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Baduhenna. Godin van het slagveld
W.A. Braakman

Dat archeologie heel populair kan zijn, blijkt bij een monument
vlak over de grens. Het zogeheten Hermannsdenkmal in
Detmold, gewijd aan de held Hermann die in 9 na Chr. de
Romeinen vernietigend versloeg, levert volgens de internetsite
http://www.Hermannsdenkmal.de jaarlijks zo'n miljoen
bezoekers op.
In de stormachtige herfst van september 9 na. Chr. lokte de
Germaanse veldheer Hermann1 zijn ietwat corpulente
tegenstander Varus in een hinderlaag op een smalle strook
Duitse modder tussen een bergwand en het moeras. Dagenlang
kropen de legioenen voort onder de voortdurende aanvallen van
de licht bewapende guerilla's van Hermann, op zijn Latijn
Arminius, tot op de vierde dag de Romeinse leider Varus het
nat, moe en gewond opgaf en zichzelf van het leven
beroofde.2

De juiste locatie van deze zogeheten Varusslag is eeuwenlang
een onderwerp van discussie geweest. Sinds 1987 wordt er in
het Kalkriese-Niewedderdal aan de noordrand van het
Wiehengebergte in de buurt van Osnabrück archeologisch
onderzoek gedaan. De grootste vindplaats vormt een zes
kilometer lange pas tussen het grote moeras in het noorden en de
Kalrieserberg in het zuiden. Volgens de universiteit van
Osnabrück die resultaten van de opgravingen gepubliceerd heeft
op een CD-Rom met de naam "Kalkriese, Örtlichkeit de

Varusschlacht" zijn de gegevens niet anders dan als sporen van
de Romeinse nederlaag van 9 na Chr. te interpreteren.
Dat de slag in het Teutoburgerwoud in 9 n. Chr. waarbij de
Germaanse leider Arminius het complete Romeinse 12e, 17e en
18e legioen in een hinderlaag vernietigde, volgens recente
onderzoekingen niet in Detmold maar aan de voet van de 100
km noordelijker gelegen Kalkrieserberg bij Osnabrück
plaatsvond en niet zozeer in een woud, maar meer in een moeras
en dat het beeld dus verkeerd staat, is nauwelijks een bezwaar.
De Fransen konden hierbij natuurlijk niet achterblijven en
vervaardigden een beeld van hun eigen held Vercingetorix om
dat op te richten bij Alesia. Nu denken de geoefende lezers van
de stripverhalen van Asterix dat Alesia voorgoed door de aarde
verzwolgen is. Zo staat het meerdere malen vermeld in 'Asterix
en het ijzeren schild': 'Alesjia? Wat isj dat …Alesjia! Jullie
hebben niks te zoeken in Alesjia! Ik weet niet waar Alesjia ligt'
roept Droesemix.3 En, staat er dan in een noot onder: 'Dit, door
de eeuwen heen halsstarrig volgehouden chauvinistisch gedrag,
is er de oorzaak van dat tot op de dag van heden de juiste plaats
van de Gallische nederlaag onbekend is.' Dit is evenwel bezijden
de waarheid.

Hij ligt bij het huidige plaatsje Alise-Sainte-Reine waar een
Romeinse stad is opgegraven. Van zijn slachtpartij in Gallië en
de overwinning op Vercingetorix doet Julius Caesar zelf
uitgebreid verslag.4
Vercingetorix kreeg gek genoeg een standbeeld op de plek van
zijn historische nederlaag en niet bij de stad Gergovia waar hij
de Romeinen nog versloeg. Met zijn 14 meter is het dan wel de
mindere van Arminius' beeld, maar nog altijd respectabel.5
Waarom hebben wij in Nederland niet zo'n beeld? Wel, we
zullen wel niet zo'n heroïsche overwinning in een open veldslag

