en belangstellende
lezer erg veel vraagt en dat negatie en hoon voor de hand liggen. Kortweg geformuleerd: ik heb een sterke
theorie en daar bied ik mijn verontschuldigingen voor aan. Het is ook nogal wat voor veel mensen die uitgaan
van de conventionele jarentelling (nu = 2017), als beweerd wordt dat het Nieuwe Testament zich drie eeuwen
later afspeelt dan we gewend zijn te denken. Korth vermoedt dat een verkeerde datering van
vulkaanuitbarstingen onze kijk op de klimaatveranderings-omstandigheden kan verduisteren, maar dat die
kwestie minder indruk zal maken dan het verplaatsen van Jezus in de tijd.
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Korth is van mening dat er geen geschiedenis geschrapt is o f erbij gevoegd, maar dat in de geschiedschrijving
de periode van circa 300c - 600c ‘verdubbeld’ is in de periode circa 600c - 900c. Deze visie ontleende hij onder
meer aan The chronology o f ancient kingdoms amended (1728c) van Isaac Newton die betoogde dat
koninkrijken in de oudheid enkele eeuwen te oud gedateerd werden. Verdubbelen betekent hier niet dat
tweemaal hetzelfde plaatsvond, dus dat we twee perioden hebben met dezelfde geschiedenis (een herhaling),
maar dat de geschiedenis van een bepaalde periode in de conventionele chronologie onjuist is geplaatst. Ze
hoort in een andere periode thuis en dat levert dan herziene geschiedschrijving op. Die kan wel andere namen
voor personen en toestanden hanteren, maar de overeenkomsten met wat de conventionele geschiedschrijving
in de onjuiste periode meldt, zijn zeer groot. Het benoemen van personen, activiteiten en gebeurtenissen is tot
ver in de middeleeuwen een complexe zaak vanwege het feit dat er vaak verschillende talen in het geding
waren (bijvoorbeeld Grieks en Latijn) en dat er geen uniforme spellingsregels bestonden.
Ook in de conventionele literatuur wordt nogal eens geopperd dat Vikingen wel erg veel op Saksen lijken. Je
kunt dat opvatten als een herhaling (Vikingen) van wat al eerder gebeurde (Saksen), maar in bepaalde
chronologiekritiek van Illig, Heinsohn en Korth) wordt eerder gedacht aan een onjuiste plaatsing in de
conventionele geschiedschrijving. In het boek van Korth zijn lijsten te vinden met tal van dubbele situaties en
personen in de gebruikelijke geschiedschrijving: wat gemeld wordt over de periode 300c - 600c gebeurde in
de periode 600c - 900c. Alleen al het nazoeken van de realiteit van deze verdubbelingen is een karwei waar
veel mensen mee aan de gang kunnen. Hierbij is het nodig om in te zien dat men moet denken in termen van
‘geschiedschrijvingsfeiten’ (die men voor onaantastbaar kan houden). En het gaat natuurlijk vooral over
wereldlijke en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders en de aan hen toegeschreven handelingen.
Uiteraard volgt een tegenwerping dat er toch allerlei kosmische, astronomische en geologische verschijnselen
zijn, die in de bronnen vermeld worden en die ook nog terug te rekenen zijn en die de huidige
geschiedschrijving ondersteunen en bevestigen. Op dit terrein is het boek van Korth ronduit fascinerend, omdat
hij uitzonderlijk goed op de hoogte blijkt te zijn van deze relevante zaken en ook daar verdubbelingen
aannemelijk kan maken.
Dat geldt ook voor de natuurwetenschappelijke dateringsmethoden. Ze berusten ook volgens Korth uiteindelijk
op een cirkelredenering en hij brengt allerlei onderzoeksproblematiek naar voren die de vaak onkritische
aanvaarding van natuurwetenschappelijke dateringen logenstraft. Je zou kunnen zeggen dat
natuurwetenschappelijk dateren ouderdom kan meten en dat men zich ook daartoe moeten beperken. Ook kun
je stellen dat archeologie in het algemeen en de daarbij horende specialismen zich te veel laten leiden door
voorkennis uit de conventionele geschiedschrijving. Dat kan ze zich pas permitteren vanaf de tijd dat
schriftelijke bronnen zekerheid bieden, dus zeg maar de geschiedschrijving van de laatste 800 jaar. Gebrek aan
openheid over onderzoeksresultaten op het terrein van dendrochronologie, C l2 - C14 en luminescentie,
namelijk het niet beschikbaar zijn van rapporten, is voor Korth teleurstellend.
Over de hypothese dat circa 300 jaar die niet bestaan hebben, zijn Illig en Korth het eens, maar Illig verklaart
deze kwestie door een periode (600c - 900c) aan te merken als bedachte en ingevulde tijd, met als gevolg dat
de vanouds aan die periode toegekende geschiedenis ontkend moet worden. Zo ontstonden strijdtonelen over
de vraag of iets wel o f niet gebeurd zou zijn. Bekendste voorbeeld is het punt van het wel o f niet bestaan van
Karei de Grote. Bij Illig volgt op het jaar 600c het jaar 901c (= 601h). Korth komt tot de conclusie dat de
geschiedschrijving van de periode 300c - 600c thuishoort in de periode 600c-900c. De periode 300c - 600c
bestond volgens zijn theorie niet. Op het jaar 300c volgt het jaar 601c (= 301h). Zo doet zich het opmerkelijke
feit voor dat een (verondersteld) teveel van 300 jaren conventionele geschiedenis verschillend verklaard wordt:
er werd een periode 300c - 600c geconstrueerd (Korth) of een periode 600c - 900c (Illig).
In een herziene telling moeten 300 jaren geschrapt ornof verplaatst worden. AN we doordenken op Uiig
en Korth dat /iet de herziene lurentelling ei onge\ecr aN volgt uit.
‘
.

|

•

Uiig: West-Romcinse tijd tot circa 300e. vroege middeleeuwen: Frankisch-Merovingisch 3ÖÖc 600c. volle middeleeuwen: Üttoons ete 600h - 900h. late middeleeuwen 900h -‘:.12ÖÖh,
gedocumenteerde tijd I200h - 1717(hj.

