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VOORWOORD

Introductie
De publicatie die u in handen heeft, gaat over Bodegraven, een betrekkelijk kleine, maar belangwekkende
plaats in de provincie Zuid-Holland. Dit dorp heeft immers een bijzondere plek in het verhaal van de
Romeinse tijd in ons land !
Het boek beoogt een overzicht te geven van het archeologische onderzoek dat is uitgevoerd naar
Romeins Bodegraven. Archeologen hebben in de loop van de tijd, letterlijk en figuurlijk, behoorlijk wat
informatie over dit tijdvak naar boven gehaald. Het verhaal achter deze vondsten, de betekenis van de
bewoningssporen en het leven van Romeinse militairen en lokale boeren, komen in dit boek aan de orde.
Soms gaan die verhalen over betrekkelijk kortgeleden uitgevoerd onderzoek. Natuurlijk staat daarbij ook
de landschappelijke omgeving waarin dit Romeinse Bodegraven was gebouwd centraal. Niet alleen de
ligging aan de (Oude) Rijn maar ook de zijstroompjes naar het voor – en achterland zoals de Oude
Bodegrave passeren de revue. Verder zijn oude opgravingsresultaten van soms wel vijfendertig jaar terug
bekeken met als doel om één Romeinse geschiedenis te schrijven. Vaak is deze nog niet helemaal helder,
want er valt immers nog veel te bestuderen in Bodegraven en belangrijke vragen kunnen na ruim dertig
jaar archeologische onderzoek nog steeds niet worden beantwoord. Desondanks zijn wij tevreden met het
resultaat dat voor u ligt.
Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologie en de geschiedenis van
Bodegraven. Uitgangspunt bij het maken van dit boek was om de historie van de Romeins Bodegraven in
begrijpelijke taal te verwoorden en te omlijsten met beeldmateriaal. Een voorbeeld hebben we daarbij
genomen aan de eerder verschenen publieksboeken over de “Romeinen in Valkenburg (ZH)”, dat uit 2005
stamt en “Romeinen in Woerden” dat in 2010 is gepubliceerd.

De opdracht
De opdracht voor deze publicatie is gekomen vanuit de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft groot
belang bij de ontrafeling en presentatie van de Romeinse geschiedenis van Bodegraven. Maar niet alleen
Bodegraven is van belang, ook andere Zuid-Hollandse plaatsen langs de voormalige Romeinse rijksgrens,
de limes, hebben de volle aandacht. Cultuurhistorie staat immers hoog in het vaandel bij de provincie.
De gezamenlijke inspanning van drie provincies (Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland) en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om de limes voor te dragen voor de Werelderfgoedlijst van
UNESCO, samen met het Duitse deel van de voormalige Romeinse provincie Germania Inferior vormde
eveneens een aanleiding voor deze publicatie. Niet alleen deze nominatie maar ook de beleving, benutting
en vooral ook bescherming van de limes staan hoog op de agenda van de vier overheden. Een eenduidig
beschermingsregime speelt hierbij een belangrijke rol. De overheden willen dit samen met andere partijen
realiseren, zoals gemeentelijke overheden, particuliere initiatieven en ook (amateur)archeologen.
Naast deze fysieke beschermingsmaatregelen van het Romeinse erfgoed moet de limes vooral ook
zichtbaar worden gemaakt en als inspiratiebron dienen voor ontwikkelingen als recreatie, toerisme en
ruimtelijke plannen.
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Openstaande vragen
Om een beter inzicht te krijgen in het Nederlandse deel van de limes dient voor die tijd het liefst een aantal
onduidelijkheden of onbekende zaken over die Romeinse rijksgrens te worden opgelost. Een van die
onopgeloste geschiedenissen betreft het hoe en wat over Romeins Bodegraven. U zult verderop lezen over
de rijke, maar ook versnipperde onderzoeksgeschiedenis waar naast enkele professionele archeologen
vooral amateur- of vrijetijdsarcheologen een vooraanstaande rol hebben gespeeld. Naast de presentatie
over interessante vondsten en grondsporen zal ook een aantal prangende vragen worden behandeld, die al
lang de discussie over Romeins Bodegraven beheersen.
Een van die openstaande vragen bijvoorbeeld, gaat over het al dan niet watervoerende karakter
van de Oude Bodegrave in de Romeinse tijd. Een ander onopgeloste zaak betreft de datering van de
aangetroffen verdedigingswerken van het Romeinse fort. Maar vooral ook de aard van de opgegraven
paalfunderingen zijn onderwerp van discussie: zijn het wel of geen beschoeiingen en dateren deze uit de
Romeinse tijd of Middeleeuwen? Of moeten de palen als heipalen van een fundering onder muren worden
geïnterpreteerd?
De bedoeling is om deze vragen op basis van de huidige gegevens te beantwoorden en op te
lossen. Tenminste, dat wil zeggen, voor dit moment en voor zover mogelijk. De tijdelijkheid van
historische theorieën is bekend en over afzienbare tijd zullen archeologen andere bevindingen hebben
gedaan, die vast en zeker het verhaal over Romeins Bodegraven verder kunnen veranderen, uitbouwen of
verfijnen. Tot dat moment hopen wij dat deze publicatie in een behoefte voorziet, en wensen wij u veel
leesplezier.
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1. INLEIDING
Reeds enkele decennia zijn archeologen bezig om de historische puzzel rondom Romeins Bodegraven op
te lossen. Dat er iets in de Romeinse tijd is gebeurd, wordt door niemand betwist, maar wat het precies is
geweest, daarover is nog wel wat onduidelijkheid. Nog maar relatief kort geleden was Bodegraven, gelegen
in de lijn van Romeinse forten langs de Rijn, de zogenaamde castella langs de limes, een betrekkelijk grote
onbekende. De wit ingekleurde of opengelaten Bodegraafse stip op de kaart tussen de zwarte stippen van
overduidelijke, aantoonbare forten als Utrecht, Alphen aan den Rijn en Valkenburg was daarbij een
gegeven. Men wist zich eigenlijk geen raad met de aangetroffen resten van de Romeinse bewoning in
Bodegraven, ook al werd nooit beweerd dat er ‘niets’ zat. De een vermoedde een wachtpost, de ander een
mini-castellum, en een derde opperde een compleet maar wel wat klein fort ter plaatse. Niemand uit de
professionele archeologische gemeenschap had een helder overzicht van de data.