hebben geboekt, is meestal het antwoord. Dat is echter niet het
geval. De geschiedschrijver Tacitus (ca. 55- 115 na Chr.)
vermeldt een overwinning voor één der Germaanse volkeren, de
Friezen. De slag komt zo hard aan dat de Romeinen zich
voorlopig niet meer in het gebied over de Rijn wagen. Keizer
Tiberius doet er het zwijgen toe. En na nog een paar tegenslagen
besluit keizer Claudius in 47 na Chr. om het gebied tussen Rijn
en Elbe voorgoed met rust te laten.
Tacitus is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de
oude Germanen omdat hij een zekere interesse voor de volkeren
aan de Romeinse noordgrens had. Zijn schoonvader Agricola
had er gevochten en was gouverneur van Brittanië geweest.
Tacitus beschouwde de Germanen als wilde barbaren, maar
stelde daarnaast hun deugden, soberheid, loyaliteit, moed en
trouw ook ten voorbeeld aan het decadente Rome, waar ten
tijde van de beruchte keizer Domitianus dan ook het nodige mis
was.
Dat hij daarin bijzonder geslaagd is blijkt er wel uit dat de
stereotypen tot in onze tijd voortduren.6
Tacitus beschrijft de Friezen welwillend. Ze hebben de militair
Drusus geholpen toen hij strandde tijdens een expeditie tegen de
Chauken in het huidige Oost-Friesland en betalen braaf de
belastingen. Dat verandert als oppercenturion Olennius, de
nieuwe gouverneur van de lage landen het heft in handen neemt.
Hij legt de bevolking een belasting op, uit te betalen in huiden
van oerossen, die de Friezen niet hebben. Ze verkopen goed en
have om aan de eisen te voldoen en moeten volgens Tacitus
zelfs vrouwen en kinderen als slaaf verkwanselen. In 28 na. Chr.
slaat de vlam in de pan. De Friezen nemen de soldaten die
belasting komen heffen gevangen en hangen ze zonder meer op
aan het kruis. De hoofdman Olennius konden ze echter niet in
handen krijgen. Deze vluchtte naar het Castellum Flevum: "Hij
trok zich terug naar een castellum, dat de naam Flevum draagt.
Een niet gering te schatten menigte burgers en bondgenoten
hield aldaar de stranden van de Oceaan bezet"7

Vervolgens trekken ze op naar de Romeinse vesting Castellum
Flevum dat de kust bewaakt en slaan een beleg. Onmiddellijk
stuurt Lucius Apronius, de gouverneur van Neder-Germanië
legionairs en hulptroepen per schip de Rijn af naar het
Castellum, waar de Friezen dan al gevlucht zijn, …ad sua
tutanda.., om hun eigendommen te beschermen.8 Apronius gaat
achter ze aan, maar krijgt te maken met de onbekende
eigenaardigheden van de drassige Hollandse bodem. Pas nadat
hij voor zijn troepen een weg heeft kunnen banen door bruggen
te bouwen en wegen aan te leggen op doorwaadbare plaatsen
vindt hij de Friezen die in het woud van Baduhenna op hem
wachten. Daar volgt dan de door Tacitus beschreven, voor de
Romeinen zo desastreus verlopen slag, ..apud lucum quae
Baduhenna vocant…, in het heilige woud dat ze van Baduhenna
noemen.
Apronius probeert ze eerst in de rug aan te vallen, lanceert een
aantal aanvallen die allemaal afgeslagen worden en moet
uiteindelijk het vijfde legioen inzetten om tenminste nog zijn
vluchtende mensen te redden. De slag duurt tot op de volgende
dag waar de laatst overgebleven Romeinen vermoord worden in
het woud van Baduhenna. In totaal 900 Romeinse soldaten
komen om.
Daarna vluchten de overgebleven Romeinen naar Cruptorix,
een veteraan die daar zijn villa had.
De vraag is wie die Baduhenna is waar Tacitus over spreekt. In
de Germania vermeldt hij dat de Germanen bossen en wouden
aan hun goden wijden en en daar hun aanwezigheid ervaren.9
Volgens Jan de Vries10 was zij waarschijnlijk een oorlogsgodin.
De naam bestaat dan uit Badw- 'strijd' en de vrouwelijke
vervoeging 'henna'.
Dezelfde godin komen wij als Badb tegen als raadselachtige
Keltische Godin die vanuit het niets in de vorm van een kraai of
een raaf op het slagveld kon verschijnen en daarom
helderziende gaven werd toegedicht. Zij was de boodschapper
van de dood en verkneukelde zich op het slagveld over het
bloedvergieten.

