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voorwoord
De gemeente Valkenburg mag zich verheugen in een belangrijke en lange geschiedenis.
Aan het begin van onze jaartelling vestigden de eerste Romeinen zich in ons dorp.
In archeologisch opzicht is Valkenburg uiterst belangrijk. Dat komt vooral door de vele
opgravingen die hier hebben plaatsgevonden. Valkenburg verkreeg - mede doordat hier
zo veel en zo goed kon worden opgegraven - internationale allure. Van die opgravingen
zijn op wetenschappelijke basis verslagen geschreven. Deze zijn helaas voor de
geïnteresseerde burger niet steeds duidelijk leesbaar.
De Vereniging Oud Valkenburg heeft daarom samen met Hazenberg Archeologie
het initiatief genomen om de belangrijke periode van de Romeinse geschiedenis in het
dorp Valkenburg op een populair wetenschappelijke manier te doen beschrijven en dit
in boekvorm uit te brengen. Een boek dat daarnaast rijk geïllustreerd wordt hetgeen
de leesbaarheid vergroot.
Ik ben de Vereniging Oud Valkenburg dankbaar voor dit initiatief.
Het doet mij goed dat dit boek tot stand is gekomen nog voordat de gemeente
Valkenburg gefuseerd is met de gemeenten Katwijk en Rijnsburg. Een fusie die per
1 januari 2006 een feit zal zijn. Daardoor is het niet alleen meer de geschiedenis van
de Valkenburgers alleen, maar van alle inwoners van de nieuwe gemeente Katwijk.
Ik wens al degenen die het boek ter hand nemen veel leesplezier toe. Ik ben ervan
overtuigd dat door de verschijning van dit boek, bij velen de ontbrekende kennis over
de manier waarop de Romeinen in Valkenburg leefden, nu breed toegankelijk wordt.
Daarvoor geldt hulde aan Anne de Hingh en Wouter Vos die dit boek schreven.

De burgemeester van Valkenburg,
Drs. J.P. van der Reijden.
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Vermaaklyk Valkenburg, bespoeld van ’t Rhyn krystal,
Befaamd door Druzus slot, een van zyn vyftig tal;
Men ziet uw naam en schild met een paar Valken praalen;
Daar Jonker Valk zyn naam en glorie voor moet daalen.
...
Laat grootscher Dorpen U voor klein, gering, uitkryten
Geen al-verroestbre tyd zal ooit dien roem verslyten.
C. en H. Borsboom 1714

inleiding
Een klein dorp met een grote geschiedenis: dat is Valkenburg. Nu het
bestuurlijk samensmelten van de gemeente met Katwijk en Rijnsburg bijna
een feit is, hebben het gemeentebestuur en de Vereniging Oud-Valkenburg het
plan opgevat de eigen identiteit - althans die ontleend is aan de Romeinse tijd te laten vastleggen in een boek. Wie aan Valkenburg denkt, denkt namelijk
- misschien na ‘de paardenmarkt’ en ‘het vliegveld’ - vrijwel direct ook aan
‘de Romeinen’.
Vooral het befaamde onderzoek naar het Romeinse legerkamp door professor
van Giffen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog heeft archeologisch Valkenburg internationaal op de kaart gezet. Latere opgravingen in en om de dorpskern hebben eveneens in belangrijke mate bijgedragen aan de kennis over de
Romeinse periode en gelden als voorbeeld in heel Nederland. Merkwaardig
genoeg is er nooit een overzichtswerk over de opgravingen van Valkenburg
verschenen. Wel bestaan er de nodige, voor het grote publiek weinig toegankelijke, opgravingsverslagen. Sommige zijn zeer uitvoerig en omvangrijk - zoals
die van Van Giffen, terwijl andere meer wetenschappelijk en diepgravend zijn
zoals de werken van Glasbergen, Groenman-van Waateringe en De Weerd.
Dikwijls gaan de publicaties over één specifieke vindplaats, bijvoorbeeld over
het Romeinse legerkamp in het centrum van Valkenburg of over het Marktveld
of over de Woerd. Bevindingen over eerdere onderzoekingen worden daarin
vaak slechts kort en bondig aangestipt.
Er zijn ongetwijfeld veel oorzaken voor het ontbreken van een overzichtswerk.
Eén daarvan is de mate van uitwerking van de opgravingsresultaten. De informatie over de afzonderlijke Valkenburgse opgravingen is zeer wisselend van
omvang, kwaliteit en samenstelling. Maar ook de toegankelijkheid van deze
gegevens speelt een rol. Het zoeken van data, het nagaan van gegevens en
het uitpluizen van informatie was een enorm karwei, alleen al omdat de onderzoeksgegevens zijn verspreid over een tiental verschillende instituten, instanties
en diensten, musea, gemeenten en provincies. Die versnippering maakt het
moeilijk een complete en heldere indruk te krijgen van niet alleen de opgravingsgeschiedenis, maar ook van de onderzoeksgegevens van Valkenburg. Bij het
voorbereiden van dit boek liepen wij regelmatig tegen dergelijke obstakels aan.

Desondanks zijn we tevreden met het resultaat dat voor u ligt. Het is een boek
dat uit twee delen bestaat: deel I gaat over de geschiedenis van de opgravingen
in Valkenburg; een boeiende studie op zich die velen door het onderzoek in en
rond de Tweede Wereldoorlog tot de verbeelding zal spreken. Deel II gaat over
de resultaten van die opgravingen, over de fabuleus bewaarde grondsporen en
over prachtige vondsten.
Het uitgangspunt bij het maken van dit boek was om de historie van Romeins
Valkenburg in begrijpelijke taal te verwoorden en het geheel rijk te omlijsten met
beeldmateriaal. Wij hopen dat we daar in geslaagd zijn. Het neemt niet weg dat
er regelmatig (meestal Latijnse) termen en begrippen in het boek voorkomen
- bijvoorbeeld valetudinarium, centuriones en contubernia - die de nietingewijde lezer in eerste instantie wellicht onbekend voorkomen. Daarom hebben
we aan het einde van het boek een verklarende woordenlijst opgenomen. In de
lopende tekst zijn, bij het eerste gebruik van deze vreemde termen en begrippen,
de letters van deze woorden roodgekleurd en is er een rode ster (✪) achter
geplaatst. Bij later gebruik zijn de woorden alleen nog cursief weergegeven.
Ook citaten uit boeken of interviews zijn in cursief geschreven. Ze zijn zoveel
mogelijk onveranderd en in hun oorspronkelijke vorm en stijl gelaten. Soms
doet het Nederlands daardoor enigszins ouderwets aan.
Tenslotte hopen wij dat we u mooie verhalen laten lezen en dat de geschiedenis
van de Romeinen in Valkenburg èn die van de opgravers inspirerend en boeiend
zullen zijn. Het boek is geschreven voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in
archeologie en de geschiedenis van Valkenburg. In de eerste plaats zijn dat alle
inwoners van Valkenburg en zij die op wat voor manier dan ook bij Valkenburg
betrokken zijn of waren. Daarnaast hopen we dat de grote hoeveelheid vrijetijdsof amateur-archeologen die Nederland kent en andere historisch geïnteresseerden
veel plezier zullen beleven aan dit boek. En als laatste is het ook gemaakt voor
de professionele (Romeinse) archeologen, van wie een groot aantal zelf in
Valkenburg gegraven heeft.

Anne de Hingh
Wouter Vos
Amsterdam/Leiden, november 2005.
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DEEL I

I

een kleine eeuw
archeologisch
onderzoek

Tachtig jaar geleden was er van de Romeinse geschiedenis van

verantwoordelijkheid over de opgraving van het Romeinse fort

Valkenburg nog maar heel weinig bekend. Afgezien van een paar

in het dorpscentrum over aan zijn opvolger Willem Glasbergen.

vermeldingen van Romeinse vondsten - vaak munten of aardewerk-

Bijna vijftig jaar lang stond archeologisch Valkenburg gelijk aan

scherven - vanaf de 16de eeuw, duurde het tot de twintiger jaren

professor A.E. Van Giffen.

van de 20ste eeuw voordat de eerste schop de Valkenburgse grond

Vanzelfsprekend zal in het eerste deel van dit boek de meeste aan-

inging en het echte archeologische onderzoek naar haar Romeinse

dacht uitgaan naar het tijdvak van Van Giffen. Die eerste periode

historie was begonnen.

van archeologische activiteit in Valkenburg valt samen met het

Veel archeologen die later een plaats in de Nederlandse archeologie

ontstaan en de ontwikkeling van het archeologische ambacht.

zouden bekleden, zijn hun carrière ooit begonnen in Valkenburg,

Van Giffen wordt beschouwd als een van de founding fathers van de

of hebben er in elk geval wel eens hun gezicht laten zien. Een

Nederlandse archeologische discipline. En Valkenburg vormde de

handjevol personen speelt in de opgravingsgeschiedenis een echte

uitgelezen omgeving waarin hij en ook anderen hun archeologische

hoofdrol.

talenten hebben kunnen ontwikkelen. Bovendien is Van Giffens

We noemen hier de archeologen Remouchamps, Van Giffen,

opgraving van het Valkenburgse castellum ✪ - het Romeinse

Glasbergen, Groenman-van Waateringe, De Weerd, Bult en Waugh.

legerkamp - door haar volledigheid een ware keysite geworden,

Zij maken - ieder in hun eigen tijdsgewricht - hun opwachting in

een sleutelopgraving binnen de Romeinse archeologie van

dit boek.

Noordwest-Europa.

Eén man domineert de opgravingshistorie van Valkenburg volledig

Ten behoeve van de overzichtelijkheid is dit eerste deel van het

en dat is Albert Egges van Giffen (1884-1973). In 1914 verschijnt

boek verdeeld in een aantal tijdvakken. Achtereenvolgens komen

hij voor het eerst en bijna terloops op het Valkenburgse toneel.

aan de orde: de eerste ontdekkingen van Romeinse archeologische

Dertig jaar later tijdens de Tweede Wereldoorlog, kan hij in het

resten in Valkenburg, het graven tijdens de Tweede Wereldoorlog,

dorpscentrum het archeologische onderzoek uitvoeren dat hij al

de opgravingen ná de oorlog, het Glasbergen-tijdperk en de periode

zo lang op zijn verlanglijstje heeft staan. En pas op zeer hoge leef-

van de jaren zeventig tot het einde van de 20ste eeuw.

tijd doet hij afstand van ‘zijn opgraving’; in 1962 draagt hij de
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Het magnum opus van de Rijnsburger Joachim Oudaan uitgebracht in 1664. Het werk is
een vroege belangrijke informatiebron over Valkenburgse oudheidkundige vondsten.

W. Pleyte, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden van 1869 tot 1903.

I.I de ontdekking van de
romeinen in valkenburg
1664

MDCLXIV

De eerste uitgebreide beschrijving van archeologische vondsten en Romeinse
resten in Valkenburg dateert van bijna drie-en-een-halve eeuw geleden, uit 1664.
De oorspronkelijk uit Rijnsburg afkomstige Joachim Oudaan (1628-1692)
publiceert in dat jaar zijn boek met de indrukwekkende titel ‘Roomsche
Mogentheid, in gezag en staatbekleding Der oude Keyzeren; Bemachtigen van
Rijken en Landschappen, handhaven van Godendom, en heydensche godsdienst;
uytbeelding van zededeugden; vertooning van schouspelen en heerlijkheden;
boupraal; gereedschappen des heyligdoms en andere dingen: In veel deelen op
onze tijde toegepast Mitsgaders, Ruyg bewerp der oude Batavisch Landsstand:
benevens verhandeling van veelderleye en ernstachtige zaken. Onder de schetse
en schaduwe der Roomsche Medalien. Voorgestelt in zeven t’Samenspraken
door Joachim Oudaan verciert met de afbeeldingen der Medalien en eenige
andere bijzonderheden in honderd en twee-en-twintig kopere Platen vervat’.
In dit boek staat een beschrijving van een Romeinse munt die Oudaan krijgt
aangeboden door een inwoner van Valkenburg:
...eenen dusdanig ingekrapten Denarius, van eenig Stamhuys, nieuwelijks
onder de bouvalligheden van Valkenburg gevonden, en mij van den opspitter zelf
behandigt.
Oudaan vermoedt dat er in Valkenburg wel meer Romeinse archeologische
resten onder de grond te vinden zijn:
...daar de penningen van Kaligula, en andere Keyzers, zo nu en dan alhier
gevonden, een Roomsche oudheyd medebrengen en de grond van dit werk, die ik
meene dat ten meesten deel noch ongeroert leyt, zoude misschien geen verwerpelijke blijken van zich geven.
Oudaan beschrijft in zijn boek nauwgezet het landschap in de omgeving van
het dorp Valkenburg. Zo merkt hij op dat er tegenover het huis Toorenvliet een
hoogte in het landschap zichtbaar is. Op deze plek worden regelmatig Romeinse
aardewerk en munten gevonden. Ook ter hoogte van het Marktveld begint een

I.I de ontdekking van de romeinen in valkenburg

hoogte die zich verder onder het hele dorpscentrum door uitstrekt. Hier worden
vaak Romeinse resten aangetroffen, zoals tras ✪ en andere bouwmaterialen:
Dezelve, voor zoveel ik hebbe kunnen te weeten komen, neemt zijn aanvang
met een hoogte en verheventheydt, recht voor het huys te Toorenvliet, omtrent een
boogschoot weegs bewesten den hoogen Rijndijk; op deze hoogte worden zo nu en
dan eenige penningen en potscherven van Roomsch aardewerk gevonden; voorts
daalt deze hoogte tot een eenparigheyd met het andere land en strekt zich zoo ter
lengte van eenige honderd schreden, tot aan het martveld; alwaar wederom
beginnende te rijzen, loopt dwers onder door de huyzen heen tot onder den kerk
en den tooren, en voorts weder onder de andere huyzen, waar somtijds noch den
tras uytgedolven word; en is dit geen kleen bewijs van eenig Roomsch overblijfsel,
alwaar men die tras, of cementsteenen vind, gelijk op dit en d’omleggende
dorpen aan de toornen bespeurt word.

1875

MDCCCLXXV

De eerstvolgende belangrijke vermelding van archeologische vondsten in
Valkenburg volgt pas ruim twee eeuwen na Oudaan. In 1875 verricht Dr. W.
Pleyte, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden, een
‘eerste wetenschappelijk controleerbare waarneming van Romeinse funderingsresten’ in Valkenburg. In zijn publicatie ‘Nederlandsche Oudheden van de
vroegste tijden tot op Karel den Groote’ somt hij de Romeinse nederzettingen
langs de Rijn op:
De groote nederzettingen die ontdekt zijn, Arentsburg te Voorburg, het zoogenaamde Brittenburg, Katwijk-buiten, Katwijk-binnen bij de kerk, Valkenburg
onder de kerk, Rodenburg bij Leiden, (...) Al deze plaatsen zijn uitgebreide
woonsteden en stichtingen der Romeinen geweest.(...)
Verder den Rijn opgaande [hiervoor besprak hij de nederzetting van Katwijk]
komt men bij Valkenburg; het dorp ligt op eene hooge terp zooals men ze vindt in
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1912: De sponsorgroep van de Nederlandsche Anthropologische Vereeniging brengt een bezoek aan de hunebedden van Drouwen die dat jaar
worden onderzocht door Jan Hendrik Holwerda (1873 - 1951). In de kelderruimte tussen de twee draagstenen staat Holwerda (met baard).
A.E. Holwerda, zijn vader en op dat moment directeur van het Leidse RMO zit links van hem, naast A.E. van Giffen en diens eerste echtgenote.

de Friesche streken.
Op den bodem der terp of liever op den oorspronkelijken bodem vond men, bij
het fundeeren der nieuwe schoollokalen in Juni 1875 aan de helling der terp op
2 meters diepte, een vloer van sterk metselwerk, bestaande uit grauwe wakken,
keisteenen en cement. Dergelijke vloeren werden vroeger elders in het dorp gevonden. De heer C.H. Dee, beambte van Rijnland, bracht een stuk van een dakpan
mede met het merk ‘exercitus germaniae inferioris’ [sic] en schonk die aan onze
rijksverzameling. Zelf nam ik eenige stukken op die bewaard worden. Vroeger
waren hier ook Romeinsche munten gevonden en deze zouden verkocht zijn aan
het seminarie van Katwijk-Binnen.
Valkenburg bleef in het westen van ons land later bekend om de groote markt,
die jaarlijks aan het einde des jaars hier gehouden werd, voor welke markt ook de
Hoogewoerd of het marktveld diende. De betalingen en verrekeningen geschiedden voor het westen der Rijnstreek met Valkenburger- en Voorschoter paardenmarkt. Ik houd het er voor, dat die markt in Voorschoten en Valkenburg een
overblijfsel is van den Romeinschen tijd, toen Hadrianus het Forum stichtte,
waarvan de overblijfselen gevonden zijn op de Hofstede Arentsburg bij
Voorburg.

1912

1913
1908

MCMVIII

In het verre Groningen loopt iemand zich warm voor een carrière in de Nederlandse archeologie. De 24-jarige biologiestudent Albert Egges van Giffen, zoon
van een Nederlands Hervormde predikant en tijdens zijn jeugd in verschillende
terpdorpen woonachtig geweest, wordt in 1908 wetenschappelijk toezichthouder
bij de afgraving van een terp te Dorkwerd. Deze ligt in de buurt van Groningen
en wordt, zoals zoveel terpen in deze tijd, afgegraven vanwege de mestwaarde
van de terpgrond. Wetenschappers zijn zich bewust geworden van het feit dat
hierbij belangrijke archeologische en natuurwetenschappelijke gegevens verloren
gaan. Van Giffen treedt dus op als een soort terpeninspecteur.
Niet zonder enig relativeringsvermogen zal Van Giffen in 1972 desgevraagd
bekennen:
Dat terpenonderzoek, dat was voor mij eigenlijk een nachtmerrie. Ik wist niks
van terpen. Hoewel wij op een terp gewoond hadden - mijn vader was dominee
geweest en had ook in Friesland gestaan, in Bozum - wist ik helemaal niets van
die terpen af.

I.I de ontdekking van de romeinen in valkenburg

MCMXII

Van Giffen verlaat het hoge noorden om in Leiden assistent en later conservator
van de Nederlandse Afdeling in het RMO te worden. Al in 1910 hebben Jan
Hendrik Holwerda, de onderdirecteur van het museum en Van Giffen met elkaar
gecorrespondeerd en is er gesproken over een dergelijk assistentschap in Leiden,
maar de laatste wil dan liever eerst nog in Groningen afstuderen. In het voorjaar
van 1911 krijgt hij opnieuw een uitnodiging, nu om als conservator in Leiden te
komen werken voor een jaarsalaris van 2000 gulden. Uiteindelijk aanvaardt Van
Giffen zijn benoeming op 1 januari 1912, hij treedt in het huwelijk met Klaziena
Geertruida Homan en betrekt een huis in Oegstgeest. Hij zal tot 1917 aan het
Leidse museum verbonden blijven.
Holwerda trekt in 1912 juist vanuit Leiden naar het Drentse land om er de
hunebedden in Drouwen te onderzoeken. Het zijn de eerste, serieuze onderzoekingen van deze steentijdmonumenten.

MCMXIII

Van Giffen promoveert op 20 juni 1913 aan de Universiteit Groningen op een
proefschrift over terpenonderzoek. In het RMO loopt de samenwerking tussen
hem en Holwerda niet altijd even soepel. Van Giffen loopt al snel op tegen de
ambtelijke verhoudingen in het museum. Er zijn geregeld problemen tussen
Van Giffen en de beide Holwerda’s: de vader, A.E. Holwerda, directeur van het
museum en de zoon, J.H. Holwerda, onderdirecteur en beoogd opvolger van
zijn vader.

1914

MCMXIV

De kiem van het onderzoek in Valkenburg - dat zal uitgroeien tot een archeologische klassieker van formaat - wordt geplant. Het begint allemaal tijdens een
fietstochtje in april van het jaar 1914. Van Giffen rijdt op een mooie lentedag
met zijn nichtje van Oegstgeest naar Rijnsburg en verder naar Katwijk-Binnen,
Valkenburg en de Haagsche Schouw. Bij het passeren van Valkenburg merkt hij
op dat de dorpskern op een terpachtige verhoging in het landschap ligt zoals hij
die kent uit de noordelijke provincies. Vanaf dat moment is zijn belangstelling
gewekt.
34 jaar na dato herinnert Van Giffen het zich nog goed. In 1948 schrijft hij:
De hooge ligging van het toen nog idyllische plaatsje, met zijn meer of minder
concentrischen bouw rondom de kerk, herinnerde mij in elk opzicht aan een
Friesch of Groninger terpdorp.

17

E X G E R I N F stempel op een stuk
dakpan zoals ook Van Giffen aantrof
in 1914.

18

Van Giffen krijgt in 1916 de gelegenheid
om een aantal boringen te zetten en
proefputten aan te leggen in het centrum van Valkenburg. De Romeinse
dakpannen met stempels, het hout
en aardewerk uit de onderzochte
putten bevestigen zijn ideeën over
de aanwezigheid van een Romeins
legerkamp onder de dorpsheuvel. >>

De boringen en proefsleuven van Van Giffen en het latere proefsleuvenonderzoek
van Remouchamps, ingetekend in de plattegrond van Valkenburg.

En in 1972 vertelt Van Giffen: Ik was met een nichtje en ik zeg: Ga jij maar
zolang in ‘Het Wapen van Valkenburg’. Ik ga naar de timmerman toe.
Van Giffen stapt direct van zijn fiets en gaat op zoek naar een timmerman.
In dorpen, zo legt Van Giffen uit,
maakte immers bij nieuwbouw de dorpstimmerman de put(ten) en zoo hoopte ik
langs dezen weg mijn nieuwsgierigheid bevredigd te krijgen, of de hoogte uit klei
dan wel uit duinzand bestond; m.a.w. of de heuvel kunstmatig, d.w.z. een terp,
dan wel natuurlijk, en dus een binnenduintje was.
Van Giffen komt terecht bij de timmerman A. Oosterlee - later is dat een grote
vriend van me geworden - en vraagt hem te waarschuwen zodra er waterputten
openliggen, zodat hij kan zien hoe de ondergrond eruit ziet. En zo gebeurt het,
twee weken later. Van Giffen rijdt weer naar Valkenburg, naar de plek waar
Oosterlee twee waterputten aan het graven is. De twee putten liggen achter
de huisjes aan de noordzijde van de Broekweg, westelijk van de Sluissteeg.
Van Giffen vindt er veel materiaal, onder andere Romeinse dakpanfragmenten
waarvan sommige met het stempel EXGERINF, scherven van terra sigillata ✪
en ander aardewerk. In een wand van één van de putten ontdekt Van Giffen ook
nog de basis van een zware Romeinse tufstenen muur, die met palen onderheid
was. Zijn observaties op die dag in het voorjaar van 1914 bevestigen dadelijk
Van Giffens vermoeden dat de dorpsheuvel van Valkenburg een terp, wierd of
woerd zou zijn.
Van Giffen is nu niet meer te stoppen en stelt samen met zijn tuinman, G.
Meskers uit Warmond, een voorlopig onderzoek in. In hun snipperuren trekken
ze erop uit naar Valkenburg om daar proefgaten te maken en grondboringen te
zetten. Uit zijn eigen onderzoek en uit nader verkregen inlichtingen wordt het
Van Giffen duidelijk dat onder het hele dorp, op verschillende dieptes, Romeinse
bouwsporen aanwezig zijn. Hij is op het hart van het Romeinse castellum van
Valkenburg gestoten. Vervolgens schrijft Van Giffen een rapport over zijn bevindingen en draagt hij de Romeinse vondsten over aan zijn werkgever, directeur
Holwerda van het RMO. Het museum onderneemt echter geen verdere actie.
Toen maakte ik daar een rapport over voor het museum, ondanks de ruzie met
de directie. Ik was nogal principieel toen ik jong was. En ik schrijf in dat rapport
dat mij lijkt dat daar een Romeinse nederzetting of zo iets heeft gelegen. Daar
heb ik nooit antwoord op gekregen. Toen heb ik dat voor mezelf altijd aangehouden. In de oorlog van ’14-’18, een vriend van mij woonde in Wassenaar, ben ik
nog eens bij Oosterlee geweest. En ik heb hem gevraagd: ‘Oosterlee, hoe zit het er
toch mee? Zijn er ook muren gevonden?’ Zo is dat contact gebleven.
Van Giffens eerste rapport over het castellum van Valkenburg is tot op de dag
van vandaag onvindbaar in het RMO of elders. Ook in 1948 kon Van Giffen het
al niet meer terugvinden. Om die reden suggereerde hij dat er een damnatio
memoriae ✪ rustte op het werk dat hij deed ten tijde van zijn aanstelling bij het
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RMO. Ook de latere thuisbasis van Van Giffen, het Biologisch Archeologisch
Instituut (BAI) in Groningen, thans Groninger Instituut voor Archeologie
(GIA), beschikt niet over een exemplaar van zijn eerste Valkenburg-rapport.

