


IIDEEL II
de romeinen 
in valkenburg



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 ontrafel-
den. 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 ont-
hulling van het Romeinse verleden.
In dit 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.

II.I het begin



inleiding
Valkenburg (Praetorium Agrippinae) is gelegen op de zui-
delijke 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 strand-
wallen 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 afwaterings-
functie. 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 ont-
waterde 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 km doorbrak de Rijn
ook de zandige strandwallen- en duinzone, die de natuur-
lijke kustbescherming vormde.
De exacte loop van de Oude Rijn in de Romeinse periode
is niet zo eenvoudig vast te stellen. De Rijnoever lag in de
Romeinse tijd zo’n 200 tot 600 meter meer naar het zuid-
westen ten opzichte van de huidige oever. Daaruit kan

het valkenburgse landschap



worden afgelezen dat in de loop van de tijd, de bedding
van de Rijn dus in noordoostelijke richting is opgeschoven.
De situatie bij Valkenburg was als volgt. Langs de oevers
van de Oude Rijn bij Valkenburg lagen oeverafzettingen
die iets hoger lagen ten opzichte van het omringende land
en daarom geschikt waren voor bewoning en bewerken
van de grond. Die oeverafzettingen ontstonden doordat
de rivier regelmatig overstroomde, buiten zijn oevers
trad en een laagje sediment afzette. Deze stroken land
langs de rivier waren óók weer doorsneden door smalle
stroompjes, zijarmen die het achterliggende veen- en
kleigebied ontwaterden. De oeverwal op de zuidoever
van de Rijn werd op meerdere plekken onderbroken 
doordat geulen vanuit de hoofdstroom de oeverwal door-
sneden. In plaats van één langgerekt oeverwal parallel
aan de rivier, ontstonden er dus hooggelegen eilandjes
omgeven door water. In de Romeinse tijd waren die
eilandjes geheel in gebruik voor menselijke activiteiten.
Het castellumterrein en Veldzicht (hemelsbreed op 250
meter van elkaar verwijderd) lagen op hetzelfde eilandje,
Marktveld en de Woerd lagen op andere, vergelijkbare
eilandjes.
Verschillende rivierarmen, restgeulen en getijdegeulen
zijn bekend uit het gebied rond Valkenburg. Een belangrijke
zijarm was die tussen Veldzicht en het Marktveld - die
was namelijk 25 meter breed. Deze brede geul aan de
noordzijde van het Marktveld werd in de Romeinse tijd
beschoeid met essehouten palen. Aan de noordzijde van
het opgravings-terrein op De Woerd is eveneens een 
zijtak van de Rijn ontdekt. De geulen op het Marktveld en
de Woerd zijn tijdens de opgravingen in de jaren tachtig
van de vorige eeuw heel intensief onderzocht. Hieruit

De huidige Oude Rijn bij Valkenburg.



bleek dat de rivier in bepaalde opzichten duidelijke voor-
delen bood voor de omwonenden. Bij deze grote zijgeul
zouden de Romeinen later een haventje aanleggen en zou-
den vissers hun werk uitoefenen. Maar in andere gevallen
bezorgde de rivier de bewoners veel overlast, zoals bij
grote overstromingen in het tweede decennium van de
2de eeuw na Christus. De Romeinse weg zou toen voor
een deel worden weggespoeld en moest opnieuw worden
aangelegd.

invloed van de zee
De zee had een zeer bepalende invloed op de binnenlan-
den. De vloedstromen stuwden het rivierwater en het
water in de zijarmen van de rivier regelmatig op. Het hele
rivierlandschap kon tijdens hoogwater in korte tijd totaal
van uiterlijk veranderen. Het zeewater drong dan op een
aantal plaatsen diep in het achterland door via de talloze
geulen. Er ontstond een wirwar van zich vertakkende kre-
ken. Die kreken stroomden door de laaggelegen gebieden
achter de strandwallen en de oude duinen en konden ver
landinwaarts reiken.
Gezien de ligging van Valkenburg, zo dicht bij de kust,
was de invloed van de getijden en stormen hier sterk
voelbaar. Vooral bij springtij werden door opstuwing van
zout water uit zee de oeverwallen met enige regelmaat
overstroomd. Aan het einde van de 2de eeuw trad een
verzoeting van het water op. Er was blijkbaar nauwelijks
getijdewerking meer, het water stond stil.

Toen er nog geen Romein te bekennen was in Valkenburg,
leefden hier al wel mensen. Het waren boeren die aan de
Oude Rijn woonden en op de hogere oevers langs de
rivier hun huizen bouwden en hun akkers aanlegden.
De periode van vóór de Romeinen noemen archeologen
de IJzertijd – die naam hangt samen met het feit dat
mensen uit die tijd (van ongeveer 800 voor Christus tot
net voor het begin van onze jaartelling) in staat waren
ijzer te smelten en het te gebruiken als materiaal voor
hun gereedschap en hun wapens. In de periode daarvoor,
de Bronstijd, beheerste men die techniek nog niet. Door
het gehele Zuid-Hollandse kustgebied waren de hoger
gelegen plaatsen, dus de strandwallen en de oude duinen,
de geëigende plekken waar mensen in de pre-Romeinse
tijd woonden. Achter die strandwallen en oude duinen
lag een uitgestrekt klei- en veengebied. Ongetwijfeld
woonden ook daar wel mensen, maar daarover is weinig
bekend. De huizen waar men in woonde waren zonder
uitzondering boerderijen die verspreid lagen in het land-
schap en altijd los van elkaar. Echte dorpjes kennen we
niet uit deze tijd.
Van Valkenburg  en omgeving is wel het een en ander
bekend uit deze tijd. We weten zeker dat vooral op de
hogere, zandige oeverwallen langs de Oude Rijn mensen
woonden. Toen in het nabijgelegen Leiden de wijk Stevens-
hof is aangelegd, hebben archeologen daar bewonings-
resten gevonden die dateren uit de 4de en 3de eeuw voor
Christus. Wonen zo dicht bij de kust in dit gebied in de

IJzertijd, moet echter behoorlijk lastig en riskant zijn
geweest. Dit toont een dikke, uitgestrekte kleilaag aan
die tijdens de opgravingen op het Valkenburgse Markt-
veld gevonden is, net onder de Romeinse grondlaag. De
klei is daar afgezet tijdens een overstroming vanuit zee,
die ergens tussen 400 en 200 voor Christus het hele
gebied onder water heeft gezet.
In een nog eerdere periode tussen 800 en 500 voor
Christus, hebben er ook mensen op het Marktveld in
Valkenburg gewoond. Uit de bedding van de grote geul
die op de opgraving op het Marktveld is onderzocht, kwam
een grote hoeveelheid vondstmateriaal uit die periode
tevoorschijn. Het IJzertijdaardewerk dat hier gevonden
is, vormt het eerste, echte bewijs dat er bewoning was in
Valkenburg in deze vroege periode. Verder weten we van
de IJzertijdbewoners in Valkenburg welk vlees ze aten,
omdat er botten zijn gevonden uit die periode: vooral 
van runderen en varkens maar ook van edelhert. Er zaten
opvallend veel botten van heel jonge runderen bij.
Waarschijnlijk deden de IJzertijdboeren aan melkvee-
houderij en slachtten ze de jonge kalveren voordat bij 
de koeien de melkproductie terugliep. De varkens hield
men vooral voor het vlees. De in de geul teruggevonden
botten zijn vermoedelijk de restanten van ‘gewoon’
nederzettingsafval. Maar omdat ze in het water zijn
gevonden, valt het niet helemaal uit te sluiten dat
sommige dieren geofferd zijn.

valkenburg vóór de komst 
van de romeinen

De donker gekleurde skeletdelen van het edelhert zijn teruggevonden.



de romeinen komen
Eerste Romeinen in Valkenburg
Traditioneel nemen archeologen de jaren 39-40 na Christus
als markeringspunt van het begin van de Romeinse aan-
wezigheid in Valkenburg. Het stichtingsjaar van het
Romeinse militaire fort is immers 39 of 40. Deze datering
wordt verder gebaseerd op de aardewerkvondsten van
terra sigillata dat uit de periode van keizer Claudius stamt
en op verschillende muntvondsten. Maar de Romeinen
hadden de permanente bezetting van dit gebied onge-
twijfeld grondig voorbereid - en het is daarom meer dan
waarschijnlijk dat er al vóór het jaar 39, Romeinse soldaten
in deze streken zijn geweest. Verkenners misschien, die
een locatie uitzochten voor het toekomstige fort.
Het is onder andere de vondst van een portemonnee met
een paar bronzen muntjes, daterend uit het jaar 20, die
het vermoeden van die vroege aanwezigheid bevestigt.
De muntjes werden in 1987 tijdens de opgraving op het
Marktveld gevonden. We nemen aan dat ze het eigendom
van een Romeinse militair zijn geweest, want de inheemse
bevolking gebruikte in de vroege 1ste eeuw na Christus
dit soort bronzen betaalmiddelen nog niet. Maar de
toenmalige verblijfplaats van deze Romeinse soldaat is
onbekend. Zouden er dus al vóór het jaar 39 militairen in
het gebied hebben verbleven? Dat ligt wel voor de hand.
Valkenburg is vanuit verkeerstechnisch oogpunt een zeer
strategische plek. Dat was uiteraard ook zo in de vroege
1ste eeuw. De plek lag aan het begin van de monding van
de rivier de Oude Rijn, en daarmee aan het begin van de
(vaar)route die loopt van de kust naar het oosten en vice
versa. Bovendien lag Valkenburg ook nog op de rand van
een landinwaarts gelegen strandwal die waarschijnlijk
een belangrijke noord-zuid- of kustroute vormden.
Daarmee was Valkenburg voor het Romeinse leger en
voor de vloot een belangrijke locatie. Zo belangrijk, dat
het eigenlijk vreemd zou zijn als de Romeinen er voor het
jaar 39 nooit waren geweest.

De eigenaar van het geldbeursje kan dus heel goed in
Valkenburg gelegerd zijn geweest. Dat we geen kampe-
ment uit die vroege periode hebben opgegraven, hoeft ons
niet te verbazen. De Romeinse legerkampen uit de begin-
jaren van de Romeinse veroveringen bestonden uit tenten
en waren niet zo honkvast als de latere forten. Van de
tenten zullen geen zichtbare sporen in de bodem bewaard
zijn gebleven. Verder hebben de archeologen het gebied
waar de allereerste legerkampen stonden, misschien
helemaal niet onderzocht. Wellicht hadden de Romeinen
hun tenten westelijker opgezet, op de rand van de oever-
wal en het komgebied. Of lag het kamp juist meer in de
richting van de Rijn en zijn de sporen ervan door latere
verplaatsingen van de rivier geërodeerd.
Er is nog een andere mogelijke reden voor de vroege 
aanwezigheid van de Romeinen in de omgeving 
van Valkenburg. De Friezen waren in het jaar 
28 in opstand gekomen tegen de Romeinen,
waarna het nog lang onrustig was in de 
regio. Valkenburg kan wellicht een soort
dwangburcht zijn geweest van waaruit
het Romeinse leger het gebied onder 
controle heeft gehouden.

Deze buikscherf van een kruik van gladwandig, wit aardewerk
heeft een na het bakken ingekraste inscriptie verspreid over
drie regels die luidt:
A    M A  
[ A ] G R I P P I N A [ E ]
X X X  

Veldopname van de de bronzen muntschat in de grond.
Het rechtop staan van sommige munten wijst op een
flexibel omhulsel als verpakking, vermoedelijk een leren
beurs, die inmiddels door verrotting is vergaan.

De scherf is gevonden in 1941 in de bouwlaag van de derde
vesting - te dateren rond het midden van de 1ste eeuw
(periode 2/3). De scherf is door Van Giffen gebruikt als een
van de argumenten voor de naamgeving van Valkenburg:
Praetorium Agrippinae.



Veel gebruiksvoorwerpen zoals borden, kommen en
bekers waren in de prehistorie en in de Romeinse tijd 
(en in de Middeleeuwen en eigenlijk tot in onze tijd)
gemaakt van aardewerk. Het inheemse aardewerk uit de
prehistorie dat we in Nederland terugvinden is met de
hand gevormd. Het pottenbakkerswiel kende men in die
tijd nog niet. Het waren de Romeinen die het aardewerk
dat op de pottenbakkerschijf was gemaakt, in ons land
introduceerden. Naast dat Romeinse aardewerk bleef het
lokale materiaal ook gewoon bestaan. Maar het
Romeinse gedraaide aardewerk werd wel steeds popu-
lairder, ook bij de lokale bevolking. Het Romeinse aarde-
werk kende veel variëteiten en werd op veel verschillende
plaatsen in Europa geproduceerd, zoals in België,
Duitsland, Frankrijk en later ook in Nederland.
Terra sigillata (letterlijk: gestempelde of gezegelde aarde
omdat er vaak stempels op staan) is één van de bekend-
ste aardewerksoorten uit de Romeinse tijd. Het is heel
herkenbaar door de kleur die rood, bruinrood of oranje-
bruin kan zijn, en door de glanzende deklaag. Van TS,

aardewerk
zoals archeologen de naam vaak afkorten, werden allerlei
vormen gemaakt: bekers, kommen, napjes, schalen, borden
en kannen. Vaak zijn de stukken imitaties van glazen of
zilveren servies.
Terra sigillata is uitstekend te dateren doordat het zo 
specifiek en modegevoelig was. Stijl, versiering en vorm
waren gedurende de gehele Romeinse tijd aan snelle en
sterke veranderingen onderhevig. Daarom is TS ook een
uitstekend dateringsmiddel voor archeologische grond-
lagen en structuren. Om het eenvoudig te zeggen: wanneer
een voorwerp van TS in een kuil wordt gevonden, is daar-
mee meteen de kuil gedateerd. Hierbij kan wel een pro-
bleem opduiken. Vanaf de 3de eeuw werd terra sigillata
schaars en begon men zuiniger om te springen met het
materiaal. Hierdoor bleef het materiaal veel langer in
omloop dan voorheen. De consequentie is dat het lastiger
wordt voor archeologen TS te gebruiken als daterings-
middel: mogelijk wordt materiaal dat ook in de Laat-
Romeinse tijd in gebruik is, systematisch veel te vroeg
gedateerd! 



een kleine
geschiedenis
van romeins
nederland
Vanaf ongeveer het begin van onze jaartelling maakte het
zuidelijke deel van Nederland vier eeuwen lang deel uit
van het Romeinse rijk. Die vier eeuwen hebben verschil-
lende fasen gekend. Het begin, van 19 voor Christus tot
70 na Christus, kunnen we met de woorden van de arche-
oloog en schrijver Evert van Ginkel ‘een stroeve kennis-
making’ noemen. Dat stroeve begin culmineerde in een
opstand van de inheemse stammen: de Bataafse opstand
van 69/70. Vanaf 70 tot 160/180 volgde een rustige perio-
de, waarna tussen 180 en 250 de grenzen van het rijk
lang-zamerhand steeds meer onder druk kwamen te
staan. Vanaf 250 zijn onze streken periodiek te beschou-
wen als oorlogsgebied. Het jaar 406 luidt het einde in
van het eens zo roemruchte Romeinse keizerrijk.
De aanwezigheid van het Romeinse leger in de noordelijke
provincies heeft een grote invloed gehad op het dagelijkse
leven van mensen die daar van oudsher woonden. Je zou
kunnen zeggen dat de Romeinen een technologisch en
organisatorisch hogere en daardoor ook meer complexe
beschaving naar onze streken brachten en dat het begin
van de Romeinse tijd het einde van de prehistorie betekende.
Dit had op alle terreinen voelbare en zichtbare gevolgen:
voedingsgewoonten, religie, communicatie, wonen,
bouwtechnieken, infrastructuur, handel, de organisatie
van bestuur en administratie: alle aspecten van het leven
ondergingen de invloed van de Romeinse cultuur.

Het Romeinse Rijk kende zijn maximale omvang in de 2de eeuw na Christus. Het strekte zich
toen uit van het huidige Engeland in het westen tot aan de rivieren Eufraat en Tigris in het
oosten, en van de rivieren Rijn en Donau in het noorden tot aan de Sahara in het zuiden. Het
middelpunt in politiek en economisch opzicht was vanzelfsprekend de stad Rome.
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De noordgrens van het grote Romeinse rijk viel in Noord-
West Europa samen met de rivier de Rijn - de Romeinen
noemden het de limes (voluit: limes ad Germaniam 
inferiorem). Oorspronkelijk werd de term limes gebruikt
door landmeters die er de scheidingswegen tussen
akkers mee aanduidden. De Romeinse schrijver Tacitus ✪
gebruikte het woord om de door kampementen
beschermde heerbaan in vijandelijk gebied ten tijde van
de Germanië-expedities onder Tiberius en Germanicus 
te beschrijven. Maar het woord limes kan ook grens of
grenslinie, grenswal of grensweg betekenen. Wij gebruiken
het woord vooral om het geheel van verdedigingswerken
langs de grens van het Romeinse imperium aan te geven.
De limes was niet van de ene op de ander dag een vast
gegeven. De ontwikkeling ervan duurde enkele eeuwen en
hing af van verschillende politieke en militair-strategische
fasen waarin de rol van de rivier als rijksgrens steeds
opnieuw moest worden gedefinieerd. De betekenis van

de limes
limes heeft dus een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt:
dit geldt zowel voor het begrip als voor het onderliggende
verdedigingssysteem.
In Nederland wordt dat verdedigingssysteem vooral
gekenmerkt door de fysieke aanwezigheid van de Rijn, als
grensrivier en als verbindingsroute van grote importantie.
Aan het begin van de Romeinse tijd was de limes niets
meer dan een enigszins verhard pad op de linkeroever
van de rivier de Rijn. Later werd dit pad tot een echte weg
omgevormd, soms gelegen op een kunstmatig dijklichaam
met een wegverharding die bestond uit een dik grind- 
of schelpenpakket. Deze weg verbond de onderlinge
vestingen en had hier en daar noodgedwongen een 
slingerend verloop. De ruimte voor de aanleg van grote
complexen zoals militaire forten - castella - was vaak be-
perkt maar de vele waterlopen die op de Rijn uitmondden
en snelle aan- en afvoerroutes vormden, waren gunstig.
Er bestaat zodoende een nauw verband tussen de inrich-
ting van de limes in het kustgebied en de eigenschappen
van het toenmalige landschap. Tussen het huidige
Woerden en Leiden lijken het vooral de mondingsplaatsen
van waterlopen uit het veenmoeras te zijn geweest, die
werden uitgekozen als locatie voor een castellum. De 
forten bij Valkenburg en Katwijk lagen langs de landroutes
van noord naar zuid over de strand-wallen en langs de
zeereep. Het zandgebied bij de kust bood goede moge-
lijkheden voor de inzet van cavalerie. Het veenmoeras
meer in het oosten was voor soldaten te paard minder
aantrekkelijk. Het is dan ook niet vreemd dat we juist in
Valkenburg  gemengde infanterie-cavalerie-eenheden
aantreffen (cohors equitata ✪ ). In veel andere forten
lagen voornamelijk infanterie- en soms vloot
eenheden.

Begin van de limes
Er is niet eenvoudig één ontstaansmoment van de limes
aan te geven. Een eerste voorzichtige fase was ontstaan
met de oprichting van een aantal legerplaatsen onder
keizer Augustus. Deze legerplaatsen waren uitvalsbases
voor de veroveringstochten naar Germanië. De grote 
legioenslegerplaats (castra) in Nijmegen bestond in die
vroege periode al. En verder waren er kleine versterkingen
bij Arnhem, Driel, Vechten en Velsen. Na de nederlaag van
Varus in het jaar 9 en de beslissing van Tiberius om
Germanicus uit Germanië terug te roepen in de jaren
16/17 na Christus, werd de rivier de Rijn de feitelijke noord-
grens van het Romeinse Rijk.

Versterkte limes
De jaren 16/17 zouden we dus kunnen beschouwen als
het geboortejaar van de limes. Maar eigenlijk waren het
de keizers Caligula en Claudius, die pas vanaf de jaren 40
begonnen om op grote schaal de Rijngrens uit te bouwen
tot een gecontroleerde grens en nieuwe militaire verster-
kingen in te richten. Vanaf dat moment vormde de rivier
een belangrijke politieke en culturele scheidslijn tussen
het Romeinse Rijk en de Germaanse stamgebieden aan
de noordzijde van de rivier.
Het castellum van Valkenburg is zeker al onder keizer
Caligula (39-41) opgericht. De aanleiding van de bouw van
het fort moet in de controle over het deltagebied hebben
gelegen. Daarbij kan de aanwezigheid van Caligula in onze
streken en de daarmee verbonden militaire invasie vanuit
onze streken naar Engeland, een rol hebben gespeeld. Die
oversteek van het Kanaal naar Brittannië was gepland in
het jaar 40, maar is er onder Caligula nooit van gekomen.
Het Valkenburgse castellum zou in dit scenario een van
de steunpunten kunnen hebben gevormd ter bescherming
van de scheepskonvooien, die de legioenen aan de kust
van het Kanaal moesten bevoorraden.

1 Katwijk-Brittenburg (Lugdunum Batavorum), 2 Valkenburg (Praetorium Agrippinae), 3 Leiden-Roomburg (Matilo), 4
Alphen aan den Rijn (Albaniana), 5 Zwammerdam (Nigrum Pullum), 6 Bodegraven (?), 7 Woerden (Laurium), 8 Vleuten-De
Meern (?), 9 Utrecht (Traiectum), 10 Vechten (Fectio), 11 Rijswijk (Levefanum), 12 Maurik (Mannaricium), 13 Kesteren (Carvo),
14 Randwijk (?), 15 Driel (?), 16 Arnhem-Meinerswijk (Castra Herculis), 17 Duiven-Loowaard (?), 18 Herwen-De Bijland
(Carvium), 19 Velsen (Flevum), 20 Cuijk (Ceuclum), 21 Nijmegen-Trajanusplein (Ulpia Noviomagus/ Oppidum Batavorum), 22
Rossum (Grinnes), 23 Oostvoorne (Helinio?), 24 Goedereede-Oude Wereld (?), 25 Walcheren-De Roompot (?), 26 Aardenburg
(?), 27 Nijmegen-Hunerberg / Kops Plateau (Ulpia Noviomagus/ Oppidum Batavorum), 28 Ermelo (?).



Een nog iets later, beginpunt van de inrichting van de
limes zou het jaar 47 zijn. In dat jaar trok de veldheer
Corbulo zich na een aanval op de Friezen, op bevel van de
keizer terug achter de Rijn en begon daar met de aanleg
van een kanaal tussen de mondingen van de Rijn en de
Maas, de fossa Corbulonis ✪ . Dit luidde het begin in van
een werkelijke bezetting van onze streken. De Romeinen
zetten een punt achter de invallen in het noordelijke ge-
bied: hun strategie werd eerder een consoliderende. Het
leger maakte een begin aan de permanente verdediging
van de grens door middel van kampementen en vermoede-
lijk ook al een linie van wachttorens op de zuidelijke oever
van de Rijn. De limes was echter allesbehalve een gesloten
grens en de Overrijnse stammen deelden, weliswaar op
beperkte schaal, mee in de welvaart. Ze vormden een 
buffer tussen de Romeinse militaire Rijnzone en de verder
noordelijk en oostelijk wonende Germaanse volkeren.
Na de Bataafse opstand in het jaar 69, toen veel forten
verwoest waren, was wederopbouw en nieuwbouw van
veel versterkingen noodzakelijk. Met de aanleg van
castra, castella, mini-castella en wachttorens maakten de
Romeinen van het gebied langs de Rijn een permanente
verdedigingslinie. De militaire ruggengraat bestond toen
uit de vier legioensplaatsen: Bonn, Neuss, Xanten en
Nijmegen. De castra lagen op strategische plaatsen en
waren over land en over water goed bereikbaar. Het waren
grote vestingen - 25 tot 28 hectare - en ze huisvestten elk
een legioen van ongeveer 6000 man. De legioensleger-
plaats van Nijmegen controleerde het Nederrijnse rivieren-
gebied en had de tactische taak om een herhaling van de
Bataafse opstand te voorkomen.

In de provincie Germania inferior, waartoe het huidige
Nederland en een groot deel van het Duitse Rijnland
behoorde, lagen ongeveer dertig castella. Langs het
Nederlandse deel van de grens lagen zo'n vijftien castella
en een onbekend aantal kleinere wachtposten. De
omvang van castella varieerde van 1,2 tot 3,5 hectare. Zij
leken op legioenslegerplaatsen in verkleinde vorm. Men
koos locaties aan zijarmen of oude waterlopen van de Rijn
die gunstige omstandigheden boden voor de aanleg van
bijvoorbeeld een haven. In de castella waren de auxilia✪
(hulptroepen van de legioenen) ondergebracht. De open
gaten in de grensverdediging tussen de afzonderlijke
legioensvestingen en castella werden in de midden-
Romeinse tijd opgevuld door de bouw van mini-castella
en wachttorens. Vanuit de wachttorens konden optische
signalen gegeven worden. Met vuur kon men vanuit de
wachttorens andere troepen waarschuwen voor naderend
gevaar. De mini-castella boden onderdak aan maximaal
twee centuriae ✪ . Op het Marktveld in Valkenburg is zo’n
mini-castellum gevonden.
De afstand tussen de castella van Leiden (Matilo) en
Valkenburg (Praetorium Agrippinae) bedraagt slechts zes
kilometer (drie Gallische leugae ✪ ). Dit tussenliggende
gebied kon vanuit de beide castella gemakkelijk
beschermd worden. Tussen Leiden en de kust lagen kleine
inheemse nederzettingen verspreid langs de limesweg en
in het achterland. Vanaf ongeveer 1 km ten zuiden van
het castellum van Valkenburg maakten die verspreide
bewoning plaats voor een vrijwel aaneengesloten lint
van bebouwing. De gebouwen op de Woerd, Marktveld 
en Veldzicht die samen het kampdorp van Praetorium

Agrippinae vormen, strekken zich tot aan de poorten van
het castellum uit.

Einde van de limes
Vanaf het einde van de 2de eeuw voerden Germaanse
stammen regelmatig aanvallen uit op de limes en
omstreeks de jaren 270-275 lijkt het Romeinse leger de
limes in Nederland te verlaten. Daarmee zijn de Romeinen
niet definitief verdwenen want er zijn voldoende bewijzen
dat sommige kampen - zoals Valkenburg - opnieuw in ge-
bruik zijn genomen in de 4de eeuw. Maar er mag aan wor-
den getwijfeld of de limesforten daarmee voor langere tijd
in gebruik zijn gebleven. De hoeveelheid vondstmateriaal
is dikwijls zeer gering en de aanwezigheid van Romeinse
soldaten heeft in elk geval niet geresulteerd in nieuwe
limes-castella met een voor de 4de eeuw zo karakteristieke
vorm.
De rivier de Rijn bleef waarschijnlijk wel de officiële
grens tot rond het jaar 400. De datum die men vroeger
hanteerde voor het einde van de grens was het jaar 402.
Veldheer Stilicho trok toen een groot aantal troepen uit
onze streken terug om in Italië tegen de Visigoten te 
kunnen strijden. In 406 bezwijkt de grens doordat grote
groepen Germanen massaal de Rijn overstaken en zich als
een vloedgolf over de Romeinse provincies verspreidden.
De val van de provinciehoofdstad Keulen in 459 is als
eindpunt te beschouwen van de Romeinse periode in
onze streken. Frankische koningen nemen de plaats in
van de Romeinse keizers en het West-Romeinse Rijk
houdt ten slotte op te bestaan in 476.

Maquette van de bouw van de fossa Corbulonis. Reconstructie van het mini-castellum op het Marktveld. Stenen muurwerk van het Valkenburgse castellum periode 6.



romeinse 
keizers en 
valkenburg
Valkenburg lag precies aan de grens in de meest noord-
westelijke hoek van het uitgestrekte Romeinse rijk. De
rivier de Oude Rijn vormde hier de noordgrens van het
uitgestrekte grondgebied van de Romeinen. Heren van
zeer divers pluimage hebben in de loop van de jaren aan
het hoofd gestaan van dat uitdijende rijk. Met een paar
Romeinse keizers in het bijzonder heeft Valkenburg veel
te maken gehad.

Caligula (37-41)
Keizer Caligula, die eigenlijk Gaius Caesar Germanicus
heette, kreeg zijn bijnaam ‘soldatenlaarsje’ omdat hij als
kleine jongen met grote soldatenlaarzen rondliep in het
legerkamp van zijn vader Germanicus. In het voorjaar van
het jaar 40 vertrok Caligula vanuit Lyon (Lugdunum), de
hoofdstad van de provincie Gallië, naar het noorden.
Daar begon hij oefeningen met de legertroepen te houden
alsof hij een aanval op Brittannië voorbereidde. De 
verovering van Engeland was een oude wens van de
Romeinen. Al in de jaren vijftig van de 1ste eeuw voor
Christus was Caesar twee keer vanuit Gallië het Kanaal
overgestoken, maar na een korte aanval op het eiland
was hij destijds snel weer teruggekeerd.
De militaire acties van Caligula in het noorden van het

Romeinse Rijk waren niet succesvol, maar vormden eerder
een bron van spot en vermaak. In oude bronnen staat
beschreven hoe de keizer met zijn soldaten op het
Noordzeestrand aankwam en de mannen daar het bevel
gaf om schelpen te gaan verzamelen en daarmee hun
helmen en zakken te vullen. Caligula zei zijn mannen dat
hij die wilde meenemen naar Rome als een overwin-
ningsteken. Suetonius, een Romeinse auteur, schrijft dat
deze scène zich afspeelde in litore Oceani, aan de kust van
de oceaan. Sommigen menen dat dit de kust van het
Kanaal is geweest, bij Boulogne-sur-Mer (Gesoriacum).
Dat is inderdaad de kortste afstand om vanuit Gallië 
over te steken naar Brittannië. Er stond bovendien een
vuurtoren, een pharos, bij Boulogne-sur-Mer: tot 1611
heeft daar de Tour d’Ordre gestaan.
Weer anderen zeggen dat deze scène zich afspeelde aan
de Nederlandse kust, bij de monding van de Oude Rijn.
Een 17de eeuwse Nederlandse historicus, Adriaan Pars
schrijft over ‘de toren van Kalla’. Dit bouwwerk zou in ver-
band staan met de voor de kust van Katwijk aangetroffen
stenen ruïnes die wij kennen als de ‘Brittenburg’. Zou
Caligula hier zijn vuurtoren hebben laten bouwen? Ook
de archeoloog Byvanck plaatst de hele geschiedenis van
Caligula en de schelpen aan de Nederlandse kust, door 
te verwijzen naar de Romeinse schrijver Tacitus. Die
beschrijft hoe de vader van de Cananefaat Brinno, de
expeditie van Caligula bespotte. De Cananefaten leefden,
zoals we weten, in Zuid-Holland. Wanneer de voorberei-
dingen voor de expeditie naar Engeland zich honderden
kilometers zuidelijk, in Frankrijk, hadden afgespeeld dan

had een Cananefaat dat waarschijnlijk nooit geweten.
En... de Oceanus Germanicus ís een bekende naam voor de
Noordzee.
Het is overigens niet ondenkbaar dat Caligula een bezoek
heeft gebracht aan het Valkenburgse fort in de tijd dat
dat net werd aangelegd. Tijdens de opgravingen in 1941
van het castellum kwam uit de vroegste castellumlaag
een bodemplank van een Romeins wijnvat naar boven
waarin zijn inscriptie stond.
Veel later, tijdens een opgravingscampagne in 1995/1996,
vonden archeologen een identieke inscriptie in de vicus
bij het castellum van Vechten. Er worden betrekkelijk
vaak inscripties met namen gevonden, van Hongarije tot
aan België. Maar dit is het enige voorbeeld van eenzelfde
inscriptie van een naam - namelijk die van keizer Caligula
- die op twee verschillende plaatsen is gevonden! Zouden
deze vondsten een aanwijzing kunnen vormen voor de
hypothese dat de hierboven beschreven gebeurtenis met
Caligula en zijn soldaten zich aan de Nederlandse kust
heeft afgespeeld? Als de keizer inderdaad naar onze con-
treien is gekomen, dan biedt dat meteen de verklaring
voor de naam Praetorium Agrippinae: de moeder van
Caligula heette immers Agrippina (de Oudere).
Het wijnvat vormt trouwens geen sluitend bewijs voor
een keizerlijk verblijf in deze streken. We moeten rekening
houden met de mogelijkheid dat niet de keizer zelf maar
iemand uit zijn omgeving in Valkenburg verbleef. Een
hooggeplaatste officier of kampcommandant bijvoor-
beeld, zouden ook heel goed in het bezit van een vat
keizerlijke wijn kunnen zijn geweest.

‘Brinno op het schild geheven’.  Paneel van 38x52 cm door
Otto van Veen uit 1612.

Een wijnton heeft een tweede leven gekregen als houten
beschoeiing van een waterput, afkomstig uit de opgraving
1941 en daterend uit de periode 4 en 5 van het legerkamp.



Claudius (41-54)
Na de dood van keizer Caligula hielpen soldaten zijn oom
Claudius aan de macht. Ondanks zijn gebrek aan bestuur-
lijke ervaring groeide Claudius uit tot een goede keizer.
Ook hij had de ambitie om Brittannië aan te vallen. Het is
aannemelijk dat de voorbereidingen voor deze expeditie
die onder Caligula waren gestart, door de generaals
gewoon werden voortgezet. In het jaar 43 staken vier
legioenen vanuit Boulogne-sur-Mer dan ook daadwer-
kelijk het Kanaal over naar Engeland.
Claudius trouwde vier keer – de laatste keer met Agrippina
(de Jongere), de zuster van Caligula. Zijn vierde vrouw
bleek al snel een intrigante die er alles voor over had om
haar zoon Domitius, later Nero genaamd, op de troon te
krijgen. Keizer Claudius stierf op 13 oktober 54 nadat
Agrippina hem had vergiftigd.

De Agrippina van Praetorium Agrippinae
De Latijnse naam van Valkenburg is Praetorium
Agrippinae. Dit staat genoteerd op de zogenaamde
Tabula Peutingeriana, een beroemde Middeleeuwse kopie
van een Romeinse landkaart die de wegen, plaatsen en
rivieren uit de 3de en 4de eeuw weergeeft. ‘Agrippinae’ in
de naam kan verwijzen naar twee vrouwen. Allereerst
naar Vipsania Agrippina (de Oudere), de moeder van kei-
zer Caligula. Daarnaast naar Julia Agrippina (de Jongere),
de zuster van Caligula en vierde vrouw van keizer
Claudius, die in 49 na Christus met hem trouwde, moeder

van de latere keizer Nero. Dit zou betekenen dat de
nederzetting van Valkenburg pas omstreeks deze tijd (50
na Christus) haar naam kreeg. Ook Keulen werd onder
Claudius in het jaar 50 omgedoopt en kreeg de naam
Colonia Claudia Ara Agrippinensium, genoemd naar
dezelfde machtige vrouw die er bovendien was geboren.