In de gedaante van een roofvogel nam ze niet deel aan de slag,
maar bracht op magische wijze paniek, verwarring en psychose
tot stand bij de vijand.11
Dat ze daar in het jaar 28 weer bijzonder goed is slaagde, mag
wel blijken uit het feit dat de Romeinen die naar de villa van
Cruptorix gevlucht waren in een bloedroes elkaar ook nog eens
te lijf gingen. " …een troep van vierhonderd man bezette de
villa van Cruptorix, een veteraan van ons, maar ze hebben
elkaar, omdat ze verraad vreesden, afgemaakt."12 Baduhenna
had opnieuw toegeslagen.
Een volgende vraag is waar we dit Castellum Flevum moeten
zoeken. Al in de 18e eeuw publiceert Cluverius een eerste
hypothese over de locatie. Hij laat zich en verder iedereen na
hem voornamelijk leiden door de drie elementen: Friezen,
Wadden en de nabijheid vn een Woud. Dit komt fraai tot uiting
in een zinnetje in een artikel van D.A. Tamminga over
Baduhenna: Dat op dit brakke kwelderlân yn dy tiid beamgroei
mooglik wie moat wol as útsletten biskôge wurde"13
De Friezen zocht men in eerste instantie in of nabij de huidige
provincie en voor het woud week men uit naar de zandgronden.
Steunende op Ptolemaeus, die, weinig betrouwbaar is, heeft men
het soms geplaaatst te Delfzijl, te Groningen of te Visvliet. Wat
betreft de onbetrouwbaarheid van Ptolemeaus kan men onder
andere denken aan het geval van Tacitus' 'sua tutanda' 14,
waarvan Ptolemaeus in zijn jacht op plaatsnamen, de Friese
stadsnaam "Siatutanda" maakt. Op de kaart van Findlay komt de
naaam terug als Setutanda.15 Er is evenwel alle reden om een
castellum Flevum aan de Flevo-rivier of in de buurt van het
Flevomeer te zoek en niet op zulk een afstand daarvan.16
Philippus Cluverius onderzocht de zaak zo'n drie eeuwen terug
en zocht de locatie aan de mond van de rivier de Flevo: "Omdat
een bende van borgeren en bondgenoten aldaar de stranden des
Oceaans bezetten", en " so heeft het op geen andere plaats
gelegen als daar men de toorn van Sint Bernard ziet in het Fries
eiland der Schelling"17 Cluverius vindt het castellum dus op

Terschelling op de rechteroever van de Flevo en plaatst de
werken die Apronius moest bouwen om doorgang door het
water te creëren op de wadden18 tussen Harlingen en het eiland.
Acker Stratingh borduurt voort op dit idee, maar plaatst het
castellum juist op de linkeroever, omdat uit het verhaal duidelijk
blijkt dat de Romeinen om de Friezen te achtervolgen bruggen
en versterkingen moesten bouwen en volgens hem dus over een
rivier naar het Fries thuisland zijn getrokken. Hij gaat er
evenwel ten onrechte van uit dat het Friese grondgebied beperkt
was tot het huidige Friesland , terwijl Tacitus al stelt dat de
Friezen rond de grote meren woonden19
Schoo heeft getracht het Castellum te plaatsen in het Amelander
Gat.20
Tamminga komt vanwege de toponiemische overeenkomst uit
op het Friese Beetgum als een afgeleide vorm van
Baduhennaheim. Omdat op de zilte kleigronden daar een woud
niet mogelijk moet zijn geweest, oppert hij de mogelijkheid dat
er in de handschriften sprake is van een overschrijffout: 'apud
lucum' (bij het heilige woud) zou volgens hem eigenlijk 'apud
lacum' (bij het meer) kunnen zijn geweest.21 Ik sluit me echter
aan bij Miedema die in dezelfde bundel die stelt dat het
voorlopig veiliger is om vast te houden aan de overgeleverde
tekst omdat anders het hek van de dam is.22 Pleijte23 plaatste de
eerste aanval der Romeinen bij Kornwerd, de hoeve van
Cruptorix bij Roptazijl, het woud van Baduhenna in de
gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel : hij zocht het
castellum op het eiland Griend. Men dacht nog wel eens aan
andere plekken b.v. aan de Grebbe, een half uur gaans ten
noorden van Wieringen zelf. Ottema24 haalde het dorp
Castricum erbij.
Boeles zoekt het terrein van de strijd in Westergo.25
De kaart van Findlay26 geeft een aardig overzicht van Nederland
ten tijde van de Romeinen, maar plaatst de slag ergens in
Groningen en het Castellum Flevum op het huidige Vlieland.
Verder noemt hij Baduhenna ook nog Raduhenna.