•

Korth: Wesl-Romemse tijd tot 600h, vroege middeleeuwen: Frankisch-Merovftigische periode
300h - 600h. volle middeleeuwen: Ottoons etc. 600h - 90Uh. late middeleeuwen 9Ö0h -T2Q0h,
gedocumenteerde tijd 1200h - P I 7 (h)
: !_____________________________________________
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Zowel bij Illig als Korth waren er in het jaar 1000c 700 jaren gepasseerd. 1000c = 700h, en in 700h was de
Griekse wereld inderdaad bij haar jaar 1000 gekomen. De Latijnse wereld die vanaf de geboorte van Jezus
wenste te gaan tellen, kwam in dat jaar 1000c, dus drie eeuwen, geschiedschrijving tekort. Dat probleem zag
men al lange tijd aankomen, het werd aangehouden en kon enkele eeuwen later, namelijk even voor 1000c, in
een soort voorgenomen afspraak geregeld worden (zie de brief van Von Vercelli).
De rol van de katholieke kerk in verband met onze jarentelling is van doorslaggevende betekenis geweest. Dat
het tellen vanaf Diocletianus vervangen moest worden door een nieuwe startdatum te kiezen is voorbereid in
het werk van Dyonisius Exiguus. Beda zou de eerste historicus geweest zijn die dat ook daadwerkelijk deed.
Het zo geruisloos mogelijk invoeren van de Latijnse jarentelling, met toe- en invoeging van drie eeuwen
geschiedenis, ook genoemd het opschonen van de eeuwen, was het werk van paus Sylvester II (de intellectueel
Gerbert van Aurillac), volgens Von Vercelli op bevel van keizer Otto III, en de bedenker was wellicht de
geleerde keizer Constantijn Porphyrogennetos.
Gerbert had mijns inziens als leraar en adviseur van Otto geen bevel nodig en als paus volgens mij evenmin.
Hij moet de noodzaak ingezien hebben van standaardisering van een jarentelling, maar waarschijnlijk ook wel
datje beter niet als verantwoordelijke bekend kon staan. Mogelijk gunde hij Otto een bepaalde rol, maar het
kan ook zijn dat hij een bevel vanuit zijn positie verstandig vond. Alles bijeen een prachtig thema voor een
historische roman. Hoe de Kerk draalde blijkt wel uit het feit dat het ondertekenen van documenten met het
jaar des Heren pas in de vijftiende eeuw voor het eerst plaatsvond. Toen was er al de nodige deining over het
corrigeren van de jaarkalender. Dat probleem werd pas ‘opgelost’ in 1562c. Over die oplossing wordt nog
steeds stevig na gediscussieerd.
Het boek De kalender. Op zoèk naar de tijd (1998c) van David Ewing Duncan beschrijft uitvoerig de
kalenderhervorming van Gregorius VIII in 1582c. Het overslaan van 10 dagen had een lange en fanatieke
wetenschappelijke voorgeschiedenis en de hervorming zelf leidde tot grote politieke, maatschappelijke en
godsdienstige onrust. Gregorius stelde de hervorming voor als een besluit van het concilie van Trente (1545c1562c). Hij steunde vooral op het werk van de arts Aloysius Lilius (1510c-l 576c), wiens werk door diens
broer Antonio volhardend werd gepromoot, en van Christoffel Clavius die in Bamberg geboren was en als
geleerde jezuïet in Vaticaanse kringen een belangrijke rol speelde. De wetenschappelijke verantwoording voor
ins en outs van de noodzakelijke hervorming was te vinden in het werk van Aloysius Lilius: zijn feitelijke
manuscript is nog niet teruggevonden maar er werd meteen al een Compendium van gemaakt dat naar vele
betrokkenen werd gestuurd.
Opmerkelijk is dat aan de hervorming ook de Arabische wetenschap meewerkte en dat protestantse geleerden
(zoals Kepler) de hervorming wetenschappelijk steunden. Hoewel de Franse Nederlander Scaliger, die Clavius
een ‘Duitse vetzak’ noemde, zich niet positief opstelde ten aanzien van het besluit van Gregorius ging hij in
zijn theorie van een chronologische kalender (jarentelling) niet in op de kwestie van 10 o f 13 dagen. Dat
Gregorius in 1582c uitging van een correctie van 10 dagen is juist, doodgewoon omdat dan de lente-evening
weer op de juist datum terecht kwam. Een andere kwestie is dat tussen het beginjaar van de juliaanse kalender
en het beginjaar van de gregoriaanse kalender (45c v.Chr. tot 1582c n.Chr.) 1627 jaren hadden bestaan (als de
huidige jarentelling inderdaad klopt) en dan moesten 13 dagen gecorrigeerd zijn of worden, namelijk 1627:128
= 12,71 dagen. Welnu Gregorius nam 10 dagen voor zijn rekening, dus moeten wij - als we geloven in 2017c
- zoeken naar het overslaan van de andere drie. Gaan we in zee met de herziene jarentelling dan is dat niet
nodig want de sprong van 10 dagen klopt dan kosmisch en historisch.
Uitgaande van de juistheid van de conventionele jarentelling zijn diverse hypothesen geopperd over de wijze
waarop de drie dagen in 1562c niet meegeteld hoefden te worden. Sommige auteurs zeggen dat Gregorius
corrigeerde vanaf het concilie van Nicea. Dat is niet uit de lucht gegrepen want Gregorius zegt dat in zijn bul
ook (hij volgt Lilius), en tussen 45 v.Chr. en 325 n.Chr. liggen 370 jaren en dat komt aardig in de buurt van 3
dagen overslaan. Maar er is wel een geschiedschrijvingsprobleem: het omvangrijke onderzoek naar wat in het
eerste concilie van Nicea aan de orde kwam, levert niets op in verband met een correctie in de jarentelling, ook
niet in de bepalingen in verband met het vaststellen van de Paasdatum. Als Nicea bijvoorbeeld beslist zou
hebben dat na 21 maart de volgende dag 25 maart was, dan was het probleem opgelost. Helaas is dat element
niet gevonden.
Niet voor niets zijn daarom ook andere verklaringen gezocht voor het (vermeende!) schrappen van drie dagen.
Gewezen is op de mogelijkheid dat in 46/45 v.Chr. drie dagen overgeslagen konden zijn, ook op een
hervorming van keizer Augustus en op fouten met enkele eeuwschrikkeldagen (drie dagen niet geteld die wel
geteld hadden moeten worden), maar ook hier geldt dat bewijs ontbreekt.
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En zo naderen we de vraag of de hypothesen van Illig1, Heinsohn2 en Korth3 van een fictieve en later ingevulde
periode van circa 300 jaren in het eerste millennium, op dit moment weerlegd kunnen worden. Volgens mij
kan dat niet. Er was mogelijk in 1562c helemaal geen periode van 1627 jaren verstreken maar een tijdvak van
ongeveer 1327 jaren. De Nicea-verwijzing van de paus c.s. is in dit geval juist bedrog, o f beter gezegd: het
bevestigen van een beslissing van zijn voorganger Sylvester II. Het overslaan van 10 dagen in 1582 kan dan
inderdaad gezien worden als juist een bewijs van een chronologiesprong in het eerste millennium.
De meest fundamentele vraag is uiteindelijk wanneer we iets als bewezen kunnen beschouwen. De
geschiedeniswetenschappen, zeker als ze betrekking hebben op de tijd tussen prehistorie en late middeleeuwen,
heeft geen eenduidige methode. Voor die periode hebben we verschillende vormen van logica nodig. Uiteraard
de formele logica, die de juistheid van redeneringen kan nagaan, zeker ook de antiformele logica die gebaseerd
is op empirisch-experimenteel onderzoek (dus de methodologie van de natuurwetenschappen) en de nonformele logica (argumentatieleer) die we onder meer in de juridische wereld moeten hanteren. Kortom:
deductie, inductie en analogie, daarmee moeten we het doen.
1 Lavigne, Guy, (2015), Was de klok van slag? Werden er 300ja a r aan onze kalender toegevoegd?, Aspekt
2 Gunnar Heinsohn publiceert ontzaglijk veel op internet, via google gemakkelijk te vinden
3 Korth, Hans Erdmann, (2013), D er gröfite Irrtum der Weltgeschichte. Von Isaac Newton entdeckt - bis heute
unvorstelbar, Leipzig, ISBN 978-3-95488-494-0
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Otto III en de chronologiecriticasters
A d Maas, Leende
Een van de merkwaardigste actuele boeken op het terrein van de
geschiedschrijving is het boek van Marco van Burken Otto III. Verduisteraar van
de Middeleeuwen, dat onlangs bij uitgeverij Aspekt verscheen.1In dit dikke boek
wordt onderzocht op welke wijze deze Duitse keizer (van het Heilige Roomse
Rijk en van de Eindtijd) drie eeuwen geschiedenis wenste te verwijderen, in
samenwerking met zijn opvoeder Gerbert van Aurillac (die kort voor het jaar 1000
paus werd: Sylvester II) en de Byzantijnse keizer Basileios II. Op dit punt kom ik
zo dadelijk terug. De moeder van Otto was Theophanu die getrouwd was met
keizer Otto II die in 981 was overleden.
In het vijfde boek in de SEM-reeks Vergeten Verleden, Karolingers en Ottonen,
staan drie hoofdstukken die nauw verbonden zijn met het boek van Burken,
namelijk: ‘Byzantium en West-Europa’, ‘Theophano in Noviomagus: Nijmegen
o f Noyon’ en ‘Over Menno ter Braak en Otto III’.2 Dit SEM-boek wordt bij Van
Burken in de literatuurlijst op p. 316 geciteerd als: “Karolingen en Ottonen,
Studiegroep Millennium, Papieren Tijger, 2014”. Deze slordige manier van
citeren (nonchalant taalgebruik) komt in het boek te vaak voor, en dat is erg jammer. Ook boeken van Joep
Rozemeyer, Guy Lavigne, Henk Feikema en Albert Delahaye worden niet alleen genoemd maar ook aan de
orde gesteld. Diverse intemet-excursies leveren allerlei SEM-publicaties op. SEM is in dit boek dus stevig
vertegenwoordigd.
Voor zover vanuit SEM gepubliceerd wordt over onze jarentelling wordt SEM in het boek gerekend tot de
‘chronologiecriticasters’. Waarom niet de constatering dat SEM in haar publicaties ook ruimte biedt voor
chronologiekritiek? Maar pas op. Is Van Burken dus een tegenstander van dergelijke kritiek? De lange
zoektocht die hij in zijn boek beschrijft, getuigt ervan dat hij de mogelijkheid van een chronologieprobleem
serieus neemt. In eindnoot 113 staat het volgende: “Om verwarring te voorkomen is de term ‘Studiegroep
Millennium’ uit het artikel vervangen door ‘criticasters’”. Welke verwarring? Voetnoot 113 is in de tekst niet
terug te vinden maar met wat gezoek (voor gevorderden) ontdekken we op blz. 308 dat het gaat om een artikel