Trajanus (98-117)
Een volgende Romeinse keizer van betekenis voor
Valkenburg was Trajanus. Deze volgde in 98 Nerva op en
verbleef de eerste jaren van zijn keizerschap voortdurend
in de noordelijke streken van het rijk. Pas in het jaar 100,
bijna drie jaar na zijn troonsbestijging, bezocht Trajanus
voor het eerst in zijn functie van keizer de stad Rome.
Trajanus’ aanwezigheid aan de Rijn hing samen met het
grote bouwprogramma dat daar noodzakelijk was
geworden. Binnen enkele jaren waren twee van de vier
legioenen uit Germania Inferior weggehaald om naar 
de Donau te gaan. De strategische capaciteit langs de
Rijn-limes was daarmee gehalveerd. Het tekort aan 
manschappen werd ondermeer gecompenseerd door 
een maximale bewegingsruimte voor het leger, dat wil
zeggen: door de aanleg van een uitzonderlijke infrastruc-
tuur, wegen, waterwegen en bruggen; ook in Valkenburg.

Hadrianus (117-138)
Hadrianus, de achterneef van Trajanus, noemt men wel
de ‘reiskeizer’. Hij stond bekend om de bezoeken die hij

aflegde aan alle provincies in de jaren 121-125 en 128-133.
Hij streefde naar goed verdedigbare grenzen, o.a. langs
de rivieren Rijn, Donau en Eufraat. Met het oog daarop
versterkte hij de grenzen - denk aan de muur van
Hadrianus in Brittannië.
In de winter van 121/122 arriveerde Hadrianus in Germanië,
in zijn hoofdkwartier te Mainz (Mogontiacum). Zijn doel
was een inspectie langs de Rijn uit te voeren, waarna hij
naar Brittannië zou vertrekken. We weten het niet zeker,
maar wellicht nam Hadrianus de route langs de beneden-
loop van de Rijn om bij Katwijk de oversteek naar
Engeland te maken. Waarschijnlijk vergezelde het
legioen VI Victrix - dat rond die tijd van Xanten naar
Brittannië werd verplaatst - hem op deze reis.
Hadrianus’ naam is in het Nederrijnse gebied ook betrok-
ken bij een grote bouwcampagne namelijk de aanleg van
een nieuwe limesweg. Alle onderzochte houten palen van
de weg, zowel in Valkenburg, Alphen aan den Rijn, als in
de Leidsche Rijn bij Utrecht, zijn te dateren in de jaren
123-125 na Christus. Dat deze bouwcampagne zuiver en
alleen in verband gebracht moet worden met het bezoek
dat de keizer aan deze streken bracht, lijkt echter een
achterhaald idee. Eerder waren de bouwactiviteiten een
reactie op grootschalige wateroverlast in deze periode.
De imperator ✪ kwam waarschijnlijk wel zelf aanschou-
wen hoe de herstelwerkzaamheden langs de Rijksgrens
vorderden.

Bronzen portretkop van Trajanus, hoogstwaarschijnlijk
gevonden in de Rijn bij Xanten. Hoogte 43 cm.

Buste van Hadrianus afkomstig uit Voorburg van het land-
goed Arentsburg (Forum Hadriani).



Bijna vijf eeuwen Romeinse keizers - van Augustus tot
Augustulus - met vermelding van hun regeringsperiode:

keizerkalender

Het Romeinse rijk valt na keizer Theodosius I uiteen in
een westelijk en een oostelijk deel. Het West-Romeinse
rijk blijft voortbestaan tot het jaar 476. De laatste keizer
draagt opmerkelijk genoeg dezelfde naam als de stichter
van Rome. Ook zijn tweede naam Augustulus, ‘de kleine
Augustus’ (hij was nog maar veertien jaar toen hij keizer
werd) is veelbetekenend.

Augustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 vóór - 1 4 na Christus
Tiberius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 -  3 7 na Christus
Caligula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 -  4 1

Claudius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 -  5 4

Nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 -  6 8

Galba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 -  6 9

Otho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9

Vitellius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9

Vespasianus . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 - 7 9

Titus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 - 8 1

Domitianus . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 - 9 6

Nerva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 - 9 8

Trajanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 - 1 1 7

Hadrianus . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 -  1 3 8

Antoninus Pius . . . . . . . . 1 3 8 -  1 6 1

Lucius Verus . . . . . . . . . . . . 1 6 1 -  1 6 9  

Marcus Aurelius . . . . . . . . 1 6 1 -  1 8 0

Commodus . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 -  1 9 2

Pertinax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 -  1 9 3

Didius Julianus . . . . . . . . 1 9 3

Septimius Severus . . . . . . 1 9 3 -  2 1 1

Geta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1

Caracalla . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 - 2 1 7

Macrinus . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 - 2 1 8

Eliogabalus . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 - 2 2 2

Alexander Severus . . . . . . 2 2 2 - 2 3 5

Maximinus Thrax . . . . . . 2 3 5 - 2 3 8

Pupienus en Balbinus . . 2 3 8

Gordianus I . . . . . . . . . . . . . . 2 3 8

Gordianus II . . . . . . . . . . . . 2 3 8

Gordianus III . . . . . . . . . . 2 3 8 - 2 4 4

Philippus Arabs . . . . . . . . 2 4 4 - 2 4 9

Trajanus Decius . . . . . . . . 2 4 9 - 2 5 1

Trebonianus Gallus . . . . 2 5 1 - 2 5 3

Aemilianus . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3

Valerianus . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 - 2 6 0

Gallienus . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 –2 6 8

Claudius II Gothicus . . 2 6 8 - 2 7 0

Quintillus . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 0

Aurelianus . . . . . . . . . . . . . . 2 7 0 - 2 7 5

Tacitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 - 2 7 6

Probus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6 - 2 8 2

Carus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2 - 2 8 3  

Numerianus . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 - 2 8 4

Carinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 - 2 8 5

Diocletianus . . . . . . . . . . . . 2 8 4 - 3 0 5

Maximianus . . . . . . . . . . . . . . 2 8 5 - 3 0 5

Constantius I . . . . . . . . . . . . 2 9 3 - 3 0 6

Galerius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 3 - 3 1 1

Constantius Chlorus . . 3 0 5 - 3 0 6

Flavius Severus . . . . . . . . . . 3 0 5 - 3 0 7

Maximinus Daia . . . . . . . . 3 0 5 - 3 1 3  

Maxentius . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 6 - 3 1 2

Licinius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 8 - 3 2 4

Constantinus I . . . . . . . . . . 3 0 6 - 3 3 7

Constantinus II . . . . . . . . 3 3 7 - 3 4 0

Constans I . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 - 3 5 0  

Vetranio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0

Magnentius . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 - 3 5 3

Constantius II . . . . . . . . . . 3 3 7 - 3 6 1

Iulianus Apostata . . . . . . 3 6 0 - 3 6 3

Iovianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3 - 3 6 4

Valentinianus I . . . . . . . . . . 3 6 4 - 3 7 5

Valens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 4 - 3 7 8

Gratianus . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 - 3 8 3

Maximus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 - 3 8 8

Valentinianus II . . . . . . . . 3 7 5 - 3 9 2

Eugenius . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 - 3 9 4

Theodosius I . . . . . . . . . . . . 3 7 9 - 3 9 5

Arcadius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 - 4 0 8

Honorius . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 5 - 4 2 3

Theodosius II . . . . . . . . . . 4 0 8 - 4 5 0

Valentinianus III . . . . . . 4 2 5 - 4 5 5

Maximus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5

Avitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5 - 4 5 6

Marcianus . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 0 - 4 5 7

Majorianus . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7 - 4 6 1

Libius Severus . . . . . . . . . . 4 6 1 - 4 6 5

Anthemius . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 - 4 7 2

Olybrius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 2

Leo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7 - 4 7 4

Leo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4

Glycerius . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 3 - 4 7 4

Nepos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4 - 4 7 5

Romulus Augustulus . . 4 7 5 - 4 7 6



En toen waren er plots soldaten in Valkenburg gestationeerd.
Niet zo vreselijk veel, hooguit een paar honderd. Maar hun
aanwezigheid had een enorme impact op de directe omgeving
en dit zou enkele eeuwen zo blijven.
Het fort dat de militairen in de jaren 39/40 na Christus op de
plek van het huidige dorpscentrum bouwden en het meer naar
het zuiden gelegen terrein met diverse militaire gebouwen,
behoorden allemaal tot één en hetzelfde militaire complex
dat ook wel Praetorium Agrippinae wordt genoemd. Rond het
legerkamp woonden aanvankelijk geen andere mensen. Het
terrein rondom de legerplaats was militair gebied waar alleen
het leger mocht komen. De soldaten bouwden er allerlei voor-
zieningen voor hun eigen bevoorrading, zoals aanlegplaatsen
langs de rivier, pakhuizen en een verbindingsweg van de pak-
huizen naar het fort. De graanpakhuizen en een grote loods
aan een zijarm van de Rijn, zijn tegelijk met het castellum
tijdens de Bataafse Opstand in de jaren 69/70 verwoest. Na
de opstand bouwde het Romeinse leger een kleine versterking
- een zogenaamd mini-castellum - en een wachttoren langs
de weg. Na het jaar 100 werd het militaire terrein om het fort
geleidelijk door het leger ontruimd. Het legerkamp zelf bleef
nog enkele eeuwen bestaan en was zelfs in de 4de eeuw nog
in gebruik. Laten we eerst nagaan hoe het Romeinse leger
was georganiseerd om daarna een kijkje te nemen in de
behuizing van de Romeinse troepen zelf: het castellum.

II.II soldaten langs de grens



het romeinse leger
De rol van het Romeinse leger in ons land veranderde
steeds naar gelang de politieke situatie van het moment.
Nieuwe omstandigheden maakten nieuwe strategieën
noodzakelijk. Professor W.A. van Es noemt het een drie-
trapsontwikkeling. In het begin voerde de Romeinen een
offensieve politiek. Dit gebeurde in de periode vanaf
Caesar tot onder Claudius. De commandanten hadden als
motto niet ‘de barbaren buiten houden’, maar ‘er op uit-
trekken om de barbaren te verslaan’. De eerste fase van
het castellum in Valkenburg moet geïnterpreteerd worden
in de context van deze offensieve politiek. Later, vanaf
het midden van de 1ste eeuw tot ongeveer het midden
van de 3de eeuw, trad de Romeinse regering meer conso-
liderend op. Uiteindelijk kunnen we de politiek van de
Romeinse keizers als defensief bestempelen. Dat is in de
periode vanaf het midden van de 3de eeuw tot het begin
van de 5de eeuw.

Organisatie van het Romeinse leger
De kern van het Romeinse leger bestond van oudsher uit
legioenen, grote legereenheden van zo’n 5000 tot 6000
man sterk. Daar dienden de ‘echte’ Romeinen, diegenen
die het Romeinse burgerrecht bezaten. De legioenen 
werden bijgestaan door auxilia , hulptroepen die gerekru-

teerd werden uit volksstammen waar de Romeinen er in
de loop van de tijd steeds meer van onderwierpen. De sol-
daten die in deze eenheden dienden - de auxiliarii - beza-
ten geen Romeinse burgerrechten. Vaak was het voor
lokale stammen een verplichting om soldaten te leveren.
De op die manier gelichte cohortes✪ (infanterie) en
alae✪ (cavalerie) mochten zich tooien met de naam van de
stam waar de eerste lichting uit was voortgekomen. Hun
namen leren we uit inscripties kennen en in Nederland vo-
ral uit stempels op bakstenen en dakpannen. Ook de
Cananefaten ontkwamen niet aan hun verplichtingen.
Uit inscripties zijn er in elk geval een cohors en een ala
Cananefatium bekend.
Niet alle, van oorsprong Cananefaatse rekruten kwamen
in deze eenheden terecht. In Valkenburg was in de 1ste
eeuw een cohors Gallorum gelegerd - Galliërs, Fransen
dus -  en in de latere periode een cohors Thracum -
Thraciërs oftewel lieden afkomstig uit het Noorden van
Griekenland en Bulgarije. Zo’n buitenlandse eenheid
werd in de loop van de tijd ook aangevuld met rekruten
uit de directe omgeving. Alle kans dus dat de van oor-
sprong en in naam Gallische en Thracische cohorten van
Valkenburg na verloop van tijd grotendeels uit Canane-
faten bestonden!

Naast de infanterie en cavalerie was nog een belangrijke
rol weggelegd voor de Germaanse vloot (Classis Germanica)
die haar belangrijkste basis had in Keulen, maar ook een-
heden had gestationeerd in de omgeving van het kanaal
van Corbulo, Leiden-Roomburg (Matilo), Vleuten-De Meern,
Katwijk-(Brittenburg) (Lugdunum) en waarschijnlijk ook
in Voorburg (Forum Hadriani).

Legioenen
Tijdens de regeringsperiode van keizer Augustus dienden
ongeveer 300.000 soldaten in het Romeinse leger. De
totale nominale sterkte van de legioenen was zo’n
160.000 à 170.000 man.
Een legioen bestond uit tien cohortes. Een cohort bestond
op zijn beurt weer uit zes centuriae van elk tachtig man.
De eenheden legio, cohors en centuria zijn goed te verge-
lijken met onze moderne divisie, bataljon en compagnie.
In Nederland waren alleen in Nijmegen op verschillende
momenten verschillende - soms detachementen van -
legioenen gestationeerd. Door inscripties kennen we in
Nijmegen uit de tijd van Augustus het Dertiende Legioen,
uit de Flavische periode het Tweede en het Tiende
Legioen en uit het midden van de 2de eeuw na Christus
het Dertigste Legioen.

Legio: een contingent Romeinse soldaten bestaande uit ongeveer 6000 Romeinse burgers.
Cohors: de belangrijkste afdeling binnen een legioen bestaande uit ongeveer 480 soldaten - het eerste cohort bestond uit 800 man.
Centuria: een eenheid bestaande uit ongeveer 80 soldaten.



Hulptroepen en barbaarse troepen
De meeste hulptroepen werden opgericht tijdens Augustus.
Deze soldaten hadden de status van peregrini ✪ , vreem-
delingen in Romeinse krijgsdienst. Door dienst te nemen
in het Romeinse leger ontvingen ze na 25 jaar hun burger-
recht. Ook hun zonen ontvingen weer burgerrecht, zodat
uiteindelijk een steeds grotere groep inwoners van het
Romeinse Rijk volwaardige burgerrechten bezaten.
De organisatie van de auxilia was vergelijkbaar met die
van de legioenen. De auxilia waren ook ingedeeld in
cohortes peditatae ✪ (infanterie) en alae (ruiterij). Er
waren daarnaast ook gemengde eenheden (cohortes
equitatae met driekwart infanterie en een kwart cavalerie).
De meeste eenheden bestonden uit ongeveer 480 man-
schappen (ala respectievelijk cohors quingenaria), enkele
telden ongeveer 800 tot 1000 man (ala respectievelijk
cohors millenaria). Aan het hoofd ervan stonden Romein-
se officieren (praefecti) van adellijke afkomst. Een ala van
480 man werd onderverdeeld in 16 turmae ✪ van 30 tot
32 ruiters (onderofficieren en officieren inbegrepen). Een
ala millenaria telde 24 turmae van 32 ruiters. Eén turma
werd geleid door een decurio ✪ . De cohorten infanterie
bestonden uit zes of tien centuriae van 80 soldaten aan-
gevoerd door centuriones ✪ , net zoals in de legioenen. De
eenvoudige soldaat bij de hulptroepen heette eques ✪ ,
miles✪ of gregalis✪ (van het Latijnse woord grex = kudde).
In de tijd van keizer Tiberius (14-37) waren er, volgens de
Romeinse schrijver Tacitus, evenveel auxiliarii als legio-
nairs in het Romeinse leger. Het Nedergermaanse leger in
onze streken had toen waarschijnlijk ongeveer acht alae
en dertig cohortes als hulptroepen die samen met de vier
legioenen een gevechtseenheid van ongeveer 40.000
man vormden. Daarmee werd elke kilometer van de 320
kilometer lange grens in het Nederrijnse gebied, bewaakt
door een kleine 120 militairen. Dat is dus een man op
ongeveer elke 10 meter. In de loop van de 2de eeuw daalde

het aantal manschappen in onze contreien, in verband
met het terugbrengen van het aantal legioenen, tot zes
alae en ongeveer dertien cohortes: zo’n 10.000 militairen.
Aan het begin van de 3de eeuw nam de troepensterkte
weer wat toe, zodat toen met een provincieleger van
ongeveer 21.000 man - inclusief de sterkte van twee 
legioenen -, ongeveer 65 man één kilometer grensgebied
moesten verdedigen.
In het Nederrijnse gebied hebben gedurende verschillende
perioden minstens twintig verschillende alae en ongeveer
35 cohortes de castella bewoond. Meestal droegen ze de
naam van een stam of volksgroep op wier grondgebied
de eerste rekrutering had plaatsgevonden. Daarbij was
het gebruikelijk om pas gerekruteerde hulptroepen vlak
na de pacificatie niet in hun eigen stamgebied te statio-
neren, maar hen met opzet in verder gelegen grenssectoren
te plaatsen. Dit principe werd zeker na de Bataafse op-
stand toegepast, waarbij auxilia van meer lokale oorsprong
niet langer werden vertrouwd om de bewaking van hun
‘eigen’ grensgebied te verzorgen.

De soldaat
Ruim 400 jaar lang hebben er Romeinse militairen in ons
land rondgelopen. Het leven van ‘Jan Soldaat’ was in de
loop van die vier eeuwen aan ontwikkelingen onderhevig.
Tussen 19 voor Christus en 70 na Christus moest hij 
regelmatig vechten, en tussen ongeveer 250 en 400 ook.
Daartussen lag een lange periode van betrekkelijke rust,
waarin de soldaten weinig anders te doen hadden dan
het bewaken van de Rijngrens. In die periode waren er in
ons land een 10.000 soldaten gelegerd, verdeeld over
zo’n twintig forten. Van daaruit patrouilleerden ze langs
de grens, bemanden ze kleinere wachtposten of voerden
ze allerlei nietspecifiek militaire werkzaamheden uit. Ze
zorgden voor onderhoud van wegen en versterkingen en
verzorg-den transporten van voedsel en bouwmaterialen.

Centurio. 



Aan dagelijkse routinewerkzaamheden zal het de soldaat
niet hebben ontbroken. In de eerste plaats was er de 
primaire militaire taak: patrouilleren langs de grens, in
een brede strook aan de overkant van de grens en in het
achterland. Een garnizoen zoals in Valkenburg zal mis-
schien ook een rol hebben gespeeld in het verzorgen van
de communicatie tussen de verschillende legeronderdelen
in het westelijke deel van de provincie Germania inferior.
Ook het verzorgen van water en voedsel vormde een dag-
taak. Verder was er veel onderhoudswerk: het onderhoud
en herstel van de weg die langs de limes liep en die de
verschillende castella met elkaar verbond; het onderhoud
van de grachten en de wallen rond het fort; het onderhoud
van de beschoeiingen van de Rijn en de zijgeulen daarvan;
en het onderhoud en herstel van de gebouwen in het
kamp - alles was in eerste instantie immers uit hout
opgetrokken. Voor deze onderhoudswerkzaamheden
moesten soldaten van alles kunnen: bomen kappen en
schillen; planken, palen en balken zagen; wanden vlechten
van takken; leem aanmaken om wanden mee te besmeren;
spijkers en gereedschap smeden en dakpannen vormen
en bakken.

Divers gereedschap uit Valkenburg.

Soldaten bouwen een legerkamp. 
Fragment van de Trajanus zuil uit Rome. 

Op de bijna 30 meter hoge zuil van Trajanus is nog net op
het onderste fries zichtbaar, tussen de soldaten, een
wachttoren met uitgestoken fakkel dat diende als optisch
waarschuwingssignaal.  



Epigrafie houdt zich bezig met inscripties of opschriften die op allerlei materiaal kunnen
zijn aangebracht. Dit varieert van een natuurstenen triomfboog, grafstenen tot een
ingekraste naam op een stuk aardewerk, een zogenaamde graffito. Elke inscriptie,
groot of klein, kan een bijdrage leveren aan onze kennis van de Romeinse wereld. Een
gedenksteen in de gevel van een bouwwerk kan ons iets leren over de geschiedenis
van een nederzetting of over de bouwactiviteiten van een bepaalde keizer; de tekst
op een wijaltaar vertelt iets over de dedicant; een stempel op een dakpan verraadt
welk legeronderdeel betrokken is geweest bij de productie van de baksteen; de soms
nauwelijks leesbare krassen die nog zichtbaar zijn op wat eens een met was bestreken
houten schrijftafeltje was, onthullen iets over de schrijfvaardigheid en de belevenissen
van de gebruiker; en een graffito op een stuk aardewerk kan duidelijk maken wat voor
troepen er in een castellum waren gelegerd.
Voorbeelden uit Valkenburg zijn er genoeg. Een beroemde en al eerder aangehaalde
inscriptie is die op een plank uit de bodem van een houten wijnvat waarop de officiele
titulatuur van keizer Caligula is aangebracht: C  C A E . AVG .G E R ; van Gaius Caesar
Augustus Germanicus. De daaronder gebrandmerkte tekst I V L I O R (um) B A LO N (i) is
waarschijnlijk te verklaren als ‘Van Balonius, werkzaam in de Julische ✪ wijngaarden’,
oftewel de keizerlijke familie. Het stempel zou erop kunnen wijzen dat in de ton wijn
van de keizerlijke wijngaarden is vervoerd. Wijn die keizer Caligula, op expeditie in
Gallië en Germanië, met zich meenam samen met de rest van zijn bagage.
Een ander voorbeeld uit Valkenburg betreft de graffito M A R I N I , van Marinus, die op
verschillende stukken aardewerk van terra sigillata zijn naam heeft ingekerfd.
Elders in dit boek is al geschreven over de vondst van een stuk Lotharingse kalksteen
met een tiental letters die door de epigraficus kon worden aangevuld. Het lijkt een
opschrift te zijn dat de stichting vermeldt van een bouwwerk dat tot stand is gebracht
door het Vierde Cohort van de Thraciërs voor keizer Trajanus. Ook kennen we een graf-
fito die in leer is ingekrast van Quintus Junius en nog een inscriptie van Verus, op een
terra sigillata kom uit de 2de eeuw na Christus.
Tot slot hebben we in Valkenburg ook de beschikking over enkele wastafeltjes, waarop
niet alleen adressen staan vermeld en beroepen - zoals dokter Albanus uit Toul - , maar
ook het legeronderdeel bekend is geworden dat in de beginjaren in Valkenburg was
gestationeerd (Cohors III Gallorum).

epigrafie



het castellum van valkenburg

De militaire legerplaats uit de Romeinse tijd in Valkenburg
is zonder overdrijven het best onderzochte en gedocumen-
teerde Romeinse castellum in Nederland. We hebben van
geen enkel castellum in Nederland zo’n duidelijk beeld en
overzicht van de verschillende bouwfasen. Professor Van
Es citeert in zijn boek ‘De Romeinen in Nederland’ nog op
enigszins ironische wijze Van Giffen en Glasbergen: Van
1941 tot 1967 vonden in Valkenburg opgravingen plaats,
die door de opgravers zelf met gepaste trots als ‘de tot dus-
ver grootste archeologische onderneming hier te lande’
worden gekwalificeerd. Zodoende werd de Valkenburgse
legerplaats het meest compleet onderzochte castellum ‘in
Nederland en ook wel in gans West-Europa’. Maar Frits
Kleinhuis (provincie Zuid-Holland) roept gemeend ent-
housiast uit: Valkenburg is het meest compleet opgegraven
castellum dat we kennen. Alphen aan den Rijn is ook niet
slecht, maar de 2de-eeuwse fase ontbreekt daar. In Valken-
burg heb je het gewoon allemaal opgestapeld, als het ware.

Het uiterlijk van het castellum
De opzet van legerkampen in de Romeinse periode - of
dat nu de grote legioenskampen waren of de kleinere
castella - was altijd min of meer dezelfde. Ook het kamp
van Valkenburg past in dit plaatje. Een kamp had altijd de
vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken en twee
assen die elkaar kruisten. Dit waren de twee hoofdstraten
de via principalis en de via praetoria ✪ , met in het
verlengde de via decumana ✪ . Parallel aan beide hoofd-
straten liepen kleinere straten die zorgden voor een 
verdere verdeling van het kamp in blokken.
In het centrum van het kamp lag het hoofdkwartier 
(principia) waar alle belangrijke diensten waren onder-
gebracht: de administratie en het centrale commando.
Hier werd ook recht gesproken, hogere officieren brachten
er hun vrije tijd door en er stond een standbeeld van de
keizer, die samen met de goden werd vereerd. De gebouwen
rond de principia dienden als woon- en werkvertrekken
voor de commandant (praetorium), als ziekenbarak 

(valetudinarium), werkplaatsen (fabricae ✪ ), arsenaal en
opslagschuren (horrea). Vaak stonden er ook nog gebou-
wen waarin een paardenlazaret (een veldhospitaal voor
gewonde paarden of veterinarium✪ ), een wagenmakerij
met schuur of een gevangenis waren ondergebracht.
De onderkomens van de soldaten waren langgerekte 
barakken waarin steeds twee infanterie-afdelingen 
(centuriae) tegenover elkaar lagen. Acht soldaten vormden
samen een contubernium ✪ en bewoonden twee aan
elkaar grenzende vertrekken van in totaal 20 m2. De 
woonvertrekken van de officieren (centuriones) lagen aan
een kop van de soldatenbarakken. De onderofficieren
(principales ✪ ) woonden vaak in de tegenoverliggende
kop.

Een afbeelding uit de eerste publicatie van Van Giffen uit
1948. Een (militaire) landmeter, een  agrimensor✪ of 
gromaticus✪ , door Van Giffens tekenaar Woudstra, 
getekend met een Romeinse groma✪ . Een dergelijk 
meetinstrument is gevonden in Pompeii en werd onder
meer gebruikt om de assen van het castellumuit te zetten.

De eerste opgravingsput in het castellumwas vrijwel 
precies in het midden van het fort aangelegd waar onder
andere het centrale basement in de principiawerd aange-
troffen. 

Tekening van het centrale basement in de principiawaar
ongetwijfeld een beeld van de keizer of een wijaltaar ten
gunste van hem heeft gestaan.



De inrichting van het castellum
Aan de hand van de tekening van de plattegrond van het
oudste castellum zullen we de afzonderlijke onderdelen
van het Valkenburgse fort langslopen en de functie ervan
bespreken. Het castellum besloeg een rechthoekig terrein
van 150 x 170 meter met afgeronde hoeken. Het brede
front was naar de Rijn, dat wil zeggen naar de vijand in
het noorden gericht. Rond de buitenkant liep een verde-
digingssysteem dat bestond uit drie grachten met een 
V-vormig profiel (zogenaamde spitsgrachten) en een
aarden wal bekroond met een houten palissade. In het
midden van de frontzijde waren de grachten onderbroken
en lag in de wal, een door houten torens geflankeerde
aanvalspoort (gericht op de vijand): de porta praetoria ✪ .
Ook in het midden van de korte zijden bevonden zich
poorten: de rechterzijpoort (porta principalis dextra ✪ )
en linker zijpoort (porta principalis sinistra ✪ ). De achter-
poort (porta decumana ✪ ) die normaal gesproken in het
midden van de achterzijde te vinden is, ontbrak in het
vroegste castellum van Valken-burg. In de laatste bouw-
fase van het Valkenburgse castellum was deze poort wel
aangelegd.
De vier hoeken van het castellum waren versterkt met
zware, rechthoekige, houten torens op de wal. Aan de
lange zijden stonden op regelmatige afstanden ook nog
kleinere vierkante torens. Een weergang met waarschijn-
lijk gekanteelde houten borstwering liep over de wal van
toren naar toren.
De poorten waren binnen in het kamp door straten met
elkaar verbonden: de via praetoria uitlopend op de gelijk-
namige poort en de via principalis tussen de zijpoorten.

Plattegrond van het oudste castellum (fase 1). Voor de oriëntatie is het van belang te weten dat de Rijn en dus ook de
frontzijde en de aanvalspoort (porta praetoria) zich rechts op de tekening bevinden. De stippellijn geeft de post-
Romeinse erosie van de noordoost-hoek van het castellum weer. Dikke zwarte lijnen geven weer wat is opgegraven,
witte dubbele lijnen zijn gereconstrueerd. Zwarte enkele lijnen geven de veronderstelde contouren van gebouwen
weer. Naar Glasbergen 1967 (1972).

Het V-vormige profiel van een spitsgracht.



Deze straten waren langs de twee hoofdwegen van het
kampement - de cardo ✪ en de decumanus ✪ - aangelegd
en sneden elkaar loodrecht in het centrum. Rondom
langs de binnenkant van de wal (het intervallum) liep ook
nog een weg: de via segularis ✪ .
Het binnengedeelte van het castellum had een oppervlak-
te van 110 x 130 meter. Het werd door de via principalis
verdeeld in een voorgedeelte (praetentura) en een
achtergedeelte (retentura ✪ ). De via praetoria scheidde
het voorste gedeelte weer in tweeën en liep uit op het
stafgebouw, de principia. De principia lag dus in het
midden van het achtergedeelte. Het hoofdgebouw van
Valkenburg 1 was een houten gebouw van 29 x 40 meter
– later was het in steen opgetrokken - en vormde het
kloppende hart van het Romeinse legerkamp. Rondom
een open hof (atrium) met daarbinnen een put voor de
watervoorziening, lagen de stafburelen. In het kleine 
heiligdom, het sacellum of aedes, aan de achterzijde in
het midden van de stafburelen, werden de veldtekens en
de kas bewaard.
Het grote gebouw in het noordelijke gedeelte van de 
praetentura wordt beschouwd als de kazerne van één of
twee ruiterafdelingen (turmae) met stallen. Die laatste
bevonden zich in de rechterhelft van het gebouw.
Daarvoor, aan de oostzijde, lag waarschijnlijk een open
ruimte waar de troepen zich in formatie konden opstellen,
voordat ze door de porta praetoria uitrukten. Langs de
gevel van de stal werd een voedertrog gevonden en een
rij stevig in de grond gedreven palen om de paarden aan
vast te zetten. In de linkervleugel van het gebouw lagen
de soldaten-verblijven. Deze verblijven doen in hun inde-
ling sterk denken aan de houten infanteriekazernes die

Reconstructietekening van de hout-aarden wal met gekanteelde
houten borstwering en hoektoren.

Veldtekening uit de oorlogsjaren van een houten waterput die op twee verschillende manieren beschoeid is geweest.

De noordwest-hoek van het castellummet een duidelijk
herkenbare walfundering van liggend houtwerk.



aan beide zijden van de principia gelegen waren. Het
zijn in totaal acht barakken. Zij liggen twee aan twee
met de voorgevels naar elkaar toegekeerd. Ertussen
ligt een kamp-straat (spatium conversantibus), die
geflankeerd wordt door een op houten zuilen rusten-
de porticus ✪ (zuilengalerij). Een dergelijk barakken-
paar vormt een eenheid. In dit geval hebben zij waar-
schijnlijk tezamen als onderkomen voor één afdeling
voetvolk, centuria, gediend. Dat is een afwijking van
wat er in Romeinse legerplaatsen gebruikelijk was.
Meestal was namelijk een centuria in één barak gele-
gerd. Die barakken heet-ten dan hemistrigia en twee
ervan vormden samen een manipel ✪ met plaats voor
twee centuriae. Valkenburg 1 was echter zo krap
bemeten dat een centuria over twee barakken verde-
ld moest worden. De kazernes beslaan slechts één
derde van de totale bebouwde ruimte van ongeveer 1
hectare in het castellum. En toch waren hier meer dan
300 man gelegerd. Veel ruimte en privacy hadden zij
dus niet.
De commandant was beter af. Het grote gebouw
rechts in de praetentura wordt over het algemeen als
het praetorium beschouwd. Het totale oppervlak van
zijn ambtswoning kwam overeen met dat van vier
barakken. Er was een centrale open binnenplaats 
met een regenwaterbak in het midden en een houten
zuilengang rondom: een peristylium ✪ . Aan weerszij-
den van de commandantswoning lagen gebouwen die
niet volledig zijn opgegraven en waarvan de functie
niet helemaal duidelijk is. Het zuidelijke gebouw was
misschien een valetudinarium.

Een kano is gebruikt als deel van een afvoergoot voor de principia
in castellum fase 3.

Het sacellum of aedes in het weer opgebouwde castellum de
Saalburg in midden-Duitsland.  

Zicht op de houten staanders en liggers van het praetorium
met diagonaal de restanten van een houten afvoergoot. 

De kampstraat (spatium conversantibus) tussen twee barakken
met elk een houten porticus in de Saalburg.  



Reconstructie van een standaard ingericht castellum.
Voor de oriëntatie en inrichting: op de voorgrond
bevindt zich de porta decumana.

Vogelvluchttekening van het castellum bij Zwammerdam waarop de
situatie van veel Nederlandse forten is af te lezen, zo ook die van
Valkenburg, die sterk afwijkt van het standaardmodel. Het fort heeft wel
een voorgedeelte (praetentura), maar geen echt middengedeelte (latera
praetorii) waar normaal gesproken aan weerszijden van de principia
belangrijke gebouwen liggen, zoals het praetorium en de horrea. In veel
van de Nederlandse forten zijn op die plek de soldatenbarakken aange-
legd, die normaliter in het achtergedeelte (retentura) van het kampe-
ment gelegen zijn. 
In de Nederlandse situatie wordt dikwijls toch van een praetentura en
retentura gesproken, waarbij in het midden van de retentura in iedere
geval altijd de principia is gesitueerd. De overige ruimte in de retentura
(en praetentura) lijkt betrekkelijk willekeurig te worden ingedeeld en
gebruikt. De keuze voor dit afwijkende model is ongetwijfeld bepaald
door de beperkte ruimte op de oeverwal.

Maquette van een min of meer vergelijkbare principia
uit Nijmegen. Op de voorgrond de toegangspoort tot
het gebouw; in het midden een open plein met een
standbeeld van de keizer op een centraal basement en
op de achtergrond de stafgebouwen en de basilica waar
o.a. recht werd gesproken. Helemaal op de achtergrond
is nog net het dak te zien van het sacellum. 

reconstructie PANSA BV



De interpretatie en consequente benoeming van principia versus praetorium, heeft
nogal wat voeten in de aarde gehad. De principia was het eerste gebouw dat Van
Giffen aantrof toen hij zijn onderzoek begon. In zijn eerste rapport noemde hij het
gebouw echter stelselmatig praetorium en hij zette deze verwisseling nooit recht.
Wel interpreteerde hij het voorste gedeelte van zijn ‘praetorium’ als ‘principia’ in 
de betekenis van voorhal of exercitiehal. Van Giffen hanteerde dus niet alleen de 
verkeerde terminologie; hij voegde twee verschillende functies samen en gaf het de
overkoepelende, maar foutieve naam praetorium. Dat blijkt uit de volgende passage in
zijn boek uit 1948:
Voor een beschouwing van de te Valkenburg gezamenlijk gevonden ‘principia’ [daarmee
bedoelt hij de door hem als opeenvolgende reeks van praetorium-voorhallen geïnter-
preteerde structuren] meen ik uit te kunnen gaan van de bewerking der praetoria door
H. Lorenz. Deze besluit zijn verhandeling over het praetorium met een afzonderlijke
bespreking van de zgn. ‘Exerzierhalle’. Hij plaatst deze over het geheel in de 2de en 3de
eeuw. Toch schijnt zij - wat te Valkenburg wordt bevestigd - reeds in de 1ste eeuw voor 
te komen. Lorenz concludeert overigens, dat die zgn. exercitiehal, onze principia, geen
noodzakelijk deel van het praetorium is, doch een zelfstandig bouwwerk. Het zou er niet
bij behooren, doch er alleen om bouwtechnische redenen mede verbonden zijn.
Misschien woedde er in Van Giffens tijd een felle discussie over deze kwestie - dat valt
moeilijk meer na te gaan. Vast staat wel dat zijn opvolger Glasbergen de fout heeft
rechtgezet. Deze noemt in elk geval vanaf zijn publicatie van de opgraving van 1962 de
principia ook daadwerkelijk principia. Daarmee heeft Glasbergen een mogelijk oude
discussie gesloten.