1916

MCMXVI

Uit het jaar 1916 dateert de oprichting van de Terpenvereniging, een vereniging
die zich later als belangrijke sponsor van de Valkenburgse archeologie zal ontpoppen. Maar in die eerste jaren na de ontdekking van de ‘terp van Valkenburg’
door Van Giffen, wil of kan de Terpenvereniging zich nog niet committeren aan
dit project. De Vereniging besluit namelijk in het jaar van haar oprichting, het
voorstel van Van Giffen om in Valkenburg te gaan graven, financieel niet te
ondersteunen. Nog tot in het begin van de vijftiger jaren memoreert Van Giffen
zijn teleurstelling van bijna veertig jaar eerder.
In een ongedateerde aantekening over dit onderwerp is Van Giffen het bestuur
overigens weer mild en dankbaar gestemd:
Reeds vroeger, ja zelfs als eerste object van onderzoek had ik in 1916 aan het
toenmalige Bestuur de terp te Valkenburg voor gesteld, omdat ik meende, dat
daarin contact tusschen de moeilijk dateerbare inheemsche beschaving en de
vreemde Romeinsche voor het verdere onderzoek, speciaal van de FrieschGroninger terpen van groot belang moest zijn. Het Bestuur had toen evenwel
[hier ontbreekt een deel], gelukkig mag ‘t thans wel gezegd worden, nu gebleken
is, dat het hier om een zuiver Romeinsche terp gaat en niet, zooals ik destijds
en tot voor kort meende, om een gewone inheemsche terp met een Romeinsch
castellum op hooger niveau er in. Eerst de opgravingen te Utrecht, na 1929
gaven een ander inzicht. Evenwel, het onderzoek te Valkenburg is destijds niet
doorgegaan. Wel bleef dit als het ware steeds op het program.

1917-1920

MCMXVII-MCMXX

Het wordt langzamerhand steeds duidelijker dat de positie van Van Giffen in het
museum onhoudbaar is. Van Giffens uitgesproken mening over het archeologische vak wijkt sterk af van die van Holwerda. In een nota uit 1915 had Van
Giffen zijn problemen met de Nederlandse archeologie in het algemeen en met
het beleid van het RMO in het bijzonder, al beschreven:
Waarom is Zweden niet alleen ons, doch ook Denemarken en Duitschland,
om van andere landen niet te spreken, op archaeologisch gebied in vele opzichten
ver vooruit? Is het niet juist omdat dáár, door vereeniging van verschillende
beschouwingsmethoden, zoowel in combinatie van langs verschillende weg verkregen data, als nieuwe associaties mogelijk zijn geworden, terwijl de onderlinge
contrôle der conclusies vergroot en verscherpt is? Opent zich dan niet juist hier het
ruimste perspectief? ... Toch kan - en niet uitsluitend naar mijn overtuiging -
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Dr. A. E. Remouchamps (1892-1927) was enkele jaren conservator van het RMO in Leiden en deed

Remouchamps graaft in 1927 in het centrum van Valkenburg. De dikke lijnen

in die hoedanigheid archeologisch onderzoek op Valkenburg-de Woerd. Foutievelijk interpre-

op het Kerkplein en ten zuiden van de percelen 1204 en 1284 geven de door

teerde hij de Romeinse resten die hij daar aantrof als sporen van het Romeinse fort van Valken-

Remouchamps gegraven onderzoeksgreppels aan.

burg. Opgravingen door Van Giffen vanaf 1941 toonden aan dat de resten van het Romeinse
castellum in de bodem van het dorpscentrum te vinden waren. Remouchamps heeft dat niet
meer kunnen meemaken: hij overleed in 1927 op jonge leeftijd.

eerst door gecombineerd natuurwetenschappelijk-archaeologisch bodemonderzoek een bron van nieuwe gegevens ontsloten worden, gegevens niet alleen ter
verklaring van grootere archaeologische verschijnselen, doch tevens zulke, die
voor ons land oeconomisch de hoogste waarde kunnen bezitten.
De rivaliteit en de onverenigbaarheid van karakters tussen Van Giffen en
Holwerda zijn er uiteindelijk de oorzaak van dat Van Giffen in 1917 zijn ontslag
neemt en terugkeert naar Groningen. Daar zetelt hij in diverse clubs en organisaties en houdt hij zich intensief bezig met het Drentse hunebeddenonderzoek.
Hij zal er in de jaren 1925-1927 zijn magnum opus over uitbrengen: ‘De
hunebedden in Nederland’. In 1918 schopt hij het tot conservator van het
Groningse Zoölogisch Instituut. Daarover zegt hij later zelf: Hoewel conservator
zijnde voor zoölogie, deed ik vooral oudheidkundig bodemonderzoek.
Als voorlopig hoogtepunt van dit succesvolle carrièreverloop wordt in 1920
speciaal voor Van Giffen het Biologisch-Archeologisch Instituut (BAI) opgericht.
De universiteit stelt een gebouw ter beschikking aan de Poststraat 6 - waar het
archeologische instituut nu nog steeds zit - en Van Giffen wordt er directeur.
De jonge Holwerda treedt in 1919 in de voetsporen van zijn vader en wordt
directeur van het RMO. Hij trekt de Belgische archeoloog A.E. Remouchamps
(1892-1927) aan als Van Giffens opvolger. Remouchamps ondervindt, anders
dan zijn voorganger, geen problemen in de samenwerking met Holwerda. Beide
heren wonen in Voorschoten en gaan vermoedelijk vriendschappelijk met elkaar
om.

1922-1928

MCMXXII-MCMXXVIII

Acht jaar na het eerste fietstochtje van Van Giffen, in 1922, vinden de eerste
echte opgravingen in Valkenburg plaats, en wel... vanuit het Leidse Rijksmuseum
van Oudheden! De jonge Remouchamps doet er onderzoekingen op het terrein
bekend onder den naam ‘de Woerd’, een 800 meter ten zuiden van het dorpje
Valkenburg gelegen, in de onmiddellijke nabijheid van de Hofstede Torenvliet.
Vanaf 1922 tot in het jaar van zijn overlijden komt Remouchamps iedere zomer
op de Woerd graven, ervan overtuigd dat hij hier de resten van een Romeins
castellum zal vinden. Later onderzoek van Van Giffen zal uitwijzen dat
Remouchamps zich volledig vergist in de interpretatie van de grondsporen
en dus in de locatie van het castellum.
In 1924 noteert Holwerda in het jaarverslag van het RMO:
In Opdracht van de Ned. Anthropologische Vereeniging en daartoe in staat
gesteld door de welwillende beschikking van Mevr. Wisboom van Giesendam
baronesse Collet d’Escury, kon de heer Remouchamps ook zijn werk bij
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Valkenburg (Z.H.) voortzetten. Ook ditmaal had de Vereeniging ‘Noordhey’
aan het Leidsche Universiteitsfonds tot dit doel een som beschikbaar gesteld.
Een groote teleurstelling was hier echter de door de aanhoudende regens hoogst
ongunstige waterstand, waardoor de heer Remouchamps onmogelijk zijn doel
bereiken kon. Wel heeft hij hier met groote waarschijnlijkheid de overblijfselen
van een Romeinsche legerplaats of vesting gevonden, doch het water bedekte de
grondsporen eenige decimeters en liet verder onderzoek niet toe. Met toestemming
van Mevr. Wisboom zal hij echter gelukkig een droger periode mogen afwachten,
om dan het werk weer te hervatten. Wat tot dusver bereikt werd, geeft ons de
zekerheid dat het de moeite waard is.
In de daaropvolgende jaren vindt Remouchamps op verschillende plekken
- denkt hij - de resten van een spitsgracht, hetgeen voor hem een duidelijke
aanwijzing vormt dat hier een Romeins legerkamp heeft gelegen. Het RMO
in Leiden bewaart een aantal van de schetsen en opgravingstekeningen van
Remouchamps in het archief. Maar deze schetsen zijn nogal rudimentair en
voor ons moeilijk te interpreteren.
In zijn verslag van het RMO te Leiden over 1925, schrijft Holwerda over de
opgraving van Remouchamps op De Woerd:
In Valkenburg bij Leiden gelukte het den heer Remouchamps den omtrek van
een Romeinsch castellum thans vrijwel zuiver vast te stellen. Wel is het terrein
hier hoogst ongunstig en kan men er slechts met het noodige geduld de moeilijkheden te boven komen, maar toch mogen we verwachten dat ook van deze volkomen verwoeste en door afgravingen volkomen vernielde Romeinsche nederzetting de hoofdtrekken vast zullen komen te staan.
Remouchamps publiceert in de serie Oudheidkundige Brieven van De Telegraaf
op 4 februari 1925 ‘De kwestie van Lugdunum Batavorum’. Hierin schrijft hij:
(...) Een onderzoek dat ik ondertusschen had ingesteld op de Woerd bij de hofstede
Torenvliet (die ongeveer halverwege tusschen Leiden en Katwijk-Zee gelegen is
en behoort tot de gemeente Valkenburg) bracht een zóó groote hoeveelheid
Romeinsche cultuurresten van allerlei aard voor den dag, dat de aanwezigheid
aldaar van een Romeinsche nederzetting van groote beteekenis heel waarschijnlijk leek. En de opgravingen die ook de laatste jaren konden worden voortgezet,
brachten niet alleen nieuwe steun voor deze meening, maar leverden gegevens
die er op wijzen, dat wij met een legerplaats te doen hebben; doch het terrein,
althans op het onderzochte gedeelte daarvan, is dermate doorwoeld niet alleen
ten gevolge van een intensieve bebouwing van dezen vruchtbaren grond, doch
vermoedelijk ook door afgravingen of gelijkmaken, dat de grondsporen zeer
onduidelijk zijn of geheel verdwenen. (...) Maar afgezien hiervan mogen wij
aannemen, dat wij in den Woerd bij Torenvliet vermoedelijk ook een der drie
genoemde plaatsen der Peutingerkaart hebben te herkennen. Dan zou het waar-

21

van giffens academische
loopbaan in een notendop
Van Giffen was in 1920 directeur van het Biologisch-Archaeologisch
Instituut in Groningen geworden en vanaf 1930 ook lector in de prehistorie
en Germaanse archeologie aan de Rijksuniversiteit aldaar. Dit lectoraat werd
in 1939 omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap en in 1943 in een
gewoon hoogleraarschap. Nog voor de Duitse aanval in mei 1940 besloot
de gemeenteraad van Amsterdam op 3 april om Van Giffen te benoemen
tot buitengewoon hoogleraar in de prehistorie aan de Universiteit van
Amsterdam. Op 16 februari 1941 is Van Giffen met zijn werkzaamheden
in Amsterdam gestart, maar op 1 december 1943 zag hij zich - door de
tijdsomstandigheden - gedwongen ontslag te nemen. In april 1946 werd
Van Giffen vervolgens herbenoemd en op 3 februari 1947 hield hij zijn
inaugurele rede, getiteld: Oudheidkundige perspectieven, in het bijzonder
ten aanzien van de vaderlandsche prae- en protohistorie.
Zo vlak na de oorlog bekleedde Van Giffen daarmee aan twee Universiteiten
tegelijkertijd de (buitengewoon) hoogleraarsposten prehistorie en archeologie. In 1947 werd Van Giffen bovendien benoemd tot directeur van de
nieuwe Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Hij was daarmee een buitengewoon invloedrijke man in de Nederlandse
archeologie. Glasbergen memoreert in 1961 hoe Van Giffen destijds om de
veertien dagen vanuit Groningen naar Amsterdam kwam om daar twee
‘maandagmiddagcolleges’ te geven. En hoe, ondanks het feit dat Groningen
op het BAI een volwaardiger onderwijsaanbod kende dan de Universiteit
van Amsterdam, er zich in Amsterdam toch veel meer studenten aanmeldden
voor de colleges Prehistorie. Dit bracht Van Giffen - aldus Glasbergen - er toe
de mogelijkheid tot oprichting van een archeologisch instituut te Amsterdam
te overwegen. Hij schreef op 23 januari 1950 een brief aan mr. A.J. d’Ailly,
president-curator van de Universiteit van Amsterdam: Zooals bekend, is er te
Amsterdam geen bepaalde localiteit, noch eenige hulp, zoowel in personele als
materiële zin, voor de studie en het onderwijs in de praehistorie. Deze toestand
belemmert de ontwikkeling van dit vak bij de Gemeentelijke Universiteit
aldaar. (...). In 1951 wordt het Instituut voor Prae- en Protohistorie (I.P.P.)
in Amsterdam opgericht.
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Van Giffen geportretteerd door H.H. Kamerlingh Onnes in 1957. Velen noemen hem de grond-

In 1914 maakte Van Giffen voor het eerst kennis met de Romeinse archeologie van Valkenburg.

legger van de moderne Nederlandse opgravingstechniek en sommigen ook wel de beste

Van 1941 tot 1953 groef hij er ook daadwerkelijk op. Na Valkenburg is er nooit meer op zo grondige

opgraver van Europa en de machtigste man binnen de Nederlandse archeologie van na de

wijze een Romeins castellum in Nederland onderzocht.

Tweede Wereldoorlog. Inderdaad had Van Giffen als hoogleraar in Groningen én in Amsterdam
en kortstondig als directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) de touwtjes van de Nederlandse archeologie een paar jaar stevig in handen.

schijnlijk Lugdunum of Agrippinae moeten zijn (...).
Holwerda brengt ondertussen in 1925 de tweede, uitgebreide uitgave van zijn
overzichtwerk ‘Nederlands vroegste geschiedenis’ uit. Ook hierin schrijft hij:
Een Romeinsch punt van beteekenis schijnt bij het oude Torenvliet, ten O. van
het dorp Valkenburg te hebben gelegen. Werden hier in vroeger eeuwen reeds
belangrijke Romeinsche vondsten vermeld, bij de omwerking van het land werd
hier Romeinsch aardewerk in zulk een massa gevonden, als men die feitelijk
uitsluitend slechts uit Romeinsche castella kent.
De omstandigheden en de aard van den bodem maken het onderzoek, door
Remouchamps te dezer plaatse begonnen, buitengewoon moeilijk; toch gelukte
het hem reeds naar alle waarschijnlijkheid het profiel van een Romeinsche
gracht te constateeren.
Een eind verder naar het W. zijn, onder het dorp Valkenburg zelf, reeds lang
overblijfselen uit dezen tijd bekend. De juiste aard daarvan is echter niet met
eenige zekerheid vast te stellen.
In 1927 doet Remouchamps onderzoek in het dorp zelf, juist om deze kwestie
tot opheldering te brengen, namelijk om duidelijk te maken dat de Romeinsche
vesting op de Woerd ligt, zoals hij zelf en Holwerda aannemen en niet in het
dorpscentrum zoals sommige anderen (dat is: Van Giffen) menen. Daartoe
werden in den afgeloopen zomer aan den Noordrand van het dorp, noordelijk
van het dorpsplein, eenige sleuven gegraven, die met elkaar vanaf dit plein 75
M. ver in Noord-Westelijke richting reikten en, ter breedte van 2 M. gegraven,
over deze geheele lengte een beoordeeling van den grond toelieten.

nieuweren tijd door sommigen wordt aangenomen, op een Romeinsche vesting
liggen zou.
Wíj weten nu dat de situatie precies de omgekeerde was van de voorstelling van
zaken die Remouchamps en Holwerda gaven. Van Giffen zal pas veertien jaar
later hun verkeerde interpretatie kunnen weerleggen.
Nog in 1950 zal Van Giffen bezoek krijgen van een Valkenburger, de kweker
Van Dijk, die hem onder meer onderhoudt over de opgravingen van 1927.
Deze Van Dijk had Remouchamps, naar eigen zeggen, uitdrukkelijk gewaarschuwd dat zijn proefgreppels niet diep genoeg waren, evenwel zonder resultaat.
Remouchamps overlijdt op 25 december 1927 - hij wordt 35 jaar oud.
Na Remouchamps’ dood trekt directeur Holwerda twee nieuwe museummedewerkers aan: de heren F.C. Bursch en W.C. Braat. Deze zullen respectievelijk in
1936 en 1937 conservatoren van het RMO worden.

1931

MCMXXXI

Het RMO blijft actief in en op Valkenburgse bodem. En de Romeinse verrassingen blijven opduiken. Museummedewerker Braat meldt dat hij in mei 1931 aangeduid krijgt waar in Valkenburg een Romeins grafveld zou hebben gelegen.
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1936-1939
Hij interpreteert wat hij daar aantreft als volgt:
het Romeinsche puin, hetwelk hier in groote hoeveelheid voorkomt, is dus blijkbaar, blijkens de bijmenging met vroeg-middeleeuwse scherven, eerst in zóó laten
tijd hier neergeworpen, ja het schijnt dat een groot deel van den Valkenburgschen
heuvel door middel van dit puin is opgeworpen. Waar het vandaan gekomen is,
schijnt niet twijfelachtig. We hebben immers reeds in het bovenstaande gezien,
dat het terrein van het castellum ten Oosten van het dorp eenmaal veel hooger
moet hebben gelegen en sterk is afgegraven. Met het puin en de fragmenten van
het oude Romeinsche castellum heeft men dus den Valkenburgschen dorpsheuvel
opgeworpen (...).
En tenslotte publiceert Holwerda in 1928, na de vroegtijdige dood van
Remouchamps, de opgravingsresultaten van Valkenburg de Woerd. In dat
artikel schrijft hij stellig:
Hier had dus ongetwijfeld op een 800 M. oostelijk van het dorpje Valkenburg een
Romeinsche vesting gelegen. Het was derhalve op zichzelf al zeer onwaarschijnlijk dat ook dit dorpje zelf, gelijk de overlevering dit wil en zooals ook in den
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Het conflict tussen Leiden en Groningen, oftewel tussen Holwerda en Van
Giffen, houdt zeker aan tot 1939: het jaar dat Holwerda met pensioen gaat.
Eigenlijk komt er pas een einde aan hun levenslange vete met Holwerda’s
overlijden in 1951.
In 1938 trouwt Van Giffen met zijn tweede vrouw, Guda E.G. Duyvis. Zijn echtgenote zal een belangrijke rol spelen in het professionele leven van Van Giffen.
Pas in het oorlogsjaar 1941 dient zich voor Van Giffen de eerste mogelijkheid
aan om de opgravingen in Valkenburg te hervatten.

over de aanval op valkenburg
Deze tekst is ontleend aan de website www.mei1940.nl van F. Oorschot.
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Op 10 mei 1940 landden ruim drieduizend Duitsers op het vliegveld
Valkenburg. Het doel was: de regering, de koningin en de hoogste
militaire leiding in Den Haag uitschakelen. Bommenwerpers waren om
1 uur ’s nachts van de vliegvelden in Westfalen opgestegen en naar het
westen gekoerst. Ook andere Duitse luchtmachteenheden verleenden
steun, waarmee ruim duizend vliegtuigen betrokken waren bij deze
operatie. Om de verrassing groter te maken vlogen de eerste vliegtuigformaties in westelijke richting over Nederland heen om pas boven de
Noordzee weer om te keren en vervolgens vanuit het westen aan te
vallen.
Om half vier kwamen de Duitse vliegtuigen vanuit de kant van
Scheveningen, ze vlogen laag, pal over het aanwezige legerpersoneel
op het vliegveld. De eerste aanval op vliegveld Valkenburg begon om
kwart over vier met een bombardement door één van de drie Duitse
bommenwerpers. Vanaf een hoogte van 200 meter wierp het toestel
zijn drie bommen af. Eén bom kwam neer op een hangar, twee andere
ernaast. Daarna vlogen de Duitse toestellen in duikvlucht over het
vliegveld heen en schoten daarbij met hun mitrailleurs en kanonnen
op alles wat bewoog. Een groot deel van het aanwezige strijdbare
personeel rende daarop in de richting van de kleidammen. Ze staken
de Grote Watering over, een deel zocht dekking in de schuttersputten
van de noordelijke kleidam en de anderen verspreidden zich in de
open weilanden tussen de Grote Watering en de Wassenaarse weg.
De kleidammen werden gebombardeerd en vrijwel iedereen zocht zijn
heil in het open veld.
En zo lag de bescherming van het vliegveld in de handen van slechts
vijfenentachtig man die daar waren achtergebleven. Rond half vijf
kwamen de eerste parachutisten. Uit zes van de twaalf overvliegende
vliegtuigen sprongen ze, twaalf man per vliegtuig, ten zuidoosten van
het vliegveld. Even later landde een tweede groep op het vliegveld en
even ten noordwesten ervan. Een groot deel van de parachutisten werd

tijdens de val of meteen na de landing neergeschoten door de Nederlandse soldaten.
Ds Veldkamp, predikant te Valkenburg, kijkt terug: Heel wat Duitsers
hebben de landing niet overleefd. Ze zijn of in de vliegtuigen, of in hun val
getroffen. En voor een enigszins rustige oriëntatie hebben onze Hollandse
moedige mannen de Duitsers geen kans gegeven. Een haastig rondzien in
de schemer van de morgen van de 10e Mei, had hen Leiden voor Den Haag
doen aanzien.
Na de bezetting van Valkenburg ontdekten zij hun fout. Maar het was te
laat. Ze wilden het eerst niet geloven. Een van de officieren vroeg me hoe
‘die stad daarginds’ heette. Ik zei dat het Leiden was. ‘Nein’, was het
antwoord ‘das ist Haag’. Waarop ik alleen maar kon zeggen, als U het
dan beter weet waarom vraagt U het dan. Toen ik hem nader overtuigd
had zei hij: ‘verdammt’.
De parachutisten die ten zuiden van het vliegveld waren neergekomen,
stootten door naar het zuiden, richting de Rijksstraatweg Den HaagAmsterdam en van daaruit naar de verkeersbrug over de Oude Rijn bij
de Haagsche Schouw. Degenen die aan de noordoostelijke kant van
het vliegveld waren geland, trokken naar het vliegveld zelf en naar het
dorp Valkenburg en naar Katwijk aan de Rijn. Een deel kwam bij de
Wassenaarseweg terecht, midden tussen de gevluchte reserve, en nam
die via de Broekweg als krijgsgevangenen mee naar Valkenburg. Het
dorp werd door de Duitsers bezet.
De Nederlandse Majoor Cramer kreeg de opdracht van zijn regimentscommandant om tegen het bezette dorp Valkenburg op te rukken.
De majoor had de beschikking over onderdelen die op verschillende
plekken rond het dorp verscholen lagen. Vanuit diverse kanten vielen
deze Nederlandse soldaten vervolgens het bezette dorp aan. De ene
commandant kwam met zijn sectie opgemarcheerd langs de Wassenaarseweg naar het vliegveld om dan het dorp over de Broekweg aan
de westzijde aan te vallen. Een ander viel het dorp vanaf de noordzijde

aan, langs de Valkenburgseweg.
De eerste aanval mislukte doordat de Nederlandse eenheden vanuit het
dorp onophoudelijk en hevig werden beschoten. Men stelde de aanval op
Valkenburg uit tot 11 mei, de volgende dag.
Inmiddels hadden de Duitsers, ruim zeshonderd man, in de loop van de
middag het dorp Valkenburg met de omgeving ter verdediging ingericht
en de niet-gewonde krijgsgevangenen en Valkenburgers vanaf het vliegveld teruggevoerd naar het dorp.
In het dorp werden om twee uur alle mannelijke inwoners tussen achttien
en vijfenzestig, ongeveer 190 man, in de garage van de heer Poot opgesloten. Ongeveer 300 krijgsgevangenen werden in de Nederlands
Hervormde kerk opgesloten.
Gezien het feit dat de garage van Poot tijdens beschietingen verscheidene
malen was geraakt, besloot de de Duitse commandant de burgers naar
de cafézaal van ‘Het Wapen van Valkenburg’ te verplaatsen. Bovendien
werden ’s avonds nog twaalf gijzelaars in een boerderij afgezonderd en
gevangen gezet om een ‘goed’ gedrag af te dwingen van de rest van de
burgers van Valkenburg.
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Ds Veldkamp: De kerk heeft het van meet af aan zwaar te verduren gehad.
’s Morgens had ik al vroeg het bevel gekregen de kerk open te zetten om er de
krijgsgevangenen onder te brengen. Dat heb ik graag gedaan. Het ging
immers om een onderdak voor onze Hollandse jongens. De Duitsers lieten
de vijand weten dat ze de kerk niet onder vuur moesten nemen, omdat er
krijgsgevangenen in zaten. Zo meenden ze veilig een uitkijkpost en enkele
mitrailleursnesten in de toren te kunnen nestelen. Dat was trouwens ook de
reden waarom de burgers niet mochten evacueren. Ze vormden een veel te
mooie dekking.
Intussen maken de Nederlandse troepen zich klaar om het vliegveld te
heroveren. Ze krijgen nogal wat tegengas van de Duitsers die hier en daar
toch nog op of rond het vliegveld verscholen zitten. Na een verbeten
strijd lukt het de Nederlandse soldaten de Hakenkruisvlag die al wapperde
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boven op het hoofdgebouw te vervangen door de Nederlandse driekleur.
Een tiental Nederlandse soldaten sneuvelen bij de verovering van het
vliegveld, acht raken er gewond. (...) Wel bleven er vanuit de Pan van
Persijn, de oostkant van het veld en vanuit het dorp nog Duitse mitrailleurs vuren.
Om 18:00 uur was het vliegveld heroverd. Uit buitgemaakte papieren
bleek dat de vijand het voornemen had nog meer troepen naar Valkenburg
aan te trekken. Bovendien zou het vliegveld de volgende ochtend weer
door Duitse strijdkrachten gebombardeerd worden. Daarom namen
de Nederlandse troepen stelling buiten het vliegveld en kregen ze de
opdracht te vuren op dalende vliegtuigen en parachutisten. Een tweede
aanval vond echter niet meer plaats.
In de volgende dagen werden diverse pogingen ondernomen om de
Duitsers die zich in het dorp Valkenburg bevonden uit te schakelen, maar
dit lukte om verschillende redenen niet. Het dorp werd op de morgen
van 11 mei van ’s morgens half acht af door Nederlandse artillerietroepen
vanaf Noord-Katwijk beschoten.
De aanval richtte grote verwoestingen aan in het dorp en eiste veel slachtoffers onder de burgerbevolking. In het schoolgebouw dat als noodhospitaal was ingericht, waren al spoedig ongeveer 200 gewonden in lokalen
en gangen verzameld. Helaas werd ook dit gebouw tot zesmaal toe
geraakt, waardoor gewonden opnieuw werden getroffen, sommigen
dodelijk. De kerk werd door granaten getroffen - vijf doden, tien
gewonden - het dak vloog in brand: ook het dak van de cafézaal stortte
grotendeels in, de meeste gijzelaars drongen de kelder binnen. Op aanraden van de Duitse commandant legde burgemeester De Wilde telefonisch aan de Nederlandse overste Buurman de vraag voor of hij zijn
geschut niet beter kon laten vuren op doelen buiten het dorp. De overste
beloofde de vraag aan hogere instanties voor te leggen - de beschieting
werd voortgezet.