van Jona Lendering over de publicaties vanuit SEM.3 Een buitengewoon eerlijke Jona-beschouwing overigens,
namelijk: respecteer de universitaire wetenschap maar stop met het minachten en negeren van andere
professionele onderzoekers zoals de personen die onder de vlag van SEM geplaatst zijn of worden. Dat Van
Burken SEM-auteurs zo’n negatief etiket meegeeft ‘lijkt’ erop te wijzen dat hij die auteurs en onderzoekers
niet serieus wil, kan en mag nemen, maar het tegendeel blijkt het geval. Het SEM-forum op het terrein van het
‘im Frage stellen’ van de traditionele geschiedschrijving wordt gelijkwaardig behandeld met de professionals
die vaak eigenaar willen zijn van het gelijk. Terug naar de inhoud van Van Burkens boek.
Van Burken beschrijft in zijn boek zijn zoektocht zelf en evalueert voortdurend wat een oude o f nieuwe bron
bij hem oproept. Hij stroopte internet grondig af maar ging ook te rade bij professionele auteurs, zoals Lauran
Toorians die wel met name genoemd mocht worden, en andere deskundigen, zoals Guido Delahaye, de zoon
van. Het is dus geschiedschrijving in de vorm van een verslag van een ontdekkingstocht. Dat levert een roman
op over de geschiedschrijver, in dit geval Van Burken, tevens een studie over een historisch thema. Ik ben over
deze manier van werken tamelijk enthousiast: het verhaal zou veel korter kunnen zijn, maar het boeit wel tot
het einde toe, want de lezer gaat ongetwijfeld denken; wat zou Van Burken er nu zelf van vinden. Het boek is
alles bijeengenomen een aanrader, ook al ben je het niet eens met het uitgangspunt dat er een
chronologieprobleem van circa 300 jaren kan zijn.
Nu over de inhoud van het boek. Tijdens zijn zoektocht naar de verduistering van de middeleeuwen vindt
Marco van Burken allerlei literatuur die we zelden tegenkomen in de chronologiediscussies. Die wordt
voornamelijk geraadpleegd via internetadressen. Alles wat bruikbaar is wordt bij elkaar geplukt. Weinig lijkt
echt ten volle gelezen en bestudeerd, maar er wordt wel interessant gegrasduind. Deze nogal losse stijl van
omgaan met literatuur en het feit dat literatuurlijsten niet alfabetisch zijn opgebouwd, maken een
amateuristische indruk, ook als je het boek ziet als een vorm van onderzoeksjournalistiek. Van Burken vraagt
zich tijdens zijn research-excursies veel af, en tegen het einde van het boek stapelt dat zich afvragen op.
Vermoeiend voor de lezer die daarin betrokken wordt. Bij mij pakte dat zo uit dat ik me begon af te vragen
welk beeld Marco heeft van het probleem.
.
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Nadat hij een overzicht van Hans-Erdmann-Korth overgenomen heeft (zie een artikel over diens boek in
SEMafoor 18.24) schrijft hij: “Maar wat had keizer Constantijn VII Porphyrogenitus voor ogen? Hij heeft, zo
lijkt het, een gat van ongeveer driehonderd jaar ingepast in de geschiedenis van Byzantium. Hij lijkt alleen
geen reden te hebben gevonden dat te doen om het millennium naar voren te trekken”. De purperen keizer
verzon dus drie eeuwen geschiedenis, maar wist niet waarom? De vraag is wat Van Burken voor ogen heeft
gehad bij het noteren van deze zin, want naar mijn mening had de genoemde keizer geen reden om te doen wat
hij niet gedaan heeft. Deze fraaie zin moet ik toelichten.
Toen het jaar 700 naderbij kwam had de Griekse intellectuele wereld het besef dat het aantal jaren in verband
met de aanvang van de eindtijd (de tijd van de Apocalyps) bereikt werd. Alle heerschappijen opgeteld sinds
Alexander de Grote leverde het getal (aantal) 1000 op. Men naderde inderdaad ‘dit’ jaar 1000. In die periode
van 1000 jaren was zo’n 700 jaar geleden Jezus Christus geboren, een hoogst belangrijk feit. De Latijnse
wereld was achteraf vanaf dat geboortejaar gaan tellen, vooral ook om het plan van Diocletianus te
dwarsbomen dat vanaf zijn regeerperiode numeriek de jaren geteld zouden worden. De Latijnse wereld telde
in 700 dus inderdaad 700 jaren. Kortom en gesimplificeerd: 700 Anno Domini was 1000 Anno Alexander.
Afstemming van deze verschillende tellingen werd steeds meer een noodzaak om economische, juridische,
culturele redenen. Hoe? Volgens bepaalde chronologiecriticasters gebeurde dat door aan de Latijnse telling
300 jaar geschiedenis te koppelen. Geconstrueerde geschiedenis: invoegen is handiger dan echte geschiedenis
schrappen.
Wat Van Burken de Byzantijnse keizer toeschrijft is niet gebeurd. Ook nu zie je nogal eens in
chronologiediscussies dat gedacht wordt dat er ‘werkelijke’ geschiedenis is geschrapt (door Illig c.s.
bijvoorbeeld), maar dat is niet zó: ‘uitgevonden’ geschiedenis moeten we niet meetellen, dat is de kern van de
redenering. Dat die uitgevonden historie van zo’n 300 jaren niet archeologisch bevestigd kan worden is zonder
meer duidelijk. Continue pogingen om dat wel te doen, zijn natuurlijk ook begrijpelijk voor wie uitgaat dat er
geen erfundenes Zeitalter kan zijn. Ook de Byzantijnse keizers, en zeker Constantijn VII Porphyrogenitus,
onderkenden dat een uniforme jarentelling wenselijk en noodzakelijk was of zou worden. De Latijnse wereld
kon zich het beste aanpassen aan de Griekse, vonden de Byzantijnen. Die uitgevonden geschiedenis mocht
natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar moest aannemelijk en overtuigend zijn. Een probate
methode was het intelligent (laten) herhalen en verschuiven van echte geschiedenis.
In deze afstemmingskwestie speelt zeker het denken in termen van een naderende eindtijd een belangrijke rol.
Van Burken heeft het boek van Ton van Doorn Apocalyps Toen (1997) met veel aandacht verslonden.5 Otto
III cum suis wilden koste wat kost op met ingang van het jaar 1000 Anno Domini de keizer zijn die de eindtijd
zou inluiden. De benedictijnen ontwikkelden werkwijzen om de jarentelling op wetenschappelijk en
theologisch verantwoorde wijze op maat te maken. En daarom moesten drie eeuwen historie ingebouwd
worden. Van Burken beschrijft dit aspect van de verduistering indringend: Otto als persoonlijkheid, de relatie
met zijn Byzantijnse moeder, en met zijn opvoeder de benedictijn Gerbert. Otto liet zich vol overgave
meenemen in de stroom van de ‘verbeterde’ geschiedschrijving.
Het is naar mijn mening volslagen onaannemelijk om Otto III te kandideren tot de persoonlijke veroorzaker
van het besluit om de jarentelling te wijzigen door drie lege eeuwen in te vullen met historie. Voor hem was
wel aantrekkelijk dat die maatregel hem maakte tot keizer van de eindtijd. Dat perspectief was een diepe en
onbespreekbare wens van Otto III, en dat maakt Van Burken wel duidelijk. Aan de besluitvorming over de
aanvulling/invulling van drie eeuwen historie hebben de Ottoonse keizers, dus ook Theophanu en Gerbert van
Aurillac (als geleerde, als leermeester van Otto III en als paus Sylvester II) en de Byzantijnse keizers vanaf
Romanos I tot en met Basileios II, onder wie vooral de intellectuele keizer Constantijn VII Porphyrogenitus
(909-959) van Byzantium, bijgedragen. Otto III was een voltooier van dit proces, zeker ook vanuit het geloof
dat de eindtijd begon met ingang van een jaar 1000, maar ook omdat het tijd werd (en dat onderkent Van
Burken niet) om de jarentellingssystemen van Grieken en Latijnen-Romanen op elkaar af te stemmen.
Heribert Illig heeft zich laten verleiden om de uitgevonden geschiedenis te plaatsen in de periode 614 tot 911.
Wat mij persoonlijk het meest interesseert in deze kwestie is dat zowel de voorstanders als tegenstanders van
deze chronologiekwestie aansprekende overwegingen naar voren brengen, maar hun gelijk niet kunnen
bewijzen.6 Van Burken komt ook tot deze slotsom. Een groot deel van de door Illig genoemde periode is ook
volgens de huidige archeologie opmerkelijk leeg. De mogelijkheid dat we verkeerd periodiseren en dat met
name genoemde cultuurperiodes niet overal tegelijk geplaatst kunnen worden, wordt eigenlijk alleen door
chronologiecritici onder ogen gezien. Persoonlijk vind ik met Van Burken dat het onderzoeksmateriaal van
Hans-Erdmann-Korth momenteel het meest te denken geeft.
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Chronologiecriticaster Marco van Burken heeft een boek geschreven dat ik bij voorkeur een ‘brede
verkenning’ zou willen noemen, minimaal lezenswaardig en zeker ook aanleiding om aspecten verder uit te
zoeken. In mijn ogen verdient hij niet de term ‘chronologie-criticaster’. Het verslag van zijn onderzoek verleidt
SEM om het ontstaan van het Heilige Roomse Rijk op de rol te zetten van het volgende SEM-symposium
(2018).
1 Burken van, M. (2017). Otto III. Verduisteraar van de Middeleeuwen. Aspekt, Soesterberg.
2 Jochems, J., Hout van, J., Laenen, A., Maas, A., & Wayenberg, K. (Red.). (2014). Karolingers en Ottonen. Papieren
Tijger, Breda.
3 Op het blog Mainzer Beobachter van Jona Lendering, twee artikelen uit november 2013, getiteld ‘Delahaye en zijn
volgelingen (1)’ en ‘Delahaye en zijn volgelingen (2)’. https://mainzerbeobachter.eom/2013/l 1/13/delahaye/, resp.
https://mainzerbeobachter.eom/2013/l l/13/delahaye-en-zijn-volgelingen-2/
4 Maas, A. (2017). ‘Conventionele chronologie en herziene chronologie: Natuurkundige Hans-Erdmann Korth sluit
aan bij Isaac Newton’. In: SEMafoor 18.2. p. 35-38.
5 Doom van, T. (1997). Apocalyps Toen! Een geschiedenis van het ja a r 1000. Walburg Pers, Zutphen.
6 Wie beweert dat onze jarentelling teruggaat op maatregelen van het concilie van Nicea, vergeet dat het tekstmateriaal
dat aan Nicea te koppelen is, daarover niets vermeldt en dat we deze wijsheid ontlenen aan een bul uit de zestiende
eeuw. We kunnen niet verwachten dat een paus een voorganger gaat afvallen.