De voorhal of exercitiehal in de nagebouwde principia van de Saalburg. De hal is
gebouwd op de as van de via principalis met links een deur naar de via praetoria, 
rechts de deur naar de open hof van de principia en recht vooruit de deur in de 
richting van de porta principalis dextra.

De ontwikkeling van de principia (of zoals Van Giffen het noemde 
‘de praetoria’) uit de perioden 1 tot en met 6. Bij periode 6 is duidelijk 
een voorhal of exercitiehal te zien.



commandantswoning
of werkplaats? De officieren van de centuriae en van de turmae, respec-

tievelijk de centuriones en de decuriones, waren ook rede-
lijk royaal gehuisvest, maar wel in de kazernebarakken
zelf. Hun woningen omvatten een hele serie vertrekken
en waren onder meer van een eigen latrine voorzien.
Voor de centuriones waren er vier in Valkenburg 1: de 
uitspringende vleugels aan de westelijke uiteinden van
de barakken 2, 4, 6 en 8, dicht bij de omwalling aan het
intervallum. De decuriones waren ook ruim behuisd,
vermoedelijk op de kop van barak 13.
In elk barakkenpaar lag tegenover de officierswoning een
rechthoekig gebouw dat een groot en een klein vertrek
omvatte. Dat zou de werkplaats (fabrica) van de legereen-
heid zijn, waar de centuria tevens haar mondvoorraad en
zware uitrustingsstukken bewaarde, zoals tenten, schans-
palen, zwaar geschut en karren. In de fabrica bevond zich
een tredmolen voor het malen van koren. Aan het andere
uiteinde van de barakken, aan de via principalis, lagen de
woningen van de onderofficieren. Zij waren wat kleiner
dan die van de centuriones, maar toch altijd nog ruim 
vergeleken bij de verblijven van de gewone soldaat
(miles) daartussen in. De tussenruimte was namelijk ver-
deeld in zes of zeven contubernia, elk bestaande uit twee
achter elkaar gelegen vertrekken. Het voorste en kleinste
direct achter de porticus was de wapenkamer, de arma ✪ .
Daarachter lag het eigenlijke woonvertrek, papilio ✪ , van 
15 tot 20 vierkante meter, waarin eigenlijk alleen maar
plaats was voor een haardplaats en een aantal bedden.
Het is niet zeker hoeveel soldaten er precies in deze 
barakken werden samengebracht, maar het waren er
gewoonlijk acht per contubernium. Dat lijkt veel, maar is
wel een waarheidsgetrouwe inschatting. De archeologen
Glasbergen en Groenman-Van Waateringe rekenen voor
Valkenburg 1 met zes soldaten per papilio. In het veld
waren de mannen nog krapper behuisd: de standaard
leren legertent voor acht tot tien soldaten had een vloer-
oppervlak van 3 bij 3 meter, een nokhoogte van 1,20
meter en zijwanden van 35 cm.

De ontdekking van het castellum
In het eerste deel van dit boek beschreven we hoe in het
jaar 1941 de opgravingen in het centrum van Valkenburg

Er heeft enige tijd discussie bestaan over ‘gebouw 11’
in castellum 1 dat traditioneel als de commandants-
woning - praetorium -  wordt geïnterpreteerd. Het
zou volgens sommigen een fabrica of werkplaats zijn
geweest onder andere door de overeenkomsten met
een vergelijkbare werkplaats in het Duitse castellum
Oberstimm. Professor Groenman-van Waateringe
heeft echter aangetoond dat gebouw 11a het onder-
komen van de commandant uitmaakte. Een van haar
argumenten stoelt op de constatering dat in haar
visie het gebouw eigenlijk uit twee afzonderlijke
bouwwerken (11a en 11b) bestaat. Dit is bepaald 
doordat er verschillende funderingstechnieken zijn
gebruikt voor de gebouwen 11a en 11b. Hierdoor is de
omvang van het Valkenburgse praetorium niet uit-
zonderlijk groot zoals critici ooit tegenwierpen, maar
uitstekend vergelijkbaar met praetoria uit andere
castella. Werkplaatsen zijn er wel in Valkenburg 1,
maar die bevinden zich op de koppen van de man-
schapsbarakken 3, 5 , 7 en 9.



van start gingen. Van april tot oktober van dat jaar legde
Van Giffens graafploeg de eerste resten van het Romeinse
fort en vele duizenden archeologische vondsten bloot.
Ook in 1942 en 1943 gingen de opgravingen van het
castellum door, en na de oorlog pakte Van Giffen het werk
weer op: van 1946 tot 1953 zette hij het onderzoek voort.
Het Valkenburgse fort was een ontdekking van formaat.
Het Romeinse fort bleek in totaal ruim 200 jaar in gebruik
te zijn geweest en was in die tijd zes maal herbouwd. Het
kende dus zeven achtereenvolgende bouwfasen. Op ver-
schillende momenten in de loop van een paar eeuwen
was het castellum verbouwd, iets verlegd of aangepast
aan nieuwe wensen van de gebruikers of veranderde om-
standigheden. Alle boven op elkaar gebouwde vestingen
hadden gelukkig dezelfde assen van wegen en ook het
front hadden ze gemeenschappelijk. Als dat niet zo was
geweest en een verbouwing van een vesting ook een ver-
andering in oriëntatie had betekend, dan was het vrijwel
onmogelijk geweest om het samenstel van wanden,
fundamentgreppels en standsporen te ontwarren.
Om deze reden was het dus mogelijk om de gehele plat-
tegrond van de verschillende castella te onderzoeken.
Tijdens het eerste opgravingsjaar dacht Van Giffen dat
hij te maken had met drie opeenvolgende bouwfasen van
het castellum. Maar al in 1942 stelde hij vast dat er wel
zes bewoningsperioden waren geweest. In 1980 kon
Groenman-van Waateringe nog een zevende fase in het
castellum aantonen: het fort diende toen hoofdzakelijk
als graanopslagplaats. De veranderingen in de Valken-
burgse castella zijn hoogstwaarschijnlijk terug te voeren
op garnizoenswisselingen, die weer te maken kunnen
hebben met belangrijke historische gebeurtenissen zoals
de verwoesting van het fort tijdens de Bataafse opstand.
In de vroegste perioden had het fort een aarden wal en
waren de afzonderlijke gebouwen binnen in het fort uit
hout opgetrokken. Door de kleibodem van Valkenburg en
de ophogingslagen van de ‘dorpsheuvel’ waren het bouw-
hout en allerlei houten constructies uitstekend geconser-
veerd. Nooit eerder hebben archeologen in Nederland
een Romeins fort zo goed kunnen bestuderen. En tot nu
toe is dat eigenlijk niet meer opnieuw voorgekomen.

De soldaten bereidden een groot deel van hun eten zelf. 
Ze kregen tarwe uitgereikt, dat ze zelf maalden. In het 
fort waren tredmolens om het meel te malen. Ze waren
opgesteld in de gebouwtjes naast de barakken. Op de
opgravingsfoto uit 1943 is het restant van zo'n molen te
zien. Het fundament bestond uit een hoefijzervormig
basement van 2,6 bij 3 meter van straalsgewijs gelegde,
platte, wigvormige houten balkjes.

De plattegrond van een aantal contuberniaop een rij zoals
opgegraven in 1943 door Van Giffen.

Reconstructie van een contubernium. 

Overzicht van fundamentsporen, leggers en staanders 
van het uitstekend geconserveerde bouwhout en houten
constructies in het castellum.



Belangrijke garnizoenswisselingen in
Valkenburg

Castellum 1 (39/40 – 41/42):
Detachement (vexillatio) uit de cohors III Gallorum equitata
bestaande uit 4 centuriae en 2 turmae. De centuriae van
elk 80 man waren gelegerd in de vier gepaarde barakken
2-3, 4-5, 6-7 en 8-9. Per contubernium woonden er 6 
soldaten. Per dubbelbarak waren er 13 contubernia, dus
ruimte voor 78 soldaten. De veertiende ruimte was niet
in arma en papilio onderverdeeld en had dus geen woon-
functie. De twee turmae huisden in gebouw 13, hun
paarden waren in gebouw 14 ondergebracht.
Castellum 1a (41/42 - 47):
Halve ala quingenaria, misschien bestaand uit een 
vexillatio van de ala Cananefatium, van 8 (?) turmae, dat
wil zeggen 8 x 32 = 256 ruiters. Verbouwing van de vier 
dubbelbarakken in de retentura: vergroting van de arma,
afname van het aantal contubernia van 13 tot 12.
Castellum 2/3 (47 - 69):
Definitieve accommodatie voor een halve ala quingenaria.
In de retentura 6 ruggelings aan elkaar gebouwde, enkel-
voudige barakken; 2 soortgelijke barakken in de zuidhoek
van de praetentura (gebouw 9 - 10). In elk van de acht
barakken een turma, 5 man in ieder van de 6 contubernia.
Gebouw 6 naast de principia was een stal voor de 192
paarden van de 6 in de retentura gelegerde turmae (16
paarden in elk van de 12 stalruimten). De rijdieren van de
overige twee turmae moeten ‘ergens’ in de praetentura
gestald geweest zijn, maar het is niet duidelijk wáár.
Castella 4 - 6 (70 - 240):
Voltallige cohors quingenaria equitata (waarschijnlijk de
Cohors IIII Thracum)

Plattegronden van de opeenvolgende bouwfases van het castellum. Pas in de laatste fase kreeg het fort stenen muren en een weste-lijke achterpoort. Het castellum is na het jaar 39/40 zesmaal
her- en verbouwd. Rond 42 werd het aangepast voor gebruik door een cavalerie-eenheid (fase 1a). Omstreeks 47 werd het door brand verwoest en weer opgebouwd (fase 2). In de jaren daarna is
het fort nog een keer verbouwd (fase 3); in 69/70 werd het tijdens de Bataafse Opstand weer platgebrand. Fase 4 werd kort daarop gebouwd. Toen werd het Vierde Cohort Thracische ‘infanteristen
te paard’ hier gestationeerd. Tussen 120 en 180 werd het hoofdkwartier  opgetrokken uit tufsteen (fase 5) en rond 180 werden de aarden wallen vervangen door tufstenen muren (fase 6).
Omstreeks de jaren 240-270 werd het fort (en de Rijn) verlaten naar aanleiding van Germaanse invallen. Door grootschalige militaire inzet werd aan het einde van de 3de eeuw de Rijnzone wel
weer bij het Rijk gevoegd. In de 4de eeuw diende het castellum van Valkenburg nog als versterkte opslagplaats voor graan (fase 7). 



In de loop der jaren hebben velen de ‘hoogte’ in Valken-
burg met termen als terp en dorpsheuvel omschreven.
Op de vraag of Valkenburg daadwerkelijk een terp is;
hoe en waar die term eigenlijk is opgedoken, moeten 
we terug naar het begin van de 20ste eeuw. Dr. W. Pleyte,
directeur van het RMO in Leiden verrichtte in 1875 een
‘eerste wetenschappelijk controleerbare waarneming
van Romeinse funderingsresten’ in Valkenburg. In zijn
boek over de Nederlandsche Oudheden van de vroegste
tijden tot op Karel den Groote uit 1901 schrijft hij:

Verder den Rijn opgaande [hij besprak hiervoor
Katwijk] komt men bij Valkenburg; het dorp ligt op
eene hooge terp zooals men ze vindt in de Friesche
streken. Op den bodem der terp of liever op den 
oorspronkelijken bodem vond men, bij het fundeeren

is valkenburg een terp?
Datering van de verschillende fasen
van het castellum

Fase 1 3 9 / 4 0  -  4 1 / 4 2

Fase 1a 4 1 / 4 2  -  4 7

Fase 2/3 4 7  -  6 9

Fase 4 7 0  - rond 1 0 0

Fase 5 rond 1 0 0 (mogelijk 1 1 7 ) - tussen 1 7 0 en 1 7 4

Fase 6 rond 1 7 8 - rond 2 4 0

Fase 7 2 5 0  -  4 0 0

In de perioden 1, 1a, 2/ 3 en 4 werd voor de bouw (en de
verbouwingen!) van het castellum steeds gebruik gemaakt
van aarde, hout en leem. De dakbedekking in fase 4 be-
stond uit tegulae✪ (dakpannen) en imbrices✪ (vorsten).
Bij de vijfde fase van het castellum gebruikten de
Romeinen voor het eerst tufsteen voor de principia. In
Valkenburg 6 gebruikte men opnieuw tufsteen voor de
principia, en nu ook voor de ommuring, de poortgebouwen
en de waltorens. Bij de aanleg van latere fasen hield men
steeds de oorspronkelijke uitleg van de eerste fase aan.
Het assenstelsel bleef ongewijzigd. Wel werd het fort
gedurende de jaren steeds wat groter gemaakt: oor-
spronkelijk omvatte het 1,4 ha en in de laatste fase was
het 1,7 ha groot.

Valkenburg 1
In de eerste fase, dus bij de oorspronkelijke bouw van het
castellum, had het fort tien barakken. Acht (dat wil zeggen:
vier dubbele) in de retentura en twee (één dubbele) in 
de praetentura. In de barakken in de retentura zat de
infanterie (vexillatio die bestond uit vier centuriae) en de
twee barakken in de praetentura huisvestten de cavalerie
(twee turmae). De acht barakken in de retentura vormen
eigenlijk vier dubbele eenheden. De gebouwen 3, 5, 7, 9
waren werk- en opslagplaatsen waar de troepen graan
opsloegen of droogden en maalden. Er hebben ook
wagens gestaan: dat laten de zeer brede toegangen zien.
Metaalbewerking vond hier plaats evenals de opslag van
de tenten. De barakken 2-3, 4-5, 6-7 en 8-9 konden elk één
centuria huisvesten. De cavalerie en hun rijdieren zullen

in de twee gebouwen in de praetentura hebben verbleven.
In de barakken direct langs de via principalis gelegen,
sliepen de mannen. In de stallen die er parallel aan lagen,
stonden de paarden. De ruimte tussen de stallen en het
intervallum was ook voor de paarden bestemd.
Het bouwvlak van Valkenburg 1 was aangelegd op een
diepte van ongeveer 30 cm onder NAP (Nieuw Amsterdams
Peil) zonder dat daarvoor een kunstmatige ophoging werd
aangebracht. De belangrijkste resten van deze castellum-
fase liggen tussen 0,30 onder en 0,00 meter NAP.

Valkenburg 1a
Er verstreek natuurlijk wel wat tijd tussen fase 1 en de
totaal verbouwde fase 2/3. Castellum 1 was gebouwd voor
een gemengd garnizoen van cavalerie en infanterie
(cohors equitata). En vrij plotseling moest het castellum
een deel van een ala - een ruitereenheid - gaan huisvesten.
De inrichting van Valkenburg 1 beantwoordde niet aan de
eisen die men er in de aanloop naar fase 2/3 aan ging
stellen en er moesten ingrijpende aanpassingen komen.
Deze interne verbouwing was niet in één dag rond. De
bouwfase was in hoofdzaak gelijk aan die van periode 1
en werd ook gebouwd met gebruikmaking van sommige
onderdelen van de eerste vesting. De grondsporen
bevonden zich gemiddeld rond 0,25 meter boven NAP. De
wat rommelige aanpassingsfase Valkenburg 1a kondigde
de komst van de eenheid aan die later fase 2/3 zou gaan

Dat het castellum steeds wat groter werd gemaakt is
zichtbaar aan de met houten palen onderheide muur van
fase 6, die is gebouwd op de dichtgeworpen spitsgracht
van eerder bouwfasen. 



der nieuwe schoollokalen in Juni 1875 aan de helling
der terp op 2 meters diepte, een vloer van sterk metsel-
werk, bestaande uit grauwe wakken, keisteenen en
cement. ...

Ook Van Giffen bezigde zich vaak met de term terp of
liever gezegd ‘dorpsheuvel’ als hij sprak over Valkenburg.
De ophogingslagen van het castellum heetten bij hem
dan ook terpenlagen. Van Giffen had misschien nog een
andere reden om het Zuid-Hollandse dorp als terp te
betitelen. Hij had constant problemen om voor zijn 
veldwerk financiering te krijgen. Om deze te verruimen,
had hij de Vereeniging voor Terpenonderzoek in het
leven geroepen. Uit financiële nood poogde hij ook de
opgravingen van Valkenburg onder de noemer van het
terpenonderzoek te plaatsen. Hij sprak aldus steeds 
van de ‘dorpsheuvel’ aldaar, omdat hij geld van de terpen-

vereniging opsoupeerde. Gelukkig hebben die het hem
nooit erg moeilijk gemaakt, zodat de wetenschap deze
vereniging veel te danken heeft.

Het gebruik van de benaming ‘terp’ of ‘dorpsheuvel’ was
echter niet alleen maar een kwestie van terminologie. Er
werd wel degelijk een strijd tegen het water gevoerd
door de Romeinen, waarbij ze zichzelf de ‘hoogte’ in
werkten. Professor Groenman-van Waateringe vertelt:

Toen de Romeinen hadden besloten om op de plek van
het huidige dorp Valkenburg een militair steunpunt te
vestigen in 39 na Christus bleek al snel dat de locatie
van het kamp - alhoewel strategisch gunstig gesitue-
rd - gezien de plaatselijke bodemkundige en water-
staatkundige omstandigheden uitermate ongelukkig
gekozen was. Er zijn duidelijke tekenen van waterover-
last in de eerste periode (in werkput VI l zien we stroom-

ribbels, spoellaagjes, kortom belangrijke aanwijzingen
voor aanzienlijke overstromingen). Ophoging was 
daarom noodzakelijk en die heeft ook plaatsgevonden.
Dit ging niet gepaard met grote verbouwingen, maar
eerder met ophoging van de vloeren en aanpassing
van de drempels aan het nieuwe vloerniveau.

Ook Van Giffen was dit in 1948 al opgevallen. Hij schrijft
hierover: Uit een en ander volgt dus, dat ook de Romeinen,
te hunner beveiliging tegen hoog water, terpen bouwden
en het lijkt er alleszins op, dat zij zich daarbij veeleer refe-
reerden aan de verdedigingsmethoden der inheemsche
kust- en oeverbewoners, dan omgekeerd. De Romein nam
blijkbaar den inheemschen terpbouw over, d.w.z. de methode
om de verblijfplaats in den engeren zin, de woonplaats
dus, te verhogen. Den hem toegeschreven - zoo ergens, dan
toch wel hier te verwachten - dijkbouw bracht hij echter
niet in practijk, noch ging hij in dit opzicht den inboorling
voor, of volgde deze hem na.

Dat de termen ‘dorpsheuvel’ en ‘terp’ ten aanzien van
Valkenburg nog lang in gebruik zijn gebleven , bewijst
een boekje uit de jaren 70 van de vorige eeuw over
‘Terpen, mens en milieu’, waarin staat geschreven:

Een bijzondere plaats nemen de Romeinse terpen in:
het zijn de vestingen langs de oude Rijn: Valkenburg,
Vechten, Utrecht, waar de herhaalde egalisaties en 
vernieuwingen tot een aanzienlijke verhoging van het
loopvlak leidden. Ze vormen eigenlijk een grensgeval:
het zijn geen normale landbouwnederzettingen, en er
is nooit sprake geweest van opzettelijke verhogingen
met kleizoden, doch ze zijn wel aan het gevaar van
overstromingen onderhevig geweest, zoals bij de
opgravingen in Valkenburg is gebleken.

Tegenwoordig leeft de benaming nog steeds voort in het
centrum van Valkenburg waar Partycentrum ‘De Terp’ is
gevestigd.

Schematisch en geïdealiseerd profiel waarop de grondsporen uit
de perioden 1 tot en met 6 zijn afgebeeld t.o.v. elkaar en t.o.v. de
hoogte in Nieuw Amsterdams Peil (NAP).  



bouwen. De mannen (‘de bouwvakkers’) kwamen 
hoogstwaarschijnlijk uit de directe omgeving van het
castellum. We zien namelijk dat Valkenburg 1a kenmerken
vertoont van inheemse bouwwijzen: vlechtwerk, leem 
en een opvallende hoeveelheid handgevormd, inheems
aardewerk. De militaire bouwvakkers van castellumfase
1a waren wellicht afkomstig van de ala Cananefatium.
Omstreeks het jaar 47 vielen Chaukische piraten onder
leiding van de Cananefaat Gannascus, het Beneden-
Rijnse gebied binnen en verwoestten o.a. het castellum
in Valkenburg hetgeen zichtbaar is door een duidelijke
brandlaag.

Valkenburg 2/3
Hierna werd het castellum weer opgebouwd. Bouwvlak
en woonvlak lagen rond de 0,50 en 1,00 meter boven NAP.
Met die verbouwing veranderde de indeling totaal en
daarmee leek ook de functie van het fort te zijn gewijzigd.
In de linkerhelft van de retentura waren nu vier barakken,
rug aan rug in paren gebouwd. Ook in het rechterdeel van
de praetentura stond zo’n dubbele barak. Plus een gebouw
dat uit zes grotere ruimtes bestond -  waarschijnlijk
waren dat er oorspronkelijk twaalf geweest. Het type
barak was niet bestemd voor een centuria omdat de arma
te groot was. Dit soort dubbele barakken was geschikt
voor de cavalerie en de uitzonderlijke grote arma was be-
doeld voor de grote hoeveelheid bepakking die de cavalerist
droeg. Een barakblok kon één turma huisvesten, dat zijn
32 ruiters, plus de decurio en de duplicarius✪ - dit betekent
vijf ruiters per contubernium. In totaal konden er dan in
de acht barakken van Valkenburg 2/3, 256 man wonen.
Dat is precies een halve ala quingenaria. Het grotere
gebouw in de retentura met waarschijnlijk twaalf ruimtes
van 8 bij 6 meter, was het stallengebouw waar maximaal
12 x 16 = 192 paarden konden staan: precies genoeg dieren
voor de zes turmae in de retentura. Achter de retentura
van castellum 2/3 was een grote open ruimte beschikbaar
op het intervallum, geschikt voor zo’n 200 paarden. Het
fort gaat uiteindelijk in vlammen op tijdens de Bataafse
opstand in 69/70 na Christus.

Veldtekening uit 1943 van werkput Ig met verschillende elkaar versnijdende grondsporen van barakken
en allerlei aantekeningen in de kantlijnen waaronder de ‘oude’ periodisering in drie fasen.

De bouw van een legerkamp.



Valkenburg 4, 5 en 6
Na deze gebeurtenissen bouwt men een nieuwe vesting
waarin vanaf fase 4 tot en met 6 een voltallige cohors
quingenaria equitata gelegerd is geweest. De uitleg van
het legerkamp bleef min of meer gelijk aan die van fase
2/3. Een beschrijving van die cohors, dat waarschijnlijk de
cohors IIII Thracum is geweest, vinden we verderop.
Tijdens periode 5 werd de principia van steen gebouwd.
De ‘volledige’ steenbouwfase vond plaats in periode 6.
Niet alleen de principia maar ook de muren zijn dan in
tufsteen opgetrokken. De verstening van castella langs
de Nederlandse limes wordt wel in verband gebracht met
invallen van de Germaanse stam van de Chauci, die in de
jaren zeventig van de 2de eeuw over zee aanvallen uit-
voeren op West-Nederlandse en het Belgische kustgebied.
De toenmalige gouverneur Didius Julianus van Gallia
Belgica, die later ook nog gouverneur van Germania inferior
wordt en het in 193 na Christus zelfs een aantal maanden
tot keizer heeft geschopt, sloeg de aanvallen af en liet ver-
volgens een reeks forten langs de Noordzeekust bouwen.
Ook de bestaande castella in West-Nederland zullen
omstreeks die tijd - of soms zelfs nog wat eerder getuige
recent onderzoek in Alphen aan den Rijn - versterkt zijn
met stenen muren. Van al deze bouwactiviteiten getuige
niet alleen dakpanstempels van het Nedergermaanse
leger (E XG E R I N F ) die in opdracht van Didius Julianus

Veldtekening van 7 juli 1942 met zij- en bovenaanzichten van muurwerk.

Arbeiders werken in 1948 langs de naar buiten omgevallen muur van Valkenburg 6. Links op 
de achtergrond bevindt zich post-Romeins muurwerk. Rechts op de voorgrond is liggend 
funderingshout van de verdedigingswal te zien van een eerdere bouwfase.

Overzichtstekening van allerlei bouwfragmenten uit het castellum.



forse hoeveelheden bouwmateriaal produceerde en 
vervoerde naar de castella, maar ook dakpanstempels
met zijn eigen naam en titulatuur ( SV B  D I D I (O )
I V L ( I A N O )  CO ( N ) S ( U L A R E ) zijn veelvuldig terugge-
vonden in het Oude Rijngebied en dus ook in Valkenburg.

Valkenburg 7
Het castellum in de zevende fase omvatte – zoals professor
Groenman-van Waateringe vaststelde tijdens de opgraving
in 1980 - tenminste de stenen principia en drie houten
graanschuren (horrea), waarvan er één ten noorden en
twee ten zuiden van de via praetoria waren gelegen. Een
horreum was een grote Romeinse graanopslagplaats
waarin voorraden graan, maar ook ander produkten zoals
peulvruchten konden opgeslagen liggen. Horreum 1 was
al opgegraven in de jaren 1941/1943. Het lag in de werk-
putten IV en IVa. Horreum 2 was opgegraven in de jaren
1952/1954 in de werkput VIj en horreum 3 werd opgegraven
in 1980 in werkput IVl.
Verwacht mag worden dat in periode 7 ook de verdedi-
gingswerken uit de zesde fase, bestaande uit de wal, de
stenen muur en de grachten, nog intact waren. Het bouw-
vlak van deze laatste vesting ligt op ongeveer 1,50 meter
boven NAP, het woonvlak op 1,75 meter, terwijl de afbraak-
laag tot 2,00 meter + NAP reikte. De bouwactiviteiten
voor de zevende fase zullen in het eerste kwart van de
4de eeuw gestart zijn. Gedurende de hele 4de eeuw
waren er herstelwerkzaamheden nodig.
Dat er nooit eerder 4de eeuwse vondsten waren gedaan
in het castellum heeft te maken met het feit dat men in

de tijd van Van Giffen en Glasbergen de verstoorde
bovengrond altijd verwijderde zonder er verder studie
naar te verrichten. Pas in de tijd van Groenman-van
Waateringe betrok men ook deze bovenste, dus jongste,
archeologische grondlaag in het onderzoek. Maar echt
bepalend voor de identificatie van castellumfase 7 was de
door Groenman-van Waateringe uitgevoerde studie naar
oude foto’s van de horrea, waaruit bleek dat de grond-
sporen van de graanopslagschuren alle andere grondspo-
ren inclusief die van fase 5 en 6 versneden. Daaruit volg-
de dat er ontegenzeggelijk een jongere bewoningsfase
moest hebben bestaan dan de tot dan toe veronderstelde
laatste fase van Valkenburg 6.
De bewoning van Valkenburg 7 is geen reguliere militaire
bezetting geweest. Sommigen denken aan een tijdelijke
herbewoning om een graanopslag aan te leggen in de
context van militaire campagnes, bijvoorbeeld in de tijd
van de keizers Constantijn de Grote (306-337) en Julianus
Apostata (360-363). Maar herhaaldelijk uitgevoerde
reparaties aan de gebouwen laten zien dat er toch wel
een langere, min of meer permanente bewoning moet
zijn geweest. De C14 dateringen van het horreum 3 geven
twee dateringen: 316±10 en 365±40 na Christus.



In de archeologie beschikt men naast traditionele date-
ringsmethoden, bijvoorbeeld door middel van aardewerk
en munten, ook over natuurwetenschappelijke technieken
zoals de C14 methode en de dendrochronologie ( jaar-
ringenonderzoek) om tot een juiste datering van de
archeologische resten te komen.
Met de C14-methode (C staat voor carbon d.w.z. koolstof;
14 duidt het atoomgewicht aan van de radioactieve kool-
stof) of radiokoolstofmethode kan men de ouderdom van
organisch materiaal bepalen aan de hand van de daardoor
uitgezonden radioactieve straling. Elk levend organisme
bevat naast gewone koolstof (C12) ook radiokoolstof
(C14). Tijdens het leven blijft de verhouding tussen beide
koolstoffen constant, doordat het organisme steeds
nieuwe C14-atomen opneemt uit de atmosfeer. Bij het
afsterven van het organisme houdt dit proces op en ver-
valt de radioactieve koolstof. Dit verval in organische
stoffen van het gehalte aan de radioactieve koolstofiso-
toop C14 wordt gemeten en hiermee wordt de ouderdom
van bijvoorbeeld hout, houtskool, beenderen en planten-
resten bepaald. De uitkomst van zo’n meting wordt aan-
gegeven met een getal ( jaartal) waaraan ook nog de
waarde ‘± het aantal jaar’ is toegevoegd om de marge 
van nauwkeurigheid aan te geven.

De nauwkeurigheid van de C14 methode is voor de Romein-
se tijd soms niet groot genoeg. Hier kan dendrochronologie
hulp bieden. Met deze natuurwetenschappelijke methode
bestudeert men jaarringpatronen van bomen en stukken
hout. Met behulp van dendrochronologie kan men vaak
de kapdatum van een stuk eikenhout op één jaar nauw-
keurig bepalen. Dit gebeurt door vergelijking van opeen-
volgende jaarringen in een opgegraven stuk hout met
een standaardcurve voor alle jaarringen door de eeuwen
heen.
In Valkenburg zijn beide dateringsmethoden verschillende
keren toegepast. In de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw heeft onder meer de C14 van de beschoeiingen
op Veldzicht geleid tot een datering in de 4de eeuw na
Christus. Dendrochronologische analyses van het hout
van de Romeinse wegen hebben ‘harde’ dateringen opge-
leverd die de aanleg van de landroutes zeker stelden.
Uit vroegere jaren hebben helaas niet alle stukken hout
het gered om natuurwetenschappelijk te worden geana-
lyseerd. Dat geldt in het bijzonder voor het castellum-
hout dat in de oorlogsjaren door Van Giffen was gereser-
veerd voor nader onderzoek, maar dat door gebrek aan
brandstof in de hongerwinter van 1944 is opgestookt.

C 1 4 E N  D E N D RO C H RO N O LO G I E

Graanopslag in 4de-eeuws Valkenburg
De betekenis van periode 7 was gelegen in de strategische
ligging van het Valkenburgse fort. Valkenburg was in de
4de eeuw waarschijnlijk een overslag- en opslagplaats
voor graantransporten vanuit Brittanië naar het continent.
Het lag op de kruising van de noord-zuid verbinding over
de Oude Duinen en de oost-west verbinding van Utrecht
naar de Noordzee. Vanuit Valkenburg vond dan de verdere
distributie van het graan plaats.
Het is een bekend gegeven dat in de loop van de Romeinse
bezetting graantekorten ontstonden door de overexploi-
tatie van de lokale akkergronden, bodemerosie en een
algehele klimaatverslechtering: het werd steeds natter 
in ons land waardoor landbouwgronden niet langer
geschikt waren voor graanproductie. Er zijn historische
vermeldingen van overzeese graantransporten naar het
Rijnland. Fase 7 van het castellum kan kortom worden
geïnterpreteerd als een distributie- en controlecentrum
voor de nog aanwezige militairen en de lokale bevolking.
Een graandepotfunctie was trouwens niet nieuw voor
Valkenburg. Tussen 40 en 50 na Christus zijn op het
Marktveld - dat toen nog een puur militaire zone was -
twee horrea gebouwd. Ze waren allebei 30 meter lang en
9 meter breed. Ze konden genoeg voorraad bevatten om
1000 personen gedurende een jaar van voedsel te voor-
zien, en dat in een periode dat er slechts 250 man (een
halve ala) in het fort gelegerd was (periode 2/3). In de
horrea van het Marktveld zijn daadwerkelijk resten van
graanvoorraden gevonden, maar ook van linzen die zijn
aangevoerd vanuit zuidelijker streken.

Verkoolde graankorrels.



Horrea
Vaak worden graanopslagschuren van het ‘klassieke 
militaire type’ binnen de muren van castella aangetroffen.
Maar in het fort van Valkenburg zijn ze, behalve in de 
laatste fase 7, niet gevonden. Gezien de geringe omvang
van het fort en de aanwezigheid van horrea buiten het
fort op het Marktveld, moeten we aannemen dat er een-
voudigweg geen horrea zijn geweest in het castellum.
Het is vreemd om te bedenken en niet goed te verklaren
dat horrea met die opslag van enorme voedselvoorraden 
relatief onbeschermd buiten het fort waren gebouwd.
De horrea van het Marktveld zijn in vlammen opgegaan
tijdens de Bataafse opstand en dus verdwenen in 70 na
Christus. Er bestaat daarmee een groot chronologisch gat
tussen deze Marktveld-horrea en de horrea die veel later
in Valkenburg 7 zouden verrijzen. We weten zodoende
niet waar in de laatste decennia van de 1ste eeuw, de
gehele 2de en 3de eeuw de militairen hun graan- en
voedselvoorraden hebben opgeslagen. En dat juist
wanneer er een voltallig cohors in Valkenburg gelegerd is.
Deze aantallen soldaten hadden toch flinke hoeveelheden
graan nodig!
We kunnen deze ontwikkelingen in de loop van de tijd
wel verklaren. Horrea dienden voor de langdurige opslag
van goederen. De noodzaak daartoe bestond vooral 
wanneer grote hoeveelheden graan van elders moesten
worden aangevoerd - en dat was nodig wanneer de 
productie van lokaal graan niet voldoende was. Dat was
zeker in de 1ste eeuw het geval. De lokale bevolking ver-
bouwde in die periode wel graan maar dat was absoluut
onvoldoende om al die hongerige soldatenmagen te vul-
len. Daar kwam bij dat een Romeinse soldaat gewend
was brood te eten - gemaakt van tarwe. De lokale boeren-
bevolking verbouwde in die tijd voornamelijk gerst, een
graansoort waar men vooral pap van maakt. In de loop
van de 2de en 3de eeuw legde de lokale bevolking zich

Vrouwen in het legerkamp
Op het eerste gezicht zouden we verwachten dat het
castellum bij uitstek een plek was waar uitsluitend man-
nen woonden en werkten. Maar onderzoek toont aan dat
er ook vrouwen in het kamp verbleven. Archeologen 
kunnen onder meer op basis van de vondsten - aardewerk,
sieraden en werktuigen - vaststellen of een gebied door
militairen in gebruik was of door burgers. Wapentuig,
militaria en allerlei beslag wijzen op een homogene,
militaire bevolking. Een babyskeletje, een vrouwenschoen
zijn de vondsten die wijzen op een heterogene, meer
gemengde, dus burgerlijke bevolking.
Voor soldaten bestond de regel dat zij niet mochten
huwen tijdens hun diensttijd. Maar ook al mochten ze
niet trouwen, veel van hen hadden wel een vriendin en
kinderen in de buurt van het fort wonen. Als het stel
geluk had, konden ze in het huwelijk treden nadat de 
soldaat was afgezwaaid.

steeds meer toe op de verbouw van tarwe, met het oog
op de vraag vanuit het militaire apparaat. Import van
graan werd daarom wellicht steeds minder noodzakelijk.
Grote opslagmogelijkheden waren in die tijd dus ook niet
meer noodzakelijk - vanwege de gestage aanvoer van
lokaal geproduceerde goederen. In de tweede helft van
de 3de eeuw en de 4de eeuw kwam de veiligheid meer in
het geding en ontstond er een lokaal gebrek aan voedsel.
De situatie van de 1ste eeuw herstelde zich toen weer, er
ontstond een belangrijke toevoer van graan uit Britannia,
en er werden nieuwe horrea gebouwd - en nu binnen de
muren van het verdedigbare castellum, in verband met de
veiligheid.