Fig. 1.1 Limeskaart met een ‘open blokje’ voor Bodegraven.
1=castra, 2=castellum, 3=klein castellum, 4=vermoedelijk castellum

Dat kwam ook doordat omliggende plaatsen als Woerden en Alphen aan den Rijn van oudsher meer
aandacht opeisten. Bodegraven was toch vooral het domein van de vrijetijdsarcheologen, die vanuit
werkgroepen en vanuit de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling Rijnstreek) onder
toezicht van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek het gat opvulden dat de
professionele archeologen hadden laten vallen. Ook dat was iets dat van oudsher was gegroeid.
Dit deel van de Nederlandse limes lag oorspronkelijk in het onderzoeksdomein van de Katholieke
Universiteit Nijmegen, waar professor Bogaers en later professor Haalebos de scepter zwaaiden. Zij
hielden zich echter, naast Romeins Nijmegen, meer bezig met de militaire geschiedenis en bezetting van
Albaniana (Alphen aan den Rijn) en Laurium (Woerden), waardoor Bodegraven als derde wiel aan de
wagen een beetje in het slop raakte. Dit gemis werd echter ruimschoots goedgemaakt door enkele kordate
AWN-ers uit de regio die menig vondst en grondspoor hebben behoed voor de vergetelheid. De
geschiedenis van dit onderzoek komt in een volgend hoofdstuk ruimschoots aan de orde.
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Fig. 1.2 Amateurarcheologen aan het werk in Bodegraven.
Het ontbreken van een professionele analyse van de destijds onderzochte archeologische resten, of
misschien beter gezegd, het ontbreken van een gezamenlijke aanpak van amateurs en professionals om de
opgravingsgegevens begrijpelijk te presenteren, heeft lang op zich laten wachten.
In de loop der jaren is een aantal pogingen gedaan, vooral ook op het gebied van het cartografisch
ordenen van de data. Het gaat immers om een veelvoud aan proefputjes, kijkgaten, kleine smalle sleufjes,
vuilcontainerplaatsen, boringen, begeleidingen, recent verstoorde gaten en braakliggende terreinen, waar
vrijwel overal Romeinse vondsten zijn gedaan en sporen zijn waargenomen.
Om uit die versnipperde brij van decennialange waarnemingen en ad hoc documentatie een degelijk
verhaal te krijgen, was de opgave voor dit project. Een wetenschappelijke rapportage behoorde, zoals
hiervoor ook is vermeld, niet tot de doelstellingen. Er moest een begrijpelijk en voor iedereen
toegankelijke publicatie komen. Doel was verder om naast deze publicatie een overzichtelijke dataset te
krijgen waar niet alleen archeologen, maar ook beleidsambtenaren van de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Bodegraven iets aan hebben. Dit bijvoorbeeld in het kader van vergunningstrajecten,
bestemmingsplannen en andere procedures in de openbare ruimte waar het archeologische bodemarchief
en de ruimtelijke ordening elkaar kunnen treffen.
Vrijwel al het archeologische onderzoek heeft plaatsgevonden langs of in de directe omgeving van
de Oud-Bodegraafseweg. Wanneer rondom die straat alle ooit gemelde archeologische waarnemingen,
opgravingen en individuele vondstmeldingen worden geplaatst, ziet men door de bomen het bos niet meer
en vervallen we in een wirwar van gegevens. Om die gegevens vakkundig te ordenen, en ook om aan de
hand van die gegevens uitspraken te kunnen én te durven doen over aanliggende gebieden, is al dit
onderzoek in een aantal kaartbeelden opgedeeld waarin het type uitvoering (begeleiden, waarnemen,
boren, proefsleuven, opgraven) centraal is gezet. Hierdoor werd het mogelijk om al die verschillende
onderzoeken van de afgelopen tientallen jaren overzichtelijk te plaatsen zodat gerichte stappen naar de
interpretatie en identificatie van het Bodegraafse Romeinse erfgoed kon aanvangen.
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Fig. 1.3 Overzicht van alle opgravingsputten, waarnemingen en begeleidingen geprojecteerd op de hedendaagse topografische
ondergrond van Bodegraven.