Lag Karei de Grote’s Aquisgranum in Italië?
Enkele maanden geleden ontving een van de redactieleden een schrijven van Hans Vogel, waarin deze melding
maakte van een theorie met betrekking tot Karei de Grote en Aquisgranum waarvan we vermoeden dat deze
weinig of niet bekend is onder de lezers van SEMafoor.
De historicus Vogel promoveerde in 1987 aan de Universiteit van Florida en was onder meer 20 jaar
universitair docent geschiedenis in Leiden. Tegenwoordig is hij verbonden aan de ESEADE Universiteit in
Buenos Aires. Hij publiceerde onder andere over de geschiedenis van Latijns Amerika, over militaire
geschiedenis en over Europa.
In zijn schrijven over Karei de Grote refereert hij ook aan Albert Delahaye die hij op een aantal punten in
verband met Karei de Grote en Nijmegen gelijk geeft. Maar het meest opvallende dat hij naar voren brengt is
dat niet Aken een belangrijke plaats was in het leven van Karei, maar Abbazia San Claudio (Abdij van de
heilige Caudius) in het Chientidal ten zuidoosten van Macerata in de Italiaanse regio Marche.
Hans Vogel refereert aan de bronnenschaarste met betrekking tot Karei de Grote. Deze is niet zo
verbazingwekkend, volgens hem, want Karei de Grote leefde in de duistere middeleeuwen, de ‘dark ages’, een
periode waarover de historische bronnen schaars zijn. Bovendien zijn middeleeuwse bronnen niet zelden
vervalst en dikwijls zo onbetrouwbaar dat er in 1986 in Duitsland een heel congres aan is gewijd. (Falschungen
im Mittelalter, Congres van de Monumenta Germaniae Historiae, München, 16-19 september 1986. Er werden
152 ‘papers’ gepresenteerd. Umberto Eco hield er de openingslezing. De bijdragen werden gepubliceerd in 6
delen (inclusief register), met in totaal ca. 4.000 bladzijden (1988-1990).)
Eigenlijk zijn er maar twee belangrijke bronnen, namelijk de biografieën van Einhard en Notker. De honderden
biografieën die in de loop van de tijd over Karei de Grote zijn gepubliceerd, zijn gebaseerd op deze twee
bronnen. Het is voor Vogel zonneklaar waarom het beeld van hem in wezen nogal statisch is. Na 1200 jaar
wordt gewoonlijk niet zo heel veel nieuw archiefmateriaal meer ontdekt. Het beeld van Karei de Grote wordt
al heel lang aangevuld met allerlei mythes en legenden. Karei was tenslotte een heilige (heilig verklaard op 29
december 1165 op last van keizer Frederik I Barbarossa) en geldt sinds de Duitse nederlaag in de Tweede
Wereldoorlog als schutspatroon van Aken. Ook Nijmegen identificeert zich sterk met Karei de Grote. Maar is
dat allemaal wel terecht? Waar de geschiedenis vervlochten is met politiek en economische belangen, raakt de
historische werkelijkheid al gauw in het gedrang. En dat is het geval met Aken.
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Zo/B
CONSTANTIJN - NICEA EN DE EINDTIJD
A d Maas, Leende
Chronologieprobleem in het eerste millennium
Er is al veel geschreven over de mogelijkheid van een groot chronologieprobleem in het eerste
millennium. Boeken van onder meer Heribert Illig1 en Hans-Erdmann Korth2 maken naar mijn mening
duidelijk dat die kwestie (betreffende enkele raadselachtige eeuwen) inderdaad een serieuze hypothese
is die dus onderzocht moet worden. Illig wijst vooral op de discrepantie tussen geschreven bronnen en
archeologische bevindingen. Korth heeft een indrukwekkend verhaal over dubbelingen van personen
en gebeurtenissen. Het nieuwe boek (2019) van Illig gaat uitgebreid in op de ‘kalenderhervorming’
van Gregorius VII in 1582. Over deze invalshoeken heb ik nogal eens gepubliceerd, vooral omdat
informatie over de genoemde zaken zinvol kan zijn. Ik verdedig niet bij voorbaat de realiteit van een
chronologiesprong in het eerste millennium noch de ontkenning daarvan, maar ik ben geïnteresseerd in
de bewijsvoering in verband met standpunten pro of contra het bedoelde chronologieprobleem.
Deze keer kies ik een andere invalshoek. Die is meer van theologische aard, namelijk: de invloed van
het geloof in de eindtijd. Over dat thema heb ik al een en ander geschreven, deze keer zelfs met
complimenten, in: Karolingers en Ottonen (2014), zie het hoofdstuk over keizer Otto III3, maar deze
keer ga ik nog een trede dieper. En die stap ontleen ik aan een nogal chaotisch boek en / of een
chaotisch vertaald boek van Thomas Macho Het leven is onrechtvaardig4. Macho is van alles, maar in
elk geval theoloog, die ‘tijd’ kan zien als respijt, als toegestaan of gegund uitstel en die nagedacht
heeft over het begrip ‘eindtijd’ dat het christendom met zich meebracht.
Opstanding, wereldgericht en eindtijd
De juliaanse zonnekalender, die niet alleen een jaarkalenderprobleem oploste, was zeker ook bedoeld
om te fungeren als de onderlinge verbindende tijdsrekening in het zich uitbreidende Rijk. Er gingen
eeuwen overheen aleer het in voldoende mate zover was. In de vierde eeuw n.Chr. drong christelijk
denken door in de aansturing van het Romeinse Rijk. Dat bracht het denken over de jongste dag met
zich mee: de verwachting van het einde van de wereld en de persoonlijke afrekeningen die dan zouden
volgen.
Het rijk van Christus werd niet meer - in tegenstelling tot de Romeinse visie - in de wereld gesticht.
Als rijk van de Vader was het helemaal niet van deze wereld5. De vraag was hoe je daar kon komen.
•Christenen konden geloven in de opstanding van de doden. In een wereldgericht zou ieder ter
verantwoording worden geworpen. In de eerst en tweede eeuw n.Chr. kon dit geloof werken, maar er
sloop een voor de hand liggende twijfel binnen. Wie dacht aan het aantal personen (zielen) die er
geweest waren en die er nog bijkwamen, kreeg moeite met een nogal letterlijk genomen
opstandingsgeloof. De betekenis van het verlies van het geloof in een wereldgericht, wordt ons
duidelijk als we onderkennen dat een toenmalige verzwakking van het geloof mede in verband stond
met de geloofsbelijdenis van Jezus’ wederkeer om te oordelen over de levenden en de doden. Het
wereldgericht verloor als dreigement zijn kracht.
Dat niet alleen: hoe zat dat oordelen dan wel in elkaar? De gedachte aan een massale opstanding en
aan een wereldgericht verdween geleidelijk aan uit het voorstellingsvermogen (uit beeld). Een
ervaringsfeit was uiteraard ook dat het leven onrechtvaardig uit kon pakken: niet ieder werd even oud,
bleef even lang vitaal en gezond, niet iedereen was in een tijd van welvaart en op een gelukkige plaats
geboren, niet ieder had dezelfde huidskleur, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Hoe moest dat
allemaal meegewogen worden als dat niet via de goddelijke interventie van een wereldgericht zou
gebeuren? Verder was er natuurlijk ook het besef dat mensen elkaar wegen en door elkaar worden
gewogen. Hopelijk naar de maat waarmee iemand zelf gewogen heeft, zong Dimitri van Toren in het
lied Probeer dan niet te haten. Hoe ging het christendom in het eerste millennium om met dit soort
onzekerheden?
Er speelde nog een ander probleem. In de loop van het eerste millennium werd het vaststellen van de
eindtijd een serieuze zaak. Het boek Openbaringen sprak over duizend jaren die vóór de laatste dag
van de wereld voorbij zouden gaan. Geleidelijk aan begon men het begin van die eindtijd te plaatsen