Broodtarwe



Cohortes III Gallorum et IIII Thracum pia fidelis
(Domitiana)
Het fort van Valkenburg heeft verschillende bewoners
gekend. Aanvankelijk bood het fort van Valkenburg
onderdak aan een vexillatio bestaande uit vier centuriae
en maximaal twee turmae van de cohors III Gallorum
equitata. Kort daarna, rond 42, is het fort aangepast aan
een cavalerie-eenheid ter grootte van een halve ala 
quingenaria. Ook tussen 47 en 69 - de perioden 2/3 - 
was het castellum speciaal ingericht voor een cavalerie-
eenheid. Na de Bataafse opstand werd het legerkamp
aangepast voor de stationering van een complete cohors
quingenaria equitata, de cohors IIII Thracum equitata
(pia fidelis Domitiana) (perioden 4 en 5). Die laatste toe-
voegingen slaan op de gebeurtenissen die in 88/89 na
Christus plaatsvonden. Onder leiding van L. Antonius
Saterninus, proconsul✪ van Germania superior✪ vond 
er een opstand plaats, maar de soldaten toonden zich
‘trouw en loyaal’ aan de keizer Domitianus, zodat na 
het neerslaan van de opstand de erenamen pia fidelis
Domitiana aan hun cohort werden toegevoegd. De 
toevoeging Domitiana werd vervolgens weer geschrapt
na de dood van deze wrede keizer - men wilde hem zo
snel mogelijk weer ‘vergeten’ en daarom werden alle 
beeltenissen en namen die op Domitianus betrekking
hadden uitgewist - vanwege een zogenaamde damnatio
memoriae.
Rond 180 werd het hout-aarden-leem castellum groten-
deels in steen herbouwd en vergroot. Ook toen was de
cohors IIII Thracum waarschijnlijk nog in Valkenburg
gestationeerd.

De Galliërs
De cohors III Gallorum equitata, oftewel ‘de derde afdeling
bereden infanterie van de Galliërs’ waren de eerste
bewoners van het castellum te Valkenburg. ‘Gallorum’ -
ter onderscheiding van ‘Aquitanorum’ of ‘Belganorum’ -
duidt op een herkomst uit Gallia Lugdunensis, het gebied

dat het huidige Zuid-Frankrijk bestrijkt. Dit derde cohort
van de Galliërs bestond waarschijnlijk uit 500 soldaten:
driekwart daarvan was infanterie en de rest bereden
manschappen. Dit heet een cohors quingenaria equitata.
Een belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van dit
cohort in Valkenburg vormen twee geadresseerde houten
schrijftafeltjes (tabulae serratae✪ ) van zilverspar, date-
rend uit Valkenburg 1 of eventueel 1a. De ene tabula heeft
de volgende adressering:

T I G I I R N I  LO  M I L  /  C H O R  I I I  GA L LO R I I  
Met aanvullingen staat daar: Tigernilo mil(iti) /
c(o)hor(tis) III Gallor(um) e(quitatae), vertaald betekent
dat: aan Tigernilus, soldaat bij de cohors III Gallorum
equitata.

De inscriptie in het andere schrijftafeltje luidt: C  I I I  
GA L LO RVM oftewel C(ohors) III Gallorum (equitata).

De tabulafragmenten zijn van verschillende plekken in
het castellum afkomstig. De brief aan Tigernilus komt uit
de funderingssleuf van een barak van castellum 2/3 en is
dus in de grond geraakt tijdens castellumfase 1 of 1a. Het
is op zijn laatst te dateren in het jaar 47. De brief is voor
die tijd bezorgd aan de geadresseerde die deel uitmaakte
van de bezettingstroepen van het castellum in periode 1 of

1a. Het andere wastafeltje is gevonden in het intervallum
van periode 2/3. Het werd gevonden in de zone, die buiten
de omwalling van castellum 1 lag en die was opgehoogd
tijdens de uitbreiding van castellum 2/3. Uit het voorgaande
kan worden afgeleidt dat de vermelde cohors III Gallorum
tussen 39/40 en 42 - en mogelijk tot 47 - gestationeerd is
geweest in Valkenburg.



De Thraciërs
De Thraciërs leefden in het gebied dat het huidige Bulgarije
en Noord-Griekenland bestrijkt. Het vierde cohort was
circa 500 man sterk en bestond hoofdzakelijk uit infante-
risten waaraan ruiters waren toegevoegd, een cohors
quingenaria equitata.
Twee vondsten vormen het bewijsmateriaal voor de 
aanwezigheid van dit vierde cohort van de Thraciërs in
Valkenburg. Allereerst een fragment van een tegula ,
een Romeinse dakpan, gevonden in 1972 door een amateur-
archeoloog. Deze tegula lag op een storthoop op een 
weiland aan de Duyfraklaan. De stort was echter afkom-
stig van het Lambrechtsveld, een gebied ten westen van
het castellum van Valkenburg. Er stond een stempel op
dit dakpanfragment: C H O  I I I I  T R , oftewel: cohors IIII
Thracum, het vierde cohort van de Thraciërs. De dakpan
dateert uit de periode tussen 71 en 89 na Christus.

Verder haalden archeologen een kalkstenen bouwfragment
uit de noordelijkste zijtak van de Rijn op het Marktveld
naar boven. De geul heeft waarschijnlijk als stortplaats
gediend en het bouwfragment is waarschijnlijk van het
castellum afkomstig. Het fragment is van Lotharingse
kalksteen dat gewonnen is in een groeve aan de boven-
loop van de Moezel, in de omgeving van Metz (Frankrijk).
De afmetingen van het fragment bedragen ongeveer 36
bij 22 bij 14 cm. De overgeleverde tekst luidt:

- - - ] G E . [ - - -  
- - - ] CO  P O N [ - - -
- - - ] I I I I : T H [ - - -

Met aanvullingen staat er:

[Imp(eratori) Caesari 
Divi Nervae f(ilio)
Nervae Traiano
Aug(usto)] G E [r(manico) Dacico
Parthi]CO  P O N [t(ifici) max(imo)
Coh(ors)] I I I I  T H (rac(um) p(ia) f(idelis)

En de vertaling luidt: ‘Voor de Imperator Caesar Nerva
Trajanus Augustus, zoon van de vergoddelijkte Nerva,

overwinnaar van de Germanen, overwinnaar van de
Daciërs, overwinnaar van de Parthen, (en) opperpriester,
heeft het vierde, toegewijde (en) trouwe cohort van de
Thraciërs (dit gebouwd).’

De bouwinscriptie dateert uit de tijdsperiode tussen
20/21 februari 116 en de dood van Trajanus op 9 augustus
117. De inhoud van de inscriptie zorgt ervoor dat we zo’n
nauwkeurige datering kunnen geven. De inscriptie lijkt
een opschrift te zijn dat de stichting vermeldt van een
bouwwerk dat tot stand is gebracht door het cohors IIII
Thracum voor een Romeinse keizer. Die keizer wordt in de
inscriptie benoemd met op overwinningen gebaseerde
eretitels: G E [rmanico], [Daci]CO, [Parthi]CO. Germanicus
is meestal afgekort tot Ger of Germ, de andere overwin-
ningsnamen zijn vaak volledig uitgebeiteld. Daarnaast
is de keizer betiteld als P O N [tifici maximo], oftewel als
opperpriester. Wanneer we afgaan op deze reeks eretitels
komt eigenlijk alleen keizer Trajanus in aanmerking.
Tot zijn titulatuur behoren drie overwinningsnamen:
Germanicus (sinds eind oktober/begin november 97),
Dacicus (vanaf december 102) en Parthicus (sinds 20/21
februari 116). Het gebouw moet dus van na Trajanus’ over-
winning op de Parthen stammen, maar van vóór zijn dood.
Het bouwfragment is ongetwijfeld afkomstig van een
stenen gebouw. De oudste steenbouw die we kennen 
uit Valkenburg is de principia uit de vijfde periode. Deze
periode 5 dateert van omstreeks 100 na Christus, maar iets
later is goed mogelijk. Men vermoedt dat de inscriptie
boven de ingang van het hoofdkwartier heeft gehangen.



aanval en verdediging:
over wapens en militaria
De standaarduitrusting van een Romeinse soldaat bestaat
uit wapentuig waarbij een verschil is te maken tussen
verdedigings- en aanvalswapens. Tot de verdedigings-
wapens horen helm, schild en bepantsering die allemaal
tot doel hebben het lichaam te beschermen.
Aanvalswapens zijn het zwaard, de dolk, de speer, pijl en
boog, wapengeschut en de slinger.
Lange tijd is gedacht dat er een groot onderscheid was
tussen de uitrustingen van de legioenssoldaten en die
van de hulptroepen, maar over het algemeen genomen
blijkt dat in praktijk nogal mee te vallen. Zo werden de
bekende plaatpantsers zowel door legionarii als auxiliarii
gedragen en ook de verschillende helmtypen en zwaarden
zijn onderdeel van beide groepen militairen. Alleen tussen
cavalerie en infanterie was een duidelijk onderscheid.
Ruiters stonden niet alleen hoger in aanzien, maar ze 
hebben ook uit praktische overwegingen beweeglijke
bepantsering, langere zwaarden en ook de parade-
uitrusting - zoals gezichtshelmen - is uitsluitend voor-
bestemd voor de alae.
Naast het wapentuig maakte ook andere militaria deel
uit van de soldatenuitrusting. Zo hing het zwaard in een
schede aan een heup- of schoudergordel. Deze waren 
dikwijls rijk versierd met allerlei leerbeslag en hadden
natuurlijk een gesp. Ook in Valkenburg zijn in de loop der
jaren verschillende militaria en wapens naar bovengeko-
men. Meestal gaat het om fragmenten van uitrustings-
stukken en slechts een enkele keer kwam er een vrij 
volledig object tevoorschijn.

de soldaat
Een Romeinse legionair zat 20 jaar in het leger en bleef daarna
als veteraan nog vijf jaar aan zijn eenheid verbonden. Soldaten
van de hulptroepen dienden 25 jaar en kregen na hun leger-
dienst het Romeinse burgerrecht. Als hij zijn dienst gezond en
wel had doorstaan, ontving hij bovendien geld of een stukje
land. Soldaten mochten bovendien pas trouwen zodra ze uit
dienst kwamen. Veel militairen haalden het einde van hun
diensttijd niet: één op de twee stierf als soldaat, ook in vredes-
tijd. Dat kwam door het harde bestaan in het leger en doordat
allerlei ziekten en verwondingen niet goed te genezen waren.
Toch kregen de soldaten voor die tijd uitstekend te eten en
was de medische verzorging in het leger zo goed als maar kon.

verdediging

Enkele replica’s van Romeinse helmen. Uit Valkenburg kennen we onder andere een infanteriehelm
uit het tweede kwart van de 1ste  eeuw na Christus, die deel uitmaakt van de collectie van het RMO. 
Het is een voorbeeld bij uitstek van een standaardhelm uit de 1ste eeuw. Kenmerkend zijn de zware
helmbol, de grote nekplaat en de stootrib aan de voorkant. De stootrib was bedoeld om zwaard- en 
lansstoten af te laten ketsen. Vooruitstekende, gestileerde wenkbrauwen aan de voorzijde zijn ook
typisch voor dit soort helmen. De nekplaat is aan de bovenzijde geribbeld. 



Dikwijls waren aan de helm wangplaten bevestigd die 
het gezicht verder moesten beschermen tegen aanvals-
wapens. Dit bronzen exemplaar is de rechterwangklep 
van een ruiterhelm en dateert uit de 1ste eeuw na Christus.
Aan de bovenzijde van de achterrand van de wangklep is
een gestileerd oor weergegeven. 

Contour van een wangklep.

verdediging
Tot het begin van de 2de eeuw na Christus droegen de
legionarii en auxiliarii verschillende soorten schilden.
De legionair had een rechthoekig, licht gebogen schild
(scutum✪ ), terwijl de hulptroeper een wat kleiner vier-
kanten schild maar vaker nog een ovaalvormig klein
schild (clipeus✪ ) met zich meedroeg. Beide typen schil-
den werden uit verschillende lagen hout opgebouwd en
met leer of linnen bekleed en daarna geverfd. De randen
werden langs de buitenzijde met bronsbeslag afgewerkt.
Centraal op het schild bevond zich een schildknop, de
umbo✪ , precies op de plek waar aan de achterzijde de
handgreep was bevestigd. De umbo diende dus ter
bescherming van de hand. Umbones kwamen zowel in
ijzer als brons voor en konden halfrond, bol of conisch
van vorm zijn.

Bij de opgraving in 1962 werden drie bolvormige schild-
knoppen gevonden in het armamentarium✪ (de centrale
wapenkamer van de principia) van castellum Valkenburg 4.
De drie umbones waren van hetzelfde type. Eentje is vrij-
wel gaaf, de twee andere vertonen beschadigingen, die
ruw losmaken van het schild suggereren of een ‘aanval’
op de drager van het schild. Professor Glasbergen ver-
moedde dat de umbones opzettelijk begraven waren
binnen het gebouw.

Soldaat in lorica squamata pantser toont handgreep aan 
de binnenzijde van een schild.

Gereconstrueerd schild
en bronzen randbeslag (ca. 20 cm) van een schild.

Complete umbo.



bepantsering
Het leger gebruikte veel brons voor sierbeslag en de
scharnierende delen van hun wapenuitrusting. De schar-
nieren van de schouderdelen bijvoorbeeld versleten
nogal snel, moesten vaak vervangen worden en worden
dus betrekkelijk vaak op opgravingen teruggevonden.
Zo leverde de opgraving op het Marktveld heel wat
metalen voorwerpen van deze aard op: zoals het onder-
staande scharnier, onderdeel van een 1ste-eeuwse lorica
segmentata✪ , het plaatpantser van een soldaat. Andere
typen bepantsering waren de lorica hamata✪ , een ringet-
jespantser of maliënkolder zoals we dat kennen uit de
Middeleeuwen, en de lorica squamata✪ , dat het best te
omschrijven is als een soort schubbenpantser van alle-
maal kleine plaatjes die over elkaar heen vallen. Van de
twee laatstgenoemde bepantseringen zijn geen voorbe-
lden gevonden in Valkenburg maar kennen we hun con-
structie van andere vindplaatsen.
De centuriones droegen ook nog extra bepantsering aan
de onderbenen waarvan de hiernaast afgebeelde bronzen
scheenbeschermer een voorbeeld is.

aanval
zwaard, dolk en speer

Bovenkant van bronzen zwaardschede.

Replica van zwaardschedebeslag met een overwonnen en
geknielde man met zijn handen op de rug tussen allerlei
wapentuig afgebeeld. Origineel in RMO te Leiden.

Lorica segmentata. Lorica hamata.



Pentekening van bronzen zwaardschedebeslag,
gemaakt door W. Glasbergen (uit de centuriowoning
van barak 4). 
Tijdens de opgravingen in 1942 kwam het versierde
bronzen beslag van een zwaardschede tevoorschijn.
Het behoorde tot de eerste fase van het castellumen
kan dus gedateerd worden rond 40 na Christus. Het 
45 centimeter hoge beslag bekleedde een groot deel 
van de zwaardschede. Er ontbreekt maar een klein
stukje van de bovenkant. Het beslag is in drie vakken
verdeeld waarvan hier alleen de bovenste twee zijn
afgebeeld op de pentekening. Elk vak is in reliëf ver-
sierd met guirlandes. In het bovenste vak is midden 
in een medaillon aangebracht dat wordt opgehouden
door gevleugelde wezens. In het andere vak zien we
dieren zoals everzwijnen, een leeuw en een hert 
dat wordt aangevallen door jachthonden. Langs de 
zijkanten is een strook onversierd gelaten, hierlangs
liep de bronzen zijstrip van de schede. Over de smalle
banen tussen de versierde vakken liepen verstevigings-
beugels. 

Het ijzeren zwaard (gladius✪ ) was het belangrijkste
aanvalswapen van de Romeinse infanterist. 
De cavalerist gebruikte een iets langer type zwaard: 
de zogenaamde spatha✪ . De gladiuswas gemiddeld 60
centimeter lang, had een brede, tweesnijdende kling
en was geschikt voor zowel steken als houwen. Het
ijzeren zwaard werd altijd rechts gedragen, gestoken
in een schede die met leren riempjes aan de gordel of
aan een speciale draagriem was vastgemaakt. De schede
was gemaakt van dunne houten plankjes bekleed met
leer. Langs de smalle zijkant van de zwaardschede liep
aan weerszijden een bronzen strip die in de punt in een
knop eindigde. Drie bronzen beugels die dwars over 
de schede heenliepen versterkten het geheel. Op de
buitenzijde van de schede zijn meestal platen van
bronsblik aangebracht, versierd met reliëf of met een
gravering.

Onderkant van zwaardschede met puntbeschermer.

De speer (pilum) was niet zozeer bedoeld als steekwapen
maar vooral om mee te werpen. Bij inslag verboog de lange
schacht van de speerpunt door het gewicht van de speer,
zodat het wapen waardeloos werd en de tegenstander 
het niet meer kon terugwerpen. Wanneer een speer of
meer speren in een schild bleven steken, werkte dat zeer
hinderlijk voor de tegenstander. Speerpunten zijn in grote
aantallen teruggevonden in Valkenburg.

Ook de dolk (pugio✪ ) behoorde in elk geval tot het einde
van de 1ste eeuw na Christus tot de standaarduitrusting
van een Romeinse soldaat. De dolk zal misschien vooral 
in noodsituaties als strijdwapen gebruikt zijn en diende
verder vooral als statusobject. Daarom was hij vaak rijk
versierd. De dolk werd gedragen aan de linkerzijde, 
gestoken in een schede die met riempjes aan de gordel 
was bevestigd. Een dolk was ongeveer 35 centimeter lang
en had een brede tweesnijdende kling.  De dolkschede was
eenvoudig: twee houten plankjes overtrokken met leer.
De buitenzijde was meestal bekleed met ijzer en de voor-
zijde versierd met graveringen en dergelijke. Ook uit 
Val-kenburgse bodem kennen we een fraaie dolkschede:
een ijzeren schede met ingelegde versiering van brons en
glaspasta daterend uit de eerste helft van de 1ste eeuw. De
schede behoort nu tot de collectie van het RMO te Leiden.



overige militaria

Leren riemen waren rijkelijk versierd met allerlei bronsbeslag en hadden een bronzen gesp.

Een buitengewoon bijzondere vondst uit Valkenburg is een zogenaamd pilum murale✪ , een eenvoudige houten staak met een wel
zeer specifiek doel. In de regel schijnen (legioen!)soldaten ieder twee pila muralia te hebben meegevoerd wanneer zij op mars gingen.
Bij het oprichten van een marskamp gebruikten zij de pila muralia door deze in de aarden wal van het kamp, in rijen dicht tegen elkaar
in de grond te steken. De staken waren ongeveer anderhalve meter lang en liepen aan de beide uiteinden uit in een punt. In het midden
was de staak iets smaller: hierom kon men een touw wikkelen waarmee de staken aan elkaar werden vastgebonden. Op deze manier
ontstond een stevige houten ‘palissade of muur’ die als tijdelijke verdedigingsconstructie redelijk effectief was.

Verscheidene messen uit Valkenburgse bodem.



tabula peutingeriana: pretoriu agrippine
Dankzij een 13de-eeuwse kopie van een reiskaart uit
de Laat-Romeinse tijd weten we dat Valkenburg een
belangrijke functie moet hebben gehad. Deze Tabula
Peutingeriana is genoemd naar de eigenaar Konrad
Peutinger uit Augsburg, die aan het begin van de 16de
eeuw de kaart kreeg geschonken en opborg in zijn biblio-
theek. De reiskaart is bijna 7 meter lang, 34 centimeter
hoog en wordt tegenwoordig bewaard in de Nationale
Bibliotheek van Wenen in Oostenrijk. Afgebeeld zijn op
schematische wijze het wegennet, afstanden en de voor-
naamste rivieren en plaatsen in het Romeinse Rijk. Rome
staat in het centrum en het schiereiland Italië is promi-
nent aanwezig. Door het formaat van de kaart wordt de
oost/west-as uitgetrokken ten koste van de noord/zuid-
as. Provinciegrenzen zijn daardoor niet herkenbaar.
Op de kaart zijn talloze leuke en onverwachte details te
zien, maar ook zijn er onverklaarbare tekorten. Talrijk zijn
bijvoorbeeld de schrijffouten en de gebruikte Latijnse

afkortingen. En soms roept de kaart vragen op, bijvoor-
beeld als de namen van volksstammen ver weg staan
geschreven van de steden die ze bewoonden of als rivie-
ren niet langs steden zijn getekend waar ze zelfs nu nog
lopen. Blijkbaar was dit voor de toenmalige gebruikers
minder van belang en waren zij vooral geïnteresseerd in
onderlinge afstanden tussen plaatsen, waar de tempels
en de baden of kuuroorden lagen en waar  kon worden
gerust in een herberg; anders gezegd in praktische infor-
matie voor mensen op reis.
De plaatsnamen die op de kaart staan genoteerd, zijn soms
voorzien van een symbooltje, een zogenaamd vignet.
Aan de uiterste westpunt van de Rijngrens staat de naam
Pretoriu Agrippine genoemd. Deze plaatsnaam werd al
door Remouchamps geïdentificeerd met Valkenburg.
Naast deze naam staat een opvallend vignet dat een
groot gebouwencomplex met een binnenplaats voor-
stelt. De binnenplaats is aan drie kanten begrensd door

gebouwen. Aan de vierde zijde, de voorkant van het
complex, staat een muur met een poort erin.
Hoe het vignet van Valkenburg precies ‘gelezen’ moet
worden, is nog maar de vraag. Maar dat het logo iets bij-
zonders wil aangeven, staat wel vast. Hetzelfde symbool
wordt elders op de Tabula Peutingeriana gebruikt om
badplaatsen of kuuroorden te markeren, dikwijls met de
benaming Aquis erbij geschreven. Zo’n kuuroord of bad-
plaats bij Valkenburg ligt misschien niet erg voor de hand
- warmwaterbronnen ontbreken bijvoorbeeld. Ook is tot
nu toe geen (groot) badcomplex naar boven gekomen 
tijdens het archeologisch onderzoek.
Maar misschien komen we verder met de naam Pretoriu
Agrippine. De aanduiding pretoriu komt van praetorium
en is naast Valkenburg op nog drie andere plaatsen op de
kaart van Peutinger aanwezig. In militair jargon betekent
‘praetorium’, de werkplek en het onderkomen van de
kampcommandant en zijn staf. Het is niet waarschijnlijk
dat men een dergelijk onderkomen heeft willen aangeven.
Zulke commandantswoningen komen namelijk in alle
castella en castra voor, maar niet bij elk militair fort op 
de Tabula Peutingeriana staat de naam praetorium aan-
gegeven. Archeologen vinden het alleen al om die reden
onwaarschijnlijk dat het vignet het castellum van
Valkenburg aanduidt. Daarnaast hebben de veel grotere
legioensplaatsen bij Nijmegen (Noviomagi) en Xanten
(Colo Traiana) een meer eenvoudig symbooltje bij hun
naam staan. Castella die vergelijkbaar zijn met dat van
Valkenburg worden vaak zelfs simpelweg met een knikje
in de weg aangegeven waarbij de naam staat geschreven.
Praetorium kan ook wat anders betekenen en duiden op
een instelling van de Romeinse overheid die met ‘wegen’
en ‘reizen’ te maken heeft. Een praetorium kon een soort
staatshotel zijn, een enigszins luxe onderdakmogelijk-
heid voor reizigers. Naast dit begrip kan het ook nog
slaan op de verblijfplaats van een ‘praetor’ (een hoge
functionaris), of anders gezegd duiden op een luxe hotel
voor rondreizende ambtenaren. Ook zo’n complex is 
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echter nog niet aangetroffen tijdens de vele opgravingen
in Valkenburg. Het is niet uitgesloten dat het nog ont-
dekt moet worden, maar aan de andere kant kennen 
we al best veel van de infrastructuur in het kampdorp.
Misschien moet daarom aan een soort combinatie van
bovenstaande begrippen worden gedacht en slaat het
symbool niet op een concreet gebouw maar meer op 
een gezamenlijk complex. Daarbij kan voor Valkenburg,
naast een eventueel badgebouw en/of een staatshotel,
specifiek gedacht worden aan de belangrijke opslag- en
overslagfunctie die de plaats heeft gehad m.b.t de voedsel-
voorziening. Archeologen maken soms de vergelijking
met een karavanserai zoals we die uit Arabische landen
kennen. Valkenburg was bovendien gelegen aan een
belangrijke verkeersader met zowel noord/zuid als
oost/west-verbindingen. Het symbool bij Praetorium
Agrippinae geeft in algemene zin dus een voor reizigers
belangrijke plaats aan en heeft waarschijnlijk betrekking
op het gehele complex dat rond het fort ligt. In de lang-
gerekte vicus met allerlei voorzieningen, bevindt zich
onder meer een haven op de Woerd en zal misschien 
ook nog een (onontdekt) badhuis en/of een staatshotel
hebben gestaan. Wanneer we hierbij nog de latere,
4de-eeuwse functie van het castellum betrekken, met
zijn drie horrea en duidelijke opslag- en overslagfunctie,
is daarmee de betekenis van het symbool misschien
afdoende verklaard.
Over het tweede gedeelte van de naam, agrippine of
agrippinae, lazen we al eerder dat daarmee Agrippina de
Oudere kan zijn bedoeld, de moeder van keizer Caligula.
Maar de meeste archeologen vermoeden dat de naam
betrekking heeft op Agrippina de Jongere. Zij was niet
alleen de zuster van Caligula, maar ook de vierde vrouw
van Claudius die in 49 met hem trouwde, en moeder van
de latere keizer Nero. Als men dit men voor waar aan-
neemt, kan daaruit worden afgeleid dat Valkenburg pas
rond de jaren 49/50 deze naam heeft gekregen.

de via militaris - de romeinse weg
De Romeinen brachten de wegen naar ons land. De syste-
matische ontsluiting van het zuidelijke deel van
Nederland door middel van een samenhangend wegen-
net was een totaal nieuw fenomeen. Die nieuwe wegen
dienden allereerst een militair doel. Het wegennet vormde
de ruggengraat van de Romeinse (grens)verdediging:
langs de wegen vervoerde het leger troepen en materieel.
Het Romeinse leger legde de wegen in veel gevallen ook
zelf aan. Dat was een dure aangelegenheid: elke Romein-
se mijl kostte de staat ongeveer 500.000 sestertiën, dat
is 500 keer het jaarloon van een legioensoldaat.
De via militaris✪ of limesweg die langs de linkeroever van
de Rijn liep, was zonder twijfel een van de belangrijkste
Romeinse wegen in ons land. De weg verbond de leger-
plaatsen langs de grens met elkaar, liep dwars door de
castella heen en vormde binnen de muren van de forten
de viae principales.
Ook in Valkenburg liep de Romeinse weg langs de linker-
oever van de Oude Rijn. Vanaf Veldzicht, waar de weg 
tijdens de opgraving is aangetroffen, is hij uitstekend te
volgen in zuidelijke richting naar de terreinen Marktveld
en de Woerd, waar eveneens fragmenten van de weg 

zijn teruggevonden. Vanaf daar liep de weg verder naar
het volgende castellum Matilo ter hoogte van Leiden-
Roomburg.
Op de kaart van Peutinger die de wegen, plaatsen en
rivieren uit de 3de - 4de eeuw weergeeft, staat de limes-
weg ook. We zien dat de afstand tussen Praetorium
Agrippinae en Matilo drie leugae bedroeg, dat is ongeveer
6 kilometer. Na Leiden-Roomburg vormde de weg de land-
verbinding met andere plaatsen langs de Zuid-Hollandse
limes: Alphen aan den Rijn, Zwammerdam en Woerden.
Het tracé vanuit Valkenburg in de richting van de
Noordzeekust, naar Katwijk is minder duidelijk. Het is
aannemelijk dat de weg vanaf Veldzicht naar de zuid-
poort van het castellum, de porta principalis dextra, heeft
gelopen want binnen het fort viel de weg namelijk samen
met de via principalis. Er is echter ook een Romeinse weg
teruggevonden die vanuit Valkenburg-Veldzicht in noord-
westelijke richting langs de buitenkant van het kampe-
ment liep. We mogen veronderstellen dat deze weg
bedoeld was voor al diegenen voor wie de weg dwars
door het castellum verboden terrein was.
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Romeinen op de limesweg tijdens een open dag op Veldzicht. De verschillende toponiemen, opgravingsterreinen en onder-
zoeksjaren op de topografische ondergrond van Valkenburg

groen=castellum 1941-1980   |   zwart=rioolsleuven 1990 e.v.
paars=Veldzicht 1994/1996-1997   |   geel=Marktveld 1985-1988
blauw=Woerd 1988   |   oranje=Woerd 1972



De fases van de Romeinse weg in
Valkenburg
Er zijn in de loop van het archeologisch onderzoek talrijke
misverstanden rond de weg gerezen, met name over de
datering van de oudste fase. Ten tijde van de opgravingen
op het Marktveld werden verschillende onderdelen van
verschillende wegen uit verschillende perioden aange-
troffen. Men probeerde vervolgens aan al die fases de
juiste dateringen te geven met behulp van jaarring-
onderzoek.
Na de opgravingen op Veldzicht kwam er verandering in
de interpretatie en de datering van de wegen. Dit was het
gevolg van de jaarringdatering van het eikenhout dat
zich tussen rijen palen van zachtere houtsoorten van de
oudste weg bevond. Men concludeerde dat er feitelijk
drie fases van de weg bestonden: één van 123/124, één
van 99/100 en een nog oudere fase - uit de tijd dat de
weg slechts een eenvoudige knuppelpad was.
Dat oudste knuppelpad bestond uit allerlei soorten 
liggend hout waarvan de opgravers eerst dachten dat
het tot een fundament behoorde van de ‘echte weg’.
Bij nader inzien ging het om een zelfstandige route.
Vermoedelijk horen enkele zachthouten palen daar ook
bij, maar zeker is dat niet. Deze weg zal op zijn vroegst uit
39/40 dateren, anders gezegd, ten tijde van de aanleg van
het oudste castellum zijn aangelegd. Maar dat is niet
helemaal bewijsbaar. Theoretisch is het misschien denk-
baar dat in de allereerste fase helemaal geen grootschalige
landroute werd aangelegd en dat transport en toevoer
van materieel vooral over water plaatsvond. Maar het
zou toch onbegrijpelijk zijn dat, vanaf het moment dat
Corbulo wordt teruggeroepen op de zuidelijke Rijnoever
om de limes te gaan versterken, er geen landroute zou
hebben bestaan. Indirect kan bovendien uit de positie
van de twee pre-Flavische horrea op het Marktveld worden
afgeleid dat er voor 69/70 een weg heeft bestaan, want de
opslagschuren lijken op een weg te zijn georiënteerd.
De tweede weg is gemaakt van palen van zachtere hout-
soorten. Van wanneer die precies dateert, is moeilijk te
zeggen maar het staat vast dat er een route rond 99/100
bestaat. Opmerkelijk is dat deze datum vaker voorkomt
in het jaarringenbestand van West-Nederland. Blijkbaar

Foto van de Romeinse weg op Veldzicht. In het verlengde van de palenrijen is  op maaiveld-
niveau, het nagebouwde dijklichaam met de bijbehorende taluds zichtbaar. 



vond er onder Trajanus grootschalige bouw- en reparatie-
campagnes plaats in het gehele Nederrijnse gebied.
De derde weg is gebouwd in de jaren 123/124 na Christus.
Ook deze jaartallen komen vaker voor langs de Oude Rijn
bijvoorbeeld in de Leidsche Rijn, Woerden en Alphen aan
den Rijn. De aanleg ervan maakte deel uit van een grote
bouwcampagne onder keizer Hadrianus, die in die tijd
ook de Rijn heeft bezocht. De bouw zou door dat keizer-
lijke bezoek kunnen zijn ingegeven. Maar ook landschap-
pelijke problemen zoals de overstromingen in het tweede
decennium van de 2de eeuw op het Marktveld, maakten
de aanleg van een nieuwe weg ongetwijfeld noodzakelijk.
De bouw ervan, waarbij duizenden eikenhouten palen
(over water!) zijn aangevoerd, moet in elk geval een bij-
zonder spectaculaire operatie zijn geweest. Dit staaltje
Romeins militaire civiele techniek is mogelijk geïnspec-
teerd door de keizer in hoogst eigen persoon. Hoelang
deze derde weg heeft gefunctioneerd, is onbekend. Van
opgravingen bij Alphen aan den Rijn weten we dat dezelf-
de weg er aan het einde van de 2de eeuw in ieder geval
nog in gebruik was.
Een latere route dan die van 123/124 na Christus is op geen
van de opgravingsterreinen in Valkenburg teruggevonden.
Maar op Veldzicht is wel een aantal beschoeiingen aan-
getroffen en met behulp van C14 gedateerd. De oorsprong
van deze beschoeiingen lag in de tweede helft van de 4de
eeuw. Blijkbaar wordt het gebied dan nog steeds onder-
houden, maar het staat daarmee niet vast of op dat
moment de weg van 123/124 nog steeds in gebruik is. We
weten niet zeker of het mogelijk is dat een weg ruim 200
jaar op één plek kan functioneren. Vooral omdat er geen
aanwijzingen zijn gevonden voor structureel onderhoud
aan de weg in de vorm van reparaties tussen het palen-
werk. Mogelijkerwijs hoefde men alleen maar regelmatig
het schelpendek of het grind te vervangen. De situatie kan
evengoed te vergelijken zijn met de vroege 1ste eeuw, toen
het transport van goederen (en mensen) misschien voor-
namelijk over water plaatsvond, en in mindere mate over
land. Aanleg en onderhoud van land-wegen was daardoor
minder belangrijk - en het centrale gezag besteedde da-
raan dan ook minder aandacht.