de pastorie en de gemeentezaal zaten vol met gewonden en verplegers.
In het café en de kelder zaten gegijzelden opgesloten. Tussen deze mensen zaten wel wat Duitsers, maar de meeste Duitsers zaten aan de rand
van het dorp achter hun mitrailleur. Nadat door de artilleriebeschieting
het dak van de NH Kerk vlam had gevat en gedeeltelijk was ingestort,
werden de krijgsgevangenen ondergebracht in de Garage Poot.
Een soldaat in de kerk: Worden wederom beschoten door de artillerie.
Verdeelen weer wat koek en dergelijke. Doch stilt de honger niet.
‘n Duitsche soldaat geeft me een stuk van zijn noodrantsoen, ook kryg ik een
slok wyn. 's Middags hevig gevecht in het dorp. Onze mitrailleurs klinken
dichterby. Artillerie wordt afgewisseld door mitrailleurvuur. De munitie
der Duitschers raakt op, daar 's nachts een auto met munitie door brand
vernietigd is. De kerk gaat heviger branden! We mogen er eindelyk uit en
worden het dorp door getransporteerd. De granaten ontploffen in de straten.

Op 12 mei 1940 had de situatie in het dorp een dieptepunt bereikt. De
kerk was nog steeds gevuld met honderden krijgsgevangenen, de school,

Na de hevige beschietingen op 11 en 12 mei 1940 blijft de NH Kerk van Valkenburg verwoest achter.
Op 21 juni worden de resten van de toren met een tractor naar beneden gehaald.

Ik zoek telkens dekking tusschen de puinhopen. Het lazaret wordt ook geraakt.
(achteraf hoorde ik dat hier ook 11 dooden te betreuren zyn, waaronder ook
een meisje van de luchtbeschermingsdienst) Het heele dorp is kapot geschoten.
De bevolking zit in een kelder by elkaar. Ondertusschen moeten we steeds
verder. Ik ga achter de huizen langs, door de tuintjes. In al de huizen zitten
de Duitschers. We komen eindelyk aan bij een garage, waar we wederom
onderdak krygen. Dit zijn maar dunnen muren en een gegolfd eternit
dak. Enfin het is hier op het oogenblik tenminste rustig. We vinden bussen
snyboonen, welke gretig uit de hand opgegeten worden, de man een hap!
Voor de ongeveer driehonderd Nederlandse krijgsgevangenen en voor
de burgerij werd het ondertussen een welhaast onhoudbare toestand.
Iedereen die jonger was dan 16, ouder dan zestig en alle vrouwen kregen
die dinsdagmorgen toestemming om naar Katwijk te trekken. Ouden van
dagen die moeilijk konden lopen, zaten op handkarren, één zat er zelfs in
een kinderwagen. In kleine groepjes werden de vluchtelingen onder
geleide naar Katwijk aan de Rijn gebracht.
De voorgenomen aanval op Valkenburg bleef achterwege. De vijand op
zijn beurt deed geen poging om uit te breken. Om 18:30 uur kwam het
bericht van den Kantonnementscommandant te Leiden, dat de wapenstilstand was gesloten, dat alle gevechtsbescheiden vernietigd moest
worden en dat alle wapens onbruikbaar moesten worden gemaakt. Een
klein getal, noodig tot het handhaven van de orde tot de komst van geregelde
Duitsche troepen, mocht worden behouden. Nederland had gecapituleerd.
Na de capitulatie was Valkenburg nagenoeg één grote puinhoop, zeker in
het centrum waar het kerkgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk,
een derde van alle woningen totaal was verwoest en een kwart van de
huizen zware schade had opgelopen. De schade aan gebouwen werd in
1940 geraamd op ongeveer 400.000 gulden. Omdat er op dat moment
nog voldoende bouwmateriaal voorhanden was, kon men meteen met de
wederopbouw beginnen. Het oorlogsgeweld van mei 1940 had aan 23
burgers het leven gekost, velen waren zwaar gewond geraakt.
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Deze overzichtskaart geeft de locaties van werkputten, riool- en proefsleuven en profielen weer.
In verschillende kleuren zijn de opgravingsjaren 1941-1943 en 1946-1951 aangegeven.

I.II graven tijdens
de bezetting
MCMXLI

Het is een onaangename maar juiste constatering: zonder de

1941

Duitse aanval op Nederland in mei 1940 was het uitgebreide

Hoe verliep nu precies de besluitvorming over de wederopbouw van Valkenburg
en het archeologische onderzoek dat daaraan vooraf zou gaan? Een passage over
deze situatie in een publicatie van Van Giffen uit 1948 luidt:
Het was de algemeen gevolmachtigde voor den wederopbouw, Dr Ir J.A.
Ringers, die wijlen Prof. Dr J. Huizinga te Leiden attendeerde op de gelegenheid te Valkenburg aan den Rijn een onderzoek in te stellen, alvorens het in Mei
1940 zeer gehavende dorpje tusschen Katwijk en Leiden met zijn toen verwoeste
kerk en huizen weer werd opgebouwd of hersteld. Het bewuste schrijven maakte
een punt van bespreking uit in een vergadering, in het voorjaar 1941, van de
Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dr F.C. Bursch en
schrijver [Van Giffen] werden belast het terrein met het oog op een systematische
opgraving te verkennen. Dit geschiedde den 22sten Febr. 1941. In de vergadering d.a.v. van dezelfde Commissie werd aan ondergeteekende, gezien diens
vroegere opgravingen ter plaatse, verzocht zich met het bewuste onderzoek te
belasten.

archeologische onderzoek van het castellum in het Valkenburgse dorpshart nooit mogelijk geweest. Of zoals Van Giffen het
in een naoorlogse publicatie uitdrukte: De oorlog rakelde de
Valkenburgsche geschiedenis nog eens hardhandig op.
Tussen 10 en 14 mei 1940 wordt een groot deel van het
dorpscentrum van Valkenburg door oorlogshandelingen
onherstelbaar beschadigd. Een aanzienlijk deel van Valkenburg wordt met de grond gelijk gemaakt, de Nederlands
Hervormde dorpskerk en tal van huizen en schuren worden
verwoest.
Op 14 mei vindt het bombardement van Rotterdam plaats;
Nederland besluit te capituleren. Valkenburg begint met het
ruimen van puin met het oog op een snelle wederopbouw.
Door deze gebeurtenissen komt een deel van de ‘Valkenburgse
dorpsheuvel tijdelijk vrij van bebouwing en toegankelijk voor
systematisch oudheidkundig bodemonderzoek op grote
schaal’.

In 1972 claimt Van Giffen een wat actievere rol in het geheel te hebben gespeeld:
Toen kwam de oorlog van ’40-’45 en er waren drie dingen kapot: Middelburg,
Rhenen en Valkenburg. Toen hebben we gedrieën overlegd, Bursch, Braat en
mijn persoon. Bursch heeft Rhenen gedaan, Braat Middelburg en ik zei: ‘Geef
mij maar Valkenburg, dat jullie loslieten, want ik geloof in Valkenburg.’
Nu ben ik altijd erg bang geweest voor dingen die je eigenlijk niet aankon. Dat
was juist ook bij het limes ✪-onderzoek. We hebben er ons voortdurend rekenschap
van gegeven wat we zouden doen. We hadden personeel en dat kon behoorlijk
grond lezen. Zouden we nu een vliegende colonne maken en zien waar overal die
vestingen zitten - hetzelfde idee wat de limes-commissie in Duitsland gehad heeft
- of zouden we één ding goed doen? Toen hebben we in Valkenburg gezegd: laten
we dat maar eens helemaal doen, zo goed mogelijk.
Op 26 februari 1941 schrijft Van Giffen, in zijn hoedanigheid van directeur van
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Brief van Van Giffen aan burgemeester De Wilde
- over voorgenomen archeologisch onderzoek 26 februari 1941
Brief van burgemeester De Wilde aan Van Giffen 5 maart 1941

het BAI èn als Lid van de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, zijn allereerste brief - er zullen er nog vele volgen - aan de burgemeester van Valkenburg, dhr. A.C. de Wilde. De eerste samenwerking tussen
het Groningse instituut en het gemeentebestuur van Valkenburg is een feit.
De eerste onderhandelingen over de financiële consequenties van het archeologische onderzoek en de vraag ‘wie betaalt wat?’ zijn daarmee ook gestart.
Gelukkig heeft Van Giffen nu wel - in tegenstelling tot in 1914 - een weliswaar
bescheiden, maar dan toch speciale, subsidie ontvangen van de Vereeniging tot het
doen van Terpenonderzoek in Nederland zo laat hij de burgemeester weten.
De eerste opgravingen onder leiding van Van Giffen beginnen nadat het puin
uit het verwoeste dorpscentrum is verwijderd. Vanaf 15 april 1941 staat de ploeg
uit Groningen ‘in het veld’. Het veldwerk zal uiteindelijk een half jaar duren
en doorlopen tot 20 oktober 1941. De opgraving kost ƒ 3.842,- exclusief
personeelskosten. Drieduizend gulden wordt betaald door de Terpenvereniging. De overige kosten worden gedragen door het BAI (317 gulden)
en ‘particulieren’ (500 gulden). De resten van het Romeinse militaire fort in
de Valkenburgse bodem zijn het onderwerp van het onderzoek.
Hendrik Brunsting, die het eerste jaar meegaat als assistent van Van Giffen,
herinnert zich vijftig jaar later nog steeds zijn aankomst in Valkenburg:
Ik kwam daar in 1941, precies een jaar nadat de oorlog daar gewoed had. De
ruïnes waren opgeruimd, en, nou ja, de zaak was dus eigenlijk overal vrij om
te graven. Dus ik ging mijn eerste greppel uitzetten, ja eigenlijk had ik toen nog
geen werklui - na een paar dagen, toen had ik tenminste een paar arbeiders maar de eerste dag, ik herinner het me als de dag van gister, dat ik daar
moederziel alleen stond, en toen zag ik een schuurtje waarop met grote letters
stond geverfd ‘Groninger schoppen’. En ik dacht ‘ha! de instrumenten hebben ze
tenminste al gestuurd’, maar Groninger schoppen betekende alleen maar dat
het van die platte pannen waren, die in Holland niet zo vreselijk veel gebruikt
werden en dus waren dat ‘Groninger schoppen’.
Uitgebreide journaals van het eerste opgravingsjaar ontbreken in de archieven
van de verschillende archeologische instituten in Nederland. Wel bestaat er een
samenvattend overzicht dat in 1942 is geschreven. In dat verslag lezen we wie
er het eerste jaar in Valkenburg bij zijn. Allereerst natuurlijk Van Giffen, die
gemiddeld een dag in de week aanwezig is en verder assistent Hendrik Brunsting,
voorgraver Jan Lanting en tekenaar Reint Woudstra die samen het opgravingsteam vormen. Later die zomer vervoegen zich bij de veldwerkers: Pieter
Modderman (de latere hoogleraar prehistorie in Leiden), Willem Glasbergen
(later hoogleraar in Amsterdam) en Herre Halbertsma (in 1940/1941 bij het
BAI assistent buiten bezwaar van ’s Rijks schatkist geworden, later werkzaam
bij de ROB). Op 7 augustus 1941 duikt ook Cees van Duyn op - een Katwijkse
visser die zonder werk zit. Hij zal de rest van zijn leven in de Nederlandse
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archeologie werkzaam blijven. Over zijn eigen rol schrijft van Giffen later:
Het is voor mij moeilijk te zeggen wien ik het meest erkentelijk ben. Wel ben ik
persoonlijk van oordeel in dit voor mij zoo merkwaardige, doch veeleischende
onderzoek zelf minder aandeel te hebben dan de outsider wellicht denkt, daarentegen meer dan de insider vermoedt.
Op dinsdag 15 april 1941 wordt de eerste proefput aangelegd. Van Giffens put
uit 1914 is daarbij het referentiepunt. Al vrijwel meteen vinden de archeologen
resten van het castellum: tufsteen, muurresten, allerlei aardewerk en een natuurstenen basement dat men opvat als de basis voor een standbeeld of een altaar
en dat in het centrum van het stafgebouw van het legerkamp, de zogeheten
principia ✪, heeft gestaan. Aanvankelijk denkt Van Giffen dat hij te maken heeft
met drie opeenvolgende bouwfasen van het castellum. Al in 1942 begrijpt hij
dat er wel zes bewoningsperioden zijn geweest. En uiteindelijk zal men vaststellen dat er zeven verschillende bouwfasen van het castellum hebben bestaan.
Op een aantal momenten in de Romeinse tijd is het fort blijkbaar verbouwd,
iets vergroot of aangepast. Deze verbouwingen zijn deels terug te voeren op
garnizoenswisselingen. Van Giffen stelt vast dat van de zes achtereenvolgende
vestingen, de vier oudste opgetrokken waren uit hout en aarde en dat in de vijfde
en zesde fase ook steen werd gebruikt als bouwmateriaal.
Op 20 oktober 1941 eindigt de eerste opgravingscampagne van Van Giffen
in Valkenburg. In 1948 publiceert Van Giffen de resultaten van dit eerste
onderzoek in het Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek, die
subsidiënt is van het onderzoek.
31

Hooggeëerd publiek
Van Giffen besteedde vanaf het begin af aan naar verhouding veel tijd en aandacht aan voorlichting aan ‘geïnteresseerde leken’. Zo kunnen we in elk geval
reconstrueren dat in het eerste graafseizoen de Vereniging Oud Leiden en de
Haagsche Kunsthistorische Kring een excursie organiseerden naar Valkenburg.
Van Giffen nam zijn tijd voor de voorbereidingen en leidde de groepen uiteraard
zelf rond op de opgravingen.
Er was veel aandacht vanuit de schrijvende pers voor de ontdekkingen in Valkenburg. In de archieven vinden we knipsels uit de Telegraaf, de Amersfoortsche
Courant, het Groninger Dagblad, het Volksblad voor Groningen en Drenthe
en het Katwijks Weekblad. Zelfs de Nederlandse Onderwijs Film in Den Haag
toonde interesse en maakte plannen om de opgraving in Valkenburg te verfilmen.
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De opgraving in 1941 - Van Giffen schrijft hierover: ‘De het eerst zichtbare grondsporen van

De opgraving in 1941 - Links gehurkt Van Giffen, rechts een medewerker.

kazernes van verschillende perioden met op den voorgrond dwars daarover de sporen der
proefsleuven van het onderzoek in 1926, in werkput Iia gezien vanuit het O.’

De opgraving in 1941 - Van Giffen heeft het stafgebouw in het fort (de zogeheten principia) een tijd

De opgraving in 1941 - Links (met hoed) staat Van Giffen.

schrift staat: ‘Het Noordwestelijke deel van werkput I. Rechts de noordelijke praetoriummuur, links

lang verkeerd geïnterpreteerd en benoemd als commandantsgebouw (praetorium ✪). In zijn bijhet basement, daartussen de sporen van den binnenmuur en van de kolonnade. Alles van periode III
(=Valkenburg 6), gezien uit het NO.’

1942
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Het daaropvolgende jaar graven Van Giffen en zijn team gedurende de periode
van 15 april tot 10 oktober opnieuw naar het Romeinse castellum. Later vertelt
Glasbergen, in 1942 gepromoveerd tot ‘privé-assistent’ van Van Giffen, dat bij
deze tweede campagne het grondverzet het omvangrijkst was. Soms werd er
wekenlang wel met 50 arbeiders gewerkt. De opgraving in 1942 zal - volgens de
jaarrekening van de Terpenvereniging - uiteindelijk ƒ 6.365,- kosten, exclusief
personeel.
Korte passages van de oorspronkelijke, handgeschreven dagrapporten uit 1942
zijn nog aanwezig in het archief van het BAI in Groningen. In de dagrapporten
beschrijft Woudstra, de tekenaar van het instituut, met een ontroerend enthousiasme alsof het zijn favoriete vakantiebestemming betreft, hoe hij in 1942 in
Valkenburg arriveert.
14 April 1942 Na een dag van voorbereiding op het instituut en met prof.
Van Giffen duidelijk de komende werkzaamheden te hebben besproken,
vertrekken Duyn en ik naar Valkenburg. Om 4 uur wordt de rit uit Groningen
aanvaard. Een tweede onderzoekjaar in Valkenburg is begonnen. Ik ontwaar
bij mijzelf groote spanning. Wat zal het ons brengen? Na een voorspoedige reis
komen we om 9 uur in Leiden aan. De fietsen zijn niet met de zelfde trein
meegekomen. Dan maar met de tram naar Katwijk-Binnen. Duyn boft. Die
trekt met zijn vrouw bij familie in. ‘Huize Welgelegen’ wordt weer door mij
ingenomen. De Heer en Mevr. Barnshoorn ontvangen mij zeer hartelijk. Voel
mij direct weer ‘thuis’. Er worden nog enkele zakelijke dingen besproken. Door
de tijdsomstandigheden, duurte en schaarste zijn ze verplicht het kostgeld aanmerkelijk te verhogen.
15 April 1942 Eerste opgravingsdag. Vol goede moed ga ik om 7 uur naar het
opgravingsterrein. Het belooft mooi weer te worden. Zo vroeg in de morgen is het
toch nog koud. Wat is Valkenburg al veranderd. In onze afwezigheid hebben ze
hier heel wat bijgebouwd. Waar wij in 1941 gegraven hebben, staan nu huizen.
Op het werk zijn 13 arbeiders uit de stad Leiden aanwezig. Mijn vermoeden dat
er veel arbeiders van 1941 zouden zijn, wordt dus niet bewaarheid.
Al snel is duidelijk dat er slecht menschenmateriaal is gestuurd. De arbeiders die
de archeologen ter beschikking zijn gesteld zijn allen gedeeltelijk afgekeurd en
niet in staat tot zwaar lichamelijk werk. In Leiden, op de arbeidsbeurs, had één
van de arbeiders bijvoorbeeld te verstaan gekregen dat hij zeer licht werk zou
verrichten: fleschjes schoonmaken voor de Prof. Het gebrek aan goede werklui zal
een rode draad vormen in de opgravingsverslagen tijdens de oorlogsjaren.
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Van Giffen is zelf uiteraard ook met enige regelmaat in Valkenburg aanwezig en
laat zich verder per brief op de hoogte stellen van de vorderingen in het veld.
Woudstra en ook zijn nieuwe medewerker Pieter Glazema - die was gedetacheerd
door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en zich formeel bezighield met
de opgravingen en restauraties van kerken en kastelen - sturen hem zeer regelmatig hun dagrapporten waarop Van Giffen dan weer zijn commentaar geeft.
Halbertsma zal later in zijn memoires zijn herinneringen aan Valkenburg
beschrijven:
In de zomer van 1942, gedurende de tweede opgravingscampagne, deed ik hier
mijn eerste veldervaring op. Graafmachines waren nog niet in gebruik zodat er
gewerkt werd met een grote schare tot werkloosheid gedoemde Katwijkse vissers,
wier handen slecht naar het hanteren van de spade stonden, laat staan het
afvoeren van met zware klei geladen kruiwagens over glibberige kruiplanken
naar een stort. Van Giffen vroeg niet alleen van zichzelf, maar ook van zijn
medewerkers het uiterste en eiste van de Katwijkse vissers prestaties als van een
uit de kluiten gewassen Groningse grondwerker. Temperamentvol als Van
Giffen was stak hij op zekere ochtend zijn misnoegen over de voortgang niet
onder stoelen en banken. De spanning onder de vissers was al dagen eerder te
snijden geweest maar nu barstte de bom zodat de Katwijkers hun spaden wegwierpen en zwijgend bijeen gingen staan. Van Giffen, niet voor een kleintje
vervaard, ging in zijn met bont gevoerde laarsjes een palaver aan totdat een
van de vissers naar voren trad en uitriep: ‘Jij, jij met je pétje!’ De opgekropte
woede had zich met die enkele kreet een uitweg gebaand. Tot Van Giffens
velduitrusting behoorde namelijk een kek petje, dat zijn uiterlijke verschijning
completeerde. (...) Uit de kringen van deze Katwijkers, die zich niet wensten te
laten commanderen, kwam C. van Duyn voort. Hij zou zich evenwel noch te
Groningen, noch naderhand te Amersfoort ooit thuis voelen en keerde na zijn
pensionering schielijk naar Katwijk terug.
Halbertsma vervolgt:
Gedurende de zomercampagne van 1942 trok ik veel op met Johan Gerritsen,
de latere hoogleraar Engels aan de Groningse universiteit. (...) Wij beleefden
samen nog een angstig avontuur tijdens het uitvoeren van boringen in de kom
van het dorp Valkenburg. In weerwil van de ons verstrekte inlichtingen stiet
onze boor juist op de hoofdkabel van het elektrische net. Wonder boven wonder
overkwam ons niets, maar het naburige vliegveld ontving geen stroom meer
zodat wij de Feldgendarmerie op ons dak kregen. Omdat het geen sabotagedaad
was liep het met een sisser af.
Er kwamen nogal eens Engelse verkenners overvliegen waarop luchtdoelgranaten
werden afgevuurd vanaf het vliegveld. Je besteedde er weinig aandacht aan totdat er eens een granaatscherf vlak naast mijn oor suisde en in het profiel drong
dat ik juist aan het tekenen was, welke scherf meteen werd ingemeten.
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Enige voorbeelden van de minutieuze en kunstzinnige tekeningen die Glasbergen in de

Regelmatig correspondeerde Van Giffen vanuit Groningen met de medewerkers die langere

oorlogsjaren op grote schaal produceerde - vaak vanuit zijn onderduikadres.

tijd achtereen in Valkenburg verbleven. Dat Van Giffen grote waardering kon opbrengen
voor zijn tekenaar Woudstra blijkt uit de brief die hij hem op 18 mei 1942 stuurde.
W.C. Braat, medewerker op het RMO, hecht in juli 1942 nog steeds geloof aan het verhaal dat
het castellum op de Woerd ligt - een verkeerde hypothese waartegen Van Giffen op dit
moment toch al voldoende argumenten heeft aangedragen.