Van Giffen
Meer voor de hand ligt een locatie westelijker, b.v. in de
Stellingwerven, waar Van der Aa in zijn Aardrijkskundig
woordenboek de slag situeert27, in een gebied 'hetwelk in
overoude tijden het gewijde woud van Baduhenna besloeg en uit
hoofde van de heiligheid der plaats onbewoond was'.
De geboortegrond van de voorzitter van de Tweede kamer, Jeltje
van Nieuwenhoven, is het in de Romeinse tijd een weinig
aantrekkelijk gebied. "Het wordt bijna geheel overdekt door het
Baduhennawoud, genoemd naar de Germaanse godin en is
omringd door moerassige veengronden", vertelt het
geschiedenisboek van de Stellingwerven.28
Dat de streek in Romeins tijd heilig en dus onbewoond was,
kan verklaren waarom de Stellingwervers er in de 9e eeuw
ongehinderd konden vestigen toen ze op de vlucht waren voor
vervolgingen door een van de erfgenamen van Lodewijk de
Vrome. Deze zogeheten Stellingen leefden in een gebied tussen
Wezer en Elbe, kenden eigen wetten en rechtsysteem en
verzetten zich tegen de missie. Lodewijk de Duitser sloeg
keihard terug en vernietigde in één klap de heidense
gebruiken.29
Toen de bekende archeoloog A.E. van Giffen in 1954 ook nog
eens de resten van een Romeinse villa in de Stellingwerven, bij
Fochteloo, opgroef en opmerkte: "..al met al mogen we hier m.i.
denken aan een hoofdelingenhuis als de door Tacitus (Ann. IV,
73) vermelde villa van Cruptorix ergens in de buurt van het
Baduhennawoud in de Friese wouden."30 leek het pleit beslecht.

Andere opgravingen, nl. bij Vechten suggereerden echter een
heel andere loctie. Bij het graafwerk, eerst voor de bouw van
een fort, later gericht, kwam zo een overweldigende massa
voorwepen aan het licht, dat geconstateerd moest worden dat
Vechten een belangrijke stapelplaats is geweest.31 Dat deze

nederzetting tevens een uitvoerhaven was, bleek verder uit een
drietal inscripties op wijstenen, waardoor men weet dat er
Tongerse schippers woonden, dat een scheepskapitein er een
geloftesteen oprichtte en dat een wijding gedaan werd, zowel
aan de goden van de Rijn als aan die van de oceaan. Holwerda32
en Hettema33 plaatsen hier het Castellum Flevum, omdat het
dicht bij of aan de Rijn gelegen is, dus goed bereikbaar voor de
Romeinen en heel goed de Friezen kan beheersen. Het enige
probleem is de door Tacitus genoemde 'beheersing van de
kusten van de oceaan'. Gold het huidige Flevomeer als oceaan of
vond men een afstand tot de Noordzee klein genoeg om te
spreken van 'aan de stranden?
Wijkertunnel
Des te verrassender is het te moeten vaststellen dat het
Castellum Flevum op de plek van de huidige Wijkertunnel
gesitueerd moet worden. Er zijn een serie aanwijzingen voor de
aanname dat op de locatie van de Wijkertunnel bij Velsen
eertijds het Castellum Flevum lag.34 Bij opgravingen is een
overstelpende hoeveelheid materiaal gevonden. We resumeren
nog even de geveens van het Castellum. Volgens de Romeinse
schrijvers lag het aan de Oceaan en controleerde het het
binnenland. Via de Rijn was het voor de Romeinen uitstekend
bereikbaar. De Friezen woonden destijds in een gebied van het
IJ tot aan de Eems en tot in de tweede eeuw van Christus
beschouwden de Romeinen, getuige hun landkaarten, dat gehele
gebied als één lang schiereiland. De locatie bij Velsen moet dan
ook dan ook uitstekend geschikt hebben geleken voor de bouw
van een vesting. Gelegen aan de kust voor de beheersing van de
zee, bereikbaar vanaf de vesting in Nijmegen via de Rijn en aan
de rand van het gebied der Friezen.
Het einde van het castellum bij Velsen moet gewelddadig zijn
geweest, gezien de vele skeletresten en de loden slingerkogels in
het havenbekken en de lijken in de waterputten binnen en buiten
het fort. Door in ontbinding verkerende lijken met stenen