Fig. 1.4 Zicht op de Oud-Bodegraafseweg waarlangs het meeste onderzoek plaatsvond.
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2. ONDERZOEKSGESCHIEDENIS
De jaren 40 tot en met 70 van de vorige eeuw
De eerste meldingen van archeologische vondsten en Romeinse resten in Bodegraven dateren van net na
de oorlogsjaren en zijn afkomstig van een terrein ten zuiden van de spoorlijn Leiden-Utrecht.
Er werd ter plaatse van een ontgronding een flinke hoeveelheid Romeins aardewerk gevonden en ook
werden sporen van een waterput en een brandlaag herkend. Met de huidige kennis zou het gebied
waarschijnlijk zijn toegeschreven aan de Romeinse vicus, het kampdorp dat om het fort heeft gelegen, maar
in de jaren 40 was dat nog niet bekend en werd het gebied als ‘algemeen Romeins’ bekeken.

Fig. 2.1 Voorbeeld van een Romeinse vicus om het legerkamp Segedunum in Noordoost-Engeland.

Een aantal jaren daarna zijn bij de demping en opschoning van de Wetering ingeheide palen gevonden die
zijn geïnterpreteerd als beschoeiing van een watergang. Ook de gedachte van een Romeins legerkamp, een
castellum, is destijds geopperd, dat dan ten noorden van het NS-station zou hebben gelegen. Verder
onderzoek ernaar is echter niet uitgevoerd en bewijzen bleven derhalve achterwege.
In de jaren 60 van de vorige eeuw is een aantal keren een dikke puin- en brandlaag aangetroffen
met veel Romeins vondstmateriaal. De laag lag minstens 50 cm onder het hedendaagse loopniveau. In de
Romeinse laag werden onder meer een fragment van een amfoor en een kruik met twee handvatten voor
wijn of olijfolie gevonden met het stempel LS SEX. Ook 2de-eeuwse terra sigillata, het typerende
Romeinse rode importaardewerk, werd regelmatig aangetroffen, evenals bouwmateriaal en restanten van
houten palen. De waarnemingen vonden plaats in riool- en gasbuissleuven van verschillende straten
(Mauritsstraat, Nassaustraat, Willemstraat, Oud Bodegraafseweg).
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Fig. 2.2 Terra sigillata uit Bodegraven

Daarnaast is veelvuldig onderzoek gedaan in en rond de Willibrordschool. Eén van belangrijkste personen
die de waarnemingen in de jaren 60 en 70 destijds heeft opgetekend was P.C. Beunder. Hij heeft bij de
aanleg van een nieuw stamriool in de Oud-Bodegraafseweg een profielkolom beschreven die van boven
naar onder was opgebouwd uit: 60 cm ophoogzand - 20 cm klei met recent puin - 160 tot 200 cm
compacte vette grijze klei - 20 cm zanderige klei met Romeins vondstmateriaal, grind, planten- en
houtresten - 60 cm bosveen.
Lokaal beroemd is zijn vondst en beschrijving van wat hij interpreteerde als een brug- of
damconstructie. Beunder beschreef het als een flink aantal recht en schuin ingeslagen palen, waaronder
een dubbele rij zware eikenhouten palen met doorsneden van ca. 20 cm. Afgezien van een beperkte schets
en een profieltekening zijn geen andere tekeningen daarvan voorhanden. Dat maakt het moeizaam om zijn
waarnemingen van destijds te controleren en te (her)interpreteren. Wij gaan daarom niet op voorhand uit
van een Romeinse dam of brug, ook omdat niet duidelijk is uit welke periode de palen dateren.
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Fig. 2.3 Foto van de werkzaamheden in 1976 ter hoogte van de brug- of damconstructie