1943

MCMXLIII

Ook in dit oorlogsjaar zijn er opgravingen in Valkenburg. En uiteraard zijn
er ook dit jaar weer de nodige bijzondere archeologische ontdekkingen. Het
merendeel van de dagrapporten is beschikbaar - alleen de verslagen van eind
juni tot eind augustus ontbreken. Met die dagrapporten als achterliggende
documentatie, krijgen we een goede indruk van de alledaagse beslommeringen
van de Groningse opgravingsploeg in Valkenburg en van wat het betekende om
in de oorlogsjaren actief archeologie te bedrijven. Ook dit jaar staat weer in het
teken van het tekort aan krachtige en gezonde werkkrachten. Het is een steeds
terugkerend probleem dat steeds nijpender wordt. Van Giffen en Glazema doen
hun uiterste best om tot een oplossing te komen.
Het BAI-team krijgt opnieuw de kans om op verschillende plekken in het dorp
en daarbuiten kijkjes in de grond te nemen. Er wordt een nieuwe riolering in het
dorp aangelegd. De archeologen volgen de werkputten die daarvoor worden
aangelegd. Ook in tuintjes van leegstaande huizen in de dorpskern graven ze
kleine proefputjes. En op de plek waar de nieuwe N.H. kerk is gepland mogen de
archeologen als eerste de grond in. Van 14 februari tot 5 oktober werkt men
door aan de opgraving van het castellum.
Archeologisch onderzoek doen blijkt ook nu weer meer dan alleen maar opgraven: het komt vaak neer op heel veel regelwerk. Glazema c.s. hebben last van een
storm die de keet verwoest en van lastige boeren met honden die hen de toegang
tot het erf onmogelijk maken. Op het vliegveld Valkenburg waar de archeologen
op zoek zijn naar ‘een knuppelweg’ ontstaan gevaarlijke situaties op de plek waar
tegelijkertijd een tankgracht wordt aangelegd.
Glazema is nog steeds gedetacheerd vanuit het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Glasbergen is assistent op het BAI geworden, maar moet zijn werkzaamheden in deze periode regelmatig onderbreken. Hij is ondergedoken om
deportatie naar Duitsland te voorkomen en woont onder andere bij Van Giffen
in huis.
De dagrapporten van dit jaar beginnen op zondag 14 februari 1943. In verband
met de aanleg van riolering in den Rijnweg, aldaar Hoofdweg had Van Giffen
op 19 januari Cees van Duyn naar Valkenburg gestuurd. Van Giffen noteert:
...bij een klein proefgaatje O. van het Z.O. hoekhuis aan de Lange Commandeurstraat, de rijwielzaak van den Heer Rijnsburger, ter plaatse, waar de Z. Vestingmuur, zoo aanwezig, voor den dag moest komen, vond v. Duyn inderdaad op 4 Febr.
de onderste gedeelten van de paalfundeering van de vestingmuur. Van Giffen
beschrijft hoe belangrijk het is om ‘een grooter gat te maken ter bestudeering
van de ombuiging van muur en grachten, eventueel wallen en grachten van de
verschillende perioden.’ Na het onderzoek in de rioolsleuf breiden de Groningse
archeologen hun onderzoek uit. Het werkputje naast het huis van de fietsenmaker Rijnsburger krijgt het putnummer 29. Hierin treffen de onderzoekers de
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funderingspaaltjes van de castellummuur uit de laatste periode aan. ‘Er zijn
stokjes in gestoken, zoodat het verloop goed kon worden vastgesteld. De ombuiging
in Noord-Oostelijke richting is absoluut zeker,’ schrijft Glazema op 17 maart.
In het voorjaar van 1943 is het gebrek aan arbeiders nog steeds een nadrukkelijk
probleem voor de Groningers. Uiteindelijk moet de hulp van de Duitse bezetter
worden ingeschakeld. Op 3 mei noteert Glazema: Door ons is op het dorp op
verschillende manieren moeite gedaan om enige arbeiders te krijgen, echter zonder
resultaat. Wij hebben ons derhalve in verbinding gesteld met het arbeidsbureau te
Katwijk, waar men ons weinig hoop gaf, doch beloofde nog naar een paar mannen
te zullen informeren. Aan het arbeidsbureau te Leiden, waarmede wij ons telefonisch in verbinding stelden, heeft men meer hoop gegeven. Morgenvroeg zullen wij
persoonlijk hiervoor naar Leiden gaan.
Woensdag 5 Mei 1943 ’s Morgens naar Den Haag voor het informeren
omtrent het verkrijgen van arbeiders in werkverruiming. Op de inspectie,
Nassaudillenbrugstraat 18, werden wij te woord gestaan door den heer de Bruin,
adjunctinspecteur, met wien wij de belangrijkheid van de te onderzoeken objecten
te Valkenburg bespraken. (...) Des middags bereikte ons telefonisch het bericht dat
prof Van Giffen op 10 Mei aanstaande met arbeiders in werkverruiming te
Valkenburg kan aanvangen.
Donderdag 6 Mei 1943 Met de heren De Bruin van de inspectie van de werkverruiming en den heer Pennings van de Heide Maatschappij werd nog één en
ander besproken aangaande de tewerkstelling van de arbeiders op maandag a.s..
Het gesprek betrof voornamelijk de verzorging van de warme maaltijden, de schaftkeet en het al of niet aanstellen van een opzichter.
Vrijdag 14 Mei 1943 Er hebben zich enkele arbeiders aangemeld uit Katwijk,
maar na gehoord te hebben dat de opgraving plaats had onder auspiciën van de
Heide Maatschappij hebben de heren van te werk stelling afgezien.
Woensdag 19 Mei 1943 Tenslotte bezochten wij nog eens de gewestelijke
arbeidsbeurs te Leiden. Men heeft ons voor de komende dagen weer enige arbeiders
toegezegd. Wij krijgen de indruk dat werkelijk alle moeite gedaan wordt om ons te
helpen. Een persoonlijk bezoek schijnt erg op prijs gesteld te worden.
Donderdag 20 Mei 1943 Het graven gaat uiterst langzaam vanwege het
gering aantal werklui en ook omdat deze arbeiders zo goed als allemaal enig letsel
hebben. Ontslagen uit een sanatorium, asthmatisch, open wonden aan één der
benen, te oud, maagzweer enz. Wij hopen echter in dit opzicht het dieptepunt bereikt
te hebben. Met de Gemeente is overleg gepleegd over het timmeren van een wc bij de
grote watering.
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Profiel van werkput 39A – rioolsleuf in de noordoostelijke hoek van het fort - op 3 mei 1943 getekend door Glazema. De exacte locatie van dit profiel staat aangegeven op de overzichtskaart.
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Brief van 29 april 1943 van Glazema aan Van Giffen.

Vondstcomplex 3812 afkomstig uit put Ig: Een illustratie

De situatie op en rond het vliegveld van Valkenburg

van de manier waarop toenmalige assistent Glasbergen

d.d. 9 april 1943.

archeologische vondsten beschreef.

Vrijdag 21 Mei 1943 Van de gisteren vermelde personen die op het werk
aanwezig waren, was vandaag één absent. Een nieuwe arbeider kwam tegen half
elf en verdween zonder voorkennis omstreeks twee uur. Door ons zijn inlichtingen
ingewonnen op het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leiden inzake dergelijke onregelmatigheden.
Vrijdag 28 Mei 1943 Persoonlijk [Glazema, wellicht samen met Van Duyn]
waren wij ’s morgens en ’s middags bij de Marine Festungspioniergruppe, Kerkstraat 30 Wassenaar. Na een uitvoerig onderhoud met den Inspektor Dankwort is
onze zaak voorgedragen aan Majoor Schnabel. Inspektor Dankwort adviseerde
betreffende het verkrijgen van meer en betere arbeiders ons te wenden tot het
Rijkscommissariaat te Den Haag. Zeer waarschijnlijk zal men bereid zijn voor dit
militair-archaeologisch object een speciale regeling te treffen. Wij hebben ons tot het
inwinnen van informaties hierover aan het Rijkscommissariaat aan de Lange
Voorhout vervoegd. Inspektor Speier adviseerde een schriftelijk onderhoud met den
Rijkscommissaris aan te vragen met toelichting.’
Zaterdag 29 Mei 1943 Zelf waren wij opnieuw te Wassenaar bij de Marine
Festungspioniergruppe. Het resultaat van besprekingen met den Majoor Schnabel
was, dat ons een Sonderausweis verleend is voor het sperrgebiet Valkenburg tot
1 October 1943 van 6 tot 19 uur dagelijks, met uitzondering zondags.
Woensdag 2 Juni 1943 De heer Van Wanrooi, uitvoerder bij de Ned. Heide
Maatschappij, deelt mede, dat men op de arbeidsbeurs te Leiden a.s. Maandag
enige nieuwe arbeiders hoopt te zenden. Een reden van het gemakkelijk wegblijven
van arbeiders is zeer waarschijnlijk de zwarte handel, waardoor men steun kan
ontberen.’
Vrijdag 4 Juni 1943 ...brachten wij [Glazema] persoonlijk een bezoek aan het
gewestelijk arbeidsbureau te Leiden, waar wij de behandeling van één onzer candidaten meemaakten, een man, die sinds 1937 in de steun loopt en 6 kinderen rijk is.
Er werden op allerlei manieren uitvluchten bedacht. Glazema krijgt een zevental
kaarten in handen van arbeiders die hij de volgende maandag in Valkenburg mag
verwachten. Hun geboortejaren zijn achtereenvolgens: 1877, 1881, 1896,
1905, 1907 en 1912 - dat wil zeggen dat de arbeiders respectievelijk 66, 62, 47,
38, 36 en 31 jaar oud zijn. Uiteindelijk komen deze mannen niet opdagen
omdat ze zijn opgeëist door de Wehrmacht.
Woensdag 16 Juni 1943 Na het in orde maken van het spoor is begonnen met
wegrijden van de grond uit de put bij de kerk naar het toekomstige sportterrein.
(...) Aan den heer Pennings is bericht gezonden om over te komen ten einde over de
loonkwestie te spreken. Wegens het geringe loon is de beste werker vanmorgen weggelopen terwijl een ander met niet terugkomen dreigde.
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Donderdag 17 Juni 1943 ’s Morgens was de heer Pennings aanwezig.
Geadviseerd werd om de beste arbeiders een uurloon te berekenen van 36-38 cent.
Dit ter voorkoming van weglopen. ’s Middags kwamen de heer van Nispen,
Directeur van het Bureau voor de Monumentenzorg en den heer N. Vroom,
secretaris van den heer van Nispen. Op een klein gedeelte van het terrein, dicht
bij de houten noodkerk, werden proeven met de wichelroede genomen.
Maandag 21 Juni 1943 (...) Aan put Ig werd eveneens verder gewerkt. Zeer
veel water. Men was vanmiddag nog bezig dit er uit te scheppen. Van de arbeiders
van de Heide Mij werken twee bij put VI - loshakken van de grond - en één op de
stort. De andere drie, die zeer weinig hebben bij te zetten, waren in put Ig. Met
de distributie in Katwijk is overeengekomen deze mannen een 100% extra voedselkaart uit te reiken.
Donderdag 24 Juni 1943 Te 3 uur werd door Professor, vergezeld van
Glazema, een bezoek gebracht aan majoor Schnabel, hoofd van de Marine Festungspioniergruppe te Wassenaar, wonende Jonkerstraat 75. Met Majoor Schnabel is
overeengekomen dat ons met ingang van Maandag aanstaande 10 arbeiders van
de weermacht zullen worden afgestaan ten dienste van Oudheidkundige Opgraving
te Valkenburg. Het is niet uitgesloten, dat, ingeval de toevloed van arbeiders bij de
weermacht iets gunstiger wordt, er nog enige werkkrachten voor ons werk beschikbaar kunnen worden gesteld. Betreffende de uitkering van de lonen merkte Majoor
Schnabel op dat dit door de weermacht gebeurt en later eventueel iets geregeld kan
worden. Op het Bureau van de Marine Festungspioniergruppe aan de Schoolstraat
te Wassenaar werd een Ausweis voor het Sperrgebiet Valkenburg voor Professor in
gereedheid gebracht.
Vrijdag 25 Juni 1943 Aan put VI is gedurende de morgen verder gewerkt.
Professor heeft met Lanting de verschillende problemen welke zich bij het vervoeren
van de grond uit deze put zullen voordoen, besproken. Met de heren Kriele en
Haasnoot is overleg gepleegd omtrent de mogelijkheid een gedeelte van de grond te
vervoeren langs het pad tussen de kerkhoven van de Hollandse en Duitse soldaten
door, over de straat en via de toegang tot het nieuwe kerkhof naar het sportterrein.
Aangezien er van de kant van den heer Haasnoot bezwaren bestaan tegen het
rijden met kipkarren over het grindpad van genoemde toegang, werd voorgesteld
hiervoor de oostelijke berm van deze weg te benutten. Hiervoor zouden dan een
viertal pas geplante bomen gerooid moeten worden. Na uitvoerige besprekingen
hierover tussen de genoemde heren (Professor was inmiddels vertrokken naar
Groningen), den Burgemeester en Glazema is de toestemming tot het wegnemen
van drie dezer bomen verkregen en afgesproken dat ter voorkoming van beschadiging van de kerhofweg een afscheiding langs de wegkant zal worden aangebracht.
(...) Voor het doorgraven van het weggetje tussen de kerkhoven van de soldaten
verleende de Burgemeester toestemming.
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<< Opgraving 1942 - Twee soorten ommuring: uiterst
rechts de fundering van de wal uit de oudste fase van het
fort en links de muur en resten van een rechthoekige
linkerpoorttoren van de achterpoort uit laatste castellumfase.

>> Opgraving 1942 - De noordwesthoek van het castellum
met zicht op de fundering van takken behorend bij de wal
uit de oudste fase. Het opgaande houtwerk is van walconstructies uit latere fasen en van torens.

<< Opgraving 1943 - Van Giffen (met hoed en stok)
38

en gezelschap in het veld.

>> Opgraving 1943 - overzicht van de zuidwesthoek van het
castellum (werkput VI) met een blik op de houtresten van
een manschapsbarak. Zichtbaar zijn zeven naast elkaar
gelegen rechthoekige ruimtes die elk weer waren onderverdeeld in een groot (woonruimte met haard) en klein
vertrek (wapenkamer). In de profielwand is nog opgaand
houtwerk te zien. Ook de brandlaag van de Bataafse
opstand uit 69/70 is boven in het profiel herkenbaar. Op de
profieldam staat een arbeider naast een kiepkar, waarmee
de uitgegraven grond over de rails werd weggereden.

De jonge Glasbergen schrijft het dagrapport van maandag 28 juni: (...) Op het
bureau van de firma Rutgers, werkzaam aan de tankgracht bij de Wassenaarse
Wetering-Valkenburgerweg, bespraken wij de kwestie van de van dit werk door
majoor Schnabel aan ons afgestane arbeiders. Wij hebben er op aangedrongen dat
mutaties vermeden zouden worden aangezien de arbeiders anders niet voldoende
in dit soort werk zich inleven.
Er bestaat discussie over het arbeidsloon van de weermachtgravers. Dat zou
1 gulden per uur moeten bedragen, maar de archeologen kunnen hen niet meer
dan 64 cent betalen.
Op een 48-urige werkweek wordt dit een bedrag van ƒ 31.00 (...) De arbeiders
van de weermacht hebben verder gewerkt aan de sleuf tussen de kerkhoven van
de soldaten. De grond wordt naar het sportveld gekruid. (...) Verder gegaan
met het uitspitten van put Ig. Net onder de brandlaag een zeer mooie kom
Drag 29 ✪, in fragmenten. (...)
Op dinsdag 7 september vinden de opgravers een Romeinse ruiterhelm net
binnen de vlechtwand van de barak van periode I, ongeveer zoals de zwaardschede
uit 1942 (bouwoffer?) die Glasbergen destijds tekende. Het dagrapport van mandag 4 oktober 1943, van de hand van Woudstra is het laatste dagrapport van dit
jaar dat ons ter beschikking staat.

1944
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Wegens oorlogsomstandigheden, schrijft de Terpenvereniging in haar
Jaarverslag over 1944/1945, kan Van Giffen de opgraving in Valkenburg niet
meer voortzetten. Ondanks de daarvoor van Rijkswege verstrekte subsidie bleek
hervatting van de opgraving te Valkenburg (Z.H.) niet mogelijk.
Er vindt dit jaar een levendige briefwisseling tussen Willem Glasbergen (vaak
vanuit een onderduikadres) en Hendrik Brunsting (Van Giffens assistent in
Groningen) plaats. Het persoonlijke archief van Glasbergen is niet toegankelijk
voor studie - het archief van Brunsting daarentegen is door zijn familie gedeeltelijk openbaar gemaakt. Een aantal citaten laten we hier volgen:
Op 20 Maart 1944 schrijft Glasbergen aan Brunsting over de situatie in het
westen:
Tenslotte zou ik bijna een aardig evenement vergeten te vertellen, dat zich ±
medio Januari in het dorp op de zevenperiodenheuvel afspeelde. Zoals U wel
begrijpen zult, heeft zich de ‘put van dokter Glazema van de Oudhedes’ langzamerhand in een flinke vijver veranderd. Een met zijn buik in de maneglans
op de Rijnoever liggende roeiboot is op een Zaterdagavond (misschien beter:
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nacht) door de ‘jeunesse dorée’ van Valkenburg naar het dorpscentrum
gesjouwd, en in de put van dokter Glazema van de Oudhedes gesmeten...
En zijn val was groot!
Op 29 april laat Glasbergen Brunsting weten:
Van 17-29 April groef Dr. Braat achter de kerk te Rijnsburg, hetgeen me enige
afleiding heeft bezorgd. Geregeld zijn er bij het werk arbeiders (alle Katwijkers)
komen vragen, ‘of mijnheer van Giffen al gauw naar Valkenburg kwam’. Het
loon dat de 3 man bij Dr. Braat kregen was ƒ 6,- per dag, waarvoor vermoedelijk eventuele anderen ook wel willen werken (vanzelfsprekend ging dit buiten
het Arb.Bureau om!). Het schijnt dat ze momenteel liever voor minder geld bij
particulieren willen werken, dan voor veel bij de Wehrmacht.
6 Juni 1944. Glasbergen aan Brunsting:
Laatst sprak ik nog een arbeider die op het vliegveld te Valk. werkt. Hij was voordien conservator aan het R.M.v.O. te Leiden. Misschien heeft U zijn naam wel
eens gehoord. Hij heet nl Dr. W.C. Braat. Tegen ƒ 0.60 per uur raapt hij stenen
van de startbaan op. Na 3 weken is hij er van af. ‘En dan neem ik 3 weken
vacantie van het Museum, zei hij’.
In dezelfde periode verbergt Willem Glasbergen uit voorzorg de terra sigillatascherven van Valkenburg onder de vloer van zijn onderduikadres voor het geval
het huis zou worden gebombardeerd!
Glasbergen laat Brunsting op 25 augustus 1944 weten dat hij een nieuw onderduikadres heeft.
Mijn antwoord op Uw laatste schrijven zond ik 16-VIII af, en nog steeds
ontving ik niet de beloofde zending. Indien die nog niet afgezonden mocht zijn,
adresseer hem dan aan G.W. van der Perk, Sandtlaan 11, Rijnsburg, evenals
alle volgende zendingen. Op mijn stukken blijf ik echter mijn oude adres opgeven.
De zaak is, dat het hoe langer hoe gevaarlijker gaat worden om naar mijn oude
postadres te gaan vanwege Janhagel etc. [Janhagel was de Landwacht, bewapend met dubbelloopse jachtgeweren.]
Op 5 september 1944, Dolle Dinsdag, verwijst Glasbergen naar de geruchten
over het bevrijde Zuiden.
P.S. Hier is momenteel ieders aandacht gericht op de gebeurtenissen aan de Ned.Belg. grens, in Brabant. Er gaan geruchten, dat Breda al bezet is. Mocht
binnenkort tussen Groningen en Zuid-Holland het front lopen: dan het beste
toegewenst en tot spoedig ziens! Alles trekt hier al terug: de D. in Leiden laden
alles in de klaarstaande treinwagons, en rijden meteen weg! De arbeiders van
Todt, die aan de kustverdediging werkten of huizen in Katwijk afbraken, hebben
gisteren alle gedaan gekregen! [De Organisation Todt legde de Atlantikwall aan.]
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Veldtekening uit 1943 van werkput Ig. Zichtbaar zijn niet alleen de grondsporen van houten barakken maar ook opmerkingen in de kantlijn, variërend van de periodisering (links in de
kantlijn) tot aan vondstnummers en -beschrijvingen, en spoorinsluitsels als houtskool, schelpgruis, huttenleem, tot aan brandsporen toe.

15 Oktober 1944. Glasbergen schrijft aan Brunsting:
De bossen en de plantsoenen in Oegstgeest zijn door de op hout beluste bevolking
geplunderd.
Wat hij dan nog niet weet, is dat ook het archeologische hout uit de Romeinse
tijd dat men heeft verzameld op de opgraving van het castellum en in een schuur
in Valkenburg heeft opgeslagen om het later dendrochronologisch ✪ te dateren,
in de strenge winter van ‘44-‘45 als brandhout in de Valkenburgse kachels zal
verdwijnen.