verzwaard in de bronnen te gooien kon men deze, weinig
elegant maar afdoende, vergiftigen.
"Deze gewelddadigheden kunnen in verband worden gebracht
met de opstand der Friezen in 28 A.D., waarover Tacitus zo
boeiend schrijft. Deze datum sluit goed aan bij de datering van
munten, gemmen en aardewerk."35
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Na de belegering trokken de Friezen zich terug in het heilige
woud van de oorlogsgodin Baduhenna. Germaanse
oorlogsgoden kenden volgens Jan de Vries een cyclus van negen
jaar. Elke negen jaar vond er een groot offerfeest plaats, dat ook
later in het verzet van het Heidendom in de bekeringstijd een
grote rol heeft gespeeld, zoals b.v. in Upppsala in het jaar 690.36
De Romeinen hadden waarschijnlijk een ongelukkig jaar voor
hun extreme belastingheffing gekozen, want het is heel goed
mogelijk dat ze juist in dat voor Baduhenna heilige oorlogssjaar
waren terecht gekomen.

Van belang voor de localisering van het woud van Baduhenna is
ook nog de volgende de tekst van Tacitus: "Derhalve verstevigt
hij de dichtbij gelegen drassige plaatsen met dijken en bruggen
om de zwaarbewapenden over te kunnen brengen.En nadat hij
doorwaadbare plaatsen gevonden had, beval hij de vleugel van
de Kaninefaten en wat er verder aan Germaans voetvolk onder
ons diende de vijand te omsingelen en in de rug aan te vallen."37
De locatie dient dus aan de volgende eisen te voldoen:
a. een heilig bos
b. in de nabijheid van Velsen
c. in het Friese thuisland
d. tussen het castellum en het bos is het drassig en zijn er
overbrugbare dan wel doorwaadbare plekken
e. de plek moet zich lenen voor omsingeling
De tweede eis, de nabijheid van Velsen, laat al een aantal
kanndidaten als loctie vanhet Baduhennawoud afvallen. Er
blijven enkele over.
Volgens Beelaert van Blokland is een overeenstemming in
naam van Baduhenna en Bakkum bij Castricum goed voor te
stellen.38 De naam Bakkum is dan een rechtstreekse afstamming
van Baduhenna. Bakkum, ook Baccum werd in de in
middeleeuws Latijn gestelde Utrechtse oorkonden nog
geschreven als Bacchem [batchem].39 Dit verschijnsel,
zogeheten palatalisering is inderdaad tussen Nederlands en Fries
wijd verspreid., vergelijk b.v. 'Kerk' en 'Tsjerk' of 'Kuinder' en
'Tjonger', 'maken' en 'meitsje'. Badu- of Batju- wordt dan Baccu
en Bakku-. De toevoeging 'um' betekent dan heim.
De naam Bakkum lijkt evenwel eerder te herleiden tot 'bak' ,rug,
en 'um',heim.40
Een ander bezwaar tegen Bakkum als locatie van het woud van
Baduhenna ligt in de afwezigheid van de drassigheid van het
tussen Velsen en Bakkum gelegen land. De duinenrij is
gemakkelijk zonder bruggenbouw te doorkruizen.