Het archeologische onderzoek in deze jaren beperkte zich tot waarnemingen tijdens reguliere
grondwerkzaamheden her en der in Bodegraven. De aanwezigheid van bewoning in de Romeinse tijd was
op basis van deze waarnemingen aangetoond en zelfs de aanwezigheid van een Romeins fort werd al te
berde gebracht. In 1977 vonden de eerste graafwerkzaamheden plaats die specifiek gericht waren op de
archeologische resten. Met toestemming van en in overleg met de gemeente Bodegraven kon de heer
Beunder op de speelplaats van de voormalige Willibrordschool een aantal kleine proefputjes aanleggen.
Wederom kon de aanwezigheid van Romeinse lagen worden aangetoond. Eén van de proefputjes bood
Beunder de gelegenheid om de aansluiting van de brug- of damconstructie op de oever te bestuderen.
Aansluitend op de proefputjes konden waarnemingen worden gedaan bij het rooien van lichtmasten op
het aangrenzende sportterrein. Alle gegevens op een rij zettend, kwam Beunder tot de conclusie dat over
een uitgebreid gebied in Bodegraven Romeinse resten voorkwamen die tot een ‘niet al te onbelangrijke
nederzetting’ behoorden.
De jaren 90 van de vorige eeuw
De jaren 90 van de vorige eeuw kenmerken zich door een grote inzet van de AWN en hun uitvoering van
twee grote opgravingen in 1995 en 1996 die tot dusver de meeste informatie over Romeins Bodegraven
hebben opgeleverd. Het verhaal van de jaren 90 kenmerkt zich echter ook door de bouwput voor de
bouw van de Albert Heijn in 1994 waarin op grote schaal en ongestructureerde wijze archeologische
resten verloren zijn gegaan. Waarnemingen verhalen van een Romeinse weg, een bruggenhoofd en twee
gebouwstructuren. Het moge duidelijk zijn dat het professionele archeologische werkveld hier niet alert
genoeg heeft gereageerd. Wijzer geworden van deze gebeurtenissen werden bouwactiviteiten in 1995 en
1996 vooraf gegaan door opgravingen van de AWN onder toezicht van de ROB, de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort, tegenwoordig opgegaan in de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE).
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Fig. 2.4 Leden van de AWN aan het werk in 1995. Het poortgebouw en delen van de wal worden onderzocht en getekend.

Aan de Willemstraat werd op een terrein van circa 400 m² in 1995 de plattegrond blootgelegd van een
poortgebouw van een Romeins fort. Aan weerszijden van het poortgebouw werd de basis van de
omwalling van het fort aangetroffen. Een prachtig resultaat waarmee de aanwezigheid van een Romeinse,
militaire structuur definitief was vastgesteld. Iets ten noorden van het poortgebouw werden dichte
concentraties ingeslagen palen aangetroffen die als beschoeiingen werden geïnterpreteerd.
In het jaar erop deed zich een nieuwe uitgelezen kans voor een opgraving voor. Aan de OudBodegraafseweg kon op een perceel van ruim 200 m² een tweede opgraving binnen korte tijd uitgevoerd
worden (locatie Albert Heijn). Ook hier waren de resultaten spectaculair te noemen. Binnen de
opgravingsput werd een grote hoeveelheid liggend hout gevonden in combinatie met ingeslagen palen. Als
interpretaties werden beschoeiingen, kades, grondverbeteringen en mogelijke bebouwing geopperd. Het is
niet al te gewaagd om vast te stellen dat deze twee opgravingen de basis en het uitgangspunt vormen voor
de huidige kennis van het Romeinse Bodegraven.
Helaas hebben nadien onverlaten zonder enig archeologisch toezicht vrij kunnen graven om en
nabij dit braakliggende gebied. De locatie parkeerplaats AH werd een soort vrijplaats voor schatgravers en
velen hebben diepe gaten uitgespit en Romeinse oudheden geroofd uit zijn oorspronkelijke context.
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Fig. 2.5 Schatgravers op het AH-terrein aan het einde van vorige eeuw.
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Fig. 2.6 Een lid van de AWN aan het werk in 1996. Zorgvuldig worden de resten van – naar wat nu blijkt - houten
barakken vrij gelegd.

De 21ste eeuw
De onderzoeken in de 21ste eeuw zijn voor het grootste deel uitgevoerd door archeologen van
verschillende professionele opgravingsbedrijven die in Nederland actief zijn. Hoewel de onderzoeken zijn
uitgevoerd volgens de moderne richtlijnen, heeft de betrokkenheid van een divers aantal bedrijven de
overzichtelijkheid van het onderzoek en toegankelijkheid van gegevens niet veel goed gedaan. In 2002 en
2007 voerde de AWN nog enkele gravende onderzoeken uit. Hierbij werden houtresten en Romeinse
vondsten aangetroffen maar gezien de geringe omvang van de waarnemingen konden geen duidelijke
interpretaties gegeven worden. Na 2002 is het onderzoek dus goeddeels uitgevoerd door de
opgravingsbedrijven. In totaal zijn meer dan twintig onderzoeken uitgevoerd die variëren van
booronderzoeken tot begeleidingen, proefsleuven en ook opgravingen. Deze onderzoeken zijn
aangegeven op de kaart hieronder en zijn na te slaan in de dataset bij de provincie Zuid-Holland. Het gaat
wat ver om hier elk onderzoek afzonderlijk te beschrijven.
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Fig. 2.7 Overzicht met al het uitgevoerde archeologische onderzoek in Bodegraven, te onderscheiden in verschillende
uitvoeringsvormen.