1945
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In het bevrijdingsjaar 1945 wordt er evenmin gegraven in Valkenburg. De
Terpenvereniging schrijft in haar verslag over dit jaar: De omstandigheden na de
bevrijding van het vaderland lieten ook in dit verslagjaar een hervatting van de
opgraving te Valkenburg (Z.H.) niet toe. De werkzaamheden voor de vereeniging
bleven zich beperken tot het bewerken van het verkregen materiaal.
Na de oorlog wordt Brunsting aangewezen als opvolger van Bursch in het
RMO in Leiden. De positie van de laatste was onhoudbaar geworden, gezien
zijn engagement met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van
Giffen is allerminst gelukkig met het vertrek van zijn assistent naar Leiden.
41
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van giffen en opgraven in de oorlog
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Je komt in Valkenburg altijd weer terug op de oorlog zelf, hè?
Het loopt als een rode draad door de geschiedenis. De oorlog heeft
in Valkenburg meer indruk gemaakt dan de bevrijding.
De Valkenburger H. Ouwersloot die in 1985 in het kader van veertig
jaar bevrijding werd geïnterviewd door het Leidsch Dagblad, had gelijk.
Aan welk eindje van de Valkenburgse geschiedenis je ook begint, je lijkt
onvermijdelijk naar dat ene middelpunt van de geschiedenis gezogen te
worden. De oorlog is een magneet. De oorlog is beginpunt, eindpunt
en referentiepunt tegelijk.Ook een onderzoek naar de archeologie van
Valkenburg is een onderdompeling in de wereld van de oorlogsvoering:
de verwoesting van het dorp in de Tweede Wereldoorlog maakte het
mogelijk dat er werd gegraven, de Duitse bezetter faciliteerde (althans
tijdelijk) de opgraving en het object van al die archeologische bedrijvigheid was een ‘oorlog’ van tweeduizend jaar eerder met bijbehorende
militaire infrastructuur: de bezetting van Nederland door de Romeinse
troepen. Ook de mooiste archeologische sporen en vondsten zijn militair:
de soldatenbarakken met hun strakke wanden, een prachtig versierde
zwaardschede, grote hoeveelheden militaria.
Hoe moeten we het beoordelen, dat uitgebreide archeologische onderzoek van het Valkenburgse castellum juist in die drie oorlogsjaren? Wij
vinden het nu wellicht moeilijk voorstelbaar dat Van Giffen juist in deze
periode in Valkenburg groef en gebruik maakte van het feit dat het hele
dorpscentrum was verwoest. Bovendien betekende archeologie in de
oorlog soms ook: samenwerken met de Duitsers. We zagen dat vooral in
het jaar 1943 toen Van Giffen zich genoodzaakt zag om zijn contacten
met de Duitse bezetter in te zetten ten bate van zijn archeologische
onderzoek.
Van Giffens houding ten opzichte van de bezetter was er één van iemand
die grenzen verkende en véél overhad voor de wetenschap, zijn onderzoek
en zijn vak. Hij wordt door de historicus Martijn Eickhoff afgeschilderd
als een meester in het pappen en nathouden van de Duitsers. In zijn boek
De oorsprong van het ‘eigene’ (2003) schrijft Eijckhoff:
Van Giffens onderzoek kon op de bijzondere belangstelling rekenen van

de bezettingsautoriteiten. Zijn assistent W. Glasbergen sprak in 1943
van door bezettende macht geprotegeerd en bevorderd cultuurhistorisch
werk. De opgraving werd herhaaldelijk bezocht door Duitse autoriteiten.
Dat de verhouding met hen goed was, had zo zijn voordelen.
Een heel duidelijk voorbeeld van die goede verhouding speelt zich af
medio 1943, het derde jaar dat Van Giffen in Valkenburg aan het werk is.
Het wordt in deze tijd steeds lastiger om goede werkkrachten te ronselen.
Had Van Giffen in 1941 nog de beschikking over gemiddeld 45 werklieden, in 1943 zitten alle gezonde, sterke mannen in Duitsland en moet
hij zich behelpen met de zieken en de zwakkeren. Van Giffen heeft er
uiteindelijk geen probleem mee om majoor Schnabel, de hoogste officier
van de Marine Festungspionier-gruppe te Wassenaar te bezoeken. Die
raadt hem aan een verzoek in te dienen bij de Rijkscommissaris Arthur
Seyss-Inquart. Wel is het hiervoor aangewezen dat Van Giffen en zijn
ploeg hun werk aan het Valkenburgse castellum bestempelen als een
‘militair-archeologisch object’, zo blijkt uit het dagrapport van 28 mei
1943.
In het archief van het BAI is geen correspondentie meer te vinden die erop
wijst dat Van Giffen daadwerkelijk een schriftelijk verzoek heeft ingediend
bij de rijkscommissaris. Evenmin is er een brief van Seyss-Inquart, waarin
hij Van Giffen zijn hulp toezegt. Maar uit de dagrapporten van die tijd
weten we dat er vanaf eind juni 1943 soldaten van de Wehrmacht naar
Valkenburg komen. Een dozijn soldaten die tot dan toe werkten aan de
aanleg van de tankgracht (Wassenaarse Wetering, Valkenburgerweg),
komt het opgravingsteam permanent versterken.
Met de afspraken rond het ‘militair-archeologisch object’ te Valkenburg
konden zowel Van Giffen als de nazi-autoriteiten blijkbaar goed uit de
voeten. Wat de motivatie van de Rijkscommissaris precies is geweest, is
moeilijk te achterhalen: zag hij in de opgravingen in Valkenburg mogelijkheden voor nazistische propaganda? Het is bekend dat het Duitse regime
er veel aan gelegen was een zogenaamde ‘zelfnazificatie’ tot stand te
brengen. Nederlanders werden zodanig bewerkt én gefaciliteerd dat zij
uiteindelijk zelf het nationaal-socialisme onder het volk verspreidden, zo

was het idee. En het staat vast dat er Nederlandse onderzoekers waren die
in bepaalde opzichten zijn ondersteund door de bezetter: Wetenschappers
kregen materiaal van de bezetters en mochten gebruik maken van werklui,
wat in oorlogstijd geen overbodige luxe was.
Het is heel goed denkbaar dat in de ogen van de Duitsers de Romeinse
ontdekkingen in Valkenburg mogelijkheden tot ‘zelfnazificatie’ boden.
Van Giffen redeneerde in elk geval rechttoe rechtaan, hij was niet bang
dat samenwerking met Duitsland een overvleugeling van de Nederlandse
cultuur teweeg zou kunnen brengen. Wetenschap stond voor hem boven
politiek. Hij meende dat hij ondanks zijn contacten met de Duitse autoriteiten, zich niet door hen zou laten corrumperen. En in het geval van
Valkenburg: hij kreeg dankzij hen zijn extra mankracht waaraan hij zo’n
gebrek had.
Terwijl Van Giffen zelf niet zo’n groot probleem zag in de contacten
met de Duitsers wanneer dat zijn werk ten goede kwam, was het vooral
mevrouw Van Giffen die de verkeerde contacten van haar echtgenoot
tot een minimum probeerde te beperken. Brunsting, de assistent van
Van Giffen, herinnerde zich in een interview in 1995:
Toen zijn er ook nog een serie NSB-ers bij hem op bezoek geweest en die
zijn onder andere bij Guda [mw. G.E.G. Van Giffen-Duyvis] aan huis
geweest. Die wilden komen eten bij Van Giffen, maar alleen een paar
echte vrienden mochten komen eten. En de rest die moest maar met mij
meegaan. ‘Neem ze maar mee te eten.’ Ja. Nou ja, dan moest ik met die
NSB-ers mee gaan eten. ... Die NSB-ers hebben nooit veel kunnen teweeg
brengen. Dat ze niet door Van Giffen ontvangen zijn, dat lag natuurlijk in de eerste plaats aan Guda, want die moest ook helemaal niets van
ze hebben...
Van een andere echtgenote, Adriaantje Glazema-van Altena, de echtgenote van Van Giffens assistent Pieter Glazema, zijn oorlogsbrieven overgebleven. Zij logeerde in de oorlog gedurende twee zomervakanties in
Valkenburg. Pieter werkte op de opgraving en Adriaantje - afkomstig uit
Arnhem - probeerde te genieten van de omgeving. Ze wandelde in de

zomer van 1942 een paar keer naar Katwijk aan Zee. O, kinderen wat
voel je je dàn gevangen!, schreef ze op 22 augustus aan haar broer, De
Boulevard is onbewoond en onbewoonbaar gemaakt, de straten die er op
uitkomen zijn met een flink hoge muur dichtgemetseld - je kunt geen zee
meer zien! Maar ik heb hem toch gezien, onze vrije zee, door op een hoop
tegen de muur aangewaaid zand te gaan staan - en daar, op die hoop zand,
net hoog genoeg om over de muur naar de zee te kijken, heeft je sentimentele
zuster zó maar een flink potje staan te grienen.
Maar ze is ook heel gelukkig in Valkenburg. In 1943 heeft ze toch zo
plezierig in Pieter’s kale arbeidershuisje aan de Lotsystraat in Valkenburg
gelogeerd! Pieter had er zelfs een klein orgeltje voor gehuurd - dan kon ik
mijn zangstudie bijhouden. Ze nemen een paar keer het pontje over de
Rijn om in Rijnsburg te wandelen. De buurvrouw zorgt voor groenten
en ze kan goedkope melk en eieren kopen bij mensen in het dorp.
Uit haar overige oorlogsbrieven stijgt de pure haat op die Glazema-van
Altena koesterde tegen de Duitsers. Ze beschrijft, duidelijk geëmotioneerd, het doodschieten van gijzelaars en de jodenvervolging. De ariërverklaring, het artsenverzet, het vak rassenleer dat ze verplicht is op
school te geven: het komt allemaal ter sprake in haar brievendagboek.
In haar huis in Arnhem verstopt ze de bibliotheek van een joodse kennis.
Over de discutabele situatie in Valkenburg in 1943, rept ze echter met
geen woord. En dat terwijl haar eigen man bij de Rijkscommissaris
om ondersteuning heeft gevraagd. Er lopen Wehrmacht-soldaten rond
op de opgraving. Maar in het dagboek van Adriaantje lezen we er niets
over terug.
Opgraven gaat altijd samen met betekenisgeving. Wat de archeologen
in de bodem aantreffen dateren ze, identificeren ze en interpreteren ze
vervolgens. Ze plaatsen hun vondsten in een context. Die context in
Valkenburg was: de militaire verovering door de Romeinen van onze
streken en hun eeuwenlange aanwezigheid die daarop volgde. Hoe
verhield dat onderzoek naar de Romeinse overheersing zich tot de
actualiteit van de Duitse bezetting? Eickhoff zegt daarover:
In de loop van de jaren dertig en veertig werden, mede als gevolg van
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archeologisch onderzoek, de ideeën over het begin van de geschiedenis
van het Nederlandse volk, ter discussie gesteld. Dat ging gepaard met
veranderingen in de beeldvorming over de prehistorische bevolking van
Nederland. De stammen die zich in de Jonge Steentijd in Nederland
hadden gevestigd, werden vaak niet meer voorgesteld als nomadische
barbaren, maar als een sedentaire en beschaafde boerenbevolking.
Het inzicht van een vierduizendjarige bevolkingscontinuïteit maakte
bovendien dat de kennis van de immigraties in de periode tussen de
Jonge Steentijd en de volksverhuizingstijd relevant werd voor het onderzoek naar de etnische samenstelling van het Nederlandse volk. Dit had
kunnen betekenen dat de Germaanse invasies van rond het begin van de
jaartelling - en daarmee ook de Bataven - weer meer in de belangstelling
kwamen te staan. Maar dit lijkt niet het geval te zijn geweest. Het is
daarbij vooral opmerkelijk dat er ook tijdens de Duitse bezetting van
Nederland nauwelijks een verhoogde belangstelling is geweest voor de
van oudsher als vrijheidslievend en dapper voorgestelde Bataven.
Dat Van Giffen in 1941, 1942 en 1943 bij de opgraving van het
castellum in Valkenburg (Z.H.) een brandlaag had aangetroffen die
met de opstand van Claudius Civilis in verband gebracht kon worden,
kreeg bijvoorbeeld geen publieke aandacht. Een uitzondering is Byvanck
die tijdens de Duitse bezetting van Nederland de Bataafse opstand
uitvoerig beschreef.
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Helemaal gelijk heeft Eickhoff hier niet. De journalisten van de geschreven media schonken in hun reportages over Valkenburg wel degelijk
aandacht aan de Bataafse opstand. Het Groninger Dagblad van 10 juli
1941 bijvoorbeeld citeert van Giffen als volgt:
(...) moet ik U eerst vertellen, dat hier op dezelfde plaats de fundamenten van minstens twee vestingen, die beide ongeveer twee H.A. besloegen,
boven elkander in den grond zitten. De oudste werd omstreeks 50 j.n.
Chr. gebouwd als onderdeel van een reeks vestingen langs den Rijn, die
ter bescherming van het door de Romeinen geöccupeerde gebied tegen de
Germaansche volksstammen werden aangelegd en onderling door een

Nieuwsblad van het Noorden 22 april 1943. Naar aanleiding van een lezing die Van Giffen
had gehouden, verscheen een artikeltje in het Nieuwsblad van het Noorden.

weg verbonden waren. (...) De eerste vesting, die hier werd gebouwd,
was van hout en aarde aangelegd; het is mogelijk, dat deze tijdens den
Bataafschen Opstand onder Claudius Civilis verwoest werd.
En een kleine twee jaar later besteedt De Telegraaf van 23 april 1943
opnieuw aandacht aan de opgraving in Valkenburg - en hoe er in het
castellum aanwijzingen te vinden zijn voor de Bataafse opstand in het
jaar 69 na Christus:
(...) De derde vesting moet vóór het jaar 70 gebouwd zijn en van de vierde valt weinig te zeggen, al moet deze natuurlijk op die plaats gestaan
hebben voordat de stenen vesting er kwam. Merkwaardig is de brandlaag, die men tussen de derde en de vierde vesting heeft gevonden. Deze
herinnert aan de opstand der Bataven in de jaren 69-70, onder leiding
van Claudius Civilis, toen dus ook hier de Romeinse vesting in de as werd
gelegd. Deze brandlaag heeft men ook bij andere opgravingen aangetroffen, zodat men een aardig bewijs heeft voor de felheid van deze opstand.
Volgens de archeoloog Maarten de Weerd, plaatste Van Giffen zijn
archeologische project wel degelijk in de context van de gelijktijdige
Duitse bezetting. Maar De Weerd legt (met Van Giffen) niet zozeer de
nadruk op de Bataafse Opstand - hij ziet eerder een verband tussen de
Duitse bezetting en de verovering van Engeland door de Romeinen.
Dat de eerste jaren van het Groningse onderzoek in Valkenburg samenvielen met de Duitse bezetting van ons land, was voor Van Giffen de
reden om actualiteitswaarde toe te kennen aan de Romeinse verovering
van Brittannië, onder Claudius in 43; Valkenburg zou hierbij een
[logistieke] rol hebben gespeeld. In 1948 schreef Van Giffen immers:
‘Wij meenen, dat de eerste vesting, Per. 1, verband houdt met de
Romeinse invasie naar Brittannië in 43 n.Chr., onder Claudius.
(...) Aan die invasie zal nu zeer waarschijnlijk activiteit nabij den
Rijnmond zijn voorafgegaan’.
Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat Van Giffen wellicht enkele
pogingen deed de interpretatie van zijn archeologische vondsten te
koppelen aan de politieke situatie van die dagen. Maar de eerlijkheid

gebiedt ons te zeggen dat Van Giffen waarschijnlijk nauwelijks interesse
had voor de politiek van zijn tijd.
Wel zien we dat de naoorlogse reclamefolder voor de Terpenvereniging,
waarin Van Giffen zijn Valkenburgse opgraving publiceerde, verwijst
naar historisch-politieke gebeurtenissen - daarmee misschien inspelend
op sentimenten van potentiële kopers?
De prospectus uit 1948 bij het verslag over de opgravingen van 1941
meldt, blijkbaar als stimulans om het verslag aan te schaffen:
- de zes, aldaar over elkaar gebouwde, Romeinse vestingwerken uit de
jaren 42 tot c 240 na Christus - spiegelen de belangrijkste historische
gebeurtenissen in die periode af, zoals de invasie van Engeland onder
keizer Claudius in 43, het terugtrekken van de Romeinse troepen op de
Rijn in 47 en de Batavenopstand onder Julius Civilis in 69 en 70.
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Deze overzichtskaart geeft de locaties van werkputten, riool- en proefsleuven en profielen weer.
In verschillende kleuren zijn de opgravingsjaren 1941-1943 en 1946-1951 aangegeven.

I.III graven na de
tweede wereldoorlog
Gedurende de jaren na de oorlog tot aan de jaren zestig van de vorige
eeuw blijft Van Giffen zijn stempel drukken op de Valkenburgse
archeologie. Er zullen in deze periode nog acht opgravingscampagnes
vanuit het BAI volgen, voordat Van Giffen in 1954 met pensioen
gaat. En ook dan is het nog niet afgelopen...

1946

MCMXLVI

In het najaar van 1946 hervat het BAI de opgravingen van het Romeinse
castellum in de dorpsheuvel van Valkenburg. De Groningers graven van 23
september tot 23 november op het kerkterrein waarbij ze aansluiten op de
opgravingen van 1943. De bewuste werkputten zijn met paars aangegeven
op de overzichtskaart.

1947

MCMXLVII

Voor archeologisch Nederland is 1947 vooral het jaar dat de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) wordt opgericht. Aan het hoofd van
deze Rijksdienst komt Van Giffen te staan, die gestationeerd blijft in Groningen.
De adjunct-directeur wordt Glazema - een oude bekende van Valkenburg! - die
zijn kantoor in Den Haag heeft. Later zal de ROB in zijn geheel naar Amersfoort
verhuizen.
Valkenburg is ondertussen nog altijd bezig de gevolgen van de oorlog en de
verwoesting van het dorp langzaam maar zeker weg te werken. De ruiming van
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de graven van Duitse soldaten is daar een onderdeel van. Op 24 juli 1947 schrijft
burgemeester De Wilde van Valkenburg aan Kapitein Segers van de Dienst voor
Identificatie en Berging in Den Haag over de ruiming van de Duitse graven.
... verzoek ik U beleefd de in mijne gemeente aanwezige Duitse graven zo spoedig
mogelijk te willen ruimen. De Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente
alhier verzocht mij heden deze spoedige ruiming te willen bevorderen. Na deze
ruiming moet Prof. Van Giffen van Groningen nog de nodige archeologische
opgravingen doen, waarvoor ± 3 weken nodig zijn. Daarna kan pas begonnen
worden met de herbouw van het kerkgebouw. (...)
Een kleine twee maanden later is het zo ver en is de Duitse begraafplaats bijna
in zijn geheel geruimd. Op 15 september 1947 vertrekken de voorwerkers
H. Bekker, J. Lanting en C. van Duyn en tekenaar R. Woudstra richting
Valkenburg. Woudstra noteert:
’s Morgens om 6 uur per auto uit Groningen vertrokken. Tegen de middag
hebben wij een onderhoud met den heer Kriele te Katwijk. Hem worden de
plannen en wenschen kenbaar gemaakt ten aanzien van het komende onderzoek
te Valkenburg. Alle medewerking van zijn kant wordt toegezegd. Het resultaat
van dit onderhoud is een teekening van het definitieve plan van de nieuw te
bouwen kerk.
Het team van het BAI graaft van 22 september tot 4 december in Valkenburg
op. De Terpenvereniging beschrijft in het jaarverslag over 1947/1948:
De opgraving te Valkenburg (Z.H.) werd onder leiding van Prof. Van Giffen
voortgezet en bracht wederom belangrijke nieuwe uitkomsten. Door de verwijdering van het Duitse soldatenkerkhof kon een aanvang gemaakt worden met het
grondig onderzoek van het zuidwestelijke kwadrant van het vestingcomplex. Dit
bood tevens de gelegenheid het reeds in 1943 op aangrenzend terrein begonnen
onderzoek naar de verschillende dorpskerken, die Valkenburg in den loop der
eeuwen heeft bezeten en waarvan de oudste stamt uit het Karolingische ✪ tijdvak, te voltooien.
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Zo beschrijft Van Giffen deze foto: opgraving 1946, op de achtergrond een groep bezoekers.
Werkput VI gezien vanuit het noordwesten. Links profiel I3 tot woonvlak periode 1 onder
brandlaag van 47 (Chaukische ✪ piratenoverval) met overdwars gesneden kazernes periode
6. Standsporencomplex periode 2 verduidelijkt met witte touwtjes (namelijk: kazernes).
Daaronder de erdoor versneden en ermee alternerende vlechtwanden en drempels periode
1. Rechts: achtereenvolgens het houtwerk met overlangse onderliggers, middengoot,
spatium conversantibus en paalresten periode 1. Rechts achter en midden: officierswoning,
respectievelijk palenrij voorwand zuidelijk hemistrigium ✪ van zuidelijke striga ✪ periode 1.
Achter met de via principalis ✪ communicerend wegdek.

Beperkt overzicht van de opgravingsputten die tussen 1941 en 1942 zijn onderzocht inclusief
de geplande werkputten van 1947, tegen de achtergrond van de plattegrond van Valkenburg.

De resultaten van de opgraving zijn vooral de resten van de oude kerk, bestaande
uit puingreppels en muurresten. Verder wordt er een aantal latere (nietRomeinse) graven blootgelegd. In de noordwesthoek vinden de archeologen
een Romeinse laag met veel puinresten, waarschijnlijk de afbraaklaag van de
zesde periode, zo beschrijft Woudstra in het dagrapport van 22 oktober 1947.
Vanaf november richt het onderzoek zich niet alleen meer op de kerksporen,
maar ook op de Romeinse resten. Zo worden de vestingmuur, de weerwal,
het intervallum ✪ en de spatium conversantibus ✪ - alle daterend van periode 6 aangetroffen. Op de grote overzichtskaart zijn de putten uit 1947 wit-bruin
gestreept weergegeven.

1948

MCMXLVIII

Het BAI werkt in 1948 zeven maanden achtereen in Valkenburg: van 7 april tot
11 november. Tekenaar Woudstra en voorwerkers Bekker, Lanting en Van Duyn
vormen het Groningse vierspan dat steeds op de opgraving aanwezig is. Soms
worden ze geassisteerd door Willem Glasbergen en J.D. van der Waals. De werkputten van 1948 hebben een sepiabruine kleur op de overzichtskaart.
Na zes jaar archeologisch onderzoek in het centrum van Valkenburg beginnen
bij de betrokkenen ideeën te ontstaan om met de archeologische informatie en
de vondsten ‘iets’ te doen voor het publiek. De Valkenburgse gemeenteraad
besluit daarom
een bedrag van ƒ 10.000,- ter beschikking te stellen voor de bouw en de
restauratie van een gedeelte van de gevonden fundamenten [van het fort],
voor de bouw van een plaatselijk museum voor de tentoonstelling van de bij de
opgravingen gedane vondsten, de gemaakte fotografieën, opgravingskaarten
en van de modellen en het aanbrengen van plattegronden in het stratenplan
en op het schoolplein waar zulks mogelijk is.
Op 10 juli 1948 schrijft burgemeester De Wilde een brief aan het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen waarin hij de minister verzoekt de
ambities van de gemeente financieel te ondersteunen. Een jaar later (op 1 juli
1949) zal het Valkenburgse college van Burgemeester en Wethouders een
antwoord van het Ministerie ontvangen. In principe is de minister bereid een
subsidie te verlenen. Inmiddels zijn er plannen om een der poorttorens met een
gedeelte van de aansluitende muur, waarvan de funderingen bij de opgravingen
onder leiding van Prof. van Giffen zijn blootgelegd, weder op te bouwen en in de
toren een museumvertrek voor archaeologische vondsten in te richten.
Deze plannen zullen uiteindelijk pas in 2000 bij de ingebruikname van de nieuwe
kerktoren worden uitgevoerd!
Halbertsma bereidt de aanleg van de reconstructie van een deel van de platte-
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grond van het fort voor. Dit gebeurt in eerste instantie met kalkstrepen op het
plaveisel (die al snel door regen en slijtage blijken te verdwijnen) en spijkers.

1947-1948

MCMXLVII-MCMXLVIII

Gedurende de jaren 1947-1948 doet Van Giffens voormalige assistent Brunsting
- inmiddels verbonden aan het RMO in Leiden - een proefonderzoek op de
Woerd. Zijn opgravingen sluiten aan bij het onderzoek van Remouchamps op
de Woerd van de jaren twintig. De Vereniging Oud Leiden heeft Brunsting de
opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren en bekostigt ook het project.
De vereniging ontvangt daar in 1947 500 gulden subsidie voor van het Rijk.
Het terrein waar Brunsting zijn onderzoek doet, is het eigendom van de heer
N. Zandbergen uit Rijnsburg.
Brunsting graaft gedurende twee zeer korte periodes, namelijk van 16 tot 26 juli
1947 en van 7 tot 21 september 1948. Het doel van de opgraving was zo schrijft
W.D. van Wijngaarden, directeur van het RMO: de opsporing van een vierkante
plek en een daarlangs lopende streep, zichtbaar op een luchtfoto en vermoedelijk een
Romeins gebouw aan een weg. Maar in 1947 werd van de luchtfotoverschijnselen
niets gevonden; wel werden Romeinse bewoningssporen aangetroffen en
Karolingisch paalwerk en scherven.
In 1948 onderzoekt Brunsting opnieuw een deel van het terrein op de Woerd.
In tegenstelling tot die van 1947 zijn hiervan de dagrapporten wél bewaard
gebleven. Hij legt een proefsleuf aan van 78 meter lengte en ruim anderhalve
meter breed, ongeveer loodrecht op de weg van Leiden en de Haagsche Schouw
naar Valkenburg. Hij vindt er onder meer resten van een ‘dijkweg’ of een
‘zanddam’ en oude oeverversterkingen met paalwerk langs de oude Rijnoever.
Brunsting veronderstelt dat de Woerd een aanlegplaats, of ‘haven’ van het
castellum in het dorp kan zijn geweest. Maar tegelijkertijd geeft hij toe dat:
intussen met deze ene sleuf het onderzoek niet ver genoeg gevorderd is om theorieën
op te zetten.