Het uiterlijk van de weg
De Romeinse ingenieurs waren niet gewend om wegen
aan te leggen in een nat gebied als het onze, maar vonden
toch goede oplossingen. Op de Woerd liep de weg op een
met houten beschoeiingen verstevigd dijkje waarlangs
aan beide zijden een sloot liep. De constructie van de 
weg zelf, die ongeveer zes meter breed was en bedekt
met grind en schelpen, bestond uit twee parallelle rijen
verticaal geplaatste palen met diameters van 15 tot 30
cm. Een deel van die palen was van lokaal eikenhout. Het
liggende hout dat aan de basis lag van deze weg, blijkt
een ouder knuppelpad en mag als een eerdere route 
worden gezien.
Ook de route op het Marktveld en Veldzicht bestond uit
eikenhout en was als een dijkconstructie opgetrokken.
Naast twee parallelle eikenhouten palenrijen stonden aan
weerszijden nog rijen palen die de onderkant van taluds
hebben beschoeid. De breedte van de weg bedroeg onge-
veer 4,5 meter, de taludpalen lagen op 2,5 meter daarvan-
daan. Bovendien waren op regelmatige afstand langs de
wegpalen telkens een paar forse palen geplaatst aan de
buitenzijde van de rijen, waartussen een trekbalk geplaatst
kon worden om het dijklichaam bijeen te houden. Het
dijklichaam tussen de palenrijen bestond uit opgeworpen
grond dat door verticaal geplaatste planken op zijn plaats

Rechtsboven: Gedigitaliseerde veldtekening van de Romeinse weg op Veldzicht. Afgebeeld zijn de palenrijtjes van het weglichaam,
de taludpalen aan de oostzijde en de schuine afwijkende palenrijen aan de oostkant en op het midden van de weg. De lijnen ten
westen van de weg zijn van een getijdegeul die het zuidwestelijke deel van de weg heeft weggeslagen. 

Manshoge eikenhouten palen van de 123/124 weg tijdens de
opgraving Veldzicht.

Haaks profiel over de breedte van de weg op het terrein Veldzicht.
Op de achtergrond werken veldteam en machine aan een tweede
doorsnede, ditmaal over de lengte-as van de weg. 



De Romeinse geschiedenis van Valkenburg is vrijwel
onzichtbaar omdat ze grotendeels verborgen ligt in de
grond. Desondanks kan een oplettende bezoeker van het
dorpje nog wel een paar fysieke verwijzingen naar het
Romeinse verleden van Valkenburg in het dorp ontdekken.
Zeker nu zeer recentelijk het Castellumplein en omgeving

werd gehouden. De 2de-eeuwse wegverharding bestond
hoofdzakelijk uit schelpen. Mogelijk is op een 1ste eeuw-
se wegconstructie ook klein puin van baksteen en tuf-
steen als wegverharding gebruikt zo menen sommige
archeologen, maar helemaal duidelijk is dit niet herkend.
Het schelpen-wegdek lag tijdens de ontdekking niet meer
op zijn oorspronkelijke plaats, maar was van de taluds
naar beneden gegleden aan weerszijden van het dijkje.
Bermsloten zijn op het Marktveld niet teruggevonden.

Omlegging
De aanleg van een ‘dijkweg’ was noodzakelijk door de
lokale situatie: het natte en door de zee beïnvloede land-
schap en de overstromingen die in het hele Rijngebied
plaatsvonden. In de jaren 110/115 tot aan 122/123 heeft de
Rijn op het Marktveld de 99/100-fase van de weg geëro-
deerd. Daardoor was het daar noodzakelijk om in 123/124
een nieuwe route aan te leggen, die iets westelijker en
iets verder van de rivier lag. Deze omlegging vergde dui-
zenden eiken palen die werden geïmporteerd uit Oost-
Nederland of Duitsland: via de Rijn kwamen ze op vlotten
naar Valkenburg. De nieuwe weg liep anders dan de oude
weg, in een boog langs het westen. Dat een dergelijke
omlegging niet overal heeft plaatsgevonden na de

bovengenoemde overstromingen, getuige de positie van
de weg op Veldzicht die exact op dezelfde plaats ligt als
de voorgaande routes. En ook op de Woerd is dat trou-
wens het geval.

Reconstructie
Ter herinnering aan de opgravingen is langs de N206 
een ‘wegmonument’ aangelegd. De provinciale weg
kruist het tracé van de Romeinse weg. De doorsnede 
van de weg, met zijn ingeheide palen en schelpen-
wegdek, is in het talud van de N206 gereconstrueerd,
samen met een aantal betonnen cipressen die de route
flankeren.

Geïdealiseerde tekening van de dijkconstructie met planken
beschoeiing tussen de wegpalen en aan de binnenzijde van de
taludpalen. Hout dat werd aangetroffen tijdens de opgravingen is
ingekleurd; de open of wit gelaten houtdelen zijn later gerecon-
strueerd.

wat is er nog te zien van
romeins valkenburg?



ruimtelijk opnieuw zijn ingericht.
Tot voor kort was op het plein even ten noorden van de
kerk de rechterzijpoort van het fort, bestaande uit twee
poorttorens, visueel gemaakt. Enerzijds was in de bestra-
ting een afwijkende kleur en tegel gebruikt om de platte-
grond van de noordelijke poorttoren aan te duiden,

anderzijds was de basis van de zuidelijke poorttoren
gereconstrueerd en een aantal decimeters hoog opge-
bouwd uit tufstenen van het laatste castellum. Ook was
ter plekke de complete plattegrond van het castellum
weergegeven op een bronzen plaquette. Deze enigszins
ouderwetse inrichting is, zoals gezegd, zeer recentelijk 
op de schop gegaan en zal in de laatste paragraaf van dit
boek genaamd ‘De toekomst van Valkenburg’ nader 
worden toegelicht.
Onveranderd is de reconstructie die ter hoogte van de
provinciale weg N206 is gebouwd op de plek waar de
Romeinse grensweg gelopen heeft. Dit is de landroute
van 123/124 na Christus die ter hoogte van het Marktveld
in de jaren tachtig van de vorige eeuw is opgegraven.
Deze 2de-eeuwse weg bestond uit een verhoogd dijkli-
chaam met aan weerszijden een schuin aflopend talud.
Een forse hoeveelheid palen hebben zowel de verhoging
als de taluds gestut. De moderne weg N206 snijdt feite-
lijk door de limesweg waarmee een prachtige doorsnede
van de Romeinse grensweg inzichtelijk is gemaakt.
Hierbij zijn zowel de koppen van de houten palen, als het
hoog boven de moderne weg uittorenende betonnen dijk-

lichaam met taluds te zien. Het monument wordt omlijst
door een aantal rijen in beton uitgevoerde cipressen.
Deze mediterrane boomsoort kwam in ons land niet voor,
maar zorgt wel voor een fraai herkenningsteken voor wie
op de N206 van Leiden naar Katwijk reist.
Verder is even naast de gereconstrueerde weg een kopie
van een Romeinse mijlpaal geplaatst. Op dergelijke
palen, die door het hele Romeinse rijk langs de hoofdwe-
gen stonden, waren de afstanden tussen belangrijke
plaatsen ingebeiteld en wordt tevens de keizer vermeld
onder wiens gezag de routewijzer was opgericht. Het
originele exemplaar van deze kopie komt overigens uit
de buurt van Monster (ZH). Enkele jaren terug zijn ook in
Den Haag bij het Wateringse veld, twee vergelijkbare
mijlpalen gevonden.
Tot slot is er over de Romeinen nog een informatief 
panelensysteem geplaatst, net naast de Romeinse weg-
reconstructie. Deze zogenaamde ‘archeo-kubus’ bevat
informatie over de Romeinse tijd en Valkenburg. Het
informatiepaneel is op een bijzonder wijze opgehangen
in een stalen frame en kan gedraaid worden, zodat de
informatie van alle zes de vlakken gelezen kan worden.

Plattegrond van castellumfase 6 op de topografische
ondergrond. Groen ingekleurd zijn de delen die door een
afwijkende bestrating waren gevisualiseerd rond het
Castellumplein.



Toen de Romeinse soldaten rond 39/40 het fort van
Valkenburg bouwden, legden ze in het militaire gebied
even ten zuiden van het fort meteen allerlei voorzieningen
voor de bevoorrading aan. Het gaat om aanlegplaatsen
langs de rivier, een loods, graanpakhuizen en een verbin-
dingsweg van de pakhuizen naar het fort. Na de opstand
van 69-70, waarbij alle militaire gebouwen door brand
werden verwoest, besteedde het leger meer aandacht
aan de bewaking rond het fort: er werden een kleine 
versterking en een wachttoren gebouwd langs de weg 
op het Marktveld.
Pas tegen het einde van de 1ste eeuw kwamen er op het
Marktveld voor het eerst burgers in de buurt van het fort
wonen. En vanaf dat moment werd het militaire terrein
geleidelijk aan definitief door het leger ontruimd.

militaire infra-
structuur buiten
het castellum

Plattegrond van de belangrijkste structuren op het Marktveld. Van links naar rechts 
periode 1 (40 – 70 na Christus), periode 2 (70-110/115) en periode 3 (110/115 – 123). 

Legenda: 1. geul, 2. erosie van het oppervlak, 3. Romeinse weg, 4. grafveld, 5. gebouw, 
a6. greppel met brug of dam, 7. pallisade, 8. waterput. 

Twee graanopslagplaatsen van 30 bij 9 meter lagen parallel
aan elkaar en aan de weg. Ze zijn gebouwd in de tweede
helft van de 1ste eeuw en konden een jaarlijkse voedsel-
voorraad voor 1000 man bevatten. Spelt, emmer en gerst
en linzen werden er gescheiden per soort opgeslagen. De
linzen waren uit zuidelijke streken afkomstig. De horrea
zijn tijdens de Bataafse opstand door brand verwoest.



In de periode tussen 70 en 110 stond op de plaats waar 
in een eerdere fase de graanschuren hadden gelegen, 
een klein fort op het Marktveld. Het U-vormige
gebouw was bestemd voor een centuria, dus  voor
ongeveer 80 soldaten. Het had een open binnenplaats
met een waterput. Het gebouw was omgeven door
een aarden wal die was onderbroken voor een poort
gebouw. Om het geheel was een forse greppel uitge-
graven die als verdedigingsgracht diende. De functie
van het kleine fort zou te maken kunnen hebben met
de aanleg van de weg in 99/100 en kan bemand zijn
geweest door een vexillatio die deze werkzaamheden
uitvoerde.

Tussen 80 en 90 na Christus heeft er op het Marktveld 
ook nog een wachttoren bestaan met een omvang van
ongeveer 3 bij 3 meter. De hoogte van het bouwwerk
wordt geschat op 10 Romeinse voet wat overeen komt 
met ongeveer 7,5 meter. Licht- en geluidssignalen, die uit
de toren werden gegeven, moesten herkenbaar zijn voor
de dichtstbijzijnde militaire post - het castellum - dat op
ongeveer 500 meter afstand lag. De toren zal uit meerdere
verdiepingen hebben bestaan. Op de begane grond was
mogelijk enige opslag maar waarschijnlijk fungeerde die

alleen als fundament voor bovengelegen verdiepingen. 
De eigenlijke ingang tot de toren bevond zich op de eerste
verdieping die door middel van een ladder was te bereiken.
Hier was zowel een arma als papiliovoor de vier à vijf sol-
daten die de toren bemanden. De tweede verdieping werd
afgesloten door een dak en was ingericht ten behoeve van
het eigenlijke taakveld van de manschappen: observeren,
surveilleren en signaleren. 
De afbeelding toont een nagebouwde toren bij Bunnik-
Vechten (Fectio). 



De opgravingen van het castellum in het centrum
van het dorp hebben Valkenburg beroemd gemaakt.
Maar er is in latere jaren nog veel meer onderzocht
in de gemeente. Bij opgravingen op de Woerd, op
het Marktveld en op Veldzicht zijn allerlei resten
uit de Romeinse tijd gevonden. Ze dateren uit
verschillende perioden. Sommige hebben direct
te maken met de aanwezigheid van het leger, zoals
een klein castellum, een wachttoren, grote graan-
pakhuizen en een verharde weg. Deze zijn hier-
voor beschreven. Ook zijn er sporen gevonden van
boerderijen, werkplaatsen en andere gebouwen die
door burgers werden gebruikt. Op het Marktveld
lag een grote begraafplaats waar zowel burgers als
soldaten begraven lagen. Samen met het fort geven
deze vondsten een beeld van de bewoning in en 
om Romeins Valkenburg.

II.III het dagelijkse leven
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De Woerd
De archeoloog Remouchamps, die in de jaren twintig van
de vorige eeuw bij het RMO in Leiden werkte, deed als
eerste archeologisch onderzoek op de Woerd. Door zijn
vondsten op die plek dacht men lange tijd dat daar het
Romeinse fort had gelegen. De losse archeologische voor-
werpen die werden aangetroffen bij de kerk in het dorp
waren - zo dacht men - oorspronkelijk afkomstig van de
Woerd en in de loop van de eeuwen naar het dorpscen-
trum versleept. Bij latere opgravingen bleek de situatie
precies omgekeerd te liggen: het castellum bevond zich in
het centrum van Valkenburg en de Woerd was de locatie
van een ‘kampdorp’ of vicus geweest. Tijdens de opgraving
in 1972 door de ROB op het terrein van de Woerd, kwamen
veel sporen aan het licht die de aanwezigheid van een
burgerlijke nederzetting bevestigden. Dit waren de eerste
sporen van de vicus die bij het fort lag. De belangrijkste
sporen waren de talrijke huisplattegronden. Men vond 
de weg die de vicus met het castellum verbond en in zui-
delijke richting doorliep tot het volgende fort Matilo bij
Leiden-Roomburg. Langs de weg vond men huizen met een
lengte die varieerde van 10 tot 33 meter. Het gaat daarbij
zowel om boerderijplattegronden, als ook om gebouwen
die strip-houses of Streifenhäuser worden genoemd,
bestaande uit de combinatie winkel-woonhuis met een
kelder en een achterliggend erf met tuin en waterput.

Marktveld en de Woerd
Voorafgaande aan de aanleg van de N206 voerden arche-
ologen van de ROB van 1985 tot 1988 een grootschalige
opgraving op het Marktveld en de Woerd uit. Op deze

overzichtsplattegrond 
verschillende opgravingen

plek vonden ze gebouwen met een militaire functie: een
klein fort, een wachttoren, verscheidene graanpakhuizen
- we zagen het al in een eerder hoofdstuk. Verder is ook
een aantal niet-militaire zaken gevonden zoals enkele 
uit de 2de eeuw stammende boerderijplattegronden in
inheemse bouwstijl. Er werden op het Marktveld net als
eerder op de Woerd twee fasen van de Romeinse weg
gevonden. Ook legden de archeologen op het Marktveld
een grafveld uit de Romeinse tijd bloot, waar honderden
mannen, vrouwen en kinderen hun laatste rustplaats
hadden gekregen.

Veldzicht
Bij de opgravingen door de ROB op Veldzicht in 1994,
1996/1997 tussen de N206, de Marinus Poststraat en de
Achterweg, werd een deel van diezelfde Romeinse weg
naar het fort gevonden en sporen van gebouwen die bij
de vicus hoorden. Er werden sporen herkend van zes
gebouwen. De gebouwen waren van een eenschepige
type, dat wil zeggen dat het dak slechts wordt onder-
steund door de buitenmuren van de gebouw en niet
door extra dakondersteunende palen binnen het huis.
Hierdoor ontstaat een grote ruimte zonder verdere
onderverdeling door middel van palenrijen: dit noemen
we een eenschepige indeling. De gemiddelde lengte van
de huizen op Veldzicht was 15 meter, de breedte 6 meter.
Vijf van de zes huizen lagen zij aan zij met de korte zijde,
waarin de deuropening was aangebracht, naar de weg
gericht. Het zesde gebouw had een andere ligging: het
lag pal aan de weg en had opmerkelijk genoeg exact
dezelfde oriëntatie als de weg.

De verschillende toponiemen, opgravingsterreinen en 
onderzoeksjaren op de topografische ondergrond van 
Valkenburg.
groen=castellum 1941-1980   |   zwart=rioolsleuven 1990 e.v.
paars=Veldzicht 1994/1996-1997   |   geel=Marktveld 1985-1988
blauw=Woerd 1988   |   oranje=Woerd 1972



Minstens drie plattegronden van drieschepige boerderijen schemeren door in de grondsporen
uit de zuidwesthoek van het Marktveld.

Plattegronden van verschillende soorten gebouwen op de Woerd lig-
gen kriskras naast en door elkaar.

De schematische weergave van de huisplaatsen op Veldzicht. 

afb. veldzicht volgt...



Beroemde schoolplaat van J.H. Isings met als titel: ‘Romeinse Legerplaats aan de Rijnmond. (Valkenburg)’



de burgerlijke nederzetting - vicus
Het Latijnse woord vicus, waarvan ons woord ‘wijk’ is
afgeleid, kent veel verschillende betekenissen. In het
algemeen kun je zeggen dat het de betekenis heeft van
stad zonder stadsrechten. Maar ook een stadswijk, een
wegdorp of een kampdorp bij een militair fort worden
vicus genoemd.
Van Giffen ontdekte bij de opgraving van het Valkenburgse
castellum als eerste de resten van zo’n burgerlijke neder-
zetting net ten zuiden van het fort. Die resten bestonden
uit een stenen vloer van een gebouw. Dit voedde bij hem
het vermoeden dat er net ten zuiden van het castellum
een ‘vicus-achtige nederzetting’ had gelegen.
De vicus zoals die nu bekend is, strekt zich vanaf het
castellum ongeveer één kilometer naar het zuiden uit en
heeft een maximale breedte van 200 meter. We vermoe-
den dat er ook ten noorden van het castellum burgerlijke
bebouwing heeft bestaan, maar weten dat niet zeker ook
omdat daar nog maar heel weinig onderzoek heeft plaats-
gevonden. Aanvankelijk bepaalden de Romeinse militairen
voor een groot deel hoe de vicus eruit zag. De gebouwen
uit de eerste bewoningsperiode waren hoofdzakelijk
voor militair gebruik. Na verloop van tijd nam de invloed
van het leger af en kreeg de vicus een burgerlijk karakter.

Bewoning
Vanaf het jaar 70 kwamen er ten zuiden van het castellum
geleidelijk meer mensen in de buurt van het fort wonen.
Deze vicus-bewoners of vicani✪ bestonden uit handelaren,
winkeliers, ambachtslieden, boeren, en niet te vergeten
de vrouwen en kinderen van de soldaten. Al deze mensen
leefden van het leger. Ze woonden in het kampdorp, vlak-
bij het fort en langs de grensweg. Er kwamen Romeins-
geïnspireerde gebouwen die iets te maken hadden met
handel, ambacht en bijvoorbeeld overslag. De soldaten
kwamen er vaak en velen van hen gingen er na hun
diensttijd wonen.

In de jaren twintig van de 2de eeuw kreeg het gebied een
grote overstroming te verwerken. Na de overstroming
was er geen militaire activiteit meer op het Marktveld,
behalve de weg. Deze was echter beschadigd door de
overstroming en werd enige tijd later opnieuw aangelegd.
Het werd verder een burgerlijk gebied, waar ondermeer
boeren woonden. Ze waren gespecialiseerd in paarden-
fokkerij en palingvisserij en produceerden voor de markt.
Ten westen van de nieuwe weg stonden enkele boerderij-
en; hun aanwezigheid duidt op veeteelt. Het aantal 
burgers nam toe - dat tonen de graven van vrouwen 
en kinderen op het grafveld aan en het schoeisel van
vrouwen en kinderen in de bedding van de noordelijke 
geul van de Rijn. Tussen 70 en 240 was de vicus van
Valkenburg een dichtbevolkt gebied.Tegen het midden
van de 3de eeuw wonen er nauwelijks mensen meer. De
jongste vondst (een munt) dateert uit 237. Deze luidt ook
het einde in van de bewoning op de Woerd. De economi-
sche bestaansmogelijkheden van de bewoners van de
vicus waren sterk verbonden met de aanwezigheid van
het legeronderdeel in het fort en het is dan ook niet ver-
bazingwekkend dat de bezetting van het castellum tegen
deze tijd sterk is gereduceerd.

Omgeving
Over de omgeving van Valkenburg is al eerder geschreven.
De strook beschikbare grond waarop men kon bouwen
was maar beperkt. Aan de noordoostzijde stroomde de
Rijn, terwijl aan de zuidwestzijde een uitgestrekt kom-
en veengebied lag waar alleen een paar veenstroompjes
kronkelden. Deze waterden in natte perioden het veen-
gebied af en zorgden bij hoog water voor een overloop.
De nederzettingsporen van de vicus lagen op de relatief
hoge, zuidelijke oeverwal van de Rijn. Deze oeverwal was
in elk geval op drie plaatsen doorsneden door een geul,
waardoor er als het ware vier eilandjes ontstonden waar
de vicus zich op kon ontwikkelen. De eilandjes waren over
het algemeen smal en er was niet veel ruimte om de
bewoning naar het achterland uit te breiden. Op een van
die eilandjes lagen het Veldzicht-terrein en het castellum.
We veronderstellen dat de bebouwing direct buiten het
castellum begon. Aan de noordkant van het fort is hiervan

Plattegrond van de belangrijkste structuren op het
Marktveld. Van links naar rechts periode 4 (124-150 na
Christus), periode 5 (150 – 200) en periode 6 (200 - 240). 
Legenda: 1. geul, 2. erosie van het oppervlak, 3. Romeinse
weg, 4. grafveld, 5. gebouw, 6. greppel met brug of dam, 
7. pallisade, 8. waterput. 

Reconstructietekening van een drieschepig inheems-
Romeinse woonstalhuis uit de 2de eeuw zoals aangetrof-
fen op het Marktveld.



geen enkel archeologisch spoor gevonden, wat overigens
niet wil zeggen dat daar geen bewoning heeft bestaan.
Ten zuiden van het castellum denken de archeologen dat
de oriëntatie van de bouwwerken ongewijzigd doorliep
tot aan de Woerd.
Zo’n lang bewoningslint van het castellum tot aan de
Woerd is exemplarisch voor vici in het West-Nederlandse
rivierengebied. Het wil overigens niet zeggen dat de
bewoning ononderbroken was. Het eerste grote obstakel,
in zuidelijke richting gekeken vanuit het castellum was
de restgeul op Veldzicht. In tegenstelling tot de terreinen
op het Marktveld en de Woerd, bevonden de bewonings-
sporen op Veldzicht zich hoofdzakelijk aan de oostzijde
van de Romeinse weg. Ten westen van de weg begon al
vrij snel het komgebied en stroomden allerlei getijde-
geulen zodat daar geen bewoning kon plaatsvinden.
Andere onderbrekingen van het bewoningslinten werden
veroorzaakt door de geulen op het Marktveld en de
Woerd. Deze geulen waren behoorlijk breed en diep en
daarmee dus goed bevaarbaar. Dit blijkt ook wel uit de
vondsten van scheepsresten, zoals die uit de noordelijke
Marktveld-geul waarin een boordplank van een platbodem
van een Romeins binnenvaartschip en een roeispaan zijn
gevonden.
De landschappelijke omgeving bepaalde dus in grote
mate de omvang van de Valkenburgse vicus. Hoewel die
voor Nederlandse begrippen betrekkelijk lang is (ca. 1 km
vanaf het castellum tot aan de zuidrand van de Woerd), is
de omvang niet opmerkelijk. Als we deze vergelijken met
vici in Duitsland of Engeland, waar de bewoning zich
meer concentreerde bij de forten, simpelweg omdat daar 

geen landschappelijke ‘belemmeringen’ zijn, komen we
tot min of meer hetzelfde areaal bewoningsoppervlak.

Vissers
In de loop van de 2de eeuw gingen er steeds meer mensen
wonen en werken langs de Marktveld-geul, waarvan ze
de oevers met houten beschoeiingen verstevigden.
Palingvissers bijvoorbeeld lieten hun fuiken in de geul
zakken. Er zijn drie van zulke fuiken opgegraven. Ze
waren gevlochten van wilgen- en kornoeljetwijgen. De
opening waardoor de vissen in de fuiken konden zwem-
men, was smal en alleen toegankelijk voor palingen. Eén
fuik bevatte nog de resten van het voor paling bedoelde
aas: koppen en staarten van bliek. Bij één van de fuiken
werd een lang stuk uit boombast gedraaid kabeltouw
gevonden.
De palingvissers bewaarden hun vangst in ‘visbunnen’,
houten kisten in het water waarin de palingen konden
blijven leven, maar waar ze niet uit konden ontsnappen.
Twee van zulke bunnen zijn langs de oever van een zijgeul
bewaard gebleven en in de jaren tachtig van de vorige
eeuw door archeologen teruggevonden. De visbunnen
waren geconstrueerd met planken langs de zijkanten 
en een bodem van gevlochten twijgen - de constructie
moest voorkomen dat de paling uit de bakken kon 
kruipen of langs de bodem kon wegglippen.
Het gebruik van fuiken en bunnen wijst op een georgani-
seerde vorm van handel van vis. Met deze constructies
kon men eenmaal gevangen vis, een tijdlang bewaren
voordat men tot verkoop overging.
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g
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Plattegrond van een vicus langs de Duitse limes waar de bebou-
wing zich straalsgewijs concentreerde rond het legerkamp.

Tekening van een palingfuik.Nagebouwd schaalmodel van een Romeins vrachtschip dat
als platbodem op de binnenwateren voer. 



Dam en duiker
In een greppel op het Marktveld lag een dam waar-
onder een ruim twee meter lange, in de lengterichting
uitgeboorde boomstam van essehout was geplaatst:
een zogenaamde duiker. Deze laat 2de-eeuwse duiker
verbond het water aan beide kanten van de dam. Aan
de oostkant van de duiker was een klep van eikenhout
bevestigd. Bij laagwater op de Rijn, wanneer het water
in de sloot ten westen van de dam hoger stond dan in
de sloot ten oosten ervan, ging de klep door de druk
van het water openstaan, waardoor het waterpeil 
achter de dam zakte. Het water vloeide dan via een
sloot af naar de monding van de geul in de Rijn. Bij
hoogwater steeg de waterspiegel ten oosten van 
de dam waardoor de klep van de duiker werd dicht-
gedrukt. Hierdoor bleef de waterspiegel in de sloot
ten westen van de dam stabiel.

De duiker met het eikenhouten klepje

Veldopname van de duiker met op de voorgrond nog een andere houten constructie waarvan de functie
niet helemaal duidelijk is maar waarschijnlijk hetzelfde principe als dat van de duiker nastreefde. De

planken waren op de bodem van een greppel geplaatst en dienden vermoedelijk als een soort afsluiting
om afwatering in de greppel te regelen. Toen deze constructie buiten gebruik raakte, heeft men de

greppel opgevuld met zoden en is de duiker geplaatst.   

Het vrijleggen en schoonpeuteren van een visbun. 

Fuik met het uit boombast gedraaide kabeltouw.



Huistypen
Wat de Valkenburgse vicus bijzonder maakt, is dat we hier
veel verschillende typen huizen aantreffen. Het Marktveld
leverde voorbeelden op van zogenaamde woonstalhuizen.
Deze boerderijen zijn de typische inheemse huizen die 
in het Zuid-Hollandse kustgebied veel voorkwamen en
die van het drieschepige type waren. Dat betekent dat
in deze huizen twee rijen palen, die staanders worden
genoemd, het dak ondersteunen. Tegelijkertijd verdelen
die staanders het interieur over de lengte in drie delen,
vandaar dat archeologen dit ‘drieschepig’ noemen. In de
breedte bestaat de woonstalboerderij uit twee delen:
een woonhuis en een stal. In het stalgedeelte zijn soms
stalboxen te onderscheiden. De woonstalhuizen waren
volledig opgetrokken uit hout waarbij de wanden beston-
den uit gevlochten takken, dichtgesmeerd met leem.
De gebouwen op Veldzicht zijn lastiger in te delen. Het
waren niet typisch Romeinse huizen. In dat geval zou je
bepaalde kenmerken verwachten, die in de Veldzicht-
huizen juist ontbreken, zoals een porticus, steenbouw, of
speciale funderingstechnieken. De Veldzichthuizen leken
evenmin op de typische woonstalhuizen die we kennen
van het Marktveld. De plattegronden van de Veldzicht-
huizen blijven kortom onduidelijk en niet in te delen in
één van de categorieën. Ook de functie van de gebouwen
is niet helder. Vanwege de grote hoeveelheid slachtafval
die in en rond de gebouwen is teruggevonden, neigen de
archeologen er naar om de functie van de gebouwen in
de sfeer van veeteelt en vleesverwerking te zoeken.
De huizen op de Woerd vertonen wél veel van de Romeinse
bouwkenmerken. Een aantal is te karakteriseren als typi-
sche vicus-huizen, zoals we die kennen uit Duitse of
Engelse vici. Wie goed kijkt naar de opgravingstekeningen
van de Woerd, ziet de plattegronden van die typische vicus-
huizen er gewoon doorheen schemeren. Het huistype dat
je verwacht in de vicus is dat wat ze in het buitenland

strip-house of Streifenhaus noemen. Kenmerk van deze
huizen is de combinatie winkel-woonhuis-werkplaats.
De kopse kant van de gebouwen, namelijk die waar de
winkeltjes zich bevonden, was naar de straatzijde gericht.
Achter het woonhuis bevonden zich kleine tuinen met
erfscheidingen, waterputten en schuurtjes. In de woon-
huizen kunnen kelders hebben gezeten.
De huizen zijn vaak in vakwerk, dat wil zeggen: hout-
leembouw met houten rasters zoals we die nu nog wel
kennen uit Zuid-Limburg en het Alpengebied.

Het gebouwenaanbod in de Valkenburgse vicus was kort-
om gevarieerd. Niet alleen stonden er naast elkaar op het
Marktveld graanopslagschuren, boerenhoeves en kleinere
militaire bouwwerken zoals het mini-castellum, de horrea
en de wachttoren, maar ook is het de enige plek in Neder-
land waar tientallen strip-houses zijn aangetroffen op 
de Woerd. Wat echter bijzonder spijtig is, is dat deze in 
de jaren zeventig van de 20ste eeuw uitgevoerde opgra-
ving nooit is uitgewerkt en dat duidelijke plattegronden
dus niet kunnen worden getoond.

eten en 
drinken
Onderzoek naar zoölogische (botten) en botanische
(plantenmateriaal) resten maakt het voor archeologen 
mogelijk uitspraken te doen over voedselconsumptie 
en -productie in vroegere tijden. Ook het materiaal uit
Valkenburg geeft ons inzicht in het eetpatroon van de
bewoners van het castellum en de vicus.

Soldatenprak
Van de militairen die in het fort gelegerd waren, is in
grote lijnen de dagelijkse maaltijd te reconstrueren. Het
voedselpakket van de Romeinse soldaat bestond over 
het algemeen grotendeels uit graanprodukten, soms
aangevuld met vlees. Dit voedingspatroon week sterk 
af van dat van de inheemse bevolking, ook wanneer de
soldaten oorspronkelijk uit de plaatselijke bevolking
waren gerecruteerd. De lokale bevolking verbouwde en 
at voornamelijk gerst, waar ze pap van bereidde. Gerst is
- in tegenstelling tot tarwe - ongeschikt voor het bakken
van brood: het bevat te weinig gluten om brood te doen
rijzen. Een soldaat in het Romeinse leger at brood - en
had daarvoor tarwe nodig. In het Romeinse leger werd
gerst alleen maar uitgereikt aan de soldaten als straf-
maatregel of in noodsituaties, wanneer er een gebrek
aan tarwe bestond.

Plattegronden van verschillende soorten gebouwen op de
Woerd liggen kriskras naast en door elkaar.

Gerst



Planteneters: het botanische 
onderzoek in Valkenburg
Wanneer we willen weten welke plantaardig voedsel
(granen, vruchten, groenten en kruiden) men at in de
Romeinse tijd, dan moet er archeobotanisch onderzoek
worden uitgevoerd. Gespecialiseerde archeologen onder-
zoeken in dat geval grondmonsters, die ze nemen uit
bijvoorbeeld waterputten of graanschuren. Vaak zitten 
in die grondmonsters de resten van die plantaardige 
producten: zaden, pitten of bijvoorbeeld de velletjes van
graankorrels. Van Giffen, van huis uit bioloog, liet in zijn
tijd al op beperkte schaal grondmonsters nemen. Maar
ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn grond-
monsters uit het fort onderzocht. De resultaten van deze
onderzoeken geven een mooi beeld van wat er gegeten
werd in het castellum.
Zo werd er in een beerput van een latrine, behorend bij
een centurio-woning van Valkenburg 1, onder meer resten

van verschillende gekweekte en wilde plantensoorten
aangetroffen zoals kersenpitten, hazelnootschillen,
maanzaad en aardbeienpitjes. Deze plantenresten geven
een, weliswaar beperkte, indruk van het menu van de
Romeinse officieren te Valkenburg. Een andere onder-
zochte beerput leverde veel zaadhuidjes op van bolderik
(Agrostemma githago), een zeer giftig akkeronkruid dat
- in dit geval - in grote hoeveelheden tussen het (bewerk-
te) graan voorkwam dat de Romeinen aten in de vorm
van brood. Een andere gekweekte soort die men at, was
de vijg, een importprodukt dat uit zuidelijke streken
afkomstig was.
Uit een kleine kuil behorend tot Valkenburg 2/3 kwamen
enkele tientallen hazelnootdoppen. Hazelnoten werden
verzameld in de directe omgeving van het castellum: in
de bossen langs de Rijn of in het gebied van de Oude
Duinen. Uit hetzelfde duingebied kwamen sleedoorn en
zoete kers waarvan de pitten werden aangetroffen in een

waterput in werkput Vib.
Tussen de teruggevonden granen in de grondmonsters
waren verschillende soorten tarwe (emmertarwe, spelt-
tarwe, broodtarwe) aanwezig. Het belang van gerst is
klein geweest. Een voorraad graan werd gevonden in 
de brandlaag van 69/70 en bestond uit emmertarwe
gemengd met spelttarwe. De graankorrels waren onge-
dorst en sommige waren al weer uitgelopen: ze hebben
lange kiemen. Dit betekent dat de voorraad in een vochtige
ruimte was opgeslagen. In dezelfde brandlaag zat een
tarwemengsel dat bestond uit hoofdzakelijk broodtarwe
en kleine hoeveelheden spelt en emmer.
De laag bevatte overigens niet alleen tarwe, maar ook
nog wat gerst. Ook uit latere grondsporen (van rond het
jaar 100) kwam een hoeveelheid gemengde tarwe:
emmer en spelt.

In elkaar gedrukte latrine of wc uit de noordwestelijke hoek van
de centuriowoning in werkput IIe van Valkenburg castellum 1. 
De ‘bril’  bestaat uit twee rechthoekige planken (een van eiken- 
en een van iepenhout) en in het midden (grijs getekend) is de
‘beer’ of mest aangetroffen. 