bij de dood of de geboorte van Jezus Christus. Uiteraard ook een punt van aanhoudende discussie. In
Spanje werd de millenniumwisseling in de christelijke jarentelling in 962 bereikt, volgens Macho6,
maar ook als we dat zeker zouden weten, dan zitten we nog met de vraag of we het hebben over 1000
werkelijke of (ten dele) veronderstelde jaren.
Het duistere betoog in de Apocalyps over een 'duizendjarig rijk' van Satan gaf aanleiding tot
verschillende uitleggingen. Zoals die van de monnik Bêatus, een commentaar dat in de jaren 776 tot
784 geschreven zou zijn en tot aan het eind van de dertiende eeuw steeds weer werd gekopieerd (en
ook rijk geïllustreerd). Beatus ging ervan uit dat de wereld snel ten onder zou gaan, maar kon het
tijdstip niet nader benoemen: de visioenen van Johannes waren te veelduidig om daaruit een datum af
te leiden. Het denken in termen van de Stad van God of de Stad van de Duivel (Augustinus) kwam tot
een ongekende bloei. Dat de wereld in zijn laatste fase terechtkwam was ook een gedachte die in brede
elitekring aanvaard werd.
Theologische wendingen
In 325 besloot de synode van Nicea in de plaats van de (joodse) sabbat de (Romeinse) dies solis, de
zondag, tot de 'dag des heren' te verheffen. Tevens het besluit om het kerstfeest op 25 december te
vieren, uitgerekend op de dag van de winterzonnewende, de verjaardag van de Sol Invictus. de
onoverwinnelijke zon. De Romeinse keizer Aurelianus had bijna vijftig jaar daarvoor, na zijn zege bij
Palmyra in Syrië, de cultus rond de Sol Invictus als rijksreligie ingevoerd. Met deze besluiten van
Nicea werd niet alleen vrede met ‘Rome’(met het Latijns) gesloten, maar werd ook de zonnekalender
aanvaard. Niet voor niets bezocht Constantijn de Grote de synode, uitgedost in een prachtkostuum van
de zonnekeizer. Hij werd als een soort van zonnegod bejubeld, waarvan bisschop Eusebius van
Caesarea (de stad van de keizer) nadrukkelijk getuigenis aflegde: 'Zoals Helios zijn stralen over de
aarde zendt, zo doet de keizer dat met de lichtstralen van zijn edel wezen. In donkerte en de duistere
nacht had God een groot licht aangestoken in zijn dienaar Constantijn.' Eusebius liet voor alle
zekerheid maar weg dat Constatijn zich ontdeed van zijn vrouw Fausta en zijn zoon Crispus.
In Nicea was Gods dienaar Constantijn voor de verzamelde kerkvaders net een hemelse bode van God,
in stralend omhulsel van de purperen mantel en met de schitteringen van het goud en edelstenen gaf
hij licht als een lichtgloed door vurige stralen omgeven, vertelt Macho. De zonnekroon veranderde
daarna snel in een 'nimbus', in een aureool van de heiligenschijn, waarmee Christus zelf, maar ook de
heiligen en martelaren voortaan zouden worden afgebeeld. Christus werd op een gewelf van een
christelijke grafkamer onder de Sint Pieter als zonnegod afgebeeld, als een lichtbrenger die met zijn
stralenkrans en vierspan de doden naar het eeuwige leven leidde. De apocalyptiek werd letterlijk
luciferisch, hervormd volgens de keizerlijke zonnetheologie. Eusebius prees Constantijn als 'de enige
nomos en logos' die op aarde de goddelijke koning van de hemel representeerde. De keizer werd met
de titel praesentissimus deus geëerd; de maiestas van de keizer gold voortaan als de aardse
plaatsvervanging van de maiestas van de hemelse keizer.
De christelijke religie begon met de idee van de opstanding der doden, het wereldgericht en de
verwachtings-horizon van de jongste dag, het einde van de wereld. Ten tijde van de conceptie van het
evangelie van Johannes - ergens rond het begin van de tweede eeuw na Christus was de generatie die
niet teloor zou gaan eenvoudigweg dood en niet opgestaan. De gedachte aan een massale opstanding
en een wereldgericht verloor geleidelijk aan zijn vanzelfsprekendheid en werd een punt van twijfel en
onzekerheid. In dat opzicht moest aan deze profetie een nieuwe betekenis worden verleend: de
apocalyptiek moest in andere banen geleid worden, wel met behoud van essenties. Iedere persoon kon
na zijn dood en na een persoonlijke lijdenservaring zijn opstanding bereiken en zich verenigd voelen
in het hemelrijk. Hel, vagevuur en voorgeborgte werden alternatieve locaties. Tijdens je leven kon je
bonuspunten (aflaten) verzamelen. Als je niet bij voorbaat heilig was, liep je ook minpunten op maar
die kon je via het sacrament van de biecht wissen. Deze benadering bestaat nog.
Maar wat te doen met die eindtijd-verwachtingen die in de praktijk voor allerlei onrust en ellende
zorgden, maar nog erger nog: het geloof van de christenen zou ongeloofwaardig worden als de kerk de
eindtijd-visie vol zou houden, namelijk: het begin ervan bij Jezus (niet bij Alexander de Grote en
zeker niet bij Diocletianus), dan de 1000 jaren die in de Apocalyps aangekondigd en daarna hoe dan
ook het einde van de wereld. Wat dan te doen? Er moest een model van een soort cyclische
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tijdsordening ingevoerd worden, om het noodlottige eindtijd-denken te doorbreken. Nicea voerde
daarom een cyclisch-rituele tijdsordening door. Die zag er als volgt uit. De cyclisch-rituele
tijdsordening werd doorgevoerd in de vorm van het kerkelijk jaar met een steeds terugkerende liturgie
van de heilsgeschiedenis, de gedenkdagen, heiligen- en martelaarsfeesten. Deze ordening moest het
institutionele overleven van de rooms-katholieke kerk garanderen. De wederkeer van Christus werd nu
de jaarlijkse terugkeer van het kerst-, paas- en pinksterfeest. Een jaarcyclus met een weloverwogen
positionering van heiligendagen en met een weldoordachte liturgie.
De nieuwe wederkeer eiste wel voortdurend nieuwe aandacht op. De klokken van kerken, vooral die
van de kloosters, dicteerden welluidend een strenge tijdsregel en onderwierpen levensbelangrijke
zaken aan een planning in de tijd. De bevolking werd in de missionering op deze wijze verder
opgevoed. Die reglementering was niet alleen nodig om de cyclische terugkeeridee in mensen te
verankeren en overtuigde natuurlijk ook door haar praktische nut (net als bijvoorbeeld digitale gezicht
herkenning in onze tijd), en de veiligheid zou ermee gediend worden. De oude verwachting van een
jongste dag met heel andere gerichten kon immers via valse profeten terugkeren en dus moest rekening
gehouden worden met de mogelijkheden van de val van wereldlijke en geestelijke machten.
‘Gewapende bedevaarten’, zoals de kruistochten tussen 1096 en 1270, kwamen van de grond; ze
waren ook gericht tegen ketterbewegingen als die van de katharen en sloten bij dit beleid van de Kerk
aan.
De christelijke religie bleef in haar kern een apocalyptische religie, een religie van de geschiedenis,
geen natuurreligie die zich liet leiden door de vegetatieritmen en jaargetijden. De wereld evolueerde
ergens heen. Alleen geleidelijk kon het patroon van een cyclische tijdsordening worden aangebracht.
De apocalyptische verwachtingshorizonnen werden opnieuw gedefinieerd. De tijd werd er rijp voor,
zelfs was er een zekere tijdsdruk, want als je de jaren vanaf Jezus Christus wou gaan tellen als het
begin van de periode van 1000 jaar, dan was het de kunst om vooraf te weten wanneer die periode
voorbij was. Zou het zijn gedurende de dynastieke periode van de Karolingers? O f die van de
Ottonen? Otto III was ervan overtuigd dat zijn tijd eindtijd zou kunnen worden7. O f verlangde hij daar
zo naar dat hij met medewerking van paus Sylvester II (zijn leermeester Gerbert van Aurrilac) en de
Byzantijnse keizer Constantijn VII Porphyrogennetos, die zijn moeder Theofanu goed kende, uit wou
komen bij het jaar 1000 en onder meer daarom de Latijnse versie van de geschiedenis aanpaste aan de
Griekse8?

