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DE NAAM VAN DE BATAAFSE GOD HERCULES MAG USANUS

Tineke Looijenga '

Hercules Magusanus was de godheid, die in de
Tempel van Empel vereerd werd (Roymans &
Derks, 1 994). Derks presenteerde op het Arche
ologie & Theorie-symposium in Amsterdam, op
30 januari 1 998, een voordracht over deze half
god binnen het thema ' Mens en Vee ' . Gepoogd
werd Hercules (Magusanus) in verband te bren
gen met een veeteeltcultuur in het Nederrijn
land, waarin de god een belangrij ke, beseher
JTiende rol speelde. Een mooi voorbeeld dat
werd gegeven was de Herculestempel b ij Gla
num (nu St. Rem i, A l p i lles, Zuid-Frankrijk).
Deze tempel stond b ij de enige toegangsweg
naar de zomerweiden; het Herculesheiligdom
was strategisch gesitueerd bij de sluis waar de
dieren geteld konden worden. De vraag dringt
zich op, of bij Empel ook zo'n soort toegangs
weg bestond, of dat er ergens in de buurt een
marktplaats was voor het vee. Een agrarische
functie is b ij Empel n iet zeer duidelijk; in ieder
geval l ijkt de god hier in verband gebracht te
m oeten worden met m i l itairen. In Empel zijn
onder de offerstukken vele m i l itaria aangetrof
fen, die wellicht zijn geofferd door Bataafse
veteranen, om de god te bedanken voor hun be
houden thuiskeer.
G oden hadden meerdere functies; van Mars
bijvoorbeel d is bekend dat hij n iet al leen oor
logsgod was, m aar dat h ij zich ook m et de heel
kunst bemoeide. In die laatste functie wordt h ij
in het romano-keltische gebied wel aangeduid
ais Mars Lenus. De tweede naam is vaak een
prec isering van de eerste; de Mars die speciaal
dit of dat in zijn pakket heeft, populair gezegd.
De tweede naam kan echter ook iets ancters pre
ciseren, zoals een bepaalde plaats en zijn inwo
ners; de god is dan de beschermheer.
Er zijn in het verleden pogingen gedaan om
Hercu les' intrigerende tweede naam : Magusa
nus, te duiden. Men m eende er een Keltisch epi
theton in te zien. N iet zo vreemd, omdat magu
in h et Keltisch de betekenis van 'jongere ' ,
' zoon' heeft, en een dergelijk epitheton voor een
(half)god is niet ondenkbaar. Keltologen komen
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zo tot de betekenis ' oudere jongere' of 'jonge
h e l d ' . Hercules is geenszins h et prototype van
een specifiek jonge held; een held mag h ij zijn,
m aar de afbeeldingen waaruit wij hem kennen
duiden n iet per se op een jonge m an. Hercules
wordt altijd afgebeeld ais een stevig u it de klui
ten gewassen reus van een kere!, vaak omhan
gen m et een leeuwenvel, in zijn hand een knots.
Altij d met een baard. H ij maakt geen jeugdige
indruk, wel die van krachtige besehermer tegen
al lerlei onraad en gevaar. Van j uveniele types
vind je b ij de oude artiesten wel betere voor
beelden, zoals de Laren.
In navolging van de theorieen van de Duitse
fi loloog Vennemann ( 1 995), kan Magusanus in
derdaad een van een nederzettingsnaam afgeleid
epitheton z ijn. In Magus-an-us i s het suffix -an
een nederzettingsnamensuffix (zie het schema in
Vennemann, 1 99 5 : p. 274). Een voorbeeld, dat
Vennemann geeft is de naam van de Matronae
Rumanehae. De tweede naam deelt h ij zo op:
Rum-an-eh-ae, waarin -an- het nederzettingssuf
fix is; -eh- het matronensuffix, en -ae de ver
buigingssuffix van h et vrouwelijk genitief meer
voud. De b ij behorende p laatsnaam is het tegen
woordige Rondorf. Er komen veel plaatsnamen
met Rom-/Rum- voor, en die gaan terug op een
veel voorkomende waternaam, afgeleid van de
(voor-) Indo-Europese wortel *rii-. Ook de stad
Rome heet naar de rivier waaraan zij l igt, de
Rumon. D it is een oudere naam van de Tiber
(Der kleine Pau l i , Band 5 , s.v. Tiberis). In
Duitsland stroomt de Rhume, een zijrivier van
de Leine, even ten noorden van Gi:ittingen. De
Roer, Du its Ruhr, draagt ook de oude wateraan
duiding *ru- in zich (voor deze verwijzingen zie
Vennemann, 1 99 5 : p. 276, noot 1 6). En dan is
er nog de Brabantse Run, een deel van de boven
loop van de Dieze, waar Empel aan l igt.
B ij Magus-an-us ontbreekt u iteraard het m a
tronensuffix -eh-; wel is er de uitgang mannelij k
nominatief enkelvoud o p -us. Letterlij k kan de
naam dus betekenen ' Van Magus', oftewel ver
wijzen naar een plaatsnaam Magus. Nu lag in