Geslacht en gegeten: 
zoölogisch onderzoek
Het onderzoek naar dierlijk bot in het fort van Valkenburg
leidde tot de conclusie dat de soldaten in volgorde van
belangrijkheid het volgende vlees aten: rund, varken, geit
of schaap en kip. Wild (gans, edelhert, wild zwijn), vis en
schelpdieren (oesters, mosselen) lijken minder belangrijke
onderdelen van het menu te zijn geweest. Wat betreft
hun vleesconsumptie, aten de soldaten vooral lokaal voor-
handen dieren. De slacht en de verwerking van de dieren
vond binnen de muren van het castellum of in de vicus
plaats. Een deel van het vlees werd gerookt. Er werd ook
soep van gekookt en uit het bot werd merg geëxtraheerd.
Rundvlees had in het Valkenburgse castellum, net zoals in
andere legerplaatsen in Germania inferior, de belangrijk-
ste plaats op het menu. De Romeinen kochten de runderen
waarschijnlijk van de lokale boeren of ze eisten ze op.
Varkensvlees stond op de tweede plaats. Men had duide-
lijk een voorkeur voor varken boven schaap en geit. Dit
zien we vaker in legerplaatsen in Germania inferior waar
hulptroepen gelegerd waren. Het hangt ongetwijfeld
samen met voedselgewoonten en met de hoge reproduc-
tiegraad van varkens. Met varkens was er altijd snel en
goedkoop vlees voorhanden.
Op de opgravingen op het Marktveld kwamen veel dier-
lijke botresten tevoorschijn. Voornamelijk rund, schaap

of geit, varken en paard, maar ook vissen (steur), knaag-
dieren, vogels (gans) en kikkers. Een bijzondere vondst op
deze plek was een dolium✪ , een grote voorraadpot,
gevuld met de resten van vis: graten, wervels en botjes
van platvis, steur en snoek. Het lijkt afval te zijn van 
vissausbereiding.
Ook werden op het Marktveld de sporen van een zwarte
rat aangetroffen. De soort komt oorspronkelijk uit Azie
en spreidde zich in de Romeinse tijd uit naar het Midden-
Oosten. Noordelijker kwam het dier nauwelijks voor,
behalve langs de Romeinse handelsroutes waar het tot in
Brittannië kon worden getraceerd. Het beest is dus met
‘de handelswaar’ mee naar Nederland gekomen in bij-
voorbeeld een voorraad graan of bij ander voedsel van de
Romeinen en op die manier in Valkenburg terechtgekomen.
Andere, vanuit Zuid-Europa ingevoerde dieren werden 
op het Marktveld teruggevonden, namelijk (de huisjes
van) wijngaardslakken. Deze slakken - die zeker voor 
consumptie naar Valkenburg waren getransporteerd -
zijn in levende staat lang houdbaar en dus zeer geschikt
voor langdurige transporten. Ook de wulk, oesters en
mossels waren onderdeel van het menu. De oesters 
kwamen waarschijnlijk uit Noordwest-Frankrijk of Zuid-
Engeland. Na vangst zijn oesters beperkt houdbaar maar
het vervoer over zee vanuit deze streken is mogelijk.
Het vlees van rund, varken en schaap/geit was dus voor



het Romeinse leger van grote betekenis. Maar ook
hun huid en botten waren interessant. Runderhuiden
werden verwerkt tot leer, waarvan vooral schoenen
zijn gemaakt. De huiden van schaap of geit werden
gebruikt voor het vervaardigen van tenten, schild-
foedralen, tuigage en andere uitrustingsstukken. Het
varken daarentegen levert eigenlijk alleen maar vlees
en spek. Mogelijk zijn de varkensharen wel gebruikt
voor borstels. Van hoorn en been (vooral midden-
voetsbeenderen van rund, schaap en geit) konden
gebruiksvoorwerpen worden gemaakt zoals priemen,
fluitjes, dobbelstenen en speelschijfjes - hoewel die
laatstgenoemde voorwerpen ook dikwijls van steen
waren gemaakt.

Voorbeeld van een dolium, hoogte ca. 75 centimeter. De zwarte rat. Benen dobbelsteen, ca. 1 centimeter.

Benen fluitje, lengte ca. 8 centimeter. Benen speelschijfje, ca. 1,5 centimeter.

Natuurstenen speelschijfje.



Allemaal beestjes: 
parasitologisch onderzoek
Parasitologisch onderzoek kan licht werpen op de
gezondstoestand van de militairen in het Valkenburgse
fort. Uit dit onderzoek blijkt dat de Romeinse soldaten
behoorlijk last hadden van darmparasieten en van kevers
die hun voedselvoorraden aantastten. Zweepworm en
spoelworm kwamen algemeen voor. De eerste veroor-
zaakte ontstekingen van de darmwand, de spoelworm
kon spijsverteringsstoornissen veroorzaken en ook 
vergiftigingsverschijnselen, bloedingen en onstekingen
van de longen.
Ook met andere kleine beestjes zoals de resten van mijten
en insecten, zijn nog verschillende dingen te doen.
De archeoloog Maarten de Weerd: Van Giffen liet ook 
vliegenpoppenonderzoek doen. Dat was voor die tijd heel
modern. Die vliegenpoppen waren verbrand en zo kon hij
laten vaststellen dat de bekende brand van 69 tijdens de
Batavenopstand ergens tussen mei en september had
plaatsgevonden.

Aan tafel: steelpan
In het castellum is een bronzen steelpan gevonden die
dateert uit de Claudische periode (41-54 na Christus).
Er staat een stempel op: S I LV I N U S  F. In het uiteinde van
de steel zit zoals gebruikelijk een gaatje om de pan op 
te kunnen hangen, ditmaal in de vorm van een klavertje
drie. Zo’n steelpan behoorde tot de standaard soldaten-
uitrusting: waarschijnlijk had elk contubernium minstens
een steelpan.

Schoenen werden meestal van runderleer gemaakt.



kleding, schoenen en ander leer
Van de kleding die de militairen en de vicani van Valken-
burg droegen, weten we heel weinig. Kledingstukken
worden zelden teruggevonden. Textiel blijft niet lang
bewaard in de bodem - net als andere organische materi-
alen vergaan wol en linnen zodra er zuurstof bij komt.
Leer, ook organisch maar toch wat duurzamer, blijft even-
eens alleen maar bewaard onder zuurstofarme, vochtige
omstandigheden. De Valkenburgse bodem heeft, althans
onder het grondwaterpeil, om die reden nog relatief veel
stukken leer overgeleverd.

Leer
Prof. Dr. Groenman-van Waateringe maakte een studie
van de Romeinse leren voorwerpen uit het Valkenburgse
castellum. Zij promoveerde op dat onderwerp in 1967.

Het Instituut voor Prae- en Protohistorie zat toen nog
aan de Nieuwe Prinsengracht, in een oud graanpakhuis
zonder behoorlijke ramen. Alleen de secretaresse had
een kamer met ramen met uitzicht naar buiten toe -
wij hadden alleen maar een groot glazen plafond. De
ARBO zou het nu volledig afkeuren. Ik had daar een
redelijke kamer waar ik de stukken leer van Valkenburg
op tafels kon uitspreiden. Toen op een dag, gebeurde
het - ik was gelukkig niet aanwezig op dat moment
maar wel lag mijn tafel bezaaid met stukken Romeins
leer uit Valkenburg. Er was buiten een schilder bezig en
die valt zo pardoes door het glazen dak naar binnen.
Gelukkig heeft hij zijn val overleefd, maar dat geldt
niet helemaal voor het leer: er zijn nog steeds stukken
leer uit Valkenburg waar witte verf op zit.

Het Romeinse leger was een grootgebruiker van leer voor
de fabricage van onder meer tenten, schildfoedralen,
zadels en schoenen. Leer was een ideaal product voor het
leger, omdat het slijtvast is en uitstekende isolerende en
vochtwerende eigenschappen bezit. Vrijwel alle leerfrag-
menten die Groenman-van Waateringe heeft bestudeerd
zijn van geit, zoals de tentonderdelen en schildfragmenten.
De geit kwam maar sporadisch voor in onze streken.
De voorwerpen van geitenleer zijn dus van elders aange-
voerd. Alle schoenen in Valkenburg daarentegen zijn van
runderleer gemaakt. Volgens de Romeinse schrijver
Tacitus leverden de Friezen de runderhuiden voor de
fabricage van schoenen.
De Romeinse soldaat was in principe zelf verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van zijn persoonlijke uitrusting
en ook voor bijvoorbeeld de reparaties aan de leren tenten.
Er zijn echter weinig aanwijzingen gevonden in Valken-
burg voor het onderhoud of het repareren van lederen
voorwerpen. Er zijn vrijwel geen werktuigen voor reparatie
teruggevonden, op één typische driekantige naald na, die
speciaal was bedoeld voor het naaien van leer. Wel is er
veel leerverwerkingsafval gevonden, namelijk snippers
runderleer die overbleven bij het snijden van bijvoorbeeld
schoenzolen.
Bijna al het leer dat in het fort bewaard is gebleven, is 
te dateren in de vroegste castellumperiodes (1,1a en 2/3).
Dit hangt samen met de vondstomstandigheden. De
resten van deze castella bevonden zich onder de grond-
waterspiegel, dus onder vochtige, zuurstofarme omstan-
digheden, terwijl de latere fasen hoger lagen zodat leer
niet bewaard is gebleven.
Het leer van de vicusopgravingen is eveneens bestudeerd.
Ook hier kwamen de leren voorwerpen vooral tevoorschijn
uit plekken die vochtig waren, met name de Rijngeulen
op het Marktveld en de Woerd. Naast schoenen zijn hier
ook leren kledingstukken en onderdelen van tenten

onderzocht. Alhoewel een castellum over het algemeen
veel vaker en veel meer leren voorwerpen oplevert, waren
het Marktveld en de Woerd ook uitzonderlijk rijk aan leer-
vondsten. Een reden hiervan is dat het Marktveld militair
terrein was gedurende de 1ste eeuw na Christus en de
geul ter plaatse werd gebruikt als de dumpplek voor
afval uit het castellum.

Driekantige naald afkomstig uit het castellumen gebruikt
in de leerbewerking.

Reconstructietekening van een leren zadel.



Schildfoedraal
Professsor Groenman-van Waateringe bestudeerde 
twintig onderdelen van schilden of schildfoedralen met
umbo-uitsnijding en umbo-kapje. De auxilia gebruikten
dit type ovale schilden en dus niet de rechthoekige,
convexe schilden zoals de legioensoldaten gebruikten.
Caesar vermeldde al afneembare tegimenta scutorum✪
(losse hoezen of foedralen om de schilden te beschermen).
De Valkenburgse exemplaren zijn allemaal van dit soort
hoezen. Ze werden gebruikt wanneer de soldaten op mars
waren en werden voor aanvang van de strijd verwijderd.

Tent 
In het castellum van Valkenburg zijn in totaal zestig tent-
onderdelen teruggevonden: rechthoekige stukken leer
met rechte naden. Het leger gebruikte tenten tijdens
meerdaagse expedities waarbij soldaten met zijn achten
of zijn tienen een tent (papilio) deelden. Een tent was

1,20 meter hoog. Het grondoppervlak was bedekt met
vers gras of stro en bedroeg 3 bij 3 meter. Dat is niet ruim
voor acht man - ter vergelijking: het oppervlak van de
papiliones van de houten barakken van Valkenburg 1,
waar zes man in verbleven, bedroeg 4,20 bij 3,40 meter.



Schoenen
Uit de Romeinse tijd zijn verschillende modellen
schoenen bekend. De schoenen uit het Valkenburgse
castellum zijn bijna allemaal caligae✪ , het typische 
soldatenschoeisel. Kenmerkend voor de Valkenburgse
caligae zijn de zogenaamde gezwaaide zolen: een
model dat is uitgebogen naar de buitenkant van de
voet. De voorkeur voor dat model wijst op goed getrain-
de, sterk gespierde voeten met een hol voetgewelf.
De schoenen uit de vicus en de geulen van het
Marktveld en de Woerd zijn voornamelijk van het
calceus✪ -type (de hoge schoen voor buitenshuis),
maar ook de solea✪ (de typische vrouwenschoen 
voor in huis) komt er regelmatig voor. Verder is er een 
handjevol carbatinae✪ (‘prehistorische’ schoenen) 
en socci✪ (pantoffels) gevonden.

Voorbeeld van een soccus. Voorbeelden van bespijkerde zolen van calcei.



De hiernaast afgebeelde caliga was de typische open 
soldatenschoen met bespijkerde zool en leren riempjes,
die populair was tot aan begin van de 2de eeuw.

De sculponea✪ was een houten sandaal.

De calceus was een zwaar bespijkerde, hoog gesloten
schoen die de hele voet bedekte, gedragen zowel door de
inheemse bevolking als door militairen, door mannen,
vrouwen en kinderen vanaf het begin van de 2de eeuw.
Zeker in onze koudere streken was het een populair
model en vanwege de spijkertjes in de zolen prima
geschikt voor gebruik buitenshuis. Ook het leger stapt
dan over van de caliga naar de calceus.

De solea was een open leren sandaal voor vrouwen en
kinderen, een soort teenslipper voor binnenshuis. Voor
buitenshuis was de solea te koud - maar misschien werd
ze buiten met sokken erin gedragen. In Rome waren 
soleae typische vrouwenschoenen. Senatoren wilden 
van hun levensdagen niet buitenshuis met soleae aan
betrapt worden. Ze worden zelden in een militaire,
maar bijna altijd in een burgerlijke context gevonden.
In inheemse nederzettingen komen ze echter niet voor.
Het waren echte zomerschoenen. De rijkere bezitter van
soleae had ook altijd een paar calcei. Maar het waren 
wel de kapitaalkrachtigen die zich meer dan één paar
schoenen konden veroorloven, en die dus een paar soleae
in huis hadden.

De carbatina was een schoen bestaande uit één stuk leer
dat de voet omsloot, met onbespijkerde zool. Deze schoen
was niet typisch Romeins, maar ging terug tot ver in de
prehistorie - het is veruit de eenvoudigste manier van
voetbedekking.

De soccus was een pantoffel, een soort sok aan een leren
zool genaaid, bestemd voor binnenshuis.

Stempel
Vondsten van letterstempels op schoenen zijn vrij zeld-
zaam. In Valkenburg zijn er enkele gevonden, zoals het
stempel op een soccus afkomstig van het Marktveld.
De lettercombinatie PS staat waarschijnlijk voor pellis
soccus (letterlijk: huid pantoffel). Deze lettercombinatie
komt vaker voor en staat waarschijnlijk voor een soort
(kwaliteits-)keurmerk. Bijvoorbeeld om te garanderen
dat de huid speciaal gelooid was voor de schoenproductie.
De prijs van een schoen was namelijk afhankelijk van de
huidkwaliteit en de looiing. Juist bij socci was de beste
kwaliteit leer noodzakelijk omdat de zolen veel contact
met de grond hadden en niet beschermd waren met
bespijkering. De betekenis van de andere letters RPA is
onbekend.



Kleding
Leren kleding is nooit teruggevonden in het castellum.
Volgens Groenman-van Waateringe was leer als materiaal
voor de kleding van een auxiliarius in het midden van de
1ste eeuw, van ondergeschikt belang. Desondanks is in 
de geul van Marktveld zeker één leren soldatenjack of
tunica✪ gevonden, dat waarschijnlijk dateert van de 1ste
eeuw of de eerste helft van de 2de eeuw.

Beslag
Bronzen leerbeslag is in grote hoeveelheden teruggevon-
den in Valkenburg. Het gaat om gordelbeslag, gespen,
omrandingen van wangkleppen, zwaardschedebeslag,
delen van schildomrandingen, en verschillende stuks
paardentuig, waaronder bitten, riemverdelers en sier-
hangers (phalerae✪ ).

Fibulae
Mantelspelden - fibulae✪ in het Latijn - maakten een
bekend onderdeel uit van de Romeinse mode. Zowel
mannen als vrouwen gebruikten deze bronzen spelden
om hun kleding bijeen te houden en op te sieren.
Vrouwen maakten hun kleding op de schouders vast
met twee mantelspelden die onderling waren verbonden
met een kettinkje. Zo’n vrouwenfibula is herkenbaar 
aan het gaatje in de naaldhouder waaraan het kettinkje
bevestigd was.
Soldaten droegen weer andere typen spelden om hun
mantel op de rechterschouder vast te zetten. Deze 
mantelspelden hadden meestal een vrij grote ronde 
beugel omdat hun mantels van zware, dikke stof waren
gemaakt. In Valkenburg-Marktveld zijn beide soorten
fibulae gevonden. Ook zijn er zogenaamde dierenfibulae
gevonden, waaronder enkele exemplaren in de vorm van
een paard.

Gemmen
Het dragen van ringen was ook onderdeel van de
Romeinse mode. Dure zegelringen van zilver en goud
waren soms voorzien van halfedelstenen of namaakedel-
stenen van glaspasta: de zogenaamde gemmen✪ . In de
gemmen was dikwijls een voorstelling uitgesneden. Er
zijn niet erg veel gemmen uit Valkenburg bekend. De
teruggevonden exemplaren zijn afkomstig uit de geulen
op het Marktveld en de Woerd, uit het grafveld (die bij
een crematie is meeverbrand), uit de nederzetting en tot
slot uit het castellum. Alle gemmen gevonden op Markt-
veld en Woerd zijn te dateren in de 2de en 3de eeuw na
Christus. Het exemplaar uit het castellum is van een wat
vroegere periode.
De Valkenburgse voorstellingen stellen verschillende
motieven voor. Sommigen worden geassocieerd met
militairen: Victoria (de godin van de overwinning),
Minerva (de godin van de krijgslust), een steenbok
(gebruikt in de propaganda van keizer Augustus). Andere
gemmen kunnen door militairen zowel als burgers gedra-
gen zijn: die met Amor op een dolfijn (de god van de liefde),
een geit onder een boom (symbool voor voorspoed en
vruchtbaarheid), een leeuw (symbool voor kracht) en een
haas (symbool van voorspoed). Bonus Eventus, de god van
de voorspoed, is het motief van de gem uit het grafveld,
als grafgift is meegegeven.

Tekening van leren tunica. Links: Victoria, kornelijn in ijzeren ring.
Midden: Minerva, kornelijn.
Rechts: Namaakedelsteen van glaspasta.

Bronzen sleutelring uit de zijgeul van de Rijn afkomstig
van het terrein de Woerd.

Stiksel in leer afkomstig uit het castellum.



munten
Zoals zoveel andere vernieuwingen hebben we ook de
introductie van geld als betaalmiddel te danken aan de
Romeinen. Met het geld verdween de ruilhandel - de
betaling in natura - niet van het toneel. Maar vooral bij
transacties in een militaire context, in de vici en de steden
maakte men steeds meer gebruik van muntgeld (papier-
geld bestond niet in de Romeinse tijd).
In de Valkenburgse opgravingen vormen de munten 
geen uitzonderlijke categorie vondsten. Elke opgravings-
campagne leverde wel munten op: in de oorlogsjaren
vond men tijdens de opgravingen in het castellum 74
munten, terwijl in 1962 vijf munten goed konden worden
gedetermineerd. Voor die tijd gaat het weliswaar om
grote hoeveelheden, maar vergeleken met recente opgra-
vingen in de castella van bijvoorbeeld Woerden en Alphen
aan den Rijn is, door het gebruik van de metaaldetector,
het aantal munten respectievelijk verdrievoudigd en 
vertienvoudigd!
Ook in het grafveld op het Marktveld lagen veel munten.
Vaak werden oude, versleten munten als grafgiften mee-
gegeven aan de doden. Ze deden dienst als betaalmiddel
op weg naar het hiernamaals. Deze reis of overtocht
werd symbolisch weergegeven door de veerman Charon
die de gestorvene over de rivier de Styx zette met zijn
boot. Uit de zijgeulen van de Rijn op het Marktveld en de
Woerd kwamen opvallend veel, soms moeilijk te determi-
neren munten. Tussen al die muntvondsten waren er ook
enkele munten die echt bijzonder waren.

Misslag munt van Vespasianus
Een leuke muntvondst van het Marktveld was een zoge-
naamde misslag: een mislukte koperen dupondius uit de
tijd van van keizer Vespasianus (69-79). Op de voorzijde
staat zoals het hoort een portret van de keizer met daar
omheen, in het zogeheten omschrift, zijn naam en titula-
tuur. In dit geval staat er: I M P  C A E S A R  V E S PA S I A N

AU G  CO S  I I I I . Dit is de afkorting van Imperator Caesar
Vespasianus Augustus Consul IIII, en dat betekent: de
opperbevelhebber en 
keizer Vespasianus die voor de vierde maal consul is.
De keerzijde zou normaal gesproken een afbeelding van
een god of godin vertonen met bijbehorende letters. In
dit geval staat er echter in spiegelschrift een deel van de
tekst van de voorzijde: ...] E S PA S I A N [ ... en is bovendien
het portret van Vespasianus zichtbaar, maar dan in 
spiegelbeeld.
Hier is duidelijk iets misgegaan bij het slaan van de munt.
De voorzijde is perfect maar de keerzijde is mislukt.
Bovendien is de misslag tijdens de controle, blijkbaar aan
het oog van de muntmeester ontsnapt. De munt kan best
nog een tijdje als betaalmiddel in gebruik zijn geweest,
gelet op de slijtage. Opvallend is dat samen met de munt
een ander exemplaar van Vespasianus is gevonden, met
exact hetzelfde opschrift waarvan de keerzijde wél hele-
maal in orde was. Het moet de eigenaar van de munten
ongetwijfeld zijn opgevallen dat hij een uitzonderlijk
exemplaar in handen had.

numismatiek
Munt- of penningkunde is de algemene omschrijving van
numismatiek en hieronder valt ook de studie naar munten
uit de Romeinse tijd. Onder keizer Augustus werd een
belangrijke hervorming van het Republikeinse muntstel-
sel doorgevoerd die bijna onveranderd in gebruik bleef
tot in de 3de eeuw na Christus.

Het Romeinse muntstelsel uit de eerste eeuwen na
Christus kende de volgende munten die zowel uit goud,
zilver, messing en roodkoper konden bestaan. De enige
gouden munt en hoogste munteenheid  was de aureus.
Daarna volgde twee zilveren munten, de denarius en de
quinarius. De eerst genoemde werd in grote hoeveelhe-
den geslagen, terwijl de quinarius (=1/2 denarius) maar
zelden is uitgegeven. Bij het koper- of bronsgeld was de
grootste munt de sestertius met een waarde van vier
assen. De kleinste eenheid werd de quadrans (1/4 as).
De standaardmunt, de euro van de Romeinse tijd, was de
as - maar prijzen werden ook vaak in sestertii uitgedrukt.
De munten die in onze regio circuleerden, waren meestal
geslagen in Rome en Lyon. Nieuw was het gebruik van
een bepaalde koperlegering (orichalcum) die door het
hoge gehalte aan zink, de munt een gele kleur gaf (geel-
koper of messing).

Goud aureus 1  =
Zilver denarius 2 5

Zilver quinarius 5 0

Messing sestertius 1 0 0

Messing dupondius 2 0 0

Roodkoper as 4 0 0

Messing/roodkoper semis 8 0 0

roodkoper quadrans 1 6 0 0

De roodkoperen as is de euro van de Romeinse tijd. 
Op dit exemplaar staat de keizer Vespasianus afgebeeld.



Munten waren voor de Romeinen niet alleen betaalmiddel
maar ook het medium voor propaganda. Het portret van
de heersende keizer (of zijn familieleden) sierde vrijwel
altijd de voorzijde van een munt en op de keerzijde was
dikwijls een ‘bericht van de imperator’ afgebeeld. Dat
kon een politieke boodschap zijn of een idee van de 
keizer waaruit bleek dat hij een weldoener was of een
vredestichter. Om dergelijke boodschappen te verbeel-
den of te verduidelijken werden verschillende goden en
godinnen aangewend. Ook afstamming en opvolging zijn
vaak als legitimatie van de keizers macht afgebeeld op de 
keerzijde van munten.
Rond het portret van de keizer staan in afgekorte vorm
zijn naam, functies, eretitels en andere keizerlijke 
titulatuur. Veel voorkomende afkortingen daarvan zijn
I M P (erator) = heerser/veldheer, AVG (ustus) = de verhe-
vene, C A E S (ar) = keizer of opvolger daarvan, T R (ibunicia)
P(otestate) = met de functie van volkstribuun, CO(n)S(ul)
= consul, P(ater) P(atriae) = vader des vaderlands en
P O N T (ifex) M A X (imus) = opperpriester. Daarnaast
komen, vooral in de 2de eeuw, titels voor zoals G E R en
DA C , die slaan op de overwinningen op respectievelijk 
de Germanen en de Daciërs.
In de loop van de Romeinse tijd is er sprake van geldont-
waarding, waardoor men gaandeweg het vertrouwen in
sommige munten verloor, onder andere in de denarius.
Deze zilveren munt bevatte aan het einde van de 2de
eeuw na Christus nog maar zeer weinig zilver en bestond
feitelijk uit een koperen kern met een zilverlaagje erom-
heen. Gelijk aan en kenmerkend voor deze ontwikkeling
is de stijging van salariskosten binnen het leger. Ten tijde
van Augustus verdiende een legioensoldaat 225 denarii
per jaar. Onder Domitianus was dat gestegen naar 300 en
in de 3de eeuw naar 800 stuks per jaar. Daarnaast
moesten ook de officieren en ander hoger gekwalificeerd
legerpersoneel, en niet te vergeten de hulptroepen wor-
den betaald. Dit betekende een enorme hoeveelheid aan
geld dat jaarlijks nodig was voor militaire uitgaven; schat-
tingen rond de 100 miljoen stuks. Tel daar nog eens bij de
geldschenkingen van de keizer en de staatskosten, en het
is niet meer dan logisch dat het productieproces van
munten een geoliede machine moest zijn om al dit beno-
digde kapitaal te vervaardigen.

De eerste munten- en penning-
verzamelaar van Nederland?
Er zijn meer vondsten die suggereren dat er iemand in
Valkenburg een bovengemiddelde interesse voor munten
heeft gehad. Uit de zijgeul op de Woerd kwam in 1988
een klein bronzen muntje tevoorschijn. Het muntje was
zeer moeilijk te determineren omdat er geen keizerskop
en geen tekst op stond. Aan de ene kant stond een drink-
beker (kantharos✪ ) en aan de andere zijde een graanvat
(modius✪ ) waaruit drie korenaren staken.
In eerste instantie dacht men dat het om een 16de-eeuwse
vervalsing ging. Maar dat leek al snel onwaarschijnlijk
omdat het muntje is gevonden onderin een laag, waaruit
uitsluitend Romeins materiaal tevoorschijn kwam.
Bovendien werd dit pakket grond afgedekt door grond-
lagen waaruit Vroeg-Middeleeuws materiaal afkomstig
was. Een datering uit de 16de eeuw was daarmee uitge-
sloten.
Bij nader onderzoek bleek het om een zogenaamde
tessera✪ te gaan. Dat is een Romeinse penning die van
brons kan zijn, maar ook voorkomt in glas, been of lood.
Tesserae waren bestemd voor betalingen maar dan
slechts in een beperkt of begrensd gebied. Men verkreeg
bij inlevering exact de goederen die op het muntje waren
afgebeeld.
Uit Rome kennen we bijvoorbeeld muntjes met aan de
ene zijde een keizerskop en aan de andere zijde een getal
tussen de I en de X V. Naar men aanneemt deelde de 
keizer deze tesserae uit onder het volk en kon de gelukkige
bezitter een voorstelling bijwonen in de arena of het

theater. Het nummer op de penning
verwees dan naar het vak waar men op

de tribune kon plaatsnemen.
De afbeeldingen op de tessera uit Valkenburg doen denken
aan de graanuitdelingen zoals we die kennen uit Rome.
In Nederland is dit een unieke vondst. Weliswaar heeft
het Koninklijk Penningkabinet (Geld- en Bankmuseum in
Utrecht) een identiek exemplaar in bezit, maar die is oor-
spronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.
Daarmee blijft de vraag onbeantwoord wat deze tessera
in Valkenburg deed, zo ver van Rome. Alleen een verzame-
laar zou interesse hebben gehad in een exemplaar als dit.

Een schatvondst uit de vroege 
1ste eeuw na Christus
Een schatvondst uit de vroege 1ste eeuw na Christus
vormt een mogelijk argument voor de vroege aanwezig-
heid van Romeinse soldaten in de buurt van Valkenburg.
Dat lazen we al in een eerder hoofdstuk. De vondst is
gedaan op het westelijke deel van het Marktveld, in de
buurt van een (overigens 2de-eeuwse) huisplattegrond.
De schat bestaat uit elf bronzen munten die op één plek
bij elkaar zijn gevonden. De munten zaten vermoedelijk
in een doek of een beursje toen ze in de grond terecht-
kwamen en niet in een doosje of kistje. Dit kan worden
afgelezen aan het feit dat de munten bij de ontdekking
rechtop in de grond staken, terwijl ze in een doosje of
kistje ongetwijfeld plat hadden gelegen. Opvallend was
de onregelmatige lichtbruine verkleuring rond de mun-
ten, die flauw afstak tegen de geelgrijze klei van de

Munt van Trajanus – afkomstig uit het Kromme Rijn gebied
-  met twee overwinningstitels in het omschrift IMP CAES
NERVAE TRAIAN C. GER DAC.



omgeving. Dit kan het restant zijn van het verrotte,
organische materiaal van het zakje of de beurs waarin 
de munten waren opgeborgen. Het materiaal heeft een
kleur in de bodem nagelaten die afwijkt van de natuur-
lijke ondergrond.
De munten konden ondanks de slechte staat waarin ze
verkeerden, vrijwel allemaal worden gedetermineerd. Het
betreft een voorraadje asses en dupondii die tijdens het
bewind van Augustus en Tiberius zijn geslagen. De oudste
munt is geslagen rond 10 voor Christus en de jongste munt
dateert in elk geval van vóór het jaar 23 na Christus.
Op negen van deze vroege munten zijn zogenaamde klop-
pen aangebracht. Dit zijn met een stempel ingeslagen
letters of figuren die zijn aangebracht toen de munten 
al in omloop waren. De reden waarom men kloppen aan-
bracht is niet helemaal duidelijk. Het kan iets te maken
hebben met politieke propaganda van de keizer of met
een verandering of juist de vaststelling van de waarde
van de munt. Ook een tekort aan circulerend bronsgeld
kan een oorzaak zijn, waarbij men sterk gesleten munten
‘opwaardeerde’ door ze te merken met een soort teken
van echtheid. Bij onze schatvondst gaat het om de letters
T I B van Tiberius en die van het Caesar-monogram:
C A E ( S )  of I M ( P ) of AU G .
De hoeveelheid munten in deze muntschat is maar klein
en daarom moeten we voorzichtig zijn met een interpre-
tatie. Maar we kunnen aannemen dat de munten in de
grond zijn terechtgekomen op het moment dat de circu-
latie van munten met een T I B -klop op haar hoogtepunt
was. Dat moment is vermoedelijk in de twintiger jaren
geweest. Het is denkbaar dat de munten het bezit zijn
geweest van een Romeins soldaat die in de omgeving van
Valkenburg was gelegerd, want de lokale bevolking ge-
bruikte in deze periode nog geen bronzen betaalmiddelen.

geloven

In het Romeinse rijk werden veel verschillende geloven
beleden. De Romeinen hebben deze religies niet onder-
drukt, maar stonden er over het algemeen tolerant tegen-
over. Wel eisten ze dat alle inwoners van het Romeinse
rijk loyaal stonden tegenover de Romeinse staatsgods-
dienst. In onze streken ontstond het fenomeen dat de
Romeinse schrijver Tacitus interpretatio romana✪ noem-
de: inheemse goden en Romeinse godheden vloeiden als
het ware samen tot nieuwe goden. Een voorbeeld van zo’n
samentrekking is Hercules Magusanus. Deze dubbele
benaming vereenzelvigde de Romeinse halfgod Hercules
met de lokale godheid Magusanus, die wordt beschouwd
als de hoofdgod van de Bataven.
De bevolking vereerde in de Romeinse tijd de goden in
tempels. In Nederland zijn daarvan maar weinig voor-
beelden teruggevonden. Alleen uit Nijmegen, Elst, Empel
en vermoedelijk Kessel-Lith kennen we voorbeelden van
monumentale tempels. Opvallend daarbij is dat ze afgezien
van Nijmegen, allemaal op het platteland zijn gebouwd
en niet in de buurt van de militaire vici of de castella.
Het gaat dikwijls om gebouwen van het zogenaamde

Gallo-Romeinse type: vierkante bouwwerken met een
zadeldak en een zuilengang eromheen, die hun oorsprong
in Gallië hebben. Ook in Valkenburg is nooit een tempel
aangetroffen, hoewel Van Giffen claimde er eentje te
hebben gevonden. Daarover lezen we in een volgend
hoofdstuk meer.
De puur inheemse godheden waren dikwijls vrouwen en
kenden minder vaak een Romeinse tegenhanger. Ze hadden
het uiterlijk en de eigenschappen van een moeder- of
vruchtbaarheidsgodin en beschermden het huis en de
familie. Van deze moedergodinnen is bekend dat ze naast
Venus en Epona✪ populair waren onder de soldaten. In
geromaniseerde vorm werden ze matres✪ of matronae✪
genoemd. De moedergodinnen zijn bekend van de talloze
beeldjes uit steen en gebakken klei die in Nederland en
dus ook in Valkenburg zijn gevonden.
In het volgende stuk bespreken we enkele van die beeldjes
en beelden van goden die in de loop de jaren in Valkenburg
gevonden zijn - respectievelijk een terracotta beeldje van
een moedergodin, een bronzen Isis-beeldje en een torso
van Hercules Magusanus.

Voorbeeld van het naslaan op een munt, de zogenaamde
kloppen. In dit geval gaat het om een sestertiusvan
Claudius - afkomstig uit Nijmegen - met de kloppen 
PRO en IMP.

Poging tot reconstructie van de Gallo-Romeinse omgangs-tempel uit Kessel. De belangrijkste
tijdens de opgraving aangetroffen architectuurfragmenten zijn genummerd.



Terracotta beeldjes
Terracotta’s speelden een rol in grafrituelen, in heiligdom-
men en huisaltaren, zowel in burgerlijke als in militaire
context. De beeldjes werden soms meegegeven met de
dode in het graf. Maar we kennen ze ook als offers om
een verzoek aan de godheid kracht bij te zetten of om de 
god te bedanken voor het verhoren van een gebed - een
gewoonte die we nog wel zien in de katholieke kerk met
name in het mediterrane gebied.
Terracotta beeldjes waren erg populair in de noordweste-
lijke provincies van het Romeinse rijk: er zijn er duizenden
van gevonden. Er bestonden twee belangrijke centra
waar deze beeldjes werden gemaakt: in Centraal-Gallië
en in het Rijn-Moezelgebied, het gebied rond Keulen en
Trier. De beeldjes werden vaak gemaakt van zogenaamde
pijpaarde die wit kleurt tijdens het bakken. Maar er zijn
ook rode, bruine en oranje terracotta beeldjes.
De meeste moedergodinbeeldjes die wij kennen komen
voor in het door de Romeinen bezette gebied. Met name in
West-Nederland lijkt men een grote voorkeur voor dit type
beeldje - en dus voor de verering van de moedergodin - 
te hebben gehad. Hier zijn veel van dit soort beeldjes
teruggevonden: een stuk of dertig. Op het Marktveld in
Valkenburg zijnn negen terracotta beeldjes geteld die, op
één ster-felijke vrouw na, allemaal godinnen voorstellen.
Twee beeldjes - van een moedergodin en van een jonge-

man met een mand gevuld met fruit - waren al eerder
gevonden. De Valkenburgse beeldjes hadden waarschijn-
lijk een functie bij religieuze rituelen, niet zozeer bij
begravingen. Ze zijn erg fragmentair en vertonen - behalve
een Fortuna beeldje - geen brandsporen.
Een ander beeldje dat wellicht een schaap voorstelt,
werd gevonden het castellum en is ook vrij compleet
overgeleverd. Dieren zijn dikwijls gebruikt als grafgiften
en ze kunnen bedoeld zijn als offerdier aan de goden,
maar ook de symbolische vervanging van voedsel zijn
geweest.