In Velserbroek zijn vondsten gedaan die wijzen op een
Germaans heiligdom op een smalle strook zandgrond Het ligt in
een moerassig gebied en is niet ver van Velsen. De vraag is
evenwel of er op het jaarlijks tijdelijk natte land een woud
gestaan kan hebben. Het antwoord daarop moet nee zijn. Een
woud verdraagt zich niet met natte, smalle stroken zand die
bovendien regelmatig geheel onder water staan.
Zo bezien komt alleen Heiloo als locatie van het heilige woud
van Baduhenna in aanmerking. Op een kaart met grondsoorten
van Nederland is duidelijk te zien dat het zand langs de kust
verandert in veen verder in het binnenland. Alleen bij Heiloo
bevindt zich opnieuw een zandrug. Het moet een magische
indruk op de bewoners hebben gemaakt dat midden in het
drassige veen opeens een woud verrees als een eiland in de zee
en een teken van hogerhand. Even plotseling als het bos begon
hield het bij het veen weer op. De naam Heiloo of Heiligeloo
verwijst naar dit heilig bos. Tevens wordt dan het 'circumgredi'
,omsingelen, in de tekst van Tacitus duidelijk. Het bos stond
immers als een soort houten vesting in een lege vlakte en leende
zich dus uitstekend voor een omsingeling. Het belangrijkste
bezwaar tegen Heiloo als locatie van de slag is het ontbreken
van archeologische vondsten. Tot nu toe zijn er namelijk geen
vondsten bekend uit de omgeving van Heiloo die met een
veldslag in verband kunnen worden gebracht. Een Romeinse
veldslag zou de nodige sporen hebben nagelaten, zeker als men
bedenkt dat de Romeinen zich terugtrokken met achterlating van
de doden. Veel Romeinse voorwerpen zouden in de bodem
moeten zijn gekomen.41
Als plek van het Baduhennawoud nemen we dan toch opnieuw
het op 2,7 kilometer van het Castellum Flevum Velserbroek in
aanmerking. "Velserbroek is een uitzonderlijke vindplaats. Ten
eerste blijkt dit uit de ligging in het landschap, op een zandrug
in het moeras Op de jaarlijks tijdelijke natte landtong zijn geen
sporen aangetroffen die op een normaal landgebruik duiden.
Waarschijnlijk was het voor nederzetting, akkerbouw en
dergelijke ongeschikt. Ten tweede blijkt het uitzonderlijke van

de vindplaats uit de variatie en rijkdom van de vondsten
(wapens, munten, sieraden en fibulae). Deze kenmerken geven
aan dat de vindplaats als offerplaats in gebruik kan zijn
geweest."42
Van een slagveld als die in het woud van Baduhenna moeten
archeologische sporen terug te vinden zijn, in de vorm van
wapens en uitrusting. De site van Velserbroek voorziet hier in
ruime mate in43
- offensieve wapens: ijzeren pilumspits; ijzeren
pilumhandscoen (2x); ijzeren lansspits (3x, waarvan 1x
mogelijk van Germaanse origine); bronzen nagels van
een Romeinse dolkschede(2x, daarnaast nog enekele
kleine nagels onder ander van zilver die mogelijk ook
op een dolk of schede zijn bevestigd)
- defensieve wapens: schubbenpantserplaatje(1x);
umbonagels van verzilverd brons(5x mogelijk
Germaans); fragmentje in doorsnede halfrond bronsblik
(mogelijk schildrand)
- paardentuig: eindbeslag (2x in brons en 2x in lood-tin);
riemverdeler(2x); ijzeren ring (1x mogelijk van
riemverdeler
Op zich zijn deze militaire artefacten niet nader dan in de eerste
helft van de eerste eeuw n. Chr. te dateren.44
De grote hoeveelheid wapens kan twee oorzaken hebben. Ten
eerste kan het gaan om geofferde oorlogsbuit. Een dergelijke
wapenvondst is bijvoorbeeld bij de zogeheten 'Tempel van
Empel' gedaan: "In Noordwest Europese heiligdommen van de
late ijzertijd worden regelmatig grotere aantallen wapens
gevonden. Men neemt meestal aan dat het hierbij gaat om
buitstukken die hier door zegevierende krijgers als dank aan de
godheid zijn geschonken."45
Een ander mogelijkheid is een wapenvondst zoals bij de
Kalkrieserberg, waar de concentratie van wapens de locatie van
de Varusslag van 9 na Chr. onthulde.