Fig. 2.8 Archeologen van het archeologisch bureau BAAC aan het werk in Bodegraven.
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De normale procedure die gevolgd wordt in de archeologische onderzoekscyclus is om middels bureauen booronderzoek vast te stellen of voor een bepaald plangebied een archeologische verwachting bestaat.
Als deze vraag bevestigend beantwoord kan worden, zal afhankelijk van de voorgenomen ontwikkelingen
een gravend onderzoek kunnen plaatsvinden om de archeologische resten te karteren, waarderen en
eventueel veilig te stellen. Dat laatste gebeurt dan door middel van een opgraving of een archeologische
begeleiding van de bouwwerkzaamheden. In de laatste 10 tot 15 jaar is zo een ingewikkeld mozaïek
ontstaan van onderzoeken. Deze onderzoeken hebben een grote hoeveelheid data opgeleverd maar tot
doorslaggevende interpretaties hebben ze tot dusver niet geleid. Enerzijds is de versnippering hier debet
aan, maar anderzijds is het kleine formaat van de onderzoeken vaak de beperkende factor. In zijn
algemeenheid zijn Romeinse vondsten en lagen aangetroffen. Daarnaast is vaak sprake van liggend,
bewerkt hout en ingeslagen houten palen. Duidelijke structuren zijn er tot dusver nauwelijks in herkend.
In het kader van de onderzoeksgeschiedenis moeten de onderzoeken uit 2005 en 2012 van
onderzoeksbureau RAAP vermeld worden voor de verwachtingskaarten en het archeologische beleid van
de gemeente Bodegraven en later de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Voor deze onderzoeken zijn
overzichten en inventarisaties gemaakt die als basis en uitgangspunt hebben gediend voor deze rapportage
en de bijbehorende kaarten.
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3. LANDSCHAP
Het Romeinse landschap
Het landschap rondom Bodegraven in de Romeinse tijd is in hoge mate gevormd en bepaald door de loop
van twee rivieren: de Rijn en de Oude Bodegrave. De Rijn bestaat al sinds 3500 voor Chr. als een
meanderende rivier binnen het Utrechtse stroomstelsel. De Rijn is gedurende zijn hele actieve periode in
het gebied ten westen van Utrecht eigenlijk altijd binnen de zelfde stroomgordel blijven lopen.
Als meanderende rivier verplaatst de actieve loop zich slechts door bochten uit te slijpen
(meanderbochten) die daarmee stroomafwaarts opschuiven, terwijl van echte verlegging van de actieve
rivierbedding niet of nauwelijks sprake is. Hier is ook relatief weinig ruimte voor, want de stroomgordel is
ter hoogte van het traject Bodegraven - Alphen aan den Rijn naar schatting slechts zo’n 800 meter breed,
afgeschermd door veenmoeras aan beide zijden (noord en zuid) van de stroomgordel. Dit moerassige
gebied bestaat in de omgeving van Bodegraven vermoedelijk vooral uit broekbos met soorten als els, es en
wat eik.
Tussen de hoogveengebieden en de Rijnbedding zelf bevinden zich nog de hoger gelegen
oeverwallen van de Rijn en de lager gelegen komgronden. Het hoogteverschil tussen beide lijkt in feite niet
veel voor te stellen; de zandige oevers liggen maximaal 1,5 meter hoger dan de kleiige kom. Maar in
termen van nat en droog is 1,5 meter een behoorlijk verschil en mag gerust worden gesteld dat de
Romeinse bewoning in
Bij aankomst van de Romeinen staat op de hogere gronden langs de rivier een loofbos met
soorten als beuk, hazelaar, linde, esdoorn, eik, iep, es en haagbeuk. De Romeinen gebruiken dit hout en
enkele tientallen jaren later is er van het bos op de oevers van de Rijn weinig meer over, althans dat zeggen
voorlopige resultaten van lopend onderzoek naar landgebruik langs de limes in West-Nederland. In de
komgebieden groeit vooral gras of er staat water. Deze lage zones aan beide zijdes van de Rijn zijn ter
plekke van Bodegraven slechts enkele honderden meters breed. Weer verder van de rivier bevindt zich het
bovengenoemde moerassige gebied. De grondwaterstand is hier ongeveer gelijk aan het maaiveld,
waarmee het onbruikbaar is als landbouwgrond of voor andere doeleinden.
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Fig 3.1 De Romeinse Rijn en de stroomgordel nabij Bodegraven
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Fig.3.2 Een voorbeeld van moerassig broekbos.