Moedergodin
Een van de Valkenburgse matronae is al in 1941 gevonden
en waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig van het graf-
veld van Valkenburg-Marktveld. Het 18,5 cm hoge beeldje
is thans onderdeel van de collectie van het RMO in
Leiden. Het dateert uit het derde kwart van de 2de eeuw.
Het beeldje stelt een vrouw voor die met gebogen benen
op een zetel of een troon met een hoge rug zit. Ze houdt
haar armen tegen haar lichaam aan, met de handen op
haar knieën. Misschien ligt er fruit op haar schoot. Ze
heeft een korte nek, een rond gezicht met vlezige gela-
tstrekken, volle lippen en een brede neus. Ze draagt een
lange mantel met een grote, ronde kap: de typische
dracht van Ubische vrouwen, van de volkstam van de Ubii
uit de buurt bij Keulen. Aan haar rechterzij staat nog een
klein figuurtje dat waarschijnlijk een soldaat voorstelt.
Het figuurtje staat op een klein voetstuk en draagt een
langgerekt voorwerp, vermoedelijk een zwaard.
Het beeldje van deze moedergodin is gemaakt in de stijl
van Servandus. We kennen hem omdat zijn naam vaak als
inscriptie wordt teruggevonden in pijpaarden of terracotta
beeldjes. Daarmee weten we echter nog niet precies
welke functie Servandus had. Hij kan de modelmaker zijn
geweest, maar het is ook denkbaar dat hij de producent
van beeldjes was of misschien wel de eigenaar van het
atelier waar de beeldjes werden gemaakt. Zijn werk wordt
gedateerd tussen 150 en 175 na Christus. Hij werkte in
Keulen want zijn naam is vaak begeleid door de letters
CCAA, die staan voor Colonia Claudia Ara Agrippinensium.



Houten voorwerpen, zoals dit krukje van het Marktveld, blijven onder de juiste 
omstandigeheden vaak goed bewaard in de bodem, maar zijn wel uiterst kwetsbaar.

Uit Romeinse legerkampen in het buitenland kennen we vaak wel steenbouwfasen
maar zijn de houtbouwfasen minder goed bewaard gebleven. Een stenen muur (en
spitsgracht) heeft als voordeel dat het wel goed zichtbaar kan worden gemaakt voor het
publiek zoals dit voorbeeld langs de Duitse limes aantoont. 

In de kerktoren van Valkenburg is een tentoonstelling ingericht over het Romeinse
verleden en de opgravingsgeschiedenis van het dorp.



Romeinse kopieën bekend onder andere in het Vaticaans
museum (Rome), het Nationaal museum van Napels en in
Palazzo Pitti (Florence) - maar nog nooit eerder was er (en
is er) een vrijstaande sculptuur als deze uit de Nederlandse
bodem tevoorschijn gekomen. Momenteel bevindt de torso
zich in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden.
Ruurd Halbertsma, conservator van het RMO, vertelt
desgevraagd:
Het is een bijzonder beeld, er is geen ander exemplaar
bekend in Nederland. We kennen wel Nehalennia-beelden
en kleine bronzen van dit type, maar geen vergelijkbare
torso. De keuze voor het klassieke type is ook een bijzonder
aspect. Is het misschien een imitatie vanaf een bronzen
beeldje? Verder is het beeld wel duidelijk provinciaals en
weinig verfijnd. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier
waarop de hand is weergegeven. Het materiaal is Noord-
Frans, het beeld is of daar of in Duitsland gemaakt. Daar
werden veel van dit soort beelden geproduceerd.

Magusanus?
In 1964 speculeerde Glasbergen over een mogelijk 
tempelcomplex in Valkenburg voor de Bataafse godheid
Magusanus. Deze inheemse godheid werd vereenzelvigd
met de Romeinse godheid Hercules. De oorsprong van de
naam Magusanus of Magusenus gaat waarschijnlijk
terug op de Germaanse taal of op het Keltisch. De naam
Magusanus is in elk geval samengesteld uit magus en
senos. En dat betekent respectievelijk jong en oud, zowel
in het Germaans als in het Keltisch. Magusanus is dus de
combinatie van twee woorden met een tegengestelde
betekenis. We kunnen het vertalen als de ‘levenskrachtige
oudere’, of ‘de jongere met de levenswijsheid van een
oudere man’. Ook is het in die zin te vergelijken met de
Engelse uitdrukking old lad.

Vindplaatsen van 
Hercules-Magusanus
Als voorbeeld van een aan Hercules-Magusanus gewijde
cultusplaats mag het complex van Empel - bij Den Bosch -
gelden. De tempel van Empel was een monumentale,
uit steen opgetrokken bouwwerk in de Gallo-Romeinse
traditie. De tempel is thans een van de vier bekende 
heiligdommen die op het Bataafse platteland hebben
bestaan. Ongetwijfeld had de cultusplaats een regionale
functie en was die van grote betekenis. In en rond de
tempel zijn veel voorwerpen teruggevonden die met
offerpraktijken en andere rituele handelingen te maken
hebben gehad. Te oordelen naar de aard van de vond-
sten, kunnen aan Hercules-Magusanus bijzondere capa-
citeiten op het gebied van oorlogvoering worden toege-
schreven. De geofferde objecten zijn dikwijls persoonlijke
uitrustingsstukken van soldaten die hun diensttijd hadden
voltooid. De deposities van allerlei wapens, zegelringen,
munten, mantelspelden, bronssculpturen, fragmenten
van Romeinse wapens, paardentuig en andere militaire
uitrustingsstukken zouden hiervoor het bewijs vormen.
Het offeren van wapens was in kringen van het Romeinse
leger ongebruikelijk. Onder de uit Keltisch-Germaanse
stammen gerekruteerde hulptroepen was het echter wél
een voorkomend gebruik van betrekkelijk oude oorsprong,



dat voortkwam voort uit de oude ideologieën die te
maken hadden met ‘mannelijkheid en krijgshaftigheid’.
De regionale cultusplaatsen hadden naast een religieuze,
ook een duidelijk politieke functie. Het heiligdom vormde
vaak het decor van volksvergaderingen: het was dé poli-
tieke arena. De Romeinse schrijver Tacitus vertelt hoe het
uitroepen van de Bataafse opstand in 69 plaatsvond in
een heilige bos, het sacrum nemus, tijdens een feestmaal.
Dat kan bij een voornaam heiligdom hebben plaatsgevon-
den, en gelet op de huidige kennis van heiligdommen op
het Bataafse platteland komen daarvoor verschillende
kandidaten in aanmerking: de tempel van Empel, één van
de twee bij Elst of die op de splitsing van Maas en Waal
bij Kessel-Lith. Naast deze vindplaatsen, zijn er nog ver-
schillende andere plaatsen in Nederland waar de verering
van de godheid Hercules Magusanus in de Romeinse tijd
is zeker vastgesteld. Het gaat onder andere om Huissen,
Houten, Westkapelle en Ruimel, waar votiefstenen met
inscripties gewijd aan Hercules Magusanus zijn gevonden.
Verder zijn ook stroomopwaarts langs de Rijn, dikwijls ter
plaatse van militaire legerkampen, nog Hercules
Magusanus-vondsten bekend.

Een heiligdom in Valkenburg?
Het blijft tot slot onduidelijk of daarmee ook een aan
Magusanus gewijd heiligdom in Valkenburg heeft
bestaan. Er zijn bijvoorbeeld geen monumentale tempel-
resten aangetroffen en afgezien van de torso, is er niets
gevonden dat met deze cultus geassocieerd kan worden.
Ook het gegeven dat Valkenburg niet in het stamgebied
van de Bataven, maar in het bestuursdistrict (civitas✪ )
van de Cananefaten is gesitueerd, spreekt miscchien niet
voor een Magusanus-tempel in ons gebied. Hoe het ook
zij, ooit is ter plaatse een Herculesbeeld vereerd. Of de
toewijder daarbij eigenlijk Magusanus voor ogen had,
moet in het midden worden gelaten.

Munt van Trajanus – afkomstig uit het Kromme Rijn gebied -  met twee overwinningstitels in het omschrift IMP CAES NER-
VAE TRAIAN C. GER DAC.



Romanisering kunnen we definiëren als het proces van
sociaal-culturele veranderingen die het resultaat zijn van
een confrontatie van inheemse volkeren met de Romeinse
macht en een vaak dominante Romeinse cultuur.
Romanisering is een beladen term, waarmee nogal 
eens wordt gedoeld op de relatie tussen kolonisator en
gekoloniseerde. De historische realiteit is dat de machts-
verhoudingen tussen Rome en de inheemse volkeren 
volstrekt asymmetrisch waren. Maar dat wil niet zeggen
dat het de missie van de Romeinen was om de inheemse
volkeren bewust te ‘civiliseren’, of dat de inheemse
gemeenschappen welhaast automatisch de superieure
cultuur overnamen.
In het romaniseringsproces zat een zekere dynamiek. De
onderwerping van gemeenschappen aan de Romeinse
overheersing, hun integratie in het Romeinse politieke
systeem en het daarmee gepaard gaande overnemen van
de Romeinse cultuur en beschavingskenmerken, waren
beslist geen statische gegevens. Het proces was ook geen
eenrichtingsverkeer van ‘actieve Romeinen’ naar ‘passieve
Anderen’. Het betrof een complexe, politieke, sociale 
en culturele interactie tussen verschillende bevolkings-
groepen waarbij echter één ding niet uit het oog moet
worden verliezen, namelijk dat tot de 4de eeuw na
Christus, Rome volstrekt dominant was in deze relatie.

Dwang en verleiding
Het politieke uitgangspunt van de Romeinen is eenvoudig-
weg altijd geweest hun politieke macht in stand te houden.
Zij gebruikten hierbij militaire kracht en diplomatieke
beheersing - dwang en verleiding: Rome verleidde de
elite om deel te nemen aan de machtsnetwerken van het
Romeinse rijk. Nog beter was het er voor te zorgen dat de
elite er zelf voor koos om te verromeinsen.
De verleiding bestond bijvoorbeeld uit het verlenen van
het Romeinse burgerrecht. Culturele verleiding was ook

een instrument. Omdat cultuur en ideeën moeilijk op te
dringen zijn, koos Rome voor de ‘langzame verleiding’.
Inheemse elites identificeerden zich langzamerhand met
de culturele ideologie van Rome en namen een Romeinse
manier van leven over. Hierin bestonden natuurlijk regio-
nale en lokale verschillen en onvermijdelijk ook tegenbe-
wegingen zoals een sterke trend naar regionalisering.

Het leger
Vanaf de Augusteïsche tijd druppelden de Romeinse 
cultuur en Romeinse ideeën op twee manieren de in-
heemse samenleving in. Dit proces van romanisering 
verliep langs de inheemse elite die toegang had tot
materiële vormen van Romeinse cultuur. Daarnaast was 
er de culturele beïnvloeding via het leger. De inheemse
gemeenschappen in onze streken droegen in belangrijke
mate bij aan het leger en kwamen via die weg in aanraking
met Romeinse gebruiken en gewoonten.

Niet rechtlijnig
Waar individuen en groepen zich identificeerden met de
Romeinen, was er ook een tegenbeweging. Er ontstonden
krachten die de macht van de Romeinen expliciet ter 
discussie stelden: dat zie je bijvoorbeeld aan de inheemse
opstanden. Het waren dikwijls precies de leiders die 
het meest geromaniseerd leken, die uiteindelijk onder
bepaalde omstandigheden hun inheemse wortels ont-
dekten en hun nieuwe Romeinse identiteit afschudden.

Zo’n inheemse opstand - en meteen de beroemdste - is 
de Bataafse opstand van de jaren 69-70 na Christus. Er
waren meerdere achterliggende oorzaken. De Romeinse
geschiedschrijver Tacitus beschrijft deze opstand uitge-
breid in zijn boek Historiën (Historiae). Tacitus behandelt
daarin de periode van 21 december 69 tot de vroege
zomer van het jaar 70:

[IV, 13] Iulius Civilis en Claudius Paulus, gesproten uit
koninklijken bloed, staken hoog boven de overige
Bataven uit. Paulus is (...) ter dood gebracht; Civilis
werd in de boeien geslagen en na te zijn opgezonden
aan Nero en vrijgesproken door Galba, kwam hij onder

romaniseren
de bataafse
opstand in 
69-70



Vitellius opnieuw in gevaar doordat het leger zijn
terechtstelling eiste: dit was de oorzaak van zijn wrok
en zijn hoop was gevestigd op onze tegenspoeden.
Doch Civilis (...) wilde niet dat men tegen hem, indien
hij openlijk van Rome afviel, als tegen een vijand van
de staat zou optreden. En daarom schermde hij met
zijn vriendschap voor Vespasianus en met zijn aanhan-
kelijkheid aan diens partij. Nu was er inderdaad een
schrijven van Primus Antonius [partijleider van
Vespasianus] naar Civilis uitgegaan waarbij hij het
bevel kreeg ‘de door Vitellius opgeroepen hulptroepen
[van Italië] af te houden en een poging te ondernemen
onze legioenen bij zich te houden door het te doen
voorkomen alsof er een opstandige beweging onder de
Germanen dreigde’. (...)
[IV, 14] Derhalve begon Civilis, toen hij zich eenmaal
vast had voorgenomen met Rome te breken, zij het ook
dat hij voorlopig zijn diepere bedoelingen verborg ter-
wijl hij van plan was het overige afhankelijk te stellen
van de uitkomst, op de volgende wijze het oproer voor
te bereiden.
(...) Nu roept Civilis de aanzienlijksten van de natie 
en de meest doortastenden uit de menigte, onder voor-
wendsel een plechtig feestmaal te geven, in een gewijd
bos bijeen. En op het ogenblik dat hij hen door de tot in
de nacht voortdurende vrolijkheid in vuur geraakt ziet,
gaat hij hun (...) een opsomming geven van wat zij aan
onrecht hadden moeten verduren, van de afpersingen
en van alle overige, uit de knechtschap voortvloeiende
ellende.
[IV, 15] Onder grote bijval aangehoord verbond hij allen
(...) bij ede aan zich. Er werden gezanten afgevaardigd
naar de Canninefaten om deze ertoe over te halen
gemene zaak met hen te maken.
(...) Er leefde onder de Canninefaten een man van brute
onbeschaamdheid, Brinno genaamd, door de glans van

zijn afkomst in groot aanzien. Zijn vader had zich tot
vele vijandelijke handelingen verstout en met de
komedie van Gaius’ [= keizer Caligula] expedities
ongestraft de draak gestoken. Derhalve viel Brinno op
zichzelf reeds om de roep van zijn rebels geslacht [bij
zijn stamgenoten] in de smaak. (...) [Hij] wordt tot
aanvoerder gekozen. En ogenblikkelijk roept hij nu de
Friezen op (dit is een stam aan gene zijde van de Rijn),
waarna hij de zich in de onmiddellijke nabijheid bevin-
dende winterkwartieren van twee cohorten gelegen
aan de Oceaan overrompelt. Nu hadden de soldaten
deze overval van de vijand noch voorzien, noch
beschikten zij, gesteld al dat zij hem wel hadden zien
aankomen, over voldoende strijdkrachten om hem af
te weren: daarom werd de legerplaats ingenomen 
en geplunderd. (...) Tegelijkertijd bedreigden zij onze
fortificaties [dat zijn de oostelijker gelegen forten]
met verwoesting en deze zijn uiteindelijk door de 
commandanten van de cohorten in brand gestoken
omdat zij niet verdedigd konden worden.

winterkwartieren van twee cohorten gelegen aan 
de Oceaan - D UA R U M  CO H O RT I U M  H I B E R N A
A P P L I C ATA  O C E A N O
Deze winterkwartieren waren Katwijk en Valkenburg. Het
castellum van Valkenburg alleen zou te klein zijn geweest
om twee cohorten te huisvesten dus moeten we aan
twee forten denken. Katwijk en Valkenburg lagen dicht
genoeg bij zee om ‘applicata Oceano’ te zijn.

ingenomen en geplunderd - C A PTA  E T  D I R E PTA
De dikke brandlaag die in het castellum van Valkenburg
de fasen 2/3 en 4 scheidt, illustreert de hier door Tacitus
beschreven actie. Ook in andere Nederlandse forten is de
brandlaag van 69/70 aangetroffen.



intermezzo
Vanaf 1941 groef Van Giffen stelselmatig delen van het castellum van Valkenburg op.
Hierbij trof hij ook de resten van het brandlaag van 69/70 en de Bataafse opstand aan.
In de archieven liggen de krantenberichten over de opgravingen in Valkenburg tijdens
de bezettingsjaren:

Groninger Dagblad 10 juli 1941/Amersfoortse Courant 19 juli 1941/Volksblad voor
Groningen en Drenthe g.d. (...) De oudste [vesting] 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
(...). De eerste vesting die hier werd gebouwd was van hout en aarde aangelegd; het is
mogelijk dat deze tijdens den Bataafsen Opstand onder Claudius Civilis verwoest werd.

De Telegraaf 23 april 1943 (...) 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.

Het is bekend dat de Bataven incidenteel werden ingezet in nationaal-socialistische
propaganda. In dat geval werd erop gewezen dat de Nederlanders te veel afstand voel-
den tot hun roemrijke Bataafse voorouders. In een in 1942 bij de SS-uitgeverij Hamer
verschenen monografie over Claudius Civilis werd bijvoorbeeld geschreven dat de
strijd van de Bataven ons Nederlanders werkelijk wel meer belang mocht inboezemen
dan gewoonlijk het geval is.
Er trad overigens ook een verandering op in de beeldvorming over de aanwezigheid
van de Romeinen in Nederland. Deze werden nu incidenteel als overheersers beschouwd.
Hieraan kan ook de Duitse bezetting debet zijn geweest. Terwijl de Duitsers zichzelf
nadrukkelijk indentificeerden met de Germanen, werd hun aanwezigheid door de
Nederlanders soms vergeleken met die van de Romeinen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in
het toneelstuk Vrij Volk, dat na de bevrijding in de Amsterdamse schouwburg werd
opgevoerd door ‘toneelgroep 5 mei 1945’. In dit toneelstuk kwam een Batavierenscène
voor, waarin Romeinse soldaten rondmarcheerden als agenten van de Gestapo. Het
beeld van Romeinen als vreemde indringers, manifesteerde zich ook in het in 1949 
verschenen eerste deel van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden: Byvanck
sprak daarin van De verovering en bezetting door de Romeinen. In een prospectus die
Van Giffen liet uitgeven ter promotie van de uitgave van zijn nieuwe Terpenverslag in
1948, luidde de wervende reclametekst: - de zes, aldaar over elkaar gebouwde, Romeinse
vestingwerken uit de jaren 42 tot ca 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-.

A.E. van Giffen in 1948 bij het profiel van werkput VIc waarop de volledige
stratigrafie van de Romeinse tijd is afgebeeld.
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op de begraafplaats van het Marktveld teruggevonden.
Wel zijn er kleine heuveltjes over graven aangetroffen 
en ook wel vierkante of cirkelvormige greppels rond de
graven. Bij een aantal graven vonden de archeologen
rond de grafkuil vier of zes palen in een vierkant of recht-
hoek: mogelijk zijn dit de resten van een dodenhuisje.
Ook inhumaties kwamen voor in het Valkenburgse graf-
veld. Twee groepen skeletten hebben de archeologen van
het Marktveld kunnen onderscheiden. Er lag een groep
van zowel jongeren als volwassen mannen en vrouwen
die in de 1ste en 2de eeuw zijn begraven. Hieronder wordt
verteld hoe deze 44 lijken waren begraven. En daarnaast
was er een grote groep van voornamelijk zuigelingen.
Ook deze begravingen zijn hieronder besproken.

Slordige begravingen
In de periode vanaf het midden van de 1ste eeuw tot aan
het einde van de 2de eeuw (50 - 200 na Christus) hadden
de Romeinen de voorkeur voor crematie als begrafenis-
ritueel. We kunnen dus aannemen dat de crematiegraven
op Valkenburg-Marktveld de graven van Romeinen zijn.
Des te vreemder is het te constateren dat er ook 44 vol-
wassenen onverbrand begraven (geïnhumeerd) liggen.
Hier is iets merkwaardigs mee aan de hand.
Zoals we hiervoor lazen, is inhumatie betrekkelijk uitzon-
derlijk in de Romeinse tijd. Op het Marktveld hebben
bovendien de meeste geïnhumeerde doden een buiten-
gewoon slordige begrafenis gehad en weinig tot geen
grafgiften meegekregen. Ze lijken zonder enig respect in
hun ondiepe graven te zijn gegooid, waarbij ze op hun
rug of buik terechtkwamen. De lichamen zijn daarna niet
meer netjes in hun kuil gelegd en liggen kriskras, in alle
richtingen door elkaar. Slechts een paar van deze perso-
nen hebben grafgiften meegekregen. Dat waren meestal
aardewerken voorwerpen.
We hebben hier te maken met een zeer ongebruikelijk
fenomeen en het is onduidelijk welke betekenis er aan
moet worden gehecht. Waren deze mensen misschien
slaven, of mensen van een vreemde stam? Of leden ze
aan een bepaalde ziekte? 
Het Leidse Universiteitsblad Mare was er bij toen de

archeologen de skeletten opgroeven en schrijft op 
11 september 1986:

Drie skeletten lagen er in de grafkuil. Dat van een man
en een vrouw en een klein skeletje van een baby. Man,
vrouw en kind zijn klaarblijkelijk binnen twee uur na
hun dood begraven. De ligging van de beenderen duidt
er namelijk op dat de lijkstijfheid nog niet was ingetreden
toen ze bedolven werden. Bovendien zijn ze begraven
zonder de gebruikelijke grafgiften en lijkkleding. Het
lijkt waarschijnlijk dat de drie personen zijn geëxecu-
teerd. Gaat het om een afstraffing van overspeligen?
Of hadden de man en de vrouw een anderszins onge-
oorloofde relatie? ‘God only knows, and he won’t tell’,
antwoordt drs E.J. Bult [de opgravingsleider van het
Marktveld] geheel in stijl.

De identiteit en de doodsoorzaak van deze 44 personen
blijft voorlopig nog een onopgelost raadsel. Karen Waugh
(toentertijd ROB en nu werkzaam voor Vestigia in Amers-
foort) heeft het Marktveldgrafveld uitgebreid onderzocht
en verklaart:

Waarschijnlijk waren deze slordig begraven volwassenen
geen Romeinen. Misschien waren het misdadigers.
Misschien hebben ze iets te maken gehad met een
bepaalde gebeurtenis, een opstand, bijvoorbeeld. Dan
zouden het rebellen kunnen zijn geweest, gedood door
de Romeinse bezetter. Het was een instabiele periode,
die eerste twee eeuwen na Christus. Er moeten voort-
durend conflicten zijn opgelaaid in het gebied, er is
geweld gebruikt. Maar gek genoeg verwacht je dat het
zo in de buurt van het militaire fort van Valkenburg
wel rustig en veilig zou zijn. Niets wijst er op dat hier
ter plekke op dat moment een conflict gaande was. Er
zijn geen sporen van strijd of verwondingen.

Verder onderzoek aan een aantal van de skeletten geeft
de indruk dat deze geïnhumeerde personen tamelijk lang
waren (de mannen waren gemiddeld 1.76 meter) en een
robuust uiterlijk hadden. De afwijkingen aan hun bot-
materiaal tonen aan dat deze mensen tijdens hun leven
zware lichamelijke arbeid hebben verricht. Drie individuen



vertoonden vergroeiingen aan het dijbeen hetgeen voor-
komt bij mensen die veel in drassige grond rondlopen.
Een specifieke aandoening aan het scheenbeen (squat-
ting facet) die ook bij drie individuen werd aangetroffen,
duidt erop dat deze mensen een groot deel van hun dage-
lijkse activiteiten verricht hebben in gehurkte toestand.
Tot slot hadden de onderzochte individuen vaak sterk
afgesleten snijtanden. Die gebruikten ze waarschijnlijk
regelmatig als snijwerktuig. Kortom, er zijn voldoende
aanwijzingen om te stellen dat deze mensen niet tot de
hoogste lagen van de bevolking hebben behoord. Eerder
lijken ze samen een afzonderlijke groep van bijvoorbeeld
inheemse arbeiders te hebben gevormd. Het zijn waar-
schijnlijk geen boeren geweest - maar bijvoorbeeld 
sjouwers die werkten bij de graanpakhuizen en aanleg-
steigers aan de Rijn.

Baby- en kindersterfte: 
loodvergiftiging
Met de inhumaties op het Marktveld-grafveld is nog iets
bijzonders aan de hand. Onder de 145 doden die onver-
brand waren begraven, waren 114 babies, jonge kinderen
of pubers. Kinderbegravingen op zichzelf genomen, is geen
bijzonder gegeven aangezien in de Romeinse tijd kinderen
onder de achttien jaar en met name pasgeborenen altijd
onverbrand werden begraven. Wat wel opvallend is, is het
aantal heel jonge babies dat op het grafveld is gevonden.
Van de 114 begraven kinderen van Valkenburg-Marktveld
waren er 90 die nog geen één jaar oud waren toen ze
overleden; sommigen waren nog maar pasgeboren of
zelfs doodgeboren. Een uitgebreid onderzoek van deze
zuigelingenskeletjes door Karen Waugh en Liesbeth
Smits (Smits Antropologisch Bureau, Amsterdam) heeft
bijzondere resultaten opgeleverd.
Allereerst onderzochten ze de mogelijkheid van een
dodelijke (kinder)ziekte en zelfs van kindermoord. De
beenderen van de babies vertoonden geen zichtbare
tekenen van een ziekte. Maar het duurt normaal gespro-
ken enige tijd voordat een ziekte het beendergestel 
aantast. Van een ziekte waaraan men snel overlijdt is dus
niets te zien en omdat de kinderen zo jong stierven, had

een eventuele ziekte hun botten nog niet kunnen aan-
tasten. Het visuele onderzoek van de botten gaf dus geen
houvast om de definitieve doodsoorzaak van de kinderen
te bepalen.
Waugh overwoog de mogelijkheid van kindermoord:
Als je zoveel kindergraven op één plaats ontdekt, is dat het
eerste wat in je opkomt. Kindermoord was een wijdverbreid
verschijnsel, ook in de Romeinse tijd. We kennen allerlei
voorbeelden van oude culturen waarin men kinderen
offerde aan de goden voor een goede oogst. Bijvoorbeeld
van de Inuit (Eskimo-stam) weten we dat zij hun kinderen
achterlieten in tijden van schaarste. Is het voorstelbaar
dat de Romeinse ‘Valkenburgers’ hun kinderen hebben
vermoord of gedumpt in tijden van crisis? De kinder-
skeletjes vertoonden geen tekenen van geweld of trauma
en ook röntgenfoto’s van de botten toonden aan dat de
kinderen geen gewelddadige dood zijn gestorven. Verder

wees de manier van begraven er evenmin op dat de 
kinderen zomaar zijn achterlaten of verstoten. Ze zijn
juist heel zorgvuldig begraven, op ceremoniële wijze in
hun graf gelegd, sommigen in een kistje, voorzien van
speelgoed voor in het hiernamaals. Waugh: In sommige
kindergraven vinden we grafgiften, net zoals soms bij de
volwassenen: potten waar waarschijnlijk eten of drinken
in heeft gezeten - eentje had zelfs een klein zuigflesje bij
zich. Gezien de zorg die er aan hun begravingen is besteed,
is het duidelijk dat deze kinderen niet zijn vermoord of ver-
stoten. Hun dood heeft duidelijk veel verdriet teweegge-
bracht.
Een volgende stap in het onderzoek naar de doodsoorzaak
was een isotopen-analyse van het botmateriaal van de
babies. Deze techniek maakt chemische stoffen in het
lichaam zichtbaar. Dit onderzoek leverde heel wat bruik-
bare resultaten op. Allereerst kon men vaststellen dat de

Begraving van een zuigeling. Het kindje heeft een potje en
een bekertje als grafgiften meegekregen. 

Dit zuigflesje van wit aardewerk is afkomstig uit een 
babygraf. Uit het oortje aan het potje is af te lezen dat de
moeder rechtshandig is geweest.



kinderen op zeer jonge leeftijd waren gestorven of soms
zelfs dood waren geboren. Een forensisch toxicoloog ver-
geleek het botmateriaal met dat van recent doodgeboren
babies in de Leidse regio en kwam tot een opmerkelijke
conclusie. De loodconcentratie in de botten van de
Romeinse babies was: zo’n 50 keer hoger dan bij de 
kinderen van nu! Dit resultaat bracht de onderzoekers
dichter bij de oplossing: lood is immers een zeer giftig
metaal en kan - eenmaal in het lichaam - allerlei ziekte-
verschijnselen veroorzaken: bloedarmoede, nierziekte en
zelfs krankzinnigheid. Het tast verschillende onderdelen
van het lichaam aan, zoals de nieren en de voortplantings-
organen. Voor jonge kinderen is lood extreem schadelijk,
want het tast de hersenen aan en leidt onherroepelijk tot
aanvallen, coma en uiteindelijk de dood.
De mens gebruikt al duizenden jaren lood: het is gemak-
kelijk te winnen, het smelt bij lage temperaturen en het
is eenvoudig te verwerken materiaal. In de Romeinse tijd
werd lood voor van alles gebruikt in het dagelijks leven:
voor waterleidingen, allerlei voorwerpen zoals keuken-
gerei, potten en pannen, het zat ook in make-up en vooral
ook in voedsel. Lood werd namelijk gebruikt als conserve-
ringsmiddel bij voedselbereiding. Daarnaast gebruikten
de Romeinen lood als zoetstof voor allerlei dranken en
spijzen.

Het middel dat daarvoor werd gebruikt staat bekend als
defructum✪ of sapa✪ : een zoetmiddel en conserverings-
middel in één. Het was een geconcentreerd druivensap
dat met opzet in loden ketels werd gekookt. Het lood
maakte het sap zoeter. En door het zuur van het sap
scheidden de pannen nog eens extra veel lood af. Het
koken maakte dit druivensap dus loodhoudend. Dit giftige
drankje voegde men toe aan allerlei voedingswaren en
dranken om ze langer houdbaar en zoeter te maken.
Apicius die in de 3de eeuw een kookboek schreef, gebruikt
zelfs in twintig procent van zijn recepten defructum.
Nu zullen de babies en kleine kinderen van Valkenburg
weinig vast voedsel - laat staan wijn - tot zich hebben
genomen, maar hun moeders des te meer. Niet voor niets
zijn er ook doodgeboren kindjes gevonden in het grafveld.
Al tijdens de zwangerschap brachten de moeders van
Valkenburg grote concentraties lood over op hun kinderen
en we kunnen gerust aannemen dat het ook in de moeder-
melk terechtkwam via het voedsel van de moeder. De
babies van Valkenburg zijn dus het slachtoffer geworden
van het waarschijnlijk zeer gezonde en gevarieerde menu
van hun moeders, die niet wisten dat het vol dodelijk gif
zat.

man en paard

Paardengraven 
Op de begraafplaats van Valkenburg-Marktveld lagen
niet alleen mensen begraven maar ook dieren. Er zijn
honden- en paardenbegravingen aangetroffen. Eén van
de paarden was een jong dier van ongeveer zes of zeven
jaar oud. Het was een klein paardje met een schofthoog-
te van 145 centimeter. Wij zouden het eerder een pony
noemen, maar voor een Romeins militair paard was dit
een gangbare maat. Duidelijk is te zien dat het beest
heeft geleden aan overbelasting van de wervelkolom 
op jonge leeftijd. Het beest is waarschijnlijk bereden
geweest door een cavalerist, misschien wel door dezelfde
ruiter die het dier uiteindelijk met zorg heeft begraven
op het grafveld ten zuiden van het fort, waar ook enige
soldaten begraven werden.
Ook tijdens de opgraving op Veldzicht zijn paardengraven
gevonden. De dieren lagen niet binnen of nabij een graf-
veld. Ze waren wel zo dicht bij de via militaris begraven
dat een verband niet is uit te sluiten: mogelijk waren het
‘verkeersslachtoffers’ waarvan men toentertijd niet de
moeite nam om ze te verslepen, maar ze ter plekke ter
aarde hebben besteld. Hoe het ook zij, het gaat hier om in
onze ogen relatief kleine paarden met wederom een
schofthoogte van 147 centimeter. Voor Romeinse begrip-
pen waren dit forse paarden die speciaal voor (en door)
militairen zijn gefokt en gebruikt. De inheems paarden
waren (nog) kleiner met een schothoogte van hoogstens
138 centimeter.

Een graf van een kind met als bijgift een bord.



Paardenbotten
Naast complete skeletten van paarden zijn ook gere-
geld losse botten gevonden. In het castellum vonden
archeologen de botten van een 148 centimeter hoog,
dus geïmporteerd paard. Een bewijs eens te meer dat
er cavalerie aanwezig is geweest in het Valkenburgse
castellum. Paarden en hun vlees waren niet bedoeld
als voedingsmiddel. Op het eten van paardenvlees
rustte in die tijd (en dat is tegenwoordig niet veel
anders) een taboe. Paarden werden gebruikt als rij- 
of trekdieren. Het feit dat de Valkenburgse paarden
relatief grote dieren waren, versterkt de opvatting
dat de dieren alleen voor militair gebruik waren, en
dat ze geen calorische, maagvullende betekenis 
hadden. Dit blijkt ook uit het feit dat alle paarden-
botten die in het fort werden gevonden, compleet
en onbeschadigd waren en niet waren gebroken om
bijvoorbeeld merg eruit te halen.



Ontelbare fragmenten van paardentuig zijn in de loop der jaren uit de Valkenburgse bodem tevoorschijn gekomen. 
Het gaat bijvoorbeeld om bronsbeslag op riemverdelers, sierschijven (phalerae), hangers (lunulae✪ ) en meloenkralen. 



een badhuis of een tempel?
Aha! Het tussen-aanhalingstekens-tempeltje van 
Van Giffen. Dat zat aan de zuidkant van het castellum.
Daarvan heb ik toen een structuur gezien met een 
fundering zo verschrikkelijk hard - daarvoor had je echt
een hamer en beitel nodig om dat uit elkaar te slaan.
Het was gewoon keurig gemetseld, je kwam er niet
doorheen. Ze gingen er ook net langs toen, met de rio-
lering, dus hij bleef godzijdank keurig bewaard. Dus
dat zou dan de muur moeten zijn van hetgene waar-
van Van Giffen dacht dat het een tempeltje was. Er zijn
geen oude foto’s van. Dus mijn foto’s en de tekeningen
vormen eigenlijk de enige documentatie die er is. Hoe
hij op een tempeltje komt? Dat weet ik dus niet, het
zou net zo goed iets van een badgebouwtje kunnen
zijn geweest. Dat zou veel aannemelijker zijn, dat er
buiten het castellum een badgebouw lag.