Verdere ontwikkelingen
Het millenniarisme beleefde, volgens Macho, zijn bloeitijd duidelijk na de eerste millenniumwisseling.
Daaraan kon ook de - in de geschiedwetenschap van de negentiende eeuw rijkelijk overschatte kroniek van de cluniacenzer monnik Rodulfus Glaber niets veranderen. In die kroniek werd het jaar
1033 het duizendjarig jubileum van Christus' kruisiging als tijdstip voor de ondergang van de wereld
vermeld. Toch bleef voor de kerkelijke hiërarchie het millenniarisme verdacht, enerzijds omdat met
iedere tijdsaanduiding voor het einde van de lange wachttijd van de christelijke religie een nieuwe
mogelijkheid tot ontgoocheling werd gecreëerd, anderzijds omdat millenniaristische stromingen zich
al te vaak met anarchistische, opstandige bewegingen associeerden.
De keuze van Nicea voor de zondag en voor de winterzonnewende kwam in feite overeen met de
keuze voor de erkenning van de zonnekeizer als praesentissimus deus. Dientengevolge was het geen
wonder dat de middeleeuwse keizers en koningen steeds weer de aanspraak naar voren brachten dat zij
van hun kant plaatsvervangers van God en Christus waren - en wel in concurrentie met de paus. Deze
fundamentele strijd ontstond niet alleen uit het genealogische teruggrijpen op het Huis van David,
maar bijvoorbeeld ook uit de vraag naar het recht op benoeming van de bisschoppen en abten. De
zogenoemde 'Investituurstrijd', waarin Hendrik IV in het jaar 1077 een boetetocht naar Canossa
maakte, werd pas door het Concordaat van Worms in 1122 enigszins beslist. Nog tijdens de Synode
van Clermont in 1095 predikte paus Urbanus II enerzijds de eerste kruistocht, anderzijds het verbod op
lekeninvestituur en de gebruikelijke praktijk van de kerkelijke eed van trouw tegenover de koning.
Natuurlijk werd ook met het Concordaat van Worms het conflict tussen de wereldlijke en geestelijke
macht niet bijgelegd, voor het wereldtoneel mocht dat wel zo lijken, maar het probleem werd eerder
verscherpt: voortaan poogden de koningen hun afstamming van het geslacht van David vol te houden.
Hoe kon de kerk de paradox, met aan de ene kant de begrenzing van de macht van 'zonnekeizers' en
'zonnekoningen' en aan de andere kant de instandhouding van de keuze voor zondagen, kerstfeesten en
kerkelijke jaren, oplossen? Hoe kon zij de 'wonderdadige' koningen in toom houden, zonder daarbij te
vervallen tot apocalyptisch messianisme, zoals dat door sociaalkritische, ketterse bewegingen werd
gepredikt?
De oplossing was eigenlijk heel eenvoudig: ze bestond uit de doorvoering van de theologische leer
van de transsubstantiatie van Christus in de heilige mis, in de dogmatisering van de eucharistie (op het
Vierde Lateraans Concilie in 1215). 'Hoe est enim corpus meum': zo luidde letterlijk de toverformule
die evengoed tegen heilige koningen als tegen millenniarisme en apocalyptiek was te gebruiken. Aan
de ene kant kon nu worden verzekerd dat iedere aanspraak op de plaatsvervanging van God strandde
door de werkelijke aanwezigheid van Christus in de verandering van de hostie; aan de andere kant kon
worden verzekerd dat de eeuwig teleurgestelde apocalyptische verwachting zou worden vervuld - en
wel op iedere zondag bij de transsubstantiatie gedurende de heilige mis. Christus hoefde eigenlijk
helemaal niet meer weder te keren, want hij kwam toch al dagelijks, wekelijks - in vlees en bloed - tot
zijn volgelingen. Hij kwam (en komt) werkelijk, niet symbolisch en ook niet op een herdenkingsdag.
De wachttijd van de gelovigen was voorbij (alvorens ze met de Reformatie nogmaals aan zou breken),
maar wel tegen een hoge prijs. In de eerste twee decennia van de dertiende eeuw werd de eucharistie
gedogmatiseerd, de bloedige kruistocht tegen de katharen gevoerd en de inquisitie als de procedure en
instantie opgericht. Verantwoordelijke voor deze drie beslissingen was paus Innocentius III, de auteur
van een verhandeling De miseria humanae conditionis. Sindsdien kon iedere grootinquisiteur met
historische autoriteit tegen een terugkerende Jezus zeggen dat hij hem als ketter op de brandstapel zou
verbranden, want op hem zat niemand meer te wachten. In 1263 werd door de kerk Sacramentsdag
ingesteld. Een initiatief van het bisdom Luik, dat ik beschreven heb ik in het boek Tspel vanden
Sacramente vander Nyeuwervaerf.