1949

MCMXLIX

Van Giffen: In 1949 zijn alleen enige kleinere, zij het niet onbelangrijke, opgravingen verricht. Er wordt tussen 17 oktober en 11 november op verspreide
punten in het dorp gegraven. De werkputten zijn op de overzichtskaart in
donkergrijs aangegeven.
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<< Nogmaals bezoek in werkput VI. Twee heren houden
een kaart omhoog terwijl Van Giffen (met hoed) het
gezelschap uitleg geeft.

>> Opgravingscampagne 1948. Links achterin: de oudste
kerkhofmuur tegen de Kruisweg. Links voorin: de tufstenen muur van het castellum uit periode 6, die naar buiten
is omgevallen. Het houtwerk op de voorgrond is de walbeschoeiing uit voorgaande castellum-fasen.

<< Latere, niet-Romeinse begravingen rond de kerk worden
50

blootgelegd tijdens de opgravingscampagne in 1947.

>> Diverse toren- en walrestanten van zowel hout- als
steenbouw in de uiterste zuidoosthoek van het castellum
(werkput VId) met een blik op de kruising van de Kruisweg
en de Burgemeester Lotsystraat.

1950

MCML

Dit jaar wordt er weer een langere opgravingscampagne gepland. De ploeg
vanuit het BAI werkt van 22 mei tot 6 oktober in Valkenburg. Op verschillende
plaatsen in het dorp wordt het onderzoek voortgezet. Allereerst op de plek van
de Noodkerk die wordt afgebroken nu het nieuwe kerkgebouw klaar is.
Vervolgens wordt het terrein onderzocht dat tussen de woningen van Van
Duikeren en Meurs ligt. En Van Giffen mag een sleuf door de Castelweg maken.
Er wordt ook een proefsleuf in de schuur van De Vries aangelegd. In donkergeel
staan de werkputten van dit jaar op de overzichtskaart aangegeven.

1951

MCMLI

Het BAI voltooit de opgravingen die in het najaar van 1950 wegens de slechte
weersomstandigheden waren gestaakt.
In hetzelfde jaar opent het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) in
Amsterdam zijn deuren. Van Giffen is er de eerste directeur en Van der Waals
zijn assistent. De rol die Valkenburg heeft gespeeld bij de oprichting van het
Amsterdamse archeologische instituut is niet gering geweest. Van der Waals
vertelt in 2002:
In die tijd was Van Giffen aan het graven in Valkenburg nabij Leiden en hij
nodigde de burgemeester van Amsterdam, de heer d’Ailly, uit om hem daar te
komen bezoeken. De burgemeester vertelde Van Giffen dat wat hij zag hem zeer
interesseerde. Van Giffen, die een zeer charmante man kon zijn en mensen kon
laten doen wat hij wilde, suggereerde aan d’Ailly dat het leuk zou zijn om in
Amsterdam ook een instituut te hebben dat dit soort dingen zou kunnen doen.
Dus het was niet vanwege de faculteit noch de universiteit zelf, maar het was
vanwege de burgemeester van Amsterdam dat het IPP is opgericht.
Van Giffen wordt op 8 mei 1951 en nogmaals op 26 juni door het college
van B&W van Valkenburg vriendelijk gesommeerd om een gat te komen dichtgooien, dat daar al zeer lang open ligt. De gemeente wil ter plekke graag het
plantsoen voor de kerk aanleggen. Van Giffen belooft daar vóór 1 september
zorg voor te dragen.
Volgens opgave van de gemeentearchitect van Valkenburg kost een aanduiding
met keien van vestingmuren en poortgebouwen van het castellum in het plaveisel
van het dorpscentrum ruim 700 gulden. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen subsidieert het project tot een bedrag van ƒ 1500,-. Het
bestuur van de Vereeniging voor Terpenonderzoek laat niet na de Minister uitgebreid te bedanken dat het daardoor mogelijk is geworden, aan het denkbeeld
tot aanbrenging van een blijvende herinnering aan de opzienbarende opgravingen,
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in genoemd dorp onder auspiciën onzer Vereeniging verricht, uitvoering te geven.
De Christelijke School in Valkenburg krijgt het aanbod om boven de hoofdingang van de school een gevelsteen aan te brengen waarop de opgegraven
principia wordt voorgesteld.
Er vindt ook nog een akkefietje plaats met een 10.000 voltkabel: Van Giffen had
verzocht nog één opening te mogen maken voor het perceel van de heer Noort
aan de Hoofdstraat. Dit in het kader van de reconstructie van één van de poorten
van het castellum. Wij dachten hierbij niet aan Uw kabel die daar pas gelegd is.
schrijft het gemeentebestuur.

1952

MCMLII

Op 9 juni 1952 maakt tekenaar Woudstra van het Groningse instituut kennis
met de nieuwe burgemeester van Valkenburg, de heer W. v.d. Harst. Hij probeert
hem te winnen voor de plannen voor een voortgezet onderzoek.
Het doet zeer prettig aan dat de nieuwe ambtsdrager zoveel persoonlijke belangstelling aan de dag legt voor onze zaak. Tevens doet de burgemeester uit zichzelf
de toezegging dat wij tijdens het onderzoek de beschikking kunnen krijgen over
een onbewoonbare woning. De burgemeester doet de toezegging persoonlijk
contact op te nemen met de eigenaren (familie de Vries en Imthorn) en trachten
alsnog toestemming te krijgen voor een onderzoek.
Van 18 augustus tot 6 september zijn de Groningers weer in het dorp. Lanting,
Meijer en Woudstra nemen hun intrek in de schuur van de weduwe Jansen. De
onderzoekingen vinden onder meer plaats in de Broekweg, de Castelweg en op
het stukje bouwgrond op de hoek van de Burgemeester Lotsystraat/Marinus
Poststraat. De heer Imthorn stelt zijn bollenschuur aan het Marktveld ter
beschikking voor het doen van opgravingen.

1953

MCMLIII

In februari maken Van Giffen en de heer Imthorn definitieve afspraken over een
onderzoekje in zijn bollenschuur aan het Marktveld, waar volgens de eerste
Romeinse tempelresten zouden liggen. Van 4 maart tot 13 maart loopt een kort
onderzoek dat inderdaad muurresten oplevert.
De snel doorgevoerde naoorlogse bebouwing van het ‘Marktveld’ ten zuiden van
het vestingcomplex liet slechts proefgravingen op kleine schaal toe in de zich daar
uitstrekkende burgerlijke nederzetting. Men ontdekt de fundering van een vierkant stenen gebouwtje dat men voor een tempeltje houdt.’ zal Glasbergen in
1967 hierover schrijven.
De mogelijkheden tot voortzetting van het onderzoek in het castellum, en wel
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Niets wijkt in Valkenburg voor de jaarlijkse paardenmarkt
en ook in 1952 moest die dus doorgang vinden, getuige
het briefje van het gemeentebestuur aan Van Giffen op
3 september 1952.

Het antwoord van Van Giffen op de brief van 3 september 1952.

In het laatste jaar voor zijn pensionering krijgt Van Giffen
de opgraving niet rond.

in het oostelijke gedeelte, de praetentura ✪, lijken in 1953 beperkt. Beperkt
namelijk tot één perceel dat ingeklemd ligt tussen de Broekweg, de Castelweg
en de werkputten van 1950-1952. Hierop stond een in de meidagen van 1940
gespaard gebleven woonhuis, Castelweg 1, dat was voorbestemd om te worden
afgebroken. De bewoonster, de bejaarde mevrouw A.E. van Duijkeren-Peters,
zal haar huis in 1955 voor vijfduizend gulden verkopen aan de gemeente
Valkenburg, op voorwaarde dat zij het tot haar overlijden mag blijven bewonen.
De archeologie zit de bewoners van Valkenburg wel eens behoorlijk in de weg.
Bij het aanleggen van de funderingen van een nieuwe boerderij van Van der
Marel op de hoek Zonneveldslaan, was men zo bevreesd voor vertraging door
opgravingen dat men hier zo snel mogelijk de klus afmaakte, een paar archeologische vondsten bewaarde en die aan de burgemeester overhandigde. Zo laat
de burgemeester op 16 juni van dit jaar aan Van Giffen weten.
Van Giffen vraagt toestemming voor onderzoek aan de oostkant van de Broekweg aan de zijde van de slagerij Van Tol. Hij krijgt toestemming te graven in het
tijdvak 12 tot en met 24 oktober. Helaas krijgt Van Giffen de benodigde arbeiders
niet bij elkaar en hij moet - zeer tegen zijn zin - het onderzoek uitstellen. In dit
geval betekent uitstel afstel - aangezien hij het volgende jaar met pensioen zou
gaan! En zo gaat het archeologisch onderzoek van Van Giffen als een spreekwoordelijke nachtkaars uit. Dit kan voor Van Giffen haast niet het gewenste
einde van zijn graafgeschiedenis in Valkenburg zijn geweest. De resultaten van
de opgravingscampagnes van de jaren 1951 tot 1953 zijn nooit gepubliceerd.

1954

MCMLIV

Professor Albert Egges van Giffen gaat op 70-jarige leeftijd met pensioen. Maar
de archeologie helemaal achter zich laten, dat kan hij uiteraard niet opbrengen.
Na zijn pensionering weet hij te bewerkstelligen dat hij tot ‘Rijksadviseur voor
de bescherming en de instandhouding van de hunebedden en de gerestaureerde
archeologische monumenten’ wordt benoemd. In het begin van het jaar legt Van
Giffen de laatste hand aan de publicatie van het jaarverslag van de Vereeniging
voor Terpenonderzoek. Het onderwerp: de opgravingen in Valkenburg.

1955

MCMLV

De gemeente koopt voor 5.000 gulden de woning met erf van de weduwe A.E.
van Duijkeren-Peters, aan de Castelweg 1 - het perceel dat bestemd is voor de
bouw van het nieuwe raadhuis.
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1956

MCMLVI

10 jan 1956. Aan het Bestuur der Vereeniging voor Terpenonderzoek. Hierbij
hebben wij de eer U mede te delen, dat de Raad dezer gemeente in zijn vergadering van 27 december 1955 besloot de gemeente Valkenburg Z.H. toe te laten
treden als lid Uwer vereniging, de datum van ingang van het lidmaatschap op
1 januari 1955 en de contributie op ƒ 5,-- per jaar te bepalen daarbij de wens te
kennen gevend dat het ontvangen van de sedert 1941 verschenen jaarverslagen
Uwer vereniging ten behoeve van het gemeentearchief op zeer hoge prijs zal
worden gesteld. Burgemeester en Wethouders van Valkenburg Z.H.
En daar duikt Van Giffen weer op. In zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger
van de Vereeniging voor Terpenonderzoek voert hij wederom besprekingen over
toekomstig bodemonderzoek in Valkenburg. Hij dringt onder meer aan op
archeologisch onderzoek op het perceel van de Wed. Van Duikeren, t.z.t. bij
afbraak van het huis aldaar. De mogelijkheid van archeologisch onderzoek doet
zich ook voor bij de percelen van De Vries, gelegen aan de Kerkweg en aan de
Broekweg, die voor afbraak in aanmerking komen. De tuin achter het huis van
De Vries biedt de gelegenheid voor een onderzoek naar de ligging van het
westelijke poortgebouw.
De gemeente geeft op 20 september 1956 een officiële verklaring af, waarin ze
Van Giffen of zijn gemachtigden toestemming geeft op de betreffende percelen
onderzoek te doen wanneer dat nodig en mogelijk lijkt te zijn.
Het gemeentebestuur van Valkenburg en Van Giffen denken (wederom) gezamenlijk na over het oprichten en inrichten van een plaatselijke oudheidkamer.
De archeologische vondsten uit Valkenburg zouden daar ondergebracht kunnen
worden - een project dat pas in 2000 tot uitvoer zou worden gebracht.

1957

MCMLVII

Glasbergen wordt op 34-jarige leeftijd hoogleraar aan het IPP te Amsterdam.
De gemeente Valkenburg en het BAI beraden zich op het oprichten van een
stichting ‘Rijnvesting Praetorium Agrippinae’. De heer Lunsingh Scheurleer,
Rijksinspecteur Roerende Monumenten te Den Haag, is betrokken bij deze
plannen en zal een actieve rol spelen bij de voorbereidingen.
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Opgraving 1962 - Excursie van het kabinet, de Commissaris der

Opgraving 1962 - Opgravingswerkzaamheden.

Opgraving 1962 - Overzicht van de opgravingsput.

Koningin en hun echtgenotes. Glasbergen geeft toelichting bij
de archeologische sporen van het stafgebouw (principia) die
zijn aangetroffen.

Opgraving 1962 - Opstaand houtwerk van leggers en staanders.
Opgraving 1962 - Gat van een zogenaamde pen-gat
verbinding in een houtconstructie.

Opgraving 1962 - Rondleiding voor ministersvrouwen.

1 9 5 8 - 1 9 5 9 MCMLVIII-MCMLIX
Op 3 april 1958 wordt de Stichting ‘Rijnvesting Praetorium Agrippinae’
opgericht en op 10 juli belegt het bestuur zijn eerste vergadering in het raadhuis
te Valkenburg. Artikel 3 van de statuten geeft de doelstelling van de Stichting
weer:
De Stichting heeft tot doel het bijeenbrengen, uitbreiden, beheren, het in
bruikleen aanvaarden, het bestuderen, het conserveren en tot zijn recht doen
komen van een verzameling van oudheidkundige en andere voorwerpen en
geschriften, welke voor de kennis van de praehistorie en latere geschiedenis van
de Gemeente Valkenburg casu quo het dorp Valkenburg, Zuid-Holland van
belang zijn te achten, het stimuleren van het historisch bodemonderzoek, het
organiseren van tentoonstellingen van voorwerpen en geschriften als hiervoor
bedoeld, de oprichting en instandhouding van een speciaal daarvoor in te
richten museum en al hetgeen verder wordt vereist om de belangstelling in de
geschiedenis van de gemeente Valkenburg, casu quo het dorp Valkenburg te
wekken, alles bedoeld in de meest ruime zin.
De Stichting zal een voornamelijk slapend bestaan leiden tot aan haar opheffing
medio jaren zeventig van de vorige eeuw.
In het raadhuis wordt een tentoonstelling ingericht met de Romeinse vondsten
uit het dorp. Glasbergen wordt uitgenodigd een geïllustreerde gids bij de
expositie samen te stellen, die echter nooit is verschenen.
55

De vitrines van de burgemeester staan (nog steeds) leeg!
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korte biografie van willem glasbergen
(1923-1979)
Willem Glasbergen was de zoon van een Noordwijkse bollenboer. Zijn
belangstelling voor archeologie begon in de oorlogsjaren. In 1941 kwam
hij als jonge gymnasiast aanlopen bij de opgravingen van het castellum in
Valkenburg. Daar kwam hij in contact met en in de invloedsfeer van Van
Giffen. Maarten de Weerd vertelt: Glasbergen nam een speciale plaats in
bij Van Giffen. Voordat Glasbergen ging studeren heeft hij ondergedoken
gezeten, onder andere in Rijnsburg. Hij heeft toen ook in alle rust al dat
terra sigillata aardewerk van Valkenburg bestudeerd en prachtig getekend.
Glasbergen had een absoluut geheugen, dus als hij op de opgraving een scherf
terra sigillata vond, zei hij: ‘dat past aan dat stuk sigillata in dat en dat
doosje rechtsboven op die plank in het magazijn in Groningen’. Hij had een
breukengeheugen. Hij zag aan een breuk dat die paste en dat klopte dan.
Toen hij in Groningen ging studeren had hij van zijn vader 400 gulden meegekregen. Dat was in die tijd best een flink bedrag. Glasbergen werd assistent
van Van Giffen - en heeft daar ook in huis gewoond. Hij leerde daar ook zijn
latere echtgenote kennen. Mevrouw van Giffen was dol op Glasbergen. Later
zou hij een nichtje van haar trouwen en daarna was Van Giffen niet alleen
zijn chef, maar ook ‘Oom Ab’. Toen Glasbergen in 1954 promoveerde heeft hij
tijdens het promotiediner die 400 gulden aan zijn vader terugbetaald.
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Na zijn afstuderen werd Glasbergen medewerker op het instituut in Groningen waar hij promotieonderzoek deed. Hij was de eerste archeoloog in
Nederland die zijn proefschrift in het Engels schreef - wat nu heel normaal
is. Iedereen ging ervan uit dat Glasbergen op het BAI de opvolger van Van
Giffen zou worden toen die laatste in 1954 met pensioen ging. Maar dat liep
anders: Van Giffen benoemde de bioloog Waterbolk als zijn opvolger.
Glasbergen kreeg in 1957 het hoogleraarschap aangeboden bij het toen nog
jonge Instituut voor Prae- en Protohistorie in Amsterdam. Het was het
begin van een hevige concurrentiestrijd tussen Groningen en Amsterdam.
Glasbergen voelde zich geroepen om het Groningse BAI in alle opzichten te
overtroeven. Als een ware godfather, droeg Van Giffen in 1962 zijn opgraving in Valkenburg over aan Glasbergen, die op dat terrein zijn intellectueel
erfgenaam was. Het Amsterdamse IPP werd in 1970 het grootste archeologische instituut van Nederland. In 1979 overleed Willem Glasbergen.

Prof.dr. W. Glasbergen (1923-1979).

I.IV de jaren zestig:
het glasbergen-tijdperk
MCMLX

The Godfather

1960

Het onderzoek van het meerperioden-castellum in de dorpsheuvel

Mevrouw van Duijkeren, inwoonster van Valkenburg wonende te Castelweg
nr. 1, overlijdt op 26 juli 1960. Zij is 86 jaar geworden. Haar dood maakt voor
Glasbergen de weg vrij voor het lang verbeide aanvullende onderzoek in het
rechter deel van de praetentura. Op 30 december 1960 schrijven Burgemeester
en Wethouders aan Glasbergen (in zijn hoedanigheid van Adviseur van de
Vereeniging voor Terpenonderzoek in de provincies Zuid- en Noord-Holland):
In verband met het overlijden van Mevr. van Duijkeren ligt het in onze
bedoeling de tot voor kort door haar bewoonde woning Castelweg nr.1 te doen
slopen, waarna ter plaatse het nieuwe raadhuis zal worden gebouwd. (...)
Wij menen, in het belang van de kennis der geschiedenis onzer gemeente de
gelegenheid te moeten bieden dat ter plaatse een bodemonderzoek wordt
ingesteld ter afronding van de gedurende 13 jaren door de Vereeniging voor
Terpenonderzoek in deze gemeente plaatsgehad hebbende onderzoekingen.’

te Valkenburg aan den Rijn werd in 1962 een gezamenlijke onderneming van BAI en IPP: Van Giffen, 78 jaar oud, schoof Valkenburg
binnen zijn clientela door naar zijn adoptief-opvolger Glasbergen.
Zo schrijft De Weerd in 2002, bij het vijftigjarige bestaan
van het IPP in Amsterdam. Hij vervolgt: Achteraf moeten we
vaststellen dat Glasbergen inzake Valkenburg, niet veel verder is
gekomen dan Van Giffen bij zijn Groningse emeritaat in 1954.
Van Giffen’s verslaglegging, zoals over de campagnes 1941 en
1942-1943/1946-1950, is niet voortgezet. Rapportage over de
grote IPP-campagne in 1967 en enkele kleinere in 1975, 1978 en
1981-1982, is er nooit gekomen (alleen korte vermeldingen). Van de
IPP-campagnes is alleen over 1962 en 1980 uitgebreid gerapporteerd
en zijn substantiële verslagen verschenen. Van Giffens systeem van

1961

MCMLXI

De raad neemt op 18 april het besluit tot sloop van het pand aan de Castelweg 1.
De Vereeniging voor Terpenonderzoek, ondersteund door haar adviseurs
Van Giffen, Glasbergen en Waterbolk, vraagt bij het toenmalige Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een subsidie aan voor de opgraving.

adoptief-vererving van zijn Romeinse onderzoek was grosso modo
uitgewerkt.

1962

MCMLXII

En tussen 12 maart en 15 juni 1962 vindt er dan na jaren weer een archeologisch
onderzoek plaats in Valkenburg. Het onderzoek is een gezamenlijke onderneming van het Groningse BAI en het Amsterdamse IPP. Glasbergen heeft immers
het Valkenburgse onderzoek van zijn leermeester Van Giffen, op dat moment 78
jaar oud, geërfd. Hij is inmiddels directeur van het IPP te Amsterdam en zet de
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Krantenartikel NRC Handelsblad 13 november 1964

Achterkant torso Hercules Magusanus.

opgravingen voort vanuit zijn eigen instituut. Naast Glasbergen die de dagelijkse
leiding op zich neemt, nemen Waterbolk, directeur van het BAI, en Van Giffen
hun plaatsen in als zijn supervisoren.
Deze 12de opgravingscampagne is een rechtstreekse voortzetting van het
onderzoek dat in de jaren 1950-1952 is uitgevoerd. Toen werden delen van de
praetentura onderzocht. De werkput in 1962 - VIk - geeft nieuwe inzichten
in de bebouwing van de rechterhelft van de praetentura, de grootte van de
garnizoenen in de verschillende castellumfasen en de chronologie van die
achtereenvolgende castella.

Waar het Herculesbeeld exact vandaan is gekomen, blijft tot op de dag van
vandaag een groot raadsel. Burgemeester van der Have schrijft hierover op 9
november aan Glasbergen:
Inzake het gevonden Herculesbeeld werd mij de suggestie gedaan, dat dit
mogelijk bij het verbreden van de grote Watering en het aanbrengen van een
Azobé-betuining (± september 1964) langs de bouwgrondzijde, uit de walkant
onder water zou geraakt kunnen zijn. Niemand heeft iets gezien of bemerkt.

1965
1964

MCMLXIV

De gemeente Valkenburg start met het gemeentelijke uitbreidingsplan ’t Joght
ten noordwesten van de bebouwde kom en ten westen van de straatweg
Valkenburg-Katwijk-Binnen. Er worden 102 nieuwe huizen gebouwd.
Glasbergen en Van Regteren Altena (beiden van het IPP) worden op 5 oktober
tijdens een bezoek aan Valkenburg gerustgesteld:
Om 14:30 uur bezoek aan gemeentesecretarie Valkenburg - de burgemeester
blijkt niet te spreken te zijn - waar wordt medegedeeld, dat bij het in uitvoering
zijnde woonwijkproject ten W. van het dorp waar men sporen van Romeinse
pannenbakkerijen zou kunnen verwachten, (nog) geen vondsten zijn gedaan.
In de dorpskern zullen voorlopig geen huizen worden afgebroken; zodra dit het
geval is, zal W.Gl. worden gewaarschuwd.
Enkele dagen later belt burgemeester van der Have naar Glasbergen. Kort na het
bezoek is hem ter ore gekomen dat de 16-jarige Valkenburger Dirk van der Plas
op het betreffende terrein al geruime tijd Romeinse scherven verzamelt. De
jongeman bezit al een hele collectie van gevonden oudheden. In totaal enkele
grote kartonnen dozen vol!
Ook het gemeenteraadslid de heer S.M. Poot blijkt vondsten te hebben verzameld, en dat niet alleen: hij heeft ook een tufstenen fundament op een schelplaag
ontdekt nadat hij het terrein met een wichelroede had afgezocht - dat laatste in
het diepste geheim, vanwege mogelijke dorpspraatjes.
Bij zijn bezoek aan de heer Poot op woensdag 14 oktober stuit Van Regteren
Altena op een bijzondere vondst:
Tot rapporteurs niet geringe verbazing heeft de heer Poot echter j.l. vrijdag
[9 oktober 1964] bij het snoeken in de wetering ten W van het castellum een
kalkstenen (?) torso opgevist ter lengte van een kleine meter, die een naakte
herosfiguur (Hercules?) in ruststand, met de oksel leunend op een zuil (met
masker?) verbeeldt. De rechterarm is afgebroken, doch de -hand is nog op de rug
aanwezig. Het beeld maakt op het eerste gezicht een authentieke indruk. Te
betreuren is wel dat de heer P. in spontane vreugde over zijn ontdekking, het
beeld met een borstel is gaan schoon schrobben.

