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De elektrische auto
is er nu, maar waar
haalt men de
stroom vandaan?
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Hermann,
een Duitse held
In het jaar 9 werd in het Teutoburgerwald een slag
geleverd tussen Germanen en Romeinse legioenen.
Alle Duitsers, van welke oriëntatie ook, hebben zich
aan dat succes gelaafd. Ook nog 2000 jaar later.
JOOST VERMEULEN
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Verder lezen
Op www.kalkriesevarusschlacht.de staat een overzicht van activiteiten in het herdenkingsjaar van de Varusslag.
Verder lezen: Latijnse bronnen over
de Varusslag zijn:
• Suetonius: ‘Keizers van Rome’ Augustus hoofdstuk 23, in prachtige
Nederlandse vertaling van D. den
Hengst, uitgave Athenaeum Polak.
• Tacitus: Annalen Boek I, hoofdstuk
3.
• Strabo: Geografica Boek 7, hoofdstuk 1 tot en met 4.
Voor een overzicht zie het artikel
‘Feldherr aus dem Sumpf’ in de Romeinen-special van het tijdschrift
Der Spiegel nummer 1-2009
Vandaag, 4 april, houdt F. Kemmers
van de Rijksuniversiteit Nijmegen
in Utrecht de lezing ‘Kalkriese, de
Varusslag en de laat-twintigsteeeuwse Duitse archeologie’.
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270.
Het voorjaarsnummer van het blad
Hermeneus, uitgave van het Nederlands klassiek verbond, is gewijd
aan de Varusslag en de betekenis
ervan.

e slag bij Waterloo betekende het einde van Napoleons droom en het
begin van een nieuw
tijdvak. De slag om Stalingrad leidde de ondergang in van
het nazi-rijk en vormde de grondslag voor het naoorlogse Rusland.
Twee voorbeelden van veldslagen
die een beslissende rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis.
Omdat dergelijke momenten
achteraf bezien ingrijpende gevolgen hadden, nemen ze later vaak
mythische proporties aan. Overwinnaars worden uitvergroot en krijgen
een heldenstatus. Slagvelden worden bedevaartsoorden, waar de
nieuwe machthebbers jaarlijks hun
overwinning komen herdenken.
Dit jaar is het tweeduizend jaar geleden dat er ergens in het nu Duitse
Teutoburgerwald, honderd kilometer oostelijk van Enschede, zo’n beslissende veldslag werd geleverd.
Germaanse strijders onder leiding
van Arminius, de prins der Cherusken, slaagden erin het onoverwinnelijk geachte Romeinse leger verpletterend te verslaan.
De Romeinse historicus Suetonius
beschreef destijds de gevolgen van
die enorme nederlaag in het jaar 9.
Het verslagen leger werd geleid
door Quintilus Varus, een vertrouweling van keizer Augustus.
Suetonius: ‘De nederlaag die generaal Varus leed in Germanië, was
bijna fataal voor het rijk, omdat drie
complete legioenen met hun aanvoerder en alle onderbevelhebbers
vernietigd werden.’
‘Toen dat bericht bij keizer Augustus binnenkwam, liet hij soldaten de hele dag door Rome patrouilleren om ongeregeldheden te voorkomen. En ook liet hij direct, bij decreet, de ambtsduur van regenten in
de provincies verlengen, met de bedoeling dat alle bondgenoten door
ervaren en vertrouwde personen in

de hand werd gehouden.’
‘Men vertelt verder dat de keizer zo
van streek was dat hij maandenlang
zijn baard en haren liet groeien en
soms met zijn hoofd tegen de deur
liep terwijl hij met luide stem riep
“Quintilus Varus, geef mij mijn legioenen terug!” Tot zijn dood zou hij
ieder jaar de dag van deze nederlaag als een nationale dag van
droefheid en rouw hebben beschouwd.’
Niet alleen verloor het Romeinse
rijk op dat moment in één klap bijna
een kwart van zijn manschappen,
het betekende ook een enorm verlies aan prestige voor de keizer. En
dat kon Augustus op dat ogenblik
niet gebruiken. Hij was net verwikkeld in een interne machtsstrijd
rond zijn opvolging.

geladen met lokale producten als
huiden, barnsteen en gerookte vis
terug te keren.
De eerste stedelijke nederzettingen waren al een feit. Bij het plaatsje Waldgirmes, noordoostelijk van
Mainz, zijn een paar jaar geleden de
restanten daarvan opgegraven. Deze stad was, zo blijkt uit bouwinscripties, in het jaar 9 reeds volop in
gebruik. De stadstempel was al ingewijd, het theater bijna klaar.
Dat alles ging na de nederlaag vrijwel direct verloren. Het Germaanse
verzet tegen de Romeinse overheerser, dat tot dat moment nauwelijks
van enige betekenis was geweest,
kreeg door deze ene gewonnen
veldslag een enorme impuls.
De Germaanse geest was uit de fles
en hij zou er, ondanks dat verschil-