Rijn en Oude Bodegrave
De Romeinse Rijn bij Bodegraven komt ruwweg overeen met de tegenwoordige Oude Rijn. Wel ligt de
huidige rivier enkele tientallen meters noordwaarts, en is de stroomsnelheid en de breedte ervan
afgenomen, evenals de hoeveelheid water die er doorheen stroomt. De Romeinse Rijn was nog 40 tot 80
meter breed en 4 tot 6 meter diep, maar tegenwoordig is dat een stuk minder. Het tracé en de
stroomgordel waarbinnen de Rijn thans stroomt, zijn dus niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2000
jaar geleden.
De positie van de Oude Bodegrave daarentegen heeft zich wel verlegd. De Oude Bodegrave was
een betrekkelijk smal water en stroomde vrijwel haaks op de Rijn vanuit het zuidelijke achterland van
Bodegraven. Vermoedelijk is dit riviertje ooit ontstaan uit een doorbraak van de Rijn door de ‘hoge’
oeverwal. Zo’n doorbraak noemen fysisch-geografen een crevasse. Kenmerk van een dergelijke doorbraak
is dat er een grote waaier zand en zavel direct in het achterland wordt afgezet. Daarmee vormen die
crevasseafzettingen ook relatief hoge oevers waar bewoning op kon plaatsvinden. Soms lopen de crevasses
dood in het achterland, maar bij de Oude Bodegrave is dat niet het geval.
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Fig. 3.3 Zicht op de tegenwoordige Oude Bodegrave.

Fig. 3.4 Schematische weergave van de doorsnede van een rivier.
Niet zeker is echter wanneer de crevasse precies is doorgebroken en of de Oude Bodegrave wel
zo is ontstaan vanaf ongeveer 800 voor Chr. Crevasse-oeverwallen ontbreken immers en het zou daardoor
ook goed mogelijk zijn dat de Oude Bodegrave van oorsprong een veenriviertje is geweest, dat voor
afwatering van het hoogveen naar de Rijn zorgde. Los van de oorsprong is wel duidelijk dat het stroompje
of de kreek vervolgens als veenrivier is gaan functioneren, om het regenwater van het kletsnatte broekbos
en hoogveen te ontwateren op de Rijn. Andersom stroomde bij hoogwater water vanuit de Rijn de
veenrivier in. Deze veenrivieren zijn na verloop van tijd uitgegroeid tot enorme complexen met een
wirwar aan kreken, zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn. Ze waren ongeveer 6 tot 10 meter breed
en een meter of twee, drie diep. Door de geringe diepgang van zowel kano’s als Romeinse
platbodemschepen waren deze stromen dus uitstekend bevaarbaar.
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Onderzoek naar de loop van de Oude Bodegrave heeft opgeleverd dat in de Romeinse tijd in
zuidelijke richting de rivier waarschijnlijk aansloot op de tegenwoordige Hollandse IJssel, en dat men zo
uiteindelijk op de Maas terecht kon komen. Daarmee hadden de Romeinen een binnenlandse route om
van de Rijn naar de Maas te varen, hoewel we ons daar niet een heel druk bevaren traject bij moeten
voorstellen.

Fig. 3.5 Reconstructie van een aantal Romeinse platbodems in het Museum voor Antieke Scheepvaart te Mainz.