1 Hans-Erdmann Korth, Das grösste Irrtum der Weltgeschichte. Von Isaac Newton entdeckt, bis heute
unvorstelbar, Leipzig 2013

2 Heribert Illig en Gert Anwander, Bayern und die Phantomzeit. Archaologie widerlegt Urkunden des frühen
Mittelalters. Mantis Verlag, GrSfelfing 2002
3 Ad Maas, Karolingers en Ottonen, hs.9. Over Menno ter Braak en Otto III, Breda 2014
4 Thomas Mach, Het leven is onrechtvaardig, Utrecht 2017
5 Thomas Mach, Het leven is onrechtvaardig, Utrecht 2017 (p. 85 en 86)
6 Thomas Mach, Het leven is onrechtvaardig, Utrecht 2017 (p. 87)
7 Marco van Burken, Otto III. Verduisteraar van de Middeleeuwen, Soesterberg 2017; zie Ad Maas, Otto II en
de chronologiecriticasters, SEMafoor 18.4
8 Ad Maas, Conventionele chronologie en herziene chronologie; Natuurkundige Hans-Erdmann Korth sluit aan
bij Isaac Newton, SEMafoor 18.2
9 Ad Maas, Tspel van den Sacramente vander Nyeuwervaert, Soesterberg 2016

Gunnar Heinsohn: drie revisies
Heribert Illig en Gummar Heinsohn (1943) hebben jarenlang Zeitensprünge
geredigeerd en samen diverse boeken geschreven. Beiden verdienen veel respect
en waardering voor wat ze gepresteerd hebben. Weinigen kunnen bogen op
zZo’n omvangrijk en divers onderzoek. Beiden zijn geen fantasten maar tonen
uit te gaan van ntensief onderzoek. Toch is er in hun verhouding een jaar o f vijf
geleden een inhoudelijke kink in de kabel gekomen. Voor Illig is de tijd van 600
tot 900 een ‘periode’ met geconstrueerde historie, terwijl Heinsohn deze tijd ziet
als de echte Romeinse tijd en dus voorgaande ‘perioden’ als schijnvertoningen
ziet. Beiden hebben gemeen dat ze van lezers vergen dat ze hun historische
vanzelfsprekendheden kunnen loslaten en systematisch meedenken in een nieuw
referentiekader.
Laten we in onze lage landen SEMafoor buiten beschouwing dan is over Illig in
andere media wel wat geschreven (altijd negatief) en tot nu toe niets over
Heinsohns recente chronologie-opvattingen. Het is ook wel een karwei om je in
te werken in zijn zienswijze. Op verschillende andere wetenschapsgebieden
heeft hij een brede internationale erkenning (1 ). Ook hebben beiden gemeen dat
ze archeologische dateringsmethoden doorgaans links laten liggen, omdat ze
deze zien als ingebouwde conventionele interpretaties van op zich vaak juiste
metingen. Meten is niet altijd weten. Met metingen en statistiek bewijs je niet
altijd een historische ontwikkeling. Beide onderzoekers zijn echter wel uitermate
geïnteresseerd in archeologische vondsten en bevindingen. Sterker nog: juist
daar liggen de troeven van hun kaarten.
Jan Beaufort (2 ) typeert Heinsohns visie op de chronologie van het eerste
millennium n. Chr. als volgt: de Vroege middeleeuwen vallen samen met de
Late oudheid, waarbij hij de volgende formule hanteert: "Keizertijd in Rome =
Late oudheid (in Byzantium) =Vroege middeleeuwen (in het westen en
noorden)". Het einde van deze tijd komt door een wereldwijde catastrofe met
grote branden, tsunamies en zware regenvallen in de 930’er jaren, die
vermoedelijk met de erupties van de IJslandse vulkanen Eldgja en Katla
samenhingen. De "dark earth" resp. de "younger fill", die op veel plaatsen boven
romeinse steden gevonden wordt, is volgens Heinsohn een overblijfsel van deze
catastrophe. Delahayes transgressies zouden eveneens in werkelijkheid
onderdeel van deze ramp geweest zijn. Vanuit dit perspectief wordt Karel de
Grote een keizer die in de ‘Oudheid’ leefde, want Karolingische munten werden

onder de "dark earth" gevonden. Deze zienswijze / hypothese is wel wennen
geblazen. Maar om Heinsohns argumentatie kun je niet zo maar heen.

G unnar Heinsohn

Op wikipedia (Engels) wordt de eerste revisie van Heinsohn als volgt
omschreven ( 1):
Heinsohn proposed a revision of ancient chronology.Taking Immanuel
Velikovsky's revised chronology as a starting point, Heinsohn went on to
criticize Velikovsky's chronology as Biblical fundamentalism, proposing an
even more drastic revision that is being disputed in circles of chronological
revisionists (3).
His work on ancient chronology, focusing on his views on the stratigraphic
record, has resulted in some dramatic conclusions. Heinsohn opined that the
currently accepted chronology was entrenched long before the scientific
investigation of the past, based on the chronology provided in the Old Testament.