De keizer liet maandenlang zijn
baard en haren groeien en liep soms
met zijn hoofd tegen een deur
Het verlies in Germanië kwam ook
in economisch opzicht hard aan. In
tegenstelling tot wat de geschiedenisboeken vaak melden, waren de
Romeinen rond het begin van onze
jaartelling al diep doorgedrongen in
Germanië. Zij gingen er vanuit dat
het gebied tussen de Rijn en de Elbe
als provincie aan het rijk zou worden toegevoegd.
Achter de legereenheden aan waren de handelaren en investeerders
in groten getale het nieuwe gebied
binnengetrokken. Mijningenieurs
trokken rond op zoek naar de beste
plekken om ijzer, tin en andere delfstoffen te winnen.
Grote vloten schepen zakten de
Rijn af met bouwmateriaal om vol-

lende Germaanse groepen al vrij
snel daarna met elkaar begonnen te
twisten, nooit meer in terugkeren.
De Romeinen hebben het nog wel
ettelijke keren geprobeerd. Zo trok
Germanicus in het jaar 15 en het jaar
16 tot tweemaal toe met een enorme
legermacht de Rijn over. Hoewel de
Romeinen deze veldtochten, die
meer weg hadden van wrede wraakacties, naar buiten toe als een succes omschreven, eindigden zij opnieuw in grote verliezen.
Wel slaagden de Romeinen erin
via contraspionage en manipulatie
de Germaanse stammen zo verdeeld te houden dat zij in elk geval
geen bedreiging meer vormden.
Volgens sommige historici werd

Her reusachtige Hermann Denkmal in Detmold
zelfs de moord op de opstandelingenleider Arminius in het jaar 21
vanuit Rome geregisseerd.
Pas rond het jaar 40, onder keizer
Claudius, viel het besluit de pogingen de rijksgrens in noordelijke
richting te verleggen definitief te beeindigen.
Die beslissing heeft ook voor

Pieter krijgt planetoïde

In tropen meer meisjes

Keuze kleurt voorkeur

De Internationale Astronomische Unie
heeft een planetoïde vernoemd naar
Pieter van Vollenhoven. ‘Vanvollenhoven’ is een rotsachtig miniplaneetje met
een doorsnede van enkele kilometers,
dat ver weg van de aarde rond de zon cirkelt in een baan tussen de planeten
Mars en Jupiter. Van Vollenhoven wordt
vereeuwigd vanwege zijn inzet voor de
sterrenkunde in Nederland.

In de tropen baren vrouwen meer meisjes dan in koude gebieden. Het was bekend dat sociale, economische en fysiologische factoren invloed hebben op de
verhouding jongens-meisjes. Door CIAgegevens te bekijken over de afgelopen
tien jaar in 202 landen, ontdekten geleerden dat langer daglicht in de tropen
wellicht de oorzaak is. Het verschil is
maar 0,2 procent.
(BIOLOGY LETTERS).

Als je moet kiezen tussen twee even leuke vakanties, en je moet daarna antwoorden welke vakantie je leuker lijkt,
dan blijkt dat je de vakantie die je eenmaal gekozen hebt achteraf leuker bent
gaan vinden. Het fenomeen was altijd
afgedaan als een onbewuste voorkeur
die eigenlijk al bestond. Nu blijkt dat je
keuzes wel degelijk je voorkeuren beïnvloeden.
(JOURNAL OF NEUROSCIENCES).

Droomvakantie.
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Tuintrends

H

et is misschien naïef
van mij, maar ik ging
er altijd vanuit een
autonoom opererend
individu te zijn. Wars van modes, rages en sociale druk
neem ik mijn beslissingen. Alles wat ik doe, doe ik omdat ik
het zèlf leuk of belangrijk vind.
Dat dacht ik tenminste.
Tot ik het artikel in Het Parool
las over de nieuwste tuintrends
(om binnenshuis en buitenshuis in elkaar over te laten
lopen is overigens geen nieuwe, maar een oude tuintrend).
Net als duizenden andere autonomen, heb ik besloten een
moestuin te beginnen.
Ik heb al jaren een volkstuin.
Ik maai er wat gras, plant eens
een bolletje en snoei soms een
heg, maar verder was de
volkstuin tot nu toe voor mijn
gezin en mij vooral, en nu citeer ik wat het volkstuinbestuur met afschuw op zijn site

van de Limes op de Unescolijst van
werelderfgoederen geplaatst wil
krijgen.
‘Arminius heeft ons de eenheid geschonken,’ luidde in 1871 de leuze,
toen uit de wirwar aan stadstaatjes
voor het eerst een Duitse eenheidsstaat ontstond. Arminius, de prins
der Cherusken, had de onderling
verdeelde Germaanse stammen
aaneengesmeed en de Romeinen
verslagen. Hij was vanaf dat moment het symbool voor het jonge
Duitsland.