I.IV de jaren zesig: het glasbergen-tijdperk

MCMLXV

Tussen 4 en 29 januari en opnieuw tussen 15 en 23 februari graaft het IPP een
terrein ten noorden en noordwesten van het castellumcomplex op. Henk
Donker, technisch assistent van het instituut, heeft de dagelijkse leiding.
Glasbergen komt met enige regelmaat op de opgraving langs. Een student
Klassieke Talen, Jan Kees Haalebos, later hoogleraar Provinciaal-Romeinse
Archeologie in Nijmegen, biedt zich aan om te assisteren bij de opgraving.
De werkomstandigheden zijn lastig, Donker verwenst in zijn dagrapporten
regelmatig de dikke ‘breilaag’ en de bagger die het graven bemoeilijken. In
verband met de natte grond wordt de opgraving vroegtijdig beëindigd. Op de
laatste dag, tijdens het opbreken van de opgraving blijkt dat vondst 100, de
hondenschedel, is verdwenen. Tien minuten voor hij verdween heeft rapporteur de
betreffende kop zelf nog gezien. rapporteert Donker. Na het ondersteboven halen
van de keet en de omgeving was en bleef de kop weg. Rapporteur staat voor de arbeiders in (wat heeft men aan een hondekop, terwijl een complete terra sigillata
schaal wel ingeleverd werd), conclusie: rapporteur staat voor arbeiders in, echter
niet voor het op dit ogenblik aanwezige bezoek. De resultaten van de campagne in
1965 zijn nooit gepubliceerd.
De gemeenteraad besluit een nieuwe straat in het uitbreidingsplan ’t Joght te
vernoemen naar Van Giffen. Samen met nog een paar straten, zoals de
Claudiusdreef en de Dr. A.E. Remouchampsstraat, verwijst de Prof. Dr. A.E.
van Giffenstraat naar de archeologische hoogtepunten uit de Valkenburgse
geschiedenis. Uiteraard is Van Giffen verguld met dit voornemen:
Waar zowel mijn echtgenote als ik zelf zo vele herinneringen hebben aan
Valkenburg, aan zijn bestuur en bewoners, stel ik het besluit van de raad Uwer
gemeente wel op zeer bijzondere prijs. Ik verenig mij derhalve volgaarne met het
vererend besluit, mijn naam op de bewuste wijze aan het voor mij onvergetelijke
Valkenburg te verbinden.
Van Giffen is waarschijnlijk de enige archeoloog die de eer heeft gehad zijn eigen
straatnaambordje te mogen onthullen.
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Van Giffen onthult zijn eigen straatnaambordje op 18 december 1965.

Albert Egges van Giffen (1884-1973) heeft in hoge mate het aanzien van de Nederlandse
archeologie in de eerste helft van de 20ste eeuw bepaald. Zijn betekenis voor de

Tussen 1922 en 1927 onderzoekt A.E. Remouchamps, conservator van het Rijksmuseum van

Romeinse archeologie van Valkenburg is niet te overschatten.

Oudheden (RMO), Romeinse archeologische sporen op de Woerd en in het dorpscentrum
van Valkenburg. Hij is ervan overtuigd op de Woerd - en niet in het dorpscentrum - de

Willem Glasbergen (1923-1979), leerling van Van Giffen, is vanaf 1941 betrokken bij het

overblijfselen van het Romeinse fort te vinden.

archeologische onderzoek in Valkenburg en zal dat tot aan zijn dood blijven.

1967

MCMLXVII

Glasbergen geeft vanaf 19 juni tot 1 december 1967 een vervolg aan de
opgravingen in Valkenburg. Er wordt gegraven op de percelen Broekweg 1214/Kerkweg, die eigendom zijn van de heer W. Oosterlee. De opgraving staat
onder dagelijkse leiding van Frans Rutten, geassisteerd door Ben van Beek en
Haalebos. Het onderzoek betreft de zuidwesthoek van de principia van het
castellum en het westelijke uiteinde van het aan de zuidkant daarnaast gelegen
hemistrigium ✪. Dit alles in een werkput van 15 bij 12 meter: put Ik. De provincie verstrekt een subsidie van 35.000 gulden. Het onderzoek en de resultaten
ervan zijn nooit in detail gepubliceerd.
Een handgeschreven briefje van de inmiddels hoogbejaarde Van Giffen aan het
College van B&W van de gemeente Valkenburg, d.d. 28 juli 1967, luidt:
Uitgenodigd door prof. dr. W. Glasbergen had ik gisteren het grote genoegen de
voortgezette opgravingen in Uw dorp te kunnen bezichtigen. Uw college zal
begrijpen hoeveel vreugde en genoegdoening het mij heeft gegeven na zovele
jaren opnieuw de beide door wijlen de heer Oosterlee in 1914 gegraven putten
in het zuidwestelijke gedeelte van het Romeinse hoofdgebouw, de principia, der
laatste Romeinse vesting, Per. VI, te herkennen en dat deze waardevolle aanvullende opgravingen dankzij Uw medewerking onder de deskundige leiding van
mijn opvolger en toenmalige assistent kunnen worden voortgezet.

ROB te Amersfoort een spoedtelegram arriveert afkomstig van de burgemeester
van Valkenburg:
Aanleg gasbuis Nederlandse Gasunie dwars door vermoedelijk Romeins
castellum op de Woerd stop werkzaamheden in volle gang stop belangrijk
stop
Alhoewel de burgemeester zich hier - klassiek - vergist in de locatie van het
castellum, wordt zijn oproep uiteraard zeer serieus genomen. Glasbergen neemt
de verantwoordelijkheid voor verder ingrijpen en onderzoek op zich, zo laat
prof. dr. W.A. van Es, directeur van de ROB, aan de burgemeester van
Valkenburg weten.
Ook in dit jaar ontkiemen bij het gemeentebestuur de plannen om een expositie
van de Romeinse voorwerpen uit Valkenburg in te richten, en daarbij ‘het scheppen van expositieruimte te doen samengaan met de bouw van de toren bij de
N.H.-Kerk, waarvoor de fundering reeds aanwezig is. Een uit 1948 daterende
bouwtekening doen wij U hierbij toekomen’, aldus het College van B&W in een
brief aan Van Giffen. Deze laatste reageert, zeer begrijpelijk, vol enthousiasme
op deze plannenmakerij.

1969
Vervolgens spreekt Van Giffen zijn leedwezen uit over de staat waarin de reconstructie van de castellummuur in het plaveisel zich bevindt. Een antwoordbriefje
van het College legt uit dat er noodtrottoir ligt vanwege het grote aantal ingrepen
in de bodem. Hij wordt uitgenodigd tezijnertijd het uiteindelijke resultaat te
komen bewonderen.

1968

MCMLXVIII

Dit archeologische jaar lijkt in het teken te staan van een conflict over de kosten
die gemoeid zijn met beschadigingen aan het Dorpsplein, te weten tienduizend
gulden, en de vraag ‘wie gaat dat betalen?’. Het IPP neemt de verantwoordelijkheid op zich, maar een betaling blijft kennelijk uit. Het College dringt er bij
Glasbergen meerdere malen op aan toch de rekening te voldoen.
Tegelijkertijd blijft Van Giffen de gemeente bestoken met zijn handgeschreven
briefjes waarin hij betreurt dat er nog niets is gedaan aan de reconstructie in het
plaveisel. De gemeente Valkenburg moet het even zwaar hebben gehad met dit
lastige duo.
Dat neemt niet weg dat er op 3 september op het IPP te Amsterdam én op de

I.IV de jaren zesig: het glasbergen-tijdperk

MCMLXIX

De gemeente Valkenburg moet een deurwaarder in de arm nemen om
Glasbergen tot betaling van de tienduizend gulden in verband met de beschadiging aan het Dorpshuisplein te dwingen. Na ampel overleg kan de Universiteit
van Amsterdam zich vinden in een schikkingsbedrag van 8.400 gulden.
En zo eindigt weer een roerig decennium van archeologische activiteit.
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1967 - Opgravingsput I-k geprojecteerd op de plattegrond van castellum periode 6.

Maarten de Weerd schrijft Herbert Sarfatij op 1 september 1971

I.V de jaren zeventig tot
het einde van de 20 ste eeuw
In de loop van de jaren zeventig van de 20ste eeuw overlijden binnen

(veldtechnicus ROB), Willy Groenman-van Waateringe (emeritus

zes jaar tijd zowel Van Giffen als Glasbergen. Deze gebeurtenissen

hoogleraar Amsterdam Archeologisch Centrum (AAC), voormalig

hebben uiteraard hun weerslag op het archeologische onderzoek

IPP), Frits Kleinhuis (medewerker provincie Zuid-Holland),

in Valkenburg. Verder zien we in de jaren zeventig en tachtig een

Herbert Sarfatij (voormalig provinciaal archeoloog Provincie Zuid-

groeiende professionalisering in de archeologie optreden, die

Holland/ ROB), Karen Waugh (Vestigia, Archeologie en cultuur-

vergezeld gaat met een steeds sterkere commercialisering en

historie BV), Maarten de Weerd (voormalig wetenschappelijk mede-

verzakelijking van de archeologie vanaf de jaren negentig. Ook

werker AAC/IPP) en Simon Wynia (voormalig wetenschappelijk

deze ontwikkelingen hebben hun gevolgen op het onderzoek van

medewerker Vrije Universiteit -VU- Amsterdam).

Romeins Valkenburg.
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De voornaamste opgravingscampagnes in deze jaren zijn De Woerd 1972, castellum - 1980, Marktveld/De Woerd - 1985-1988
en Veldzicht - 1994/1997. Het is - anders dan voor de vroegere

MCMLXXI

perioden - lastig om deze recente opgravingsgeschiedenis van

1971

Valkenburg met dezelfde afstandelijkheid en nieuwsgierigheid te

Glasbergen in een zogenaamd verkenningsrapport d.d. 31.08.1971:
Te Valkenburg Z.H. een bezoek gebracht aan het gemeentehuis. Met burgemeester N. van ’t Wout de nieuwste plannen met het oog op wijzigingen in de
bebouwing van het dorpscentrum op hun archaeologische implicaties bezien:
(1) Het deels amoveren van het winkelpand C. Meurs - met het oog op verbreding
van de Kastelweg - zou de mogelijkheid scheppen o.a. een niet onbelangrijk deel
van de plattegrond van het valetudinarium ✪ van castellumI te onderzoeken.
Het woonhuis achter de winkel is reeds enige tijd niet meer als woonhuis in
gebruik.
(2) Verbouwing van de voormalige lagere school tot onderdeel van het gemeentehuis zou misschien de mogelijkheid scheppen enkele belangrijke aanvullende
puncties te verrichten.

beschrijven. Veel van de personen die hierin een rol speelden en
spelen zijn (gelukkig) nog in leven, zelfs nog professioneel actief
in de archeologie. Een voordeel van het relatief recente karakter
van deze geschiedenis is tegelijkertijd dat de archeologen die iets
met Valkenburg te maken hebben gehad, daarover zelf nog kunnen
vertellen. Wij hebben de kans gehad om gesprekken te voeren met
Epko Bult (tegenwoordig stadsarcheoloog van Delft), Klaas Greving

I.V de jaren zeventig tot het einde van de 20 e eeuw
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1979 - Mevrouw Glasbergen-Duyvis schrijft gemeentebestuur.

Herziene plattegrond van het castellum. Na de onderzoekingen van 1980 werd duidelijk
dat er een nieuwe gebruiksfase van het fort moest worden toegevoegd. In de 4de eeuw
stonden klaarblijkelijk het hoofdgebouw en drie gebouwen voor graanopslag nog
overeind binnen de vestingmuren.

(3) Het ligt niet meer in de bedoeling het huidige kleine gemeentehuis te
amoveren.
Voorts zet de ROB de procedure voor bescherming van enkele percelen op de
dorpsheuvel in gang.

1972

MCMLXXII

Toenmalig provinciaal archeoloog van Zuid-Holland, Herbert Sarfatij, krijgt
op tamelijk onverwachte wijze de leiding over de opgravingscampagne op
Valkenburg-de Woerd:
De directe aanleiding voor de opgraving op de Woerd? Ik was gevraagd om een
verhaaltje te houden bij een bijeenkomst van de provinciale waterstaat; bij zo’n
gemeenschappelijke lunch hadden ze wel vaker een inleider. En zo kwam ik daar,
ik denk dat ik iets over de Romeinse tijd heb verteld en het werk van een provinciaal archeoloog. Eén aanwezige zegt: ‘ja, in Valkenburg zijn wij ook bezig,
daar is een hoogte en die zijn we aan het afgraven. Het zal wel niets zijn, maar
misschien bent u geïnteresseerd.’
We kwamen daar aan, het was vreselijk slecht weer en we stapten uit om te kijken
en struikelden werkelijk over de terra sigillata. We hebben daar even rondgelopen maar het was meteen duidelijk: we zaten midden in een grote Romeinse
site. De plek kenden we wel, daar was al over getheoretiseerd - kort na de oorlog
heeft Brunsting daar een onderzoekje gedaan, dus het lagenpakket was daar
bekend.
In 1968 was daar ook een gasleiding aangelegd - daar was het IPP bij betrokken.
Dus toen het duidelijk werd dat het om dat terrein ging, gingen alle alarmbellen
rinkelen. We hebben een crisisberaad belegd: ‘wie gaat het doen, er is geen geld,
de aannemer...’.
Er moest van archeologische zijde, van de archeologen van de ROB en het IPP,
een voorstel komen, een wens, een plan. Van Es en Glasbergen hebben toen overlegd. Het IPP ging het niet doen, het was zo’n enorme onderneming. En toen
was het een zaak voor ons.De Weerd - op dat moment medewerker van het Amsterdamse IPP - rapporteert
over zijn eerste bezoekje aan de site met Sarfatij op 4 april 1972:
Op 13.03.72 had H.S. telefonisch M.D.d.W. meegedeeld dat ‘op de Woerd door
Provinciale Waterstaat een herverkavelingetje werd uitgevoerd, i.c. bermslootverbetering’. (...) Na het vaststellen van een datum voor een gemeenschappelijk
bezoek (tijdens Jubileumcongres R.O.B. te Amersfoort op 28.03.72) eerst heden
naar Valkenburg, aangezien het een routineverkenning beloofde te worden en
niet - zoals later bleek - een calamiteit voor de wetenschap.

I.V de jaren zeventig tot het einde van de 20 e eeuw

Sarfatij en Tom Bloemers (later hoogleraar archeologie aan het IPP), beiden
verbonden aan de ROB, geven vervolgens het startsein voor een groot archeologisch onderzoek op de Woerd in het toekomstige tuindersgebied dat op een
kilometer ten zuidoosten van het dorp ligt. Men verwacht op deze plek een
grote burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd, de zogenaamde vicus ✪.
De archeologen graven onder hoge tijdsdruk twee hectares op het hoger gelegen
terrein ten westen van de huidige N206 op. De tuinders moeten worden uitgekocht en ontvangen een schadevergoeding voor de misgelopen oogsten.
De vroegste sporen op de Woerd dateren uit het midden van de 1ste eeuw na
Christus; dat is de oudste, als een dijk aangelegde, Romeinse weg. Verder worden
er graanpakhuizen en kades gevonden en men meent zelfs de werf van een havencomplex te herkennen. Uit een latere, 2de eeuwse fase stammen langwerpige
huizen. De Romeinse bewoning verdwijnt van de Woerd rond 230 na Christus.
Het terrein is ook in de Vroege Middeleeuwen bewoond geweest.
Wouter Vos, die in 1996-1997 zelf heeft gegraven op Veldzicht verklaart:
Valkenburg-de Woerd is de best bekende militaire vicus die we hebben in Nederland. Hij wordt altijd weer van stal gehaald als er ergens anders in Nederland
langs de limes moet worden opgegraven. Ik heb de tekeningen zelf altijd in de
opgravingskeet hangen. Als je goed kijkt zie je tientallen huisplattegronden er
doorheen schemeren.
De opgraving op de Woerd was grootschalig - en de hoeveelheid vondsten was
navenant.
Van Giffen, hij was toen 88, is toen nog in het veld geweest. Hij was naar
Amersfoort gekomen met de trein en toen hebben we hem opgehaald. We zaten in
de keet en toen zei hij: ‘mijnheer, ik ben blij dat ik dit onderzoek niet hoef uit te
werken’. vertelt Sarfatij.
Sarfatij en Bloemers doen na afloop van de opgraving een poging om de grote
massa gegevens van de Woerd uit te werken - dat moest allemaal in de avonduren
gebeuren. Het is bij één wetenschappelijke publicatie over de gestempelde terra
sigillata van Valkenburg-de Woerd gebleven.

1973

MCMLXXIII

Professor A.E. Van Giffen overlijdt op 31 mei 1973 op 89-jarige leeftijd.
De heer Lunsingh Scheurleer stelt voor de Stichting ‘Rijnvesting Praetorium
Agrippinae’, in 1958 opgericht maar al jaren slapend, op te heffen.
Burgemeester van ’t Wout ziet nog wel bestaansgrond voor de Stichting.
Enkele ingezetenen dezer gemeente willen immers trachten tot de inrichting van
een museum te dezer plaatse te komen.
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Opgravingsput VII uit 1980

1980 - Gebouwen die de opgraving in 1980 begrensden.

1974

MCMLXXIV

Er vindt een bespreking plaats over een mogelijke opgraving op het parkeerterrein
nabij het raadhuis. De dienst Gemeentewerken heeft hiertegen talrijke bezwaren.
In november geeft het College van B&W uiteindelijk toestemming voor het graven van een sleuf onder de woningen Lange Commandeurstraat 13 en 15.

castellum. In een andere werkput treffen zij de Romeinse grachtengordel van
het castellum aan van met name periode 6. De korte campagne vindt plaats van
4 september tot 13 oktober 1978.

1979
1975

MCMLXXV

Jan Thijssen (tegenwoordig stadsarcheoloog van de gemeente Nijmegen) en
Maarten de Weerd graven van 21 mei tot 27 augustus 1975 vanuit het
Amsterdamse IPP een terrein op ten zuiden van de Lange Commandeurstraat.
Naar verwachting zouden hier zes of zeven grachtengordels van elk drie grachten
liggen, aan de zuidkant van het castellum.
Nog steeds voelen sommige Valkenburgers de behoefte om de Stichting
Rijnvesting Praetorium Agrippinae nieuw leven in te blazen en een nieuwe
tentoonstelling of een oudheidkamer in te richten.
De ROB voert een zogenaamde veldkartering uit in het gebied vanaf de Woerd
tot aan het centrum van het dorp. Vastgesteld wordt dat ruwweg de hele strook
tussen de Achterweg en de Voorschoterweg vanaf de Zonneveldslaan tot in het
dorpscentrum in de Romeinse tijd in gebruik is geweest.

1976

MCMLXXVI

Een doorstart voor de Stichting Rijnvesting Praetorium Agrippinae komt er
niet. Toch bestaat er bij verschillende inwoners de wens meer aandacht te besteden
aan de rijke historie dezer gemeente. aldus de burgemeester. Daarom wordt besloten tot oprichting van een nieuwe vereniging: Oud Valkenburg. Op 21 januari
1976 is de eerste bijeenkomst van deze jonge vereniging.

1978

MCMLXXIX

Agendapunt 5 van de Valkenburgse gemeenteraadsvergadering op 23 april luidt:
Als het saneringsplan gerealiseerd is zal er in het centrum van de bebouwde
kom een dorpsplein ontstaan. Dat betekent, dat in feite daardoor de Korte
Commandeurstraat, een gedeelte van de Lange Commandeurstraat en de
Castelweg komen te vervallen. Wij vinden het wenselijk om het plein een passende
naam te geven. Gelet op het feit dat de Castelweg zal verdwijnen komt het ons
dan juist voor dit toekomstige plein de naam ‘CASTELLUMPLEIN’ te geven.
Op deze wijze blijft in de straatnamen bewaard het feit dat de Romeinen een
aantal castella hebben gebouwd in deze gemeente.’
Glasbergen overlijdt op 1 april - hij wordt 56 jaar. Later dat jaar besluit het
gemeentebestuur van Valkenburg een straat naar hem te vernoemen. Zijn weduwe
E. Glasbergen-Duyvis laat per brief, d.d. 18 juni 1979, weten dat zij zelf en de
kinderen het een grote eer vinden dat Burgemeester en Wethouders van
Valkenburg een van de straten in de nieuwbouw de naam van haar echtgenoot
wil geven.
Ook in 1979 vecht het gemeentebestuur van Valkenburg de plaatsing op de
monumentenlijst aan van een aantal percelen dat deel uitmaakt van het monument
terrein waarin overblijfselen van een militaire versterking uit de Romeinse tijd, een
zgn castellum. Burgemeester en Wethouders van Valkenburg tekenen daartoe
beroep aan tegen de beschikking van de staatssecretaris. Zij doen dat omdat
in hun ogen dit voor de gemeente Valkenburg een belangrijke belemmering kan
betekenen bij de uitvoering van het saneringsplan. (...) Aangezien wij het voornemen hebben op de percelen, nrs. 1691 en 1799 een plein aan te leggen, zou deze
plaatsing [op de monumentenlijst] onze belangen kunnen schaden. Zo schrijven
zij in een brief aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State d.d. 28 november 1979.

MCMLXXVIII

De Weerd voert met Ab Waasdorp (tegenwoordig werkzaam als archeoloog
bij de gemeente Den Haag) een kleinschalig onderzoek in het centrum van het
dorp uit. Het onderzoek sluit aan op Van Giffens werkput IX uit 1948 en is een
vervolg op het onderzoek van 1975 aan de zuidzijde van de Lange Commandeurstraat.
Eén van de werkputten geeft zicht op de ruimte tussen twee barakken van het
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1980

MCMLXXX

Het beroep van het gemeentebestuur tegen plaatsing op de monumentlijst heeft
nauwelijks kans van slagen, zo weet het Statenlid Flohil de gemeente informeel
te melden: De kans is groter dat de Raad van State getroffen wordt door een
meteoriet, dan dat Valkenburg niet geplaatst wordt op die lijst.
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Opgravingen op het Marktveld (1985-1988) onder de rook van het militaire vliegveld

Pers, publiek en hoogwaardigheidsbekleders komen af op de Open Dag op het

Valkenburg

Marktveld, waarbij opgravingsleider Bult (met oranje dasje) uitleg geeft bij de
sporen van het grafveld.

In 1980 vindt weer een opgraving vanuit het Amsterdamse IPP plaats. Deze
campagne zal de allerlaatste opgraving van het IPP in Valkenburg zijn. Professor
Willy Groenman-van Waateringe (emeritus hoogleraar IPP): Als Glasbergen nog
had geleefd, dan was dat natuurlijk wel anders geweest.
De opgravingscampagne staat onder leiding van Groenman-van Waateringe.
Een verzoek van de firma Stijn d.d. 31 augustus 1979 aan het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, voor ontheffing van de
monumentenwet in verband met uitbreiding van het bedrijfspand Hoofdstraat
8 te Valkenburg ZH, vormde de aanleiding tot de 17e opgravingscampagne van
23.9-28.11.1980 betreffende de Romeinse overblijfselen in de dorpsheuvel te
Valkenburg ZH.
zo beschrijft zij in 1988 de aanleiding van de opgraving. Het is één van de zeldzame naoorlogse Valkenburgse onderzoeken die zijn gepubliceerd en daarmee
goed toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.
De opgraving van 1980 is beperkt van omvang en omvat slechts één werkput,
put VI l, gelegen op de oosthoek van de kruising Broekweg/Korte Commandeurstraat. Ze is vooral van belang omdat er veel nieuwe informatie over het
castellum naar boven komt. De werkput is gelegen in het rechterdeel van de
praetentura van het legerkamp, tussen het praetorium (commandantswoning)
uit periode 1/1a en de wal van het legerkamp. Het bestaan van een 4de-eeuwse
periode 7 van het castellum wordt definitief bevestigd.
De opgravingscampagne wordt gehinderd door grote wateroverlast ondanks de
overkapping die al in een vroeg stadium over de gehele werkput is aangebracht.
In plaats van de mooie, droge werkvlakken van Van Giffen, lijkt de opgravingsput meer op een modderbad. Wat is het geval? De dorpsheuvel had hier, tot de
komst van Van Giffen, tweeduizend jaar ongestoord gelegen. Naarmate er in de
loop van de jaren meer van de dorpsheuvel was opgegraven en de oorspronkelijk
vaste bodem was omgezet in lossere grond, was de zuigkracht voor grondwater
en hemelwater sterk toegenomen. De heuvel, ooit zo mooi compact, was volkomen poreus geworden. De losse grond fungeerde als een spons. De fraaie droge
vlakken van Van Giffen uit de veertiger jaren - ook op de diepere niveaus behoorden voorgoed tot het verleden.