Onduidelijker is de loop van de Oude Bodegrave richting het noorden, dus waar de stroom aansloot op de
Rijn. Hierover bestaan verschillende meningen. De eerste is dat de Oude Bodegrave in de Romeinse tijd
op de huidige plek van de Oud-Bodegraafseweg heeft gelopen. Diverse rijen verticaal ingeslagen palen
zouden de Romeinse Oude Bodegrave in dit geval kunnen hebben beschoeid ter bescherming van het
fort. Dit hout staat direct naast of aan weerszijden van de stroom, afhankelijk van hoe de archeologische
sporen worden geïnterpreteerd. Deze theorie zijn de leden van de AWN-Rijnstreek toe gedaan en hebben
ze onlangs beschreven in hun publicatie over Romeins Bodegraven.
Een belangrijk bezwaar tegen deze theorie is echter het volgende. Indien we ervan uitgaan dat het
fort volgens de gebruikelijke standaardmaten is gebouwd, en de sporen juist zijn geïnterpreteerd, dan zou
dat betekenen dat de Oude Bodegrave dwars door het Romeinse fort heeft gelopen…. en dat is beslist
uitgesloten! Weliswaar zochten de Romeinen niet per se altijd de hoogste plekken in de omgeving uit,
maar ze bouwden hun forten wel nabij zijrivieren uit strategische overwegingen en beslist niet erboven op.
De archeologische data zullen in de komende hoofdstukken in detail uiteen worden gezet.
De vraag blijft wel wat deze zijrivier op de plek van de Oud-Bodegraafseweg dan wel is. Er wordt
wel gedacht aan een reeds opgevulde of verlande Oude Bodegrave bij komst van de Romeinen. De
Romeinen zouden hierbij fysiek een handje kunnen hebben geholpen, door actief de waterloop verder af
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te sluiten middels het plaatsen van een dam aan de zuidzijde van het tegenwoordige Bodegraafse centrum.
Zij zouden hun fort dan dwars over die verlande bedding hebben aangelegd, hetgeen onlogisch maar niet
geheel onwaarschijnlijk is geweest. De Oude Bodegrave is dan deels afgedamd en aangeplempt met grond
en ander opvullingsmateriaal. Heel concrete aanwijzingen daartoe zijn niet gevonden, behalve dan de ‘dam
van Beunder’ en restanten van palen in een proefputje door RAAP ter plaatse van een ondergrondse
afvalcontainer. Hier komen we later op terug, maar vooralsnog volstaat de mededeling dat daarmee
mogelijk het noordelijke deel tussen dam en de Rijn niet als openliggend, stromend water in gebruik kan
zijn geweest.
Een andere, wellicht meer waarschijnlijke mogelijkheid is dat de huidige loop van de Oude
Bodegrave dateert uit de post-Romeinse tijd, dus de Middeleeuwen. Romeinse graaf- of
bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld die van omgrachtingen van een legerkamp, zouden dan wellicht de
plek van de doorbraak (deels) hebben veroorzaakt. Hierbij kan een hoop materiaal van het fort verspoeld
en geërodeerd zijn geraakt. Deze doorbraak zou in de Vroege-Middeleeuwen, rond 500 na Chr. kunnen
zijn gebeurd zo vermoeden fysisch-geografen. De Rijn heeft rond die tijd namelijk een verhoogde
afvoerpiek van water en vormt bijvoorbeeld bij Utrecht in die periode ook een nieuwe loop. Ook bij
Bodegraven kan dat het geval zijn geweest waarbij oude resten van het fort, dat dan niet meer in gebruik
is, zijn verspoeld en in het achterland terecht zijn gekomen. Hoe dat verder ging in de post-Romeinse tijd
is onbekend gebleven. Het latere blokvormige verkavelingspatroon dat langs de Oude Bodegrave is
aangetroffen wijst in ieder geval op vroege ontginning van het gebied in de Middeleeuwen.
Wordt de plek van de huidige Oude Bodegrave ter plaatse van de Oud-Bodegraafseweg dus afgeschreven
als locatie voor de Romeinse zijrivier, resteert de vraag waar deze dan wel moet worden gezocht. Fysisch
geografe en kenner van het gebied Marieke van Dinter denkt dat de zijrivier misschien wel 400 of 500
meter ten westen van het fort moet worden gezocht. De aanwijzingen hiervoor zijn de grote breedte van
de stroomgordel van de Oude Bodegrave aan deze zijde van Bodegraven en de ligging van de
meanderbochten in de Rijn. Dit zijn slechts indirecte argumenten, maar een detail van de stroomgordel en
zijrivieren laat wel zien dat er sprake is geweest van een gecompliceerde situatie met meerdere zijrivieren.
Los van de onzekerheid over de locatie van de plek van de Romeinse veenrivier staat wel vast dat de
positie van dit soort veenrivieren, zowel in noordelijke als zuidelijke richting, bepalend is geweest in de
strategische locatiekeuze van een fort. Een veenrivier bestaat dus al in de directe nabijheid als de
Romeinen arriveren. Deze is actief en heeft op dat moment een vrij behoorlijke omvang. Vrijwel alle
West-Nederlandse castella bevinden zich namelijk op een splitsing van de Rijn met een andere rivier of een
dergelijke veenkreek. Voorbeelden hiervan zijn Leiden en de Vliet, Alphen aan den Rijn en de Aar,
Zwammerdam en de Meije, Woerden en de Grecht, Leidsche Rijn-De Meern en de Heldam, en Utrecht
en de Vecht.
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Fig. 3.6 Houten palen in een proefputje ter plaatse van een ondergrondse afvalcontainer nabij de Oud Bodegraafseweg, naar
het onderzoek van RAAP.
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Fig. 3.7 Uitsnede van het gebied rondom Bodegraven waarop de splitsingen van Rijn en een andere rivier Romeinse militaire
vindplaatsen zijn aangetroffen.
Bodegraven zal daarvan niet hebben afgeweken. De splitsing van Rijn en Oude Bodegrave mag dus als
bepalend worden gesteld voor de locatie van de Romeinse bewoning. Alleen de posities van beide rivieren
moeten enigszins worden aangepast ten opzichte van de tegenwoordige situatie en dikwijls gepubliceerde
aannames. Verder onderzoek in de (nabije) toekomst kan hier ongetwijfeld nog allerlei
wetenswaardigheden aan toevoegen. Bijvoorbeeld door een gericht booronderzoek uit te voeren naar de
restgeul of verlandde bedding van de stroom. Dat zal niet altijd een heel gemakkelijke opgave zijn
aangezien archeologisch onderzoek in de natte, venige ondergrond van Bodegraven altijd een uitdaging zal
blijven. Wordt vervolgd dus…
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Fig. 3.8 ‘Nat’ onderzoek van BAAC in 2004 geeft een aardige schets van hoe archeologische opgravingen in Bodegraven
eruit kunnen zien.
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4. INTRODUCTIE ROMEINSE TIJD EN DE LIMES
Inleiding
Vanaf het begin van onze jaartelling maakte het zuidelijke deel van Nederland vier eeuwen lang deel uit
van het Romeinse rijk. Die vier eeuwen hebben verschillende fasen gekend. Het begin, van 19 voor Chr.
tot 70 na Chr., kan met recht een stroeve kennismaking worden genoemd. Het culmineerde in een
opstand van de lokale bevolking: de Bataafse opstand van 69/70. Vanaf 70 tot 160/180 volgde een rustige
periode, waarna tussen 180 en 250 de grenzen van het rijk langzamerhand steeds meer onder druk
kwamen te staan. Vanaf 250 zijn onze streken periodiek te beschouwen als oorlogsgebied. Het jaar 406
luidt het einde in van het eens zo roemruchte (West-) 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 heerser.