de buurt van Empel de plaats U/pia Noviomagus
Batavorum, de oude Rom einse naam van N ij me
gen . Het i s voorstelbaar, i n de tweede naam van
de hoofdgod der Bataven, Magusanus, de ver
wijzing naar de hoofdstad van de civitas Bata
varum te zien 2 Echter, het feit dat N ijmegen
Noviomagus (nieuwe markt) werd genoemd, zou
erop kunnen wijzen, dat er een eerdere m arkt
plaats was. Ulpia Noviomagus Batavarum had
een o f meerdere voorgangers. Er zou een oudere
handelsnederzetting geweest zijn met de naam
Batavodurum, die tijdens Traj anus (98- 1 1 7) het
recht kreeg een weekmarkt te houden. Toen
kreeg de p laats de naam Noviomagus. Daar kan
de toevoeging ' nieuw' op duiden. Het monu
mentale gal lo-romeinse tempelcamplex van Em
pel datee1t vennoedel ijk u it het eind van de
eerste eeuw. De godheid, die er werd vereerd,
Hercules, kan de toevoeging Magusanus hebben
gekregen m et betrekking op de m arkt te Novio
magus. Dat zou goed passen b ij de connotatie
' m arkt & vee' van Hercules 3 Toch b l ij ft het
'Novio-' steken, kan er een oudere ' M agus' zijn
geweest? W e l licht was dat de p laats die nu Me
gen heet. Klinzel, B l o k & Verhoeff vennelden
h et volgende: " 72 1 -722 cop. 1 1 9 1 : in loco Me
ginun". Het gebied rond Megen en het iets zuid
westel ij ker gelegen Macharen was in de Ro
meinse tijd al bewoond. Vindplaatsen van voor
namelijk potscherven van inheems en Romeins
aardewerk bevonden zich op duidelijk hoger ge
legen locaties, oeverwallen of, in Macharen, op
een duidelijk zichtbare verhoging rond de kerk.
Ook waren er vondsten uit de Rotten (Beex,
1 97 3 : pp. 1 76 f.). Het lijkt me noodzakel ij k, dat
er m eer onderzoek wordt gedaan naar deze
vindplaatsen. De naam Macharen gaat volgens
Kunzel, B lok & Verhoeff terug op ouder Ma
chera " 1 1 07 cop. m idden l 3e e : altare de Ma
chera". Als naamsverklaring geven zij : "wrsch.
dativus pluralis van onl. har 'hoogte' m et *mak
' geschikt"'.
Een voorbeeld van een andere van oorsprong
Romeinse god, die een tweede naam, verwijzend
naar een plaatsnaam, toegevoegd kreeg, is Mer
curius Cimiacinus (Vennemann, 1 993). Een al
taar m et deze naam werd i n 1 83 3 b ij Epfach in
Beieren gevonden (de voormal ige provincie Rae
tie). Onder Mercurius-bijnamen komen vaker
verwijzingen naar p laatsnamen voor, bijvoor
bee ld Mercurius Moccus, naar Mont de Moque.

De bijnaam Cimiacinus is semantisch en
structureel te vergel ijken met vele matronen
namen, van het type Matronae A lbiahenae. Dat
waren de schutsmatronen van de plaats, die te
genwoord ig Elvenich heet. De naam A lbiahenae
wordt opgedeeld in Alb-iah-in-ae. Het suffix iah- gaat, via de Oudhoog-Duitse klankverschui
ving, terug op het Keltisch-Romeinse -iac-, dat
een plaatsnaamsuffix is. Concreet vergeleken
met C i m iacinus, zou de Matronennaam in Zuid
Duitsland ais A lbiacinae geschreven z ij n . Ech
ter, in Raetie woonde toentertijd nog geen Ger
maanse bevolking, maar een geromaniseerde
Keltische.
Gezien het suffix -iac- in Cim iacinus wijst
deze bijnaam van Mercurius op een plaatsnaam
in de buurt. Nu ondergaat zo'n plaatsnaam door
de eeuwen heen sterke veranderingen, veroor
zaakt door ontwikkelingen en verschuiv ingen in
de uitspraak. 800 meter van de vindplaats van
het altaar l igt het huidige Gimmenhausen, dat
uit ouder *Giminum ontstaan en verduitst kan
zijn. Een nog oudere vorm zou dan *Giminia
cum zijn geweest. In Romeinse inscripties kon
in p laats van C ook G geschreven worden (bijv.
M atronae Gabiae o f Cabiae ) , dus de schrijfwijze
C i m iacinus met C is niet ongebruike l ijk.
Epfach was indertijd een belangrijke plaats,
gelegen aan het kruispunt van twee Rome inse
wegen en aan een brug over de Lech. Een aan
Mercurius opgedragen wij steen is bij een derge
l ij ke drukke verkeerssituatie zeer toepasselijk.
Het is heel wel moge l ij k, dat bij het naburige
G i m i n iacum een Mercuriushe i l igdom is geweest,
aldus Vennemann.
Er zijn tientallen matronennamen m et het
plaatsnaamsuffix -iah-. B ijvoorbeeld: de Matro
nae Austriahenae bij Oestrich; de Matronae
lulineihiae bij J u l ich; de Matronae Lubiciae bij
Loven ich; de Matronae Textumeih iae bij Dister
n ich; de Matronae Gabiae b ij Geich. B ij de
Matronae Veteranehae, of Veterahenae, denkt
men onm i dde l l ijk aan Castra Vetera, oftewel
Xanten. De vindplaats van deze wij-altaren ligt
echter nogal ver van Xanten, namelij k bij Ni
deggen, oostel ij k van Aken. De meeste vind
plaatsen van de matronenaltaren liggen tamelij k
di chtbij d e plaats d i e i n de m atronennaam
schui lgaat, varierend van enkele kilometers tot
b ijna twintig.
Er zijn echter ook voorbeelden van wij-in57