He accused 19th century archaeologists of constructing their chronology around
Bible synchronisms and of, more or less, following the chronology recorded by
Eusebius in the fourth century, who made use o f the histories of Egypt and
Mesopotamia as well as the Old Testament. According to Heinsohn, bible
synchronisms led to pharaos Menes and Ramesses II being dated to the 4th
millennium and the 14th century, respectively. As a result, Heinsohn concluded
that they created a "phantom" history of two thousand years. In contrast,
Heinsohn interpreted stratigraphic evidence to suggest that Egyptian and
Mesopotamian civilizations arose around 1.200 BCE, not 3.200 BCE, as the
textbooks say.
De tweede revisie van Heinsohn valt samen met de Illigs Das Erfundene
Mitteleitalter uit 2005 en allerlei andere boeken en honderden artikelen; daarin
blies Heinsohn een stevige partij mee, zij het wel dat hij vaak met nieuwe
verrassende inzichten kwam. Hij deed volop mee, maar had tegelijk ook een
zelfstandige rol. Ik herinner me levendig zijn presentaties over het verschil
tussen bergen en vulkanen, over het ontstaan van de Islam en over de
Peutingerkaart. De 20 jaargangen van Zeitensprünge zijn nu te overzien op
www.zeitensprünge.de en www.mantisverlag.de . Alle titels van artikelen staan
daar vermeld. De teksten zelf zijn (nog) te lezen en uit te printen.
De derde revisie is het resultaat van het recente en toch omvangrijke onderzoek
van Heinsohn: de huidige stand van zaken. Volgens de gangbare chronologie
zouden grote Europese steden - gescheiden door sporen van crisis en
vernietiging - verschillende bouwlagengroepen moeten vertonen voor de drie
stedelijke periodes van ongeveer 230 jaar die onbetwistbaar zijn gebouwd in
Romeinse stijlen met Romeinse materialen en technologieën. (Oudheid=A, Late
Oudheid= LA, Vroege middeleeuwen= EMA.) Geen van de ca. 2500 Romeinse
steden die tot nu toe bekend zijn, hebben de verwachte drie strata-groepen in
relatie met elkaar waar kunnen maken. Vertegenwoordigers van de Illig-School
erkennen twee strata-groepen (A en LA). Ze miskennen het EMA-bewijs, d.w.z.
verkorten het 1e millennium met ongeveer 300 jaar (600-900). Maar zelfs een
stad met slechts deze twee veronderstelde Romeinse bouwlagen, gescheiden
door bijvoorbeeld donkere aarde, is nooit gevonden. Elke stad (die tenminste de
periodes van de oudheid tot de Hoge Middeleeuwen bestrijkt (=HMA= 10e / 11e
eeuw)) heeft slechts één (A of LA o f EMA) afzonderlijke bouwlagengroep in
Romeins formaat (met natuurlijk, interne evolutie, reparaties etc.). Daarom
bestonden alle stedelijke rijken gelabeld als A of LA of EMA tegelijkertijd, zij
aan zij in het Imperium Romanum. Niets kan worden verwijderd. Alle drie de
rijken (als hun steden überhaupt bleven bestaan) gingen gelijktijdig HMA
binnen, d.w.z. ze behoren allemaal tot de periode van 700-930 die eindigde in
een wereldwijde ramp. Deze parallel verklaart niet alleen de verbijsterende
afwezigheid van technologische en archeologische evolutie gedurende 700 jaar,

maar lost ook het raadsel op van de taalkundige eenvormigheid van het Latijn
tussen de 1e / 2e en 8e / 9e eeuw. Beide tekstgroepen zijn eigentijds. De kwestie
van de 700 jaar tussen codificatie en vocalisatie (200/900 CE) van de
Hebreeuwse Bijbel lost zich op in hetzelfde proces van aanpassing van onze
chronologie aan het harde bewijs van stratigrafie.

Noten
1. Wikipedia Engels schetst op welke terrreinen Heinsohn actief was en is. Voor velen een niet te
overziene hetereogene veelheid, voor Heinsohn en degenen die hem begrijpen niet, want : hangt alles
met alles samen. De ‘inter-esses’ roepen de gedachte op van de eindeloze complexiteit van mens,
maatschappij, wereld en kosmos. Een nieuwe theologie? Zie ook w w w . q - m a g . o r g
2. In een mail aan SEM m et de navolgende bijlage.
3. H einsohn's ideas on ancient chronology w ere introduced to the English-speaking w orld in
the Velikovskian jo u rn a l K ronos in 1985. Ortodoxe bijbel-chronologici zijn geen
bew onderaars van zijn werk.

Besluit
Wie verlangt naar een ‘afreken-document’ ten aanzien van Heribert Illig kan het
beste Wikipedia pakken via de term Erfundenes Mittelalter. Op alle punten
wordt hij terecht gewezen. Dat het een oneerlijke selectie is, weet alleen de
deskundige lezer. De mogelijkheid van een Verschwörungstheorie wordt
uiteraard geopperd maar niet toegelicht. De ideologie van de laatste decennia is
dat samenzweringen niet bestaan, zeker niet in de hoog ontwikkelde Westerse
democratie. Uiteraard zijn er gevaarlijke samenzweringsverhalen, ontsproten
aan verwarring en kwaadaardigheid. Dat de term ook toegepast wordt op
personen die op basis van gepubliceerd en controleerbaar onderzoek gevestigde
wetenschap ‘bedreigen’ geeft steeds weer te denken.
Merkwaardig is dat kritische literatuur uit het professioneel circuit zelf zo
onbesproken blijft liggen. Ik denk aan diverse artikelen van Prof. Dr. Frans
Theuws die daarin het probleem opwerpt van het ontbreken van ‘Karolingische
graven’, boeken van Dr. Jona Lendering die bij de vaklieden een beschamende
onwetendheid en naschrijfculuur opmerkt en het ‘afscheidsboek’van Prof. Dr.
Peter Raedts die de ontdekking van de Middeleeuwen een illlusie noemt, maar je
moet bij deze onderzoekers en auteurs natuurlijk wel lezen wat ze bedoelen.
Mijn vraag is: waar vindt de wetenschappelijke discussie plaats? Illig ging
vaak in op publicaties uit het professionele circuit. Van enige sportiviteit en
toenadering was echter geen sprake. Geen dialoog maar verkapte geestelijke
liquidatie. Niet alleen onnodig maar ook bedenkelijk.
Zal dit altijd zo blijven? De belangen van de professionele kringen moeten in
stand gehouden worden. Zonder hen zijn we nergens. Een open dialoog is
wenselijk maar riskant. Open dialoog is zeker ook dat produkten van
amateuristisch beterweters na een transparante toetsing (vooralsnog) afgewezen
kunnen worden. Dat is een realistische eis en ik kan er echt over meepraten.
Maar cocon-professionaliteit moet bestreden worden. De eigenaren van de
dialoog-deur moeten open gedaan en gehouden worden. Een eis van
maatschappelijke verantwoording en verantwoordelijkheid. Gebeurt dat niet dan
krijgen we twee circuits die we al hebben: de geschiedschrijving volgens de
gesubsidieerde netwerken en de geschiedschrijving volgens de ‘onafhankelijke’
zoekers. Ik betreur dat. Die circuits kunnen vrijmoediger met elkaar omgaan.
Misschien brengt deze bundeling van 22 jaar discussie iets constructief teweeg.