Fig. 4.1 Het Romeinse rijk kende zijn maximale omvang in de 2de eeuw na Christus. Het strekte zich 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 in de Sahara in het zuiden. Het middelpunt en economische en politieke machtscentrum was vanzelfsprekend de stad
Rome.
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De eerste Romeinen
De Romeinse tijd in Nederland begint dus rond 19 voor Chr. wanneer voor het eerst aantoonbaar
Romeinse troepen onze tegenwoordige landsgrenzen binnentreden en in de buurt van Nijmegen hun
kampement opslaan. De militairen zijn op weg naar Germania onder leiding van veldheer Drusus, de
adoptiefzoon van keizer Augustus. De Romeinen willen dat gebied veroveren en toevoegen aan het almaar
groeiende Romeinse Rijk. In ons land wordt daartoe Arnhem-Meinerswijk samen met Bunnik-Vechten de
springplank naar het noorden. Elders, bijvoorbeeld over de grens in Duitsland, zijn de uitvalsbases
gesitueerd langs de rivier de Lippe die ter hoogte van Xanten samenvloeit met de Rijn vanuit oostelijke
richting. Archeologen hebben langs die rivier verscheidene militaire legerkampen ontdekt die deels ook
zijn opgegraven. Deze kampen waarin zo’n 5.000 tot 8.000 man legerden, dienden als uitvalsbases richting
het Germaanse noorden.

Fig. 4.2 Soldaten van het Romeinse leger.

Verschillende veroveringstochten richting Germania kennen we uit antieke historische bronnen zoals de
werken van Tacitus, Plinius en Cassius Dio. Uit hun werken valt bijvoorbeeld af te leiden dat de latere
keizer Tiberius zich enkele keren heeft gewaagd in het Waddengebied tot minstens aan de rivier de Elbe in
het noorden van Duitsland. De Romeinen waanden zich rond het begin van de jaartelling heer en meester
in Germania. Ze startten met de inrichting en pacificatie van het gebied ten noorden van de Rijn door
onder meer een versterkte stad te plannen in het hedendaagse Waldgirmes, zo’n 100 km ten oosten van
Koblenz. Tot wasdom kwam het nooit want al deze inspanningen ten spijt, eindigden in 9 na Chr. de
aspiraties van Rome ruw. Drie legioenen onder leiding van de generaal Publius Quinctilius Varus werden
door de Germanen in de pan gehakt. De plek van de veldslag, Saltus Teutoburgiensis (Teutoburgerwoud), is
genoemd door de antieke schrijver Tacitus en staat bij historici en archeologen bekend als de zogenaamde
Varus-slag. Deze vond plaats nabij Kalkriese (Osnabrück). Opstandsleider was Arminius, een Germaan
van de stam van de Cherusken. De nederlaag was een grote tegenslag in het voornemen om Germanië te
veroveren. Na verschillende pogingen om het gebied weer in de greep te krijgen,werd uiteindelijk dertig
tot veertig jaar later niet de Elbe maar de Rijn de nieuwe noordgrens werd van het Romeinse rijk.
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Fig. 4.3 Varus geportretteerd in Haltern (D).
Veroveringen tot het midden van de 1ste eeuw
Al die veroveringen in de vroege 1ste eeuw hebben in Romeins Nederland, en dus ook in Bodegraven,
maar heel beperkt hun sporen nagelaten. Nijmegen, Vechten en later ook Velsen en mogelijk ArnhemMeinerswijk zijn de enige kampementen waar vroeg 1ste-eeuwse vondsten zijn gedaan. Alle andere thans
bekende forten zijn van latere datum en hebben dus niets met de veroveringspolitiek van de Romeinen te
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maken. Ze zijn te koppelen aan de daaropvolgende tactiek die bestond uit de oprichting van een
verdedigingslijn van forten (castella) op de zuidoever van de Rijn.
Voorheen werd die reeks van forten vaak met de zogenaamde inrichting van de limes verbonden.
Dat wil zeggen, passend aan het traditionele moment wanneer keizer Claudius zijn generaal Corbulo in 47
na Chr. terugroept op de zuidoevers van de Rijn, terwijl die een strafexpeditie uitvoerde tegen de Friezen
en de Chauken. Corbulo