Welke mogelijkheid moeten we kiezen?
Een uitweg biedt De Vries in zijn Altgermanische
Religionsgeschichte. Volgens hem trokken de Germanen zich
soms terug in hun heilige bossen die dan meteen haarden van
verzet werden. Hij schrijft dat uit dergelijke offerplaatsen
telkens, tot in de 11e eeuw, geweld oplaaide.46 Juist in het
heilige bos dat aan de oorlogsgoden was gewijd, werden de
slagen gestreden. Dat was geen toeval, maar opzet.

Dat alles maakt Velserbroek tot uitgelezen kandidaat voor de
plaats van het Baduhennawoud, ware het niet dat er van woud
geen sprake kan zijn: de landtong staat periodiek onder water en
dat valt niet te rijmen met een bos.
Nu is met een woud als locatie voor een Romeinse nederlaag
iets bijzonders aan de hand. De beroemdste nederlaag van de
Romeinen in de Lage landen vond volgens de Romeinse
geschiedschrijvers als Tacitus en Cassius Dio plaats in het
Teutoburgerwoud, de slag vond zoals we gezien hebben in feite
plaats in een moeras.
"Het is duidelijk dat de Romeinen klem kwamen te zitten tussen
een moeras en een groep Germanen die hen van achter de wal
bestookte"47
Deze vergissing waarbij een moeras een woud wordt genoemd
is te verklaren vanuit het wereldbeeld van de Romeinen.
Geografische kennis was niet groot. " De Grieken en Romeinen
mochten dan niet zoveel over het noordwesten van Europa
weten, ze beschikten over een levendige fantasie, waarmee de
ontbrekende gegevens konden worden aangevuld".48
Verder lieten ze zich sturen door hun eigen wereldbeeld:
In het middelpunt woonden de Romeinen en verder weg de
barbaren. Hoe meer naar de rand van de aarde, hoe barbaarser.
Ook in geografisch opzicht was er sprake van een middelpunt
en steeds woester wordende verre streken.
In zijn boek De Randen van de Aarde beschrijft Lendering dit
wereldbeeld:

" De beschaafde Grieken en Romeinen woonden langs rivieren
en op kustvlakten; de barbaren leefden in wouden en bergen"49
Als de Romeinen al een keer een slag verloren, dan was het
tegen wilden, barbaren zonder normbesef.
"De barbaren zaten, in deze visie, in een vicieuze cirkel: ze
leefden in een onherbergzame wildernis, konden daar geen
akkers bebouwen, moesten daarom op rooftocht en leefden
daardoor permanent in staat van oorlog"50
Zou het dus niet zo kunnen zijn dat het Baduhennawoud evenals
het Teutoburgerwoud eerder een moeras, eventueel een
moerasbos is geweest?
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Uit het overzicht trek ik de conclusie dat Velserbroek de locatie
van de slag in het Baduhennawoud is geweest. Nu de locatie
bekend is, is het natuurlijk nog een probleem om er een held als
Arminius of Vercingetorix in een standbeeld te vereeuwigen.
Van de Friese leiders zijn geen namen bekend.
Een standbeeld voor de merkwaardige, helderziende godin
Baduhenna, die zich kon veranderen in een raaf en zich op het
slagveld verkneukelde om het vergoten bloed, lijkt een goede
oplossing.
De Germanen vereerden volgens Tacitus51 hun goden evenwel
niet in antropomorfe vorm maar ervoeren hun aanwezigheid in
de open lucht. Een klein moerasbos als gedenkteken in
Velserbroek of op de nog onbekende plaats van de villa van
Cruptorix lijkt mij op zijn plaats.
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