1981

MCMLXXXI

Het gemeentebestuur laat in het plaveisel van het Castellumplein de contouren
van een zijde van een poortgebouw door middel van een verhoging in het straatwerk aanbrengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tufstenen blokken
die de Romeinen hadden gebruikt in het castellum en die men in de opgraving
gevonden heeft.

I.V de jaren zeventig tot het einde van de 20 e eeuw

1985

MCMLXXXV

Medio jaren tachtig wordt er weer gegraven in Valkenburg. En hoe! De aanleg
van de provinciale weg, de S4, de latere N206 tussen Leiden en Katwijk, maakt
vanaf 1985 grootschalige opgravingen op het Marktveld noodzakelijk. Drie
instituten werken samen: de ROB, het IPP en het anatomisch-embryologische
laboratorium in Leiden. De provincie Zuid-Holland is uiteraard direct betrokkene bij het onderzoek. Er wordt besloten tot de oprichting van een stichting, de
Stichting Onderzoek Romeinse Bewoning Valkenburg.
Het beoogde tracé van de weg ligt ten oosten van het vliegveld, precies tussen
het castellum in het dorpscentrum en de nederzetting op de Woerd. De ROB
graaft voorafgaand aan de aanleg van de provinciale weg gedurende vier jaar een
strook van ongeveer honderdvijftig meter bij vijf kilometer af. Op 8 mei 1985
geven de gedeputeerden Günther en Janssen het startsein voor de campagne. De
archeoloog Epko Bult krijgt de dagelijkse leiding over de campagnes.
Op 5 december 1984, met Sinterklaas dus, konden wij twintig archeologen
uitzoeken. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau was er een miljoen gulden over
voor het scheppen van banen voor langdurig werklozen, de zogenaamde terugploegregeling. Via de provincie kwamen we daarmee in contact. Op 5 december
gingen we naar Leiden en hebben we de hele dag mensen geselecteerd.
Er waren ook archeologen die zich speciaal hadden aangemeld bij het arbeidsbureau. Wij hadden een rondje gebeld langs universiteiten en zelf mensen aangedragen. Zo hebben we een ploeg van twintig man samengesteld. Ze kwamen
niet allemaal opdagen want eentje zat er in de bak. De ROB heeft toen een brief
geschreven om die jongen vrij te krijgen. Hij is wel vrijgekomen, maar nooit
komen opdagen.
Schoolverlaters, MBO-ers, alles zat er bij. Die maakten we assistenten van de
specialisten. Voor 15 december moesten al die mensen in dienst zijn anders zou
de regeling komen te vervallen. Maar de opgraving was gepland in april.
Maandenlang hebben we mensen in dienst gehad die we nog niet kwijt konden
in het veld. Die zaten overal in opleiding en deden voorbereidend werk, deden
graafervaring op, maar knapten ook de keten op in Amsterdam.
Men verwacht op het Marktveld in de eerste plaats het Romeinse grafveld te
vinden. Het onderzoek is er voornamelijk op gericht om deze begraafplaats met
moderne onderzoeksmethoden en vraagstellingen op te graven. Verder houdt
men rekening met de resten van de vicus zoals we die kennen van de Woerd
1972. Vóór aanvang van de opgravingen op het Marktveld neemt men aan
dat de bewoning op de Woerd - gelegen op ongeveer een kilometer van het
castellum - een afzonderlijke nederzetting vormde.
Het onderzoek maakt al snel duidelijk dat de nederzetting op de Woerd
onderdeel is van hetzelfde lange nederzettingslint waarvan Marktveld ook deel
uitmaakt. Verder stuiten de archeologen op delen van de Romeinse weg, stukken
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opgraven
Bij aanvang van een hedendaags archeologisch onderzoek wordt eerst
een hoofdmeetsysteem uitgezet en een plan gemaakt voor de aanleg van
de werkputten. De eerste grondwerkzaamheden bestaan uit het machinaal
verwijderen van de bovengrond, de recente bouwvoor. Het op die wijze
ontstane niveau wordt het eerste opgravingsvlak genoemd. Dit vlak
wordt vervolgens ‘opgeschoond’ of geschaafd, door dunne horizontale
plakjes weg te scheppen, met als doel kleurverschillen in de grond
duidelijk zichtbaar te maken. Het schaven van een vlak wordt sinds
ongeveer 1985 gedaan door een zogenaamde schaafbak. Dit is een
soort scheermes of kaasschaaf die aan de bak van de hydraulische kraan
is bevestigd en onafhankelijk van de graafbak kan worden bediend.
De verkleuringen die na het schaven zichtbaar zijn geworden, worden
aangekrast om de verschillende grondsporen goed uit elkaar te houden.
De tekenaar zet daarna meetpunten in de werkput en de sporen worden
op tekening gezet, waarbij elk grondspoor een eigen spoornummer
krijgt. Daarna wordt het vlak onderzocht met de metaaldetector op
metalen voorwerpen.
Wanneer alle sporen op tekening staan kan het vlak worden ‘afgewerkt’.
Dit betekent dat de sporen worden ‘gecoupeerd’ - een doorsnede
gemaakt - , verder uitgegraven, onderzocht op vondstmateriaal en
eventueel bemonsterd. Tussentijds wordt met behulp van een waterpasinstrument de hoogte van het opgravingsvlak ten opzichte van NAP
(Normaal Amsterdams Peil) gemeten.
Daarna verdiept de machine de werkput met 15-20 cm en begint het
werk van voor af aan, net zo lang totdat de ongestoorde natuurlijke
bodemlagen zijn bereikt. Als de laatste - en diepste - sporen zijn
gedocumenteerd resteren nog de wanden of profielen van de werkput.
Omdat ze belangrijke informatie geven over de verticale opbouw en
gelaagdheid van de bodem worden ook deze geschaafd en getekend.
Ten slotte draait de graafmachine de werkput dicht met stortgrond en
wordt een nieuwe werkput geopend.
Het spreekt voor zich dat vroeger andere opgravingsmethoden werden
gebruikt en dat ook binnen de archeologie allerlei technische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo bestond in de tijd van Van Giffen de
metaaldetector nog niet en werden werkputten niet met een graafmachine
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maar handmatig door arbeiders aangelegd, verdiept en afgewerkt.

De schaafbak

oevers van Rijnarmen, een eventuele brug of dam in de rivier en een mogelijke
haven. Ook ontdekken ze een wachttoren, enkele graanschuren, een zogenaamd
minicastellum, en mogelijk een tempeltje.
Frits Kleinhuis, tegenwoordig werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, zat ook
op de opgraving:
Ik was toen een beetje tot fotograaf van de opgraving gebombardeerd. Dus ik
wandelde nog al eens heen en weer met die camera. Ja, en dan leer je gewoon heel
veel kennen, en toen heb ik toch een beetje mijn hart verpand aan Valkenburg.
Temeer omdat het zo’n mooi complex was. Geestdriftig somt Kleinhuis op: met
én een Romeinse weg met een splitsing erin, én een grafveld, een inheemsRomeinse nederzetting, een middeleeuwse nederzetting, een wachttoren, een
minicastellumpje en horrea ✪, zó compleet.
En ook de sfeer op de opgraving … die was zo ontzettend goed. Het was een grote
groep en we hebben nog een aantal jaren erna reünies gehad. Iedereen van mijn
generatie heeft ooit wel iets met Valkenburg te maken gehad. En ook die generatie daaronder die daar als student hebben gezeten: die hele lichting.
De computer doet zijn intrede. Dat is voelbaar in de archeologische wereld en
ook op de opgraving op het Marktveld. Bij het verzamelen en ordenen van de
Marktveld-gegevens maken de archeologen voor het eerst systematisch gebruik
van de computer. Een groot positivisme en optimisme over de fantastische
mogelijkheden die de computer lijkt te gaan bieden - maar ook wel een realistisch
inzicht in de nadelen - stijgen op uit een nota over automatisering op de
opgraving. Het gevolg is: dozen vol computeruitdraaien in de kelders van de
Rijksdienst met gegevens waar tot nu toe weinig mee is gebeurd.
Een discussienota van het IPP d.d. maart 1986 schetst overigens een vergelijkbaar beeld van de stand van zaken van het Provinciaal Romeinse onderzoek aan
dit Amsterdamse instituut. De nota zet de onuitgewerkte of nog niet helemaal
afgewerkte opgravingen op een rijtje:
Valkenburg Z.H. is een molensteen om de nek van de vakgroep: weliswaar zijn er
steeds vele kristallen uitgepeuterd, doch de steen is zwaar genoeg om nog jaren
lang de ruwe gegevensbestanden te vermalen tot zuiver publicistisch graan van
grote voedingswaarde.

1986

MCMLXXXVI

De opgraving op het Marktveld krijgt in 1986 een vervolg en tevens komen er
proefsleuven op De Woerd.

I.V de jaren zeventig tot het einde van de 20 e eeuw

1987-1988

MCMLXXXVII-MCMLXXXVIII

De opgravingen op De Woerd krijgen wederom een vervolg. Bult in Mare, het
weekblad van de Leidse Universiteit: Als het werk hier afgelopen is, kunnen er twee
dingen gebeuren. Of ik kan met behoud van uitkering de onderzoeksresultaten
gaan uitwerken voor een promotie of er komt weer een andere noodopgraving.
Uiteindelijk, vertelt Bult later desgevraagd, kon zijn reeks korte contracten niet
verlengd worden en vertrekt hij na het Marktveld-project naar Delft om daar
stadsarcheoloog te worden.
De enorme hoeveelheid resultaten van de opgraving Marktveld wordt in de loop
van de jaren gebundeld in drie publieksboekjes en één grote publicatie vanuit
de ROB. Die laatste zou de eerste aanzet gaan vormen tot een reeks van wetenschappelijke publicaties over Valkenburg-Marktveld en de Woerd. Maar zover
is het helaas nooit gekomen. Het onderzoek van het Marktveld (en de Woerd!)
heeft nooit een echt vervolg gekregen. Er liggen nog bergen onuitgewerkt
materiaal en interessante gegevens te wachten op uitwerking in de kelders van
de ROB.

1989

MCMLXXXIX

Frits Kleinhuis (provincie Zuid-Holland) is vanaf 1989 regelmatig in Valkenburg
te vinden.
Ja, in 1989 toen begon de gemeente Valkenburg met de vernieuwing van het
rioolstelsel in het oude gedeelte van het dorp en dat vonden we toch wel zo belangrijk dat dat begeleid moest worden en dat wilde ik uiteraard graag zelf doen.
Ik ben daar uiteindelijk vier jaar achter elkaar met die rioolbegeleiding bezig
geweest. En dat is werken onder heel bizarre omstandigheden. Ja, in je eentje,
dus je moet alles heel snel doen, er is ook geen sprake van een opgraving, het is
alleen maar waarnemen en daar waar je kunt snel schetsmatig eventjes wat
lagen tekenen. En tekenvel op de rioolbuis leggen en daarop tekenen, foto’s maken.
Ook de resultaten van deze kleine noodonderzoeken zijn nooit uitgewerkt.
Later - in de jaren negentig - volgt nog zo’n begeleidingsperiode door Kleinhuis:
Ik heb ook begravingen aangetroffen, aan de noordkant van het castellum.
Dat was weer later: tijdens een vernieuwingscampagne van de riolering in
Valkenburg in de jaren negentig. Toen had ik al een aantal jaren niet in
Valkenburg gezeten. Ik kreeg een telefoontje van een van de werknemers van de
firma Oranjewoud die de riolering aanlegde: ‘ik heb hier iets gevonden, volgens
mij is het een urn’, daar had ie het over. Toen ben ik gekomen en tja, dat was
gelijk bingo. Of er nog iets te zien was in het vlak? Ik heb in ieder geval een
inhumatie ✪ gezien, op 1.80 meter onder straatniveau, dus dat is fors diep.
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1994 - De locatie van de opgravingsputten op Veldzicht
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Daarvan heb ik de onderbenen meegenomen en de rest, driekwart van het skelet,
zit er nog in.
De crematies zijn onderzocht. Er zat een individu in die urn, 2de eeuw,
Niederbieber ✪ 89-type. Er waren een heel aantal crematiebegravingen, maar
wel sterk verspoeld. Ja, behoorlijk veel aardewerk en verspreide crematieresten.
Ik denk dat er in totaal een vijf-, zestal menselijke crematies zijn geweest waarvan er twee, drie in een aardewerk container hebben gezeten en een paar in een
doek ofzo: het was meer een kluit crematieresten bij elkaar, uitgespoeld, met een
duidelijke kern. Het omhulsel was verdwenen. Dit is allemaal op een paar
honderd meter van het castellum - op de hoek van de Van Giffenstraat….
Bij het begeleiden van die rioleringvernieuwing moest je trouwens wel snel zijn.
De rioolbuis lag dan open en kwam uit in de put. Als je aandachtig luisterde,
dan kon je horen dat mensen hun wc doorspoelden en dan moest je maken dat je
uit die put kwam….

1992

MCMXCII

Naar aanleiding van de opgravingsresultaten van het Marktveld wordt een
reconstructie uitgevoerd van de Romeinse weg. Het Romeinse tracé is zo aangelegd dat het feitelijk doorsneden wordt door de inmiddels bestaande N206.
Daardoor is de Romeinse weg ook in doorsnede (profiel) goed herkenbaar. De
houten wegpalen met het opgaande houtwerk, het wegdek en het dijklichaam
inclusief de taluds met taludpalen zijn zowel in profiel als over een lengte van ca
25 meter zichtbaar gemaakt in moderne bouwmaterialen. Betonnen cipressen
flankeren de route en moeten de aandacht van de passant trekken. Even verderop staan ook nog een replica van een Romeinse mijlpaal en een zogenaamde
Archeokubus. Dit is een zeszijdig informatieobject van 60 x 60 x 60 cm dat met
kunststof lagers verbonden is aan een roestvast stalen frame en op een betonnen
voet staat. Door handmatig draaien zijn telkens twee informatievlakken leesbaar.
Daarop is allerlei archeologische informatie over Valkenburg te lezen. Het
kunstige object is onderhoudsvrij, ongevoelig voor vandalen en ontworpen
door Archeoplan Cultuurbehoud uit Delft.

1994-1997

MCMXCIV-MCMXCVII

Op de plek die Veldzicht heet - even ten zuiden van het centrum van Valkenburg neemt de ROB vanaf 1994 de schop weer op. Het onderzoek wordt noodzakelijk
omdat de gemeente op deze plek nieuwbouw heeft gepland. In 1994 wordt er
een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De uiteindelijke opgraving vindt
plaats tussen september 1996 en juni 1997.
Het opgravingsteam in Valkenburg-Veldzicht bestaat, naast Klaas Greving die al
bij de opgraving op de Woerd in 1972 betrokken was geweest, uit Wouter Vos en
Joris Lanzing. Zij maken deel uit van een jonge generatie archeologen die actief
zijn op het gebied van de Romeinse archeologie. Tegelijk met de Veldzichtopgraving lopen andere onderzoeken naar Romeinse resten langs de limes in
Leiden-Roomburg, Katwijk-Zanderij en Bunnik-Vechten. Dit maakt het voor
de betrokken archeologen extra interessant: ze kunnen hun resultaten aan elkaar
voorleggen en onderling vergelijken.
Het opgegraven terrein op Veldzicht is 1 hectare groot en ligt tussen de provinciale weg N206 en de Hoofdstraat, zo’n 250 meter ten zuiden van de dorpskern
van Valkenburg en het castellum. Centraal in het Veldzicht-gebied ligt de
Achterweg. Aan weerszijden van de Achterweg liggen de zes terreintjes die in
deze campagne worden onderzocht. Verder naar het zuiden liggen dan weer de
terreinen van de opgravingen Valkenburg-Marktveld en Valkenburg-de Woerd.
De belangrijkste vondst op Veldzicht is de Romeinse weg (twee fasen) en een
beschoeide dam over een restgeul van de Rijn. Ten westen van de Romeinse weg
- in het laaggelegen komgebied - worden geen archeologische resten teruggevonden. Ten oosten van het wegtracé wel: de plattegronden van enkele 2de
eeuwse huizen, een waterput, enkele graven en beschoeiingen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de RAM-serie van de Rijksdienst, de Rapportage
Archeologische Monumentenzorg.

1996

MCMXCVI

Het archeologische adviesbureau RAAP onderzoekt drie terreinen aan de
zuidelijke rand van het Valkenburgse Meer. Er wordt handgevormd inheems
en geïmporteerd Romeins aardewerk gevonden.

1999

MCMXCIX

Het Archeologisch Diensten Centrum onderzoekt door middel van een proefsleuf een deel van het vliegveld Valkenburg. Op de geplande locatie zal een veldhospitaal worden gebouwd. Er worden slechts ploegsporen uit de 17de of 18de
eeuw gevonden en Romeinse vondsten zijn niet gedaan.

I.V de jaren zeventig tot het einde van de 20 e eeuw
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2004 - Onderzoeksgebied ’t Duyfrak, Tjalmastrook en Voorschoterweg II
- inventariserend archeologisch onderzoek door RAAP uit Amsterdam

2000

MM

Bij de opening van de nieuwe kerktoren van de N.H.-kerk wordt de permanente
expositie over de Romeinse archeologie van Valkenburg eindelijk gerealiseerd.

2004

MMIV

RAAP voert een inventariserend onderzoek uit in drie plangebieden: ’t Duyfrak,
Tjalmastrook en Voorschoterweg II. Deze gebieden zullen mogelijk gebruikt
gaan worden voor de bouw van nieuwe woningen. In het plangebied Voorschoterweg vindt RAAP aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse periode.

2005

MCMLXXXVI

Hoe is het nu in 2005 - ruim negentig jaar na de eerste interventie van
Van Giffen - met archeologisch Valkenburg gesteld? Zolang gemeentelijke
ontwikkeling, nieuwbouw en sanering aan de orde van de dag zijn, blijft de
kans op nieuwe opgravingen in Valkenburg bestaan. Ondertussen liggen de
Nederlandse magazijnen vol met materiaal afkomstig van tientallen Valkenburgse
opgravingen uit het verleden. Maar we zien ook positieve ontwikkelingen.
Amsterdamse studenten zijn druk bezig met het aardewerkmateriaal uit
Valkenburg. En er is een website ontwikkeld: www.pragris.nl.
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DEEL II

II

de romeinen
in valkenburg

II.I het begin
Dit deel van het boek gaat over de manier waarop verschillende
Nederlandse archeologen in de loop van de 20ste eeuw langzaam
maar zeker de Romeinse geschiedenis van Valkenburg ontrafelden. Van Giffen ontdekte het castellum. Andere archeologen
ontdekten de burgerlijke nederzetting, een grafveld, een
haventje en een militaire weg. We zullen lezen over de eerste
ontdekking van Romeinse resten, de eerste echte opgravingen
in het dorpscentrum en de latere onderzoekingen buiten het
dorp. Midden in het dorp, maar ook op de Woerd, het Marktveld
en op Veldzicht werkten archeologen gestaag door aan de onthulling van het Romeinse verleden.
In dit tweede deel van het boek over Romeins Valkenburg gaan
we ons verdiepen in de aard van die Romeinse resten. Welke
vondsten deden de archeologen en welk verhaal vertellen die
resten ons over de Romeinse tijd? We gaan dieper in op het
Romeinse castellum van Valkenburg dat zo uitzonderlijk goed is
onderzocht en gedocumenteerd. We proberen een verband te
leggen tussen de bewoners van het militaire fort enerzijds en de
mensen buiten het fort met al hun eigen activiteiten anderzijds.
Kortom, dit deel gaat over die kleine, compacte gemeenschap
van enkele honderden mensen - militairen, burgers, boeren en
handelaren - die hier tweeduizend jaar geleden op een beperkt
aantal vierkante kilometers samenleefden, -woonden en
-werkten. Maar we beginnen met de tijd dat er nog helemaal
geen Romeinen waren in Valkenburg en het Valkenburgse
landschap er nog vredig en ongestoord bij lag.

het valkenburgse landschap
Inleiding
Valkenburg (Praetorium Agrippinae) is gelegen op de zuidelijke oever van de Oude Rijn. Ongeveer vier kilometer
verderop, bij het huidige Katwijk (Lugdunum), mondt
deze rivier uit in de Noordzee. Het landschap rond
Valkenburg zag er in prehistorische en Romeinse tijden
heel anders uit dan nu. De rivier en de zee hadden een
voortdurende invloed op deze omgeving en speelden een
belangrijke rol bij de vorming van het landschap en de
manier waarop men in Valkenburg leefde en werkte.
Een paar opvallende elementen bepaalden de omgeving
van Valkenburg. Langs de kust lag een rij zandruggen
parallel achter elkaar, de zogenaamde strandwallen. Die
waren al rond 3000 voor Christus ontstaan. Op die strandwallen lag het zwak golvende landschap van de Oude
Duinen. Onze (Jonge) Duinen, die veel hoger zijn dan de
Oude Duinen, dateren van latere tijd, namelijk uit de
Middeleeuwen. Achter de kust strekte zich een brede
strook van tientallen kilometers veen uit. En veel verder
naar het oosten lagen de hoger gelegen, zogenaamde
Pleistocene ✪ zandgronden.
Verschillende rivieren stroomden door dit landschap
om uiteindelijk uit te monden in de Noordzee. Waar die
rivieren in zee uitkwamen, bestonden grote gapingen in
de strandwallenkust. Dat was het geval bij de monding
van de Schelde (ten noorden van Walcheren), de monding
van de Maas en de Waal (ten zuiden van Den Haag) en
ook bij de monding van de Oude Rijn. Al vanaf 2400 voor
Christus had de Oude Rijn een belangrijke afwateringsfunctie. In de Romeinse tijd volgde de hoofdstroom van
de Rijn de bedding van de huidige Nederrijn, Kromme
Rijn en Oude Rijn.
De bewoningsmogelijkheden in dit lage, natte kustgebied
waren beperkt. Alleen op de relatief hogere delen in het
land konden mensen wonen. De inheemse stam die dit
gebied bewoonde, was de stam van de Cananefaten.

Hun woonplaatsen lagen onder meer op de oeverwallen
van de Rijn, de duin- en strandwallengordel, de hoger
opgeslibde zeeklei-afzettingen en op een paar beter ontwaterde delen van het veenmoeras. De wegen over land
volgden zoveel mogelijk de hoge delen, maar de talloze
waterwegen waren voor transport minstens even
belangrijk. De aaneengesloten delen van het veenmoeras
ten noorden van de Oude Rijn vormden een natuurlijke,
veilige buffer tegen mogelijke dreigingen uit het noorden.
Door de opgravingen in Valkenburg op de Woerd, het
Marktveld en Veldzicht is veel bekend geworden over de
rol van de Oude Rijn en de invloed van de rivier op zijn
omgeving. Het blijkt dat de Rijn, die toen nog niet door
dijken in toom werd gehouden, voortdurend van invloed
was op het leven van de bewoners van de regio. Het was
ook niet de rustige stroom zoals we die nu kennen. De
Oude Rijn was een echte rivier, van op sommige plaatsen
wel 200 meter breedte, die zich door de uitgestrekte
moerasgebieden een weg baande naar de Noordzee. De
Oude Rijn stroomde in de prehistorie en de Romeinse tijd
niet door één bedding, maar bestond uit een ingewikkeld,
steeds van plaats veranderend stelsel van grote en kleine
geulen.
Van Woerden tot aan Leiden was de stroomgordel ✪
van de Rijn meestal vrij smal: zo’n 1 à 2 kilometer. Vanaf
Leiden (Matilo) verbreedde het estuarium zich geleidelijk
tot maximaal 10 kilometer. De invloed van de zee was in
deze laatste zone overheersend. Het water was brak en
de afzettingen rond het mondingsgebied bestonden
vooral uit zeeklei. In deze laatste 10 kilometer doorbrak
de Rijn ook de zandige strandwallen- en duinzone, die de
natuurlijke kustbescherming vormde.
De exacte loop van de Oude Rijn in de Romeinse periode
is niet zo eenvoudig vast te stellen. De Rijnoever lag bij
Valkenburg zo’n 200 tot 600 meter meer naar het zuidwesten ten opzichte van de huidige oever. Daaruit kan