D

staat waarschijnlijk volstrekt op de verkeerde plek.
Nederland grote gevolgen gehad. In
de jaren daarna werd in hoog tempo
langs de hele zuidoever van de Rijn,
van Bazel tot waar de rivier in de
Noordzee uitmondde, een uitgebreid systeem van grensfortificacies en verbindingswegen aangelegd. Deze grensverdediging is bekend geworden onder de naam ‘Li-
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mes’ ofwel ‘Rijksgrens’. Het woord
leeft voort in de Liemers.
Onlangs heeft minister Ronald
Plasterk nog een tiental Romeinse
vindplaatsen in ons land, die
onderdeel uitmaken van de Limes,
tot archeologisch monument verklaard. Bij die gelegenheid zei hij
dat hij het hele Nederlandse deel

e plaats waar hij de vijand
versloeg, werd al snel een bedevaartsoord. In Detmold,
een middeleeuws plaatsje in het
Teutoburgerwald, verrees in 1875
een enorm monument. Dit ruim vijfentwintig meter hoge bronzen
beeld, dat de zegevierende Arminius voorstelt, kwam op de plaats van
een bescheiden monument, dat
hier al sinds het midden van de 17de eeuw stond.
De cultus rond Arminius – of Herman, zoals hij sinds de tijd van Luther in Duitsland heet – kreeg vooral eind negentiende eeuw een enorme omvang. Toch was het niet de
eerste keer dat hij gebruikt werd als
boegbeeld in Duitse conflicten. En
ook niet de laatste keer.
Voor de protestantse opstandelingen die in de 16de eeuw streden tegen de Roomse overheersing, was
hij hét grote voorbeeld. Na de Eerste
Wereldoorlog werd hij het boegbeeld van de nationalisten, die te
hoop liepen tegen het in hun ogen

onderdrukkende verdrag van Versaille. Later namen de nazi’s deze
oer-Ariër tot hun grote voorbeeld.
Zelfs in het communistische OostDuitsland gold Herman als een geschikte metafoor voor de strijd van
de verzamelde Duitsers tegen het
kapitalistisch Amerika.
Hoewel er nooit harde bewijzen
waren dat Detmold de plaats was
van de Varussslag, twijfelden tot
1989 weinigen daar openlijk aan. In
dat jaar echter werd door een Britse
amateurarcheoloog bij het plaatsje
Kalkriese, 150 kilometer ten noorden van Detmold, een opzienbarende vondst gedaan die grote twijfel
zaaide. Wapentuig, skeletten van
met geweld om het leven gebrachte
soldaten en een grote hoeveelheid
munten wezen op een omvangrijk
treffen tussen Germaanse en Romeinse eenheden.
Toen uit het onderzoek van de
munten ook nog eens bleek dat die
veldslag zeer waarschijnlijk in het
jaar 9 was geleverd, kwamen velen
tot de slotsom dat niet Detmold
maar Kalkriese de plek is waar de
Varusslag zich heeft voorgedaan.
En hoewel het definitieve bewijs
nog niet is geleverd, is er intussen in
Kalkriese, vlakbij de plek waar de
eerste vondsten werden gedaan,
een nieuw museum gebouwd dat
geheel aan deze slag en de gevolgen
daarvan is gewijd.
Dit museum zal ook dit jaar het
middelpunt vormen van de talloze
activiteiten die er rond de herdenking van de Varusslag worden georganiseerd.

De cultus rond Hermann kreeg
vooral eind negentiende eeuw
een enorme omvang

Aan ‘huisjes in de zon’
heeft de ware
volkstuinder een hekel
heeft gezet: een ‘huisje in de
zon’. Aan ‘huisjes in de zon’
heeft de ware volkstuinder een
hekel. Er moet gewerkt worden!
Dat gaat nu gebeuren. Mijn
vrouw heeft met zaag en
schroevendraaier – ook nu ze
hoogzwanger is, doet zij nog
het wat lastiger technische
werk – vier verhoogde bedden
in elkaar gezet. Hierin komen
de zaadjes van de wortels, uien, courgettes, maïskolven en
selderijknollen. Voedsel uit eigen bodem, ik verheug mij erop.
Toch heb ik lang geaarzeld.
De ring van Amsterdam draait
precies om onze tuin heen. Het
verkeer bespuit mijn onbespoten groenten. Is het voedsel uit
de winkel niet gezonder?
Maar goed, die lucht adem ik
ook iedere dag in. En ik wil
mijn driejarige dochter graag
laten zien hoe groenten groeien. Zelf heb ik nog fijne herinneringen aan de schooltuinen.
Een week lang aten we wortels
uit mijn vierkante metertje
tuin.
Dus heb ik, volstrekt autonoom, besloten dit jaar met de
moestuin te beginnen. Ik zal de
tuintrends niet helemaal volgen. ‘Met minigroentes en
dwergfruit kun je heel gemakkelijk van eigen tuin of balkon
eten,’ adviseert Intratuin. Liever niet. Ik wil mijn dochter
graag leren waar ons voedsel
vandaan komt, maar de flauwekul mag ze zelf ontdekken.
t.vandekeuken@parool.nl