scripties, die op een volksnaam duiden: de Ma
tronae Vanginehae, naar de Vangiones; en de
Matronae Gesationes, naar de Gesatae. In deze
beide gevallen zijn de wij-altaren niet in directe
omgeving van deze valkeren gevonden. Dit kan
te maken hebben met het beweeglijke karakter
van de ded icanten, vaak soldaten, die ver van
huis een altaar oprichten voor de door hen ver
eerde matronae. Een voorbeeld zijn de ' Friezen
stenen' bij de M u ur van Hadrianus, in Noord
Engeland.
De Bataafse Magusanus zou, net ais de Ro
meinse Hercules, ais schutspatroon van vee
markten gefunctioneerd kunnen hebben. Hercu
les had in Rome een duidelijke relatie m et rund
vee. Aan Hercules gewijde tempels (ara maxima
f-lerculis, f-lercules Victor en de Aem i l ische
Hercu lestempel (Derks, 1 996: pp. 84 ff.) stan
den bij het Forum Boarium, de veem arkt. Bo
vendien was Hercu les zelf veehouder, en had tot
drie keer toe, valgens de mythologie, gestolen
runderen teruggehaald naar Rome .
E e n god manifesteert z i c h door zijn interven
ties. Mars wordt geassocieerd met akkerbouw,
en met martiale en urbane waarden. Hercules
daarentegen, de h alfgod en held, wordt m et vee
teelt verbonden en zou voor de Nederrijnse
groepen aantrekkelijker zijn geweest door zijn
com bi natie van martiale en pastorale waarden.
Waarschij n l ij k was veeteelt voor de Bataven be
langrijker dan landbouw. In ieder geval waren
de Bataafse soldaten beroemd vanwege hun om
gang m et paarden en de manier waarop zij ais
cavalerie in het Romeinse leger optraden.
De vegetatie op de donk van Empel zou die
van een vrij open eikenbos zijn geweest, aan de
rand ook met veel wilgen. Een open plaats in
een eikenbos was bij uitstek geliefd ais heil ig
dom, zowel b ij Kelten ais Gennanen. Het bot
materiaal dat bij het heil igdom werd gevonden,
was vo01· al afkom stig van runderen, en in min
dere mate van schaap/geit en varken. U i t een
verge l ij king van de nederzettingen in het Ba
taafse gebied b l ijkt, dat rund in alle gevallen
ventit de belangrijkste soort was, hoewe l de
mate waarin rund voorkomt niet overal gelijk is,
aldus Seijnen ( 1 994: p . 1 68).
Hercules komt nog i n een andere combinatie
voor: ais /-!ercules Deusoniensis (munten: HER
[cv li] DEVSON I EN S [ i] , geslagen 260-268 AD).
Deze laatste naam zou afgeleid zijn van een
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plaatsnaam, ald u s Roymans & Derks ( 1 994: p.
3 3 ) . Deze plaats zou het latere Diessen zij n ,
gelegen aan d e river de Reuse l, de bovenloop
van de Run en uiteinde l ijk de Dieze. Oudere
vormen van de plaatsnaam zouden zijn Deosne,
Di esne, "in pago Texandrie" (Ktinzel, Blok &
Verhoeff, 1 98 8 : p. I I I ). Romeinse vandsten van
betekenis zijn daar niet gedaan, aldus Roymans
en Derks. lk denk, dat DEVSON I ENS(i] niets te
m aken heeft met de plaatsnaam D iessen (7 1 2,
cop. 1 1 9 1 Diesne). Diesne zal best naar de
Dieze genoemd (zie onder), maar DEVSO
N I ENS[i] slaat op iets anders.
Het l ijkt s ignificant, dat de tem pel van Empel
aan een rivier ligt met een naam , die 'hei lige
beek' zou betekenen. De Dieze zou zo'n sacrale
connotatie kunnen hebben (Van Serkel & Sam
plon ius, 1 989: p. 47), die daarin Gysse ling
( 1 960) l ij ken te vo lgen. Het l ij kt m ij echter, dat
D ieze gelezen moet worden ais ' D(e) l eze' ,
waarbij ' D(e)' dus het bepalend l i dwoord is,
oudere varm: The/Thi/Tho Isa (vergelijk de
plaatsnaam Diessen, ouder Deosne, Diesne,
Doisna, waarbij de -n- het p laatsnaam suffix
vormt). leze, of !Jze is een veelvoorkomende
waternaam, vgl. de Ussel en de Belgische !Jzer.
Het e lement *is- is enorm productief in water
namen in heel Europa (Krahe, 1 964: p. 55). De
grondbetekenis is ' sne!, heftig bewegend', dui
dend op een snelstromende rivier, dus.
D i essen zou liggen aan een rivier de Dige11a,
valgens Kunzel, B lok & Verhoeff te fezen ais
Disena. Het 1 3e-eeuwse c itaat lu idt: " Doisna in
pago Texandria super tluvio Digena". B ij de
naam Digena moeten wij well icht denken aan
een ' bedijkte ri vier' , want dat zou de betekenis
van Digena zijn (Krahe, 1 964: p. 6 1 ) . Kan m en
uitgaan van een in de Romeinse tijd bedijkte
Dieze/Reusei/Run in Noord-Brabant? lk ken de
situatie ter plekke niet, maar het lij kt m e on
waarschij n l ijk. Overigens duikt de naam Digena
pas op begin 1 3 e eeuw (vervalste copie 726727), en dan kan een bedij king m issebien wel
aangenomen worden, maar dat heeft voor ons
Hercules-onderzoek geen waarde meer.
Tenslotte moet nag het kappe! Magusanus en
'de Bataafse go din' Haeva, worden vermeld.
Beide worden genoemd op een altaarsteen, die
vermoedelijk in de Over-Betuwe gevonden is
(Roymans & Derks, 1 994: p. 32). U it de Griek
se mythologie blijkt dat halfgod Herakles huwde