Frits Kleinhuis (provincie Zuid-Holland) is een van de 
weinigen die daadwerkelijk de resten heeft gezien van
‘het tempeltje van Van Giffen’ zoals het in de volksmond
is gaan heten.
Ook andere archeologen nemen aan dat het zogenaamde
tempeltje van Van Giffen misschien eerder een badgebouw
of een luxe vicushuis is geweest. Een heiligdom is natuur-
lijk niet uitgesloten en tempels zullen zeker hebben
bestaan in het kampdorp, maar er zijn geen duidelijke
aanknopingspunten in Valkenburg. Tot nu toe kennen 
we er trouwens maar weinig in het Nederlandse rivieren-
gebied. Dat wil zeggen, wel op het platteland en in
Nijmegen natuurlijk, maar niet zo bij de castella. Die zullen
er ongetwijfeld geweest zijn, denk maar aan het eerder
beschreven Herculesbeeld. Het is onbekend hoe Van
Giffen op het idee kwam van een tempel. Bij een steen-
bouw zo net buiten een castellum zouden de gedachten
toch net zo goed naar een badgebouw kunnen gaan en
niet persé naar een tempel.

Badhuizen
Openbare badhuizen of thermen✪ kennen we vooral uit
de ‘grote steden’ van de Romeinse tijd. Ze dienen naast
de badvoorzieningen vooral ook als recreatie- en ont-
moetingscentra met sportvoorzieningen, bibliotheken,
tuinen en allerlei winkeltjes (tabernae✪ ) waar bijvoor-
beeld badolie en parfum werd verkocht in kleine (glazen)
flesjes en potjes. In ons land waren in Nijmegen, bij de
legioensvesting, en bij Arentsburg (Voorburg) stenen
bouwwerken die door archeologen als badhuizen worden
geïnterpreteerd. Daarnaast bestonden in enkele kleinere
plaatsen langs doorgaande wegen ook thermen. Het
bekendste complex bevindt zich in Heerlen, maar ook
Maastricht en waarschijnlijk Cuijk hadden baden.
Van badgebouwen bij castella in Nederland kennen we
een aantal voorbeelden. Allereerst het badgebouw in
Alphen aan den Rijn waarvan de steenfunderingen aan
de zuidkant van het fort, bij de rechterzijpoort zijn terug-
gevonden. Het tweede voorbeeld komt uit Zwammerdam
waar aan de oostzijde van het fort, bij de rechterzijpoort,

Deze keiharde fundering van baksteen en mortel in het profiel van een rioolsleuf kunnen de resten zijn het zogenaamde tem-
peltje van Van Giffen. De archeologische begeleidingswerkzaamheden van het riool zijn uitgevoerd door de provincie Zuid-
Holland in 1991 tegenover de straat Marktveld nummer 4. 

Aardewerken zalfflesjes.

Er is nauwelijks documentatie te vinden over het tempeltje van Van Giffen. Alleen op deze ‘oude’ plattegrond van Valkenburg
6 getekend in de tijd van Glasbergen en afkomstig uit het archief van de provincie Zuid-Holland, is helemaal onderin, nog
onder de maatbalk, een klein ingekleurd blokje zichtbaar dat de plek aangeeft waar de gebouwresten toen zijn waargenomen.



een zone is aangetroffen met bijzonder veel dicht op
elkaar geplaatste palen. Deze hebben ongetwijfeld een
steenbouw gefundeerd en volgens de opgravers komt
een badgebouw het meest daarvoor in aanmerking.
Het derde voorbeeld van een militair badgebouw bij een
castellum kennen we uit Vleuten-De Meern, waar in en
net na de Tweede Wereldoorlog restanten van het badhuis
zijn aangetroffen even ten zuiden van het fort.
Baden was in de Romeinse tijd niet alleen een kwestie
van het lichaam reinigen maar vooral ook een sociaal
gebeuren. Er werd politiek besproken, men kon er vrienden
en bekenden ontmoeten en zaken afhandelen. In de
grote steden werd door velen een dagelijkse gang naar
het badhuis gemaakt. De antieke schrijver Seneca geeft
een levendige beschrijving van een badhuis in Rome en
klaagt over de hoeveelheid lawaai afkomstig van de ver-
kopers in de winkeltjes, het geschreeuw tegen een dief
en van een man die dol is op de klank van zijn eigen stem

in bad! In de grote thermen waren er aparte openingstij-
den voor mannelijke en vrouwelijke bezoekers. Ook in de
militaire badhuizen bij de castella zal dat het geval zijn
geweest, tenminste als men ervan uitgaat dat zowel de
soldaten als de vicani naar het badcomplex gingen.
Het is tevens niet ondenkbaar dat prostituées hun plek 
in de thermen hebben gehad. Hun aanwezigheid in de
nabijheid van het fort in Valkenburg kan op basis van 
een teruggevonden zogenaamd bordeelmuntje worden
vastgesteld.
Ook enkele erotische scenes op terra sigillata kommen
zouden volgens sommigen kunnen duiden op de aan-
wezigheid van een bordeel in de vicus van Praetorium
Agrippinae.

Alphen aan den Rijn, plattegrond van het in 1959 opgegraven badgebouw en de werkputten uit 1998.
Legenda: 1-5 grachten, 6-9 resten van houten gebouwen en vlonders, 10-11 rijen palen, 12 funderingspalen van stenen gebouw,
13 beplankte waterput, 14 grote bewerkte blokken tufsteen, 15 diepe kuil of waterput begin 2de eeuw, 16 twee palen in het 
zuidprofiel, 17 hoek van en waterput.

Reconstructietekening van het badgebouw van Heerlen.
In het gebouw bevonden zich, afgezien van een omkleed-
ruimte en een stookplaats, achtereenvolgens meestal drie
verschillende badruimtes (koud-, lauw- en warmwaterba-
den) en een of meer plonsbaden.Op dit zogenaamde bronzen bordeelmuntje staat links (zijaan-

zicht) een naakte man afgebeeld en is rechts (vooraanzicht)
een ontklede vrouw zichtbaar.



glas
Glas is al duizenden jaren geleden uitgevonden in het
Verre Oosten, maar het glasblazen is pas in de 1ste eeuw
voor Christus ontstaan. Met het blazen van glas ontston-
den mogelijkheden tot een bredere en gevarieerde 
productie en dat leidde tot een grote vormenrijkdom in
de Romeinse tijd. Dit is ook zichtbaar in de glazen voor-
werpen uit Valkenburg van zowel huishoudelijk als kost-
baar glaswerk zoals kannen, drinkbekers, potjes, ribkom-
men, parfum- en badflesjes.
Glas wordt onder zeer hoge temperaturen gesmolten
(900-1550 graden) en is gemaakt van fijn zand en een
smeltmiddel, bijvoorbeeld soda. Een van de belangrijkste
productiecentra is onze regio is Keulen, waar naast grote
hoeveelheden zuiver zand ook genoeg bos (hout) aanwezig
was om de glasovens te kunnen stoken.
In de Romeinse tijd werd het glas gekleurd door de toe-
voeging van kleurmiddelen in de vorm van metaaloxiden.
Koperoxide maakte het glas bijvoorbeeld blauw of donker-
groen, terwijl kobalt een donkerblauwe kleur, mangaan
een gele kleur en ijzeroxide een flesgroene of lichtblauwe
verkleuring konden veroorzaken. In de 1ste eeuw na

Christus overheerst vooral het blauwgroene glas. Al gauw
ging men er ook toe over om kostbaar glas te ontkleuren
omdat daarop versieringen, van  bijvoorbeeld glasdraad
en graveringen, goed zichtbaar waren.
Glas was in eerste instantie nog een betrekkelijk luxe
artikel. Maar al in de loop van de 1ste eeuw na Christus
kwam er steeds meer glas in omloop waardoor het spoedig
een vrij algemeen gebruiksgoed werd. In Valkenburg zijn
enkele bijzondere, 1ste-eeuwse stukken glas gevonden
dat millefiori (duizend bloemen) glas wordt genoemd.
Dit ontstond door het aaneensmelten van schijfjes veel-
kleurig glas, zoals zichtbaar is in de paars-wit-zwarte
kleurschakering van een deel van een schaaltje met
opgelegde glasribben; een zogenaamde ribkom.

communiceren
Sommigen beweren wel dat de beheersing van het Latijn
in woord en geschrift een primaire voorwaarde was om in
de Romeinse samenleving mee te tellen. Voor een succes-
volle carrière in het leger, in het openbare leven of in de
internationale handel was de kennis van het Latijn inder-
daad onontbeerlijk. Leren schrijven was echter voor de
inwoners van onze streken een heel nieuwe ervaring:
voor de komst van de Romeinen kende men hier immers
nog geen schrift!

Met inkt of in was
Voor het schrijven gebruikte men in de Romeinse periode
hetzij de inktpen en ‘papier’ of de graveerstift en een
wastafeltje. Met de inktpen werd geschreven op papyrus,
papier gemaakt van rietvezels, op perkament gemaakt
van dierenhuid of op berkenbast. De Romeinse pen is te
vergelijken met onze moderne vulpen: gemaakt van een
hol staafje brons of van een rietstengel met een spits
geslepen en gespleten punt. De inkt werd gemaakt van
roet, water en een bindmiddel.
Uit de opgravingen in het castellum van Valkenburg in
1942 kwam een inktpotje van gemarmerde terra sigillata
naar boven: het heeft een geel oppervlak met rode vlekken
op een rode kern. Het is gevonden in de onderste lagen
van het intervallum van het castellum fase 1 (vroeg-
Claudisch). De toen nog jonge Willem Glasbergen maakte
er in 1942 prachtige tekeningen van.

Deze voorbeelden van glazen bad- en parfumflesjes zijn
afkomstig uit Nijmegen. De badflesjes zijn ongeveer 5 en 9
centimeter hoog; het hoogste parfumflesje is eveneens 
9 centimeter.



gemarmerd aardewerk

Dit type aardewerk, dat wordt gekenmerkt door een
grijsbruine tot oranjerode gevlamde of vlekkerige
beschildering, wordt slechts sporadisch gevonden.
Naast het inktpotje dat afkomstig is van het castellum,
zijn er enkele exemplaren van het Marktveld bekend:
een bijna complete kan en fragmenten van twee pot-
ten, waarschijnlijk wijnzeven. De kan vormt samen
met één van de zeven een stel dat bestemd is voor het
bereiden van wijn. Het stel dateert uit het einde van
de 2de eeuw. Op het Marktveld leefde in die tijd blijk-
baar een geromaniseerde bevolking die wijn dronk -
maar dat lazen we al eerder bij de door loodvergiftiging
omgekomen zuigelingen op het Marktveld.

Verder kennen we uit Valkenburg een scherf van een
pijpaarden kruik met een stuk tekst erop geschreven in
inkt. Het betreft hier waarschijnlijk een eigendomsmerk
van de kruik die heeft toebehoord aan één of meer solda-
ten van een bepaalde legereenheid. Inktteksten en inkt-
pennen uit de Romeinse tijd zijn zeer zeldzaam in ons
land. Een Romeinse inktpen is onlangs in Nederland
gevonden bij de opgraving van een Romeinse schip in
Vleuten-De Meern.
Een andere bijzondere Valkenburgse vondst is de zoge-
naamde titulus pictus - een geschilderd opschrift - op een
wandscherf van een amfoor die in 1987 op het terrein van
het Markveld is gevonden. De scherf is een fragment van
een late 2de, vroege 3de-eeuwse amfoor waarin olijfolie
werd getransporteerd vanuit Zuid-Spanje. Dit soort
scherven is in grote aantallen teruggevonden in Valken-
burg, maar wat deze scherf bijzonder maakt is de twee-
regelige tekst die met een penseel in zwarte verf is aan-
gebracht. Er staat (met aanvullingen) geschreven:
V I B I A N O R (um) (patris)
E T  I U N I O R I S
Vertaald betekent dat: ‘van de Vibiani, vader en zoon’.

Vader en zoon Vibianus waren handelaren die de olijfolie
in Andalusië hadden ingekocht om deze elders weer met
winst door te verkopen. Dankzij het feit dat de mannen
van andere amfoorvondsten bekend zijn, kan hun Valken-
burgse amfoor heel nauwkeurig gedateerd worden in de
jaren 150 tot 160 na Christus.

Schrijven op houten schrijfplankjes (tabulae serratae)
was een andere beproefde methode. Met een graveerstift
(stilus) werd geschreven in een waslaag die was aange-
bracht op de verdiepte binnenzijde van een houten
plankje. De was had een donkere kleur - het plankje was
gemaakt van een lichtkleurige houtsoort, meestal zilver-
spar. Wanneer men goed doordrukte op de stilus, lichtte
de tekst dus mooi op in de donkere was. Wanneer de
schrijver te hard drukte, kraste hij de letters in het onder-
liggende hout en soms kunnen we daarom wel eens
delen van de toentertijd geschreven tekst ontcijferen.
Fouten in de tekst konden eenvoudig hersteld worden
door met de platte brede bovenkant van de stilus de was
glad te strijken. De schrijfplank kon trouwens op die
manier eindeloos vaak opnieuw gebruikt worden. Bij

wijze van brief werden twee plankjes, die aan één kant
waren voorzien van gaatjes, met de tekstkant naar binnen
aan elkaar gebonden met een touwtje door de gaatjes.
Het touwtje werd verzegeld door een zegeldoosje.
In Nederland zijn in totaal ongeveer tweehonderdtwintig
Romeinse zegeldoosjes teruggevonden. Schrijfplankjes uit
de Romeinse tijd worden niet zo dikwijls teruggevonden.
Hout is een organisch dus vergankelijk materiaal - het blijft
alleen goed bewaard in de bodem onder zuurstofarme 
en vochtige omstandigheden. In Valkenburg werden
betrekkelijk veel schrijfplankjes gevonden waaronder
ook een ‘dubbel’, dichtgeklapt exemplaar. Bij de vroegere
opgravingscampagnes in het castellum in 1941 en 1942
zijn in totaal circa twintig fragmenten van houten schrijf-
tafeltjes ontdekt in de grondlagen van de vroegste 
castella. Doorgaans zijn de verdiepte schrijfvlakken van
de tafeltjes meerdere malen achter elkaar gebruikt waar-
door ontcijfering van de in het hout doorgedrukte tekst
erg moeilijk is.
We zagen eerder al het wastafeltje dat gericht was aan
een soldaat uit het cohors III Gallorum equitata. Een
ander schrijftafeltje dat we kennen uit Valkenburg blijkt

Een geschilderd opschrift op een amfoorscherf van het
Marktveld. De scherf is ongeveer 18 centimeter hoog.

Dit schrijfgerei bestaat uit twee schrijfstiften, een fragment
van een houten schrijftafeltje en een bronzen zegeldoosje.
Het zegeldoosje heeft een doorsnede van ca. 1 centimeter.



een brief te zijn geadresseerd aan dokter Albanus. In
de begintijd van het fort van Valkenburg was hij hier
legerarts. De arts (medicus) kon goed opgeleid zijn in
zijn vak maar ook militairen van lagere rang met alleen
een goede basiskennis van medische zaken konden
medici worden. Elke infanterie-eenheid of cavalerie-
eenheid had zijn eigen medicus met bijbehorende staf.
De Valkenburgse arts had eerder in Tullum - het huidige
Toul in Frankrijk - gewoond en had daar ooit een brief
gekregen, geschreven op een houten schrijfplankje.
Hij nam de brief waarschijnlijk mee naar Valkenburg
en liet hem daar achter. Na bijna 2000 jaar kunnen 
we zijn naam nog lezen, doordat de schrijfstift door 
de was in het hout gekrast had:

TU LO  ( LO U CO R U M )  A L B A N O  M I I D I CO -  
Aan dokter Albanus, in Toul, in het land van de Louci

Het is ook mogelijk dat Albanus de brief wél in Valken-
burg had ontvangen, en dat zijn naam Tullum,‘van Toul’,
luidde om hem te onderscheiden van andere artsen of
omdat hij zo bekend stond: de dokter van Toul.

Zegeldoosjes zijn gebruikt om onder meer houten schrijfplankjes mee te verzegelen. Een door de gaatjes in de bodem gehaald snoer
werd daarvoor om de plankjes gewonden. De beide uiteinden van het snoer waren vervolgens via de zij-inkepingen weer het doosje
ingeleid en daar samengeknoopt. Vervolgens is vloeibare was over de knoop gegoten en kon er met de steen van een zegelring een
zegel in gestempeld worden. Ten slotte werd het deksel van het doosje dichtgeklapt om beschadiging van het zegel te voorkomen.



II.IV toen de Romeinen 
weer vertrokken



Na het vertrek van de Romeinen wordt het betrekkelijk
stil in Valkenburg. Archeologische en historische bronnen
vertellen ons weinig over wat er ter plekke gebeurde tussen
de jaren 400 en 800 na Christus. In de Karolingische peri-
ode (8ste - 9de eeuw) is het huidige dorpje Valkenburg
ontstaan. Het bestond uit een kerk die omstreeks 830 is
gebouwd en meerdere boerderijen en hofsteden. Langs
de Oude Rijn vonden later de eerste ontginningen plaats.
Aan het begin van de 12de eeuw behoorde Valkenburg 
tot het grondgebied van de graven van Holland. De alom
bekende jaar- en paardenmarkt van Valkenburg is moge-
lijk al in deze vroege periode ontstaan en tot op de dag
van vandaag een bekend begrip in de wijde omgeving.
In de daaropvolgende eeuwen groeide het dorpje lang-
zaam en gestaag. Aan het begin van de 16de eeuw waren
er nog slechts vijftien huizen maar rond het midden van
de 17de eeuw was dit aantal uitgelopen tot tegen de
zeventig. De bebouwing ontwikkelde zich voornamelijk
langs de Hoofdstraat, de Midden-weg en de Broekweg.
Naast deze bewoning bestonden er in Valkenburg ook
kleinschalige industriële activiteiten die voor de bewoners,
naast de landbouw, een belangrijke bron van inkomsten
vormden. Later, in de 19de eeuw, werden langs de Oude
Rijn de eerste dakpanfabrieken gebouwd en aan het einde
van die eeuw ontstonden ook een schelpkalkfabriek en
enkele kalkovens ten noordwesten van de dorpskern.
Verdere uitbreiding van het dorp vond eigenlijk nauwelijks
plaats tot aan de Tweede Wereldoorlog. Een uitzondering
hierop is het in 1937 aangelegde vliegveld dat vervolgens
in 1940 werd gebombardeerd. Bij die bombardementen
werd ook veel van de oorspronkelijke bebouwing van 
het dorpje zwaar getroffen, waaronder de van oorsprong
Romaanse kerk ‘de Lange Maai’. Al tijdens de oorlog 
werd begonnen aan het herstel van Valkenburg. Zo is 
het vliegveld bijvoorbeeld, door de Duitsers herbouwd en
vormde het onderdeel van de zogenaamde Atlantikwall,

valkenburg in 
historische tijdenna de romeinen

oftewel de Duitse kustverdediging.
Echte uitbreiding van het dorp vond pas plaats na de oorlog.
Naast diverse, zogenaamde inbreidingen zoals op het terrein
Veldzicht, zorgde onder meer de aanleg van de provinciale
weg voor een definitieve aansluiting op de bebouwing van
de gemeentegrenzen van Katwijk en Rijnsburg.

Al in het begin van de 3de eeuw ging het minder goed
met Praetorium Agrippinae, het fort en het dorpje bij
Valkenburg. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo werd de
grens voortdurend bedreigd door Germaanse stammen
uit het noorden en tussen 250 en 270 kwamen de
Germanen ook werkelijk de grens over en ondernamen 
ze plundertochten tot diep in het Romeinse Rijk.
Na 270 ontruimde het leger het westelijke deel van de
grenslinie: de limes hield daarmee op te bestaan. Het fort
bij Valkenburg moet in die tijd door het leger zijn verlaten
en ook de burgers trokken voor een groot deel weg.
Vanaf het begin van de 3de eeuw werd het gebied rond
Valkenburg bovendien steeds natter en ook dat kan een
reden zijn geweest om het fort en de omgeving te verlaten.
Toch bleef het leger later nog incidenteel gebruik maken
van het fort. In de 4de eeuw werden binnen de oude
muren van het verlaten fort nog graanpakhuizen
gebouwd. Maar langzamerhand namen de Germanen 
de macht over het gebied volledig over van de Romeinen.
Na 400 kwam er voorgoed een einde aan de Romeinse
heerschappij in Nederland. In 405 werden de Romeinse
troepen teruggehaald naar Italië: Rome moest verdedigd
worden tegen aanvallen van de Gothen. De oudejaars-
nacht van het jaar 406 luidde het definitieve einde van
de Romeinse overheersing in onze streken en Germanen
trokken massaal de Rijn over.
Het is niet bekend wanneer het Valkenburgse fort is
gesloopt. Maar omstreeks 800, toen nieuwe bewoners
hier hun doden begroeven en later, toen ze er een kerkje
bouwden, zullen de ruïnes zeker nog te zien zijn geweest.
Het ligt voor de hand dat de stenen resten van het
castellum in de Middeleeuwen en wellicht nog daarna
dienden als steengroeve. Behalve onder het kerkhof is
vrijwel overal het muurwerk tot op de heipaalfundering
weggebroken.



opgravingscampagnes kon uitvoeren binnen een Romeins
legerkamp. Het is bovendien de proeftuin geweest voor
veel (Romeinse) archeologen die Nederland heeft voort-
gebracht.
Ook vergeleken met de situatie in het buitenland, en in
het bijzonder in Engeland en het Duitse Rijngebied, is 
het volledig onderzochte fort van Valkenburg uitzonder-
lijk te noemen. Natuurlijk zijn er langs de Romeinse limes
andere grensforten bekend en opgegraven, maar dikwijls
betreft het goed geconserveerde resten van de steenbouw-
fasen. In Nederland kennen we dat nauwelijks maar in 
de landen om ons heen is steen een veel voorkomende
vondstmateriaal. Wat dáár echter vaak ontbreekt zijn de
houten voorgangers, de kampementen die als eerste
werden opgericht alvorens men overging tot verstening
van de fortificaties.
Valkenburg is daarmee een uniek geval binnen de reeks
van Romeinse forten die we kennen uit Europa. In veel
wetenschappelijke publicaties over de limes en Romeinse
fortenbouw, wordt dan ook de plattegrond van het eerste
castellum afgebeeld en is Valkenburg aangehaald als 
bijzonder voorbeeld van een compleet opgegraven leger-
kamp vanaf het midden van de 1ste eeuw.

Het castellum van Valkenburg - en dan vooral de elkaar 
in de tijd opvolgende houtbouwfases - zijn tot ver buiten
Nederland bekend. Dat komt niet alleen omdat het
Romeinse fort nagenoeg volledig is opgegraven, maar
ook door de bijzondere omstandigheden waaronder de
legerkampen bewaard zijn gebleven. Houten palen,
lemen wanden, walconstructies, complete barakken met
de stookplaatsen er nog in, vlechtwerk van wilgentenen
en bijzonder benen, houten en metalen voorwerpen, zijn
soms haast ongeschonden in de Valkenburgse bodem
teruggevonden. Dit fenomeen is te danken aan de
omstandigheden in het Nederlandse rivierengebied en
kenmerkend voor veel van de archeologische resten in 
de regio. De natte condities hebben een conserverende
uitwerking gehad op hout, leer en andere organische
stoffen die eeuwenlang onder water hebben gelegen.
Niet voor niets wordt onze Nederlandse archeologie wel
eens Delta Archeologie genoemd!
Toch wil dat niet zeggen dat alles in onze delta zo gewel-
dig goed bewaard is, en dat ook de andere Romeinse forten
in plaatsen als Alphen aan den Rijn, Leiden en Woerden
prachtig verscholen in de bodem liggen te wachten totdat
de archeologen ze tevoorschijn toveren. Niets van dat
alles is waar, want op veel plaatsen waar de Romeinen
hun kampementen en steunpunten aanlegden, wordt
tegenwoordig óók weer druk gebouwd, gewoond en
gewerkt. Daarnaast spelen bijvoorbeeld grondwaterpeil-
veranderingen en allerlei bodemerosieprocessen, een
niet te onderschatten rol. Dergelijke processen hebben 
vooral in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een
grote vlucht genomen  en wat dat betreft is het misschien 
wel een geluk geweest dat het Valkenburgse fort in die
beginjaren is onderzocht.
Ook wat de opgravingsgeschiedenis aangaat is Valken-
burg uniek in Nederland. Het is de enige opgraving in 
ons land waar men over zo’n lange periode telkens weer
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De reconstructies van de verdedigingswallen uit drie 
verschillende houtbouwfasen van het castellum. 

Dit ongeveer 20 centimeter brede ijzeren blad van een schop
heeft de tand des tijds goed doorstaan door de conserverende
eigenschappen die in het Nederlands rivierengebied bestaan.



Houten voorwerpen, zoals dit krukje van het Marktveld, blijven onder de juiste 
omstandigeheden vaak goed bewaard in de bodem, maar zijn wel uiterst kwetsbaar.

Uit Romeinse legerkampen in het buitenland kennen we vaak wel steenbouwfasen
maar zijn de houtbouwfasen minder goed bewaard gebleven. Een stenen muur (en
spitsgracht) heeft als voordeel dat het wel goed zichtbaar kan worden gemaakt voor het
publiek zoals dit voorbeeld langs de Duitse limes aantoont. 

In de kerktoren van Valkenburg is een tentoonstelling ingericht over het Romeinse
verleden en de opgravingsgeschiedenis van het dorp.



Ontwikkelen, bouwen, 
‘Malta’ en archeologie
Overal waar gebouwd en ruimtelijk ontwikkeld wordt,
kan oude historie uit de Nederlandse bodem naar boven
komen. Het kunnen de restanten zijn van de huizen waar-
in vroeger mensen  woonden, van wat ze gebruikten in hun
huishoudens, wat ze aten en dronken en hoe ze begraven
zijn. Als die gegevens zich onder de grond bevinden,
spreken we van het archeologische bodemarchief. Dat
archief ligt op de plek waar het werd achtergelaten en 
is meestal niet zichtbaar aan het oppervlak. Het is een
kwetsbaar archief en er dient voorzichtig en zorgvuldig
mee worden omgegaan.
Het behoud van dit archief is een van de belangrijkste
uitgangspunten dat verwoord staat in het ‘Verdrag van
Valetta’ dat in 1992 op Malta is ondertekend door ver-
schillende Europese lidstaten. De uiteindelijke wettelijke
invoering van het verdrag staat al enige tijd in Nederland
op stapel, maar veel instanties en overheden werken al
jaren conform ‘Malta’. Dat betekent dat daar waar het
behoud van archeologie niet kan worden gegarandeerd,
het bodemarchief eerst dient te worden onderzocht
voordat de bouwwerkzaamheden doorgang krijgen. Dit
gebeurt dan door een archeologische opgraving. Een
opgraving is dus het laatste redmiddel dat pas van stal
wordt gehaald wanneer er geen andere mogelijkheden
meer bestaan om het bodemarchief ongestoord en intact
te behouden. Het archief wordt geopend èn gelicht door
archeologen. Deze actie is eenmalig want opgraven is 
feitelijk vernietigen: het archief kan namelijk maar één
keer geopend, gelezen, geïnterpreteerd en gedocumen-
teerd worden.

Dit alles geldt natuurlijk ook voor het bodemarchief 
van Valkenburg en voor de op het programma staande
bouwontwikkelingen. In de nabije toekomst zullen bij-

voorbeeld ten zuiden van de dorpskern, in het gebied
genaamd ’t Duyfrak, ongeveer 800 nieuwe woningen
worden gebouwd. Ook ter plekke van het inmiddels
gesloten ‘vliegveld Valkenburg’ moeten de komende
jaren bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. De informatie
over dit gebied reikt op dit moment niet verder dan een
‘lege’ proefsleuf uit 1999 en het bestaan van een zoge-
naamde knuppelweg die in de tijd van Van Giffen is onder-
zocht. Landschappelijk gezien lijkt het ‘vliegveld’ echter
gunstig voor bewoning te zijn geweest, vooral op de vele
hoger gelegen oeverwalletjes van geulen en kreken die
het landschap hebben doorsneden. Daarom wordt er een
inventarisatie uitgevoerd op bodemkundig en geo(morfo)-
logisch niveau, om in kaart te brengen waar potentiële
bewoning plaats heeft kunnen vinden. Op basis daarvan
worden beslissingen genomen hoe men in de toekomst
verder om gaat met de archeologie in het gebied.

Het valt daarnaast overigens niet te ontkennen dat veel
belangrijke archeologische waarden in Valkenburg al 
zijn opgegraven. Nog maar een klein gedeelte van het
castellum en omliggende bewoningsresten en infrastruc-
tuur zijn ongestoord - en ongezien (!) - in de bodem
bewaard gebleven; ten minste voor zover we dat nu 
kunnen nagaan. Antwoorden op vragen over Romeinse
castella, de vicus, wegenpatronen en begravingen zijn 
- in Valkenburg - voor een aanzienlijk deel bekend en
beschreven in dit boek.
Maar er is ook nog veel onbekend en onopgehelderd.
Verdere studie naar deze periode zou dus zeer welkom
zijn. Te denken valt daarbij aan het onderzoek van de
gebouwen op het terrein de Woerd, waar als enige in
Nederland niet alleen meerdere, duidelijke plattegronden
van woonhuizen, maar ook veel verschillende typen
gebouwen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. Het
kan misschien de sleutel leveren voor andere vici langs 
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De ‘Muur van Hadrianus’ - lange tijd de noordelijke limes
in Engeland - is een van de bekendste voorbeelden van
Romeins cultureel erfgoed en een enorme trekpleister 
op toeristisch gebied.



de Nederlandse limes, waar dikwijls onbegrepen en onher-
kenbare gebouwstructuren zijn gevonden.
Ook een volledig overzicht van het tot nu toe ongepubli-
ceerde grafveld op het Marktveld is een belangrijke issue
voor Nederlandse, in de Romeinse tijd gespecialiseerde,
archeologen. Een nadere bestudering en publicatie ervan
leveren ongetwijfeld veel nieuwe inzichten op die bij 
toekomstig onderzoek gebruikt
zouden kunnen worden. Net als bij het castellum kan Val-
kenburg hier (weer) een vooraanstaande en belangrijke
rol spelen binnen de provinciaal-Romeinse archeologie
van Nederland en die van Noordwest-Europa.

Voorlichting en toerisme
Ook op voorlichtingsgebied en op het terrein van toerisme
is nog veel te winnen. De tentoonstelling van archeologi-
sche vondsten in de kerktoren van Valkenburg is nog tè
onbekend en zou veel meer aandacht en aanloop kunnen
gebruiken. De expositie wordt beheerd door de in 1976
opgerichte Vereniging Oud-Valkenburg. Deze vereniging
zet zich in voor het verzamelen en op een zorgvuldige
wijze beheren van historisch materiaal dat betrekking
heeft op het dorp Valkenburg. Door het verzorgen van
exposities, lezingen, dia- en filmavonden en het uitbren-
gen van boekwerken poogt de vereniging de Valkenbur-
gers bekend te maken met de lokale geschiedenis. Ook
wil zij bijdragen aan het behoud van de historische
waarden van het dorp Valkenburg.
In een wat groter verband zijn er op provinciaal en lande-
lijk niveau allerlei initiatieven gaande om de limes in
Nederland meer vorm te geven. De beleving van het
verleden is tot nu toe, vooral op toeristisch gebied voor
wat betreft de limes, nog niet erg goed van de grond
gekomen. Dat komt misschien ook mede door de zicht-
baarheid van het Romeinse verleden. In Engeland daar-
entegen is er een enorme aanloop langs de limes waar
jaarlijks duizenden mensen de wandelschoenen aantrek-
ken om niet alleen de ‘Muur van Hadrianus’ maar ook de
daarbij gelegen mile-castles en castella te bezoeken.
Natuurlijk is het waar dat deze attractie door zijn visuele
aanwezigheid zeer gemakkelijk beleefbaar èn toeganke-
lijk is voor het grote publiek.
Voor Nederland ligt de uitdaging in het zichtbaar maken
van het Romeinse verleden. Op dat gebied gebeurt wel
degelijk wat, maar meestal voor een klein publiek. Er
bestaan inmiddels een aantal limes-wandelroutes, in de
provincie Utrecht bijvoorbeeld. Daarnaast is er een limes-
fietsroute, waar Valkenburg als vanzelfsprekend ook in is
opgenomen. Dit internationale traject volgt zo goed als

mogelijk, via rustige wegen en kleine fraaie paden, de
noordelijke grens van het Romeinse rijk. De trekkende
(vakantie)fietser komt langs prachtige stadjes en kan 
nog resten en/of reconstructies van de limes bekijken.
De bezienswaardigheden onderweg en de slingerende
weggetjes langs de Rijn vormen een aantrekkelijke vorm
van cultureel toerisme.

Huidige verbeelding in Valkenburg
Terug naar Valkenburg. Daar zijn zoals eerder in dit boek
beschreven - afgezien van het wegmonument bij de
N206, de Archeokubus en de mijlpaal - de herkenbare
verwijzingen naar het Romeinse verleden in het dorps-
centrum onlangs op de schop gegaan. Het betekent
echter niet dat het verleden voorgoed is verdwenen.
Want na het winnen van een prijsvraag heeft het
Amsterdamse ontwerpbureau ‘Handle with Care’ een
plan gemaakt voor de herinrichting van het dorpscentrum,
met name voor het Castellumplein, de Hoofdstraat en de
omgeving van het pontje.
Op het Castellumplein, in het hart van Valkenburg, worden
jaarlijks verschillende festiviteiten gehouden waarvan de
belangrijkste de paardenmarkt is; de oudste van Neder-
land. Het plan voorziet in een centrale verhoging van het
plein en een omlijsting van natuurstenen traptreden. Het
gevarieerde straatpatroon is uitgevoerd in chinees hard-
steen. Aan de zuidwestzijde van het plein is een 10 meter
lang waterkunstwerk alias paardendrinkbak geplaatst
waarin de tekst van het Valkenburgse motto ‘voor of na
de mart’ is verwerkt. De letters zijn geïnspireerd op die
van Romeinse inscripties. Het waterkunstwerk is niet
alleen de metafoor van een rivier (de Oude Rijn), maar 
is tevens als vrije impressie van de limes te beschouwen.
In de pleinverharding zijn bovendien 150 tegels met
uitgehouwen hoefafdrukken opgenomen als een histo-
risch spoor. Dit paardenspoor loopt precies over de via



principalis en eindigt bij de drinkbak. Paarden spelen niet
alleen in het huidige Valkenburg een vooraanstaande 
rol bij de jaarlijks terugkerende markt, maar ook in de
Romeinse tijd waren er verschillende cavalerie-eenheden
gestationeerd in het Valkenburgse castellum.
De voormalige contouren van het castellum zijn met
behulp van messing punaises zichtbaar gemaakt. Deze 
10 centimeter brede punaises hebben de opdruk van het
vignet van de Tabula Peutingeriana en het daarbij beho-
rende opschrift Pretoriu Agrippine. De punaises zijn zowel
op het Castellumplein als in de Hoofdstraat aangebracht.
Voorbij de Hoofdstraat, langs de Oude Rijn bij de aanleg-
plaats van het pontje, is een houten aanlegsteiger voor
passanten gepland met een zitbank aan het water. De
hele omgeving daar is verder bestraat met een blauwige
ruwe klinker en langs het gebied komt als verbindend
element tussen de Oude Rijn en het Romeinse legerkamp
een ongeveer 25 meter lang hekwerk in de vorm van een
serie Romeinse schilden.

Op deze wijze is geprobeerd de historische gelaagdheid
van het centrum van Valkenburg zichtbaar te maken,
zodat de geschiedenis van de Romeinen in Valkenburg
herkenbaar is en beleefbaar blijft in het hedendaagse
straatbeeld.