met de godin Hebe, na zij n vrijwil l ig gekozen
dood, en na opgestegen te zijn naar de Olym
pos. Haeva kan een schrij fvorm voor Hebe zijn,
aangezien v en b verwisselbaar waren. Als deze
identificatie klopt, dan is Haeva dus geen ori
ginele Bataafse godi n .

Samenvatting
Hercu les Magusanus zou, ais hoofdgod der Ba
taven, naar de hoofdstad der Bataven kunnen
zijn genoemd. De rundermarkt, waarmee Hercu
les geassocieerd wordt, kan i n Ulpia Novio
m agus Batavorum zijn gesitueerd. Mogelijk l iep
een belangrijke aanvoerroute van het vee via
Empel. De tempel van Empel dateert waar
schij n l ij k uit de F l avische periode (69-96).
De D i eze, waar Empel aan ligt, hoeft n iet m et
heil igheid geassocieerd te worden. D ' ieze is mo
gelij k een samentrekking van bepalend lidwoord
'de' (ouder the, thi, tho) en Ieze/lse, een zeer
algemene waternaam . De plaatsnaam Diessen,
gevormd naar de waternaam, zou dan opgevat
kunnen w orden al s 'plaats aan de Ise', m et een
plaatsnaamsuffix -n-.

Summary
The Batavian god Hercules Magusanus may
well have been named after the Batavian capital
U/pia Noviomagus Batavarum (Nijmegen), since
many names of the Rhenish Matronae, for in
stance, appear to have been derived from pface
names.
The god's tempie at Empel is near the river
Dieze. The author sugges/s that the river 's name
is a contraction o.f the definite artic/e 'De '
(The), plus 'feze ', which is a very common hy
dronym all over Europe.

Hercules Magusanus. Daar kunnen twee aan toe
gevoegd worden: Houten (Tiellandt) en Empe l .
Voor zover dateerbaar, zijn z e van na de stichting
van Noviomagus Batavorum.
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Noot
l . Beumeesweg 7, 966 1 AA Altevcer.

2. Much stelde i n zijn Germaniacommentaar, pagina
1 23 , ook al voor Hercules Magusanus van Novio

magus af te Jeiden.

3. Gutenbrunner geeft in zijn boek over de germann
se godennamen in antieke inscripties 1 6 inscripties

mel (afleidingen en verkortingen van) de naam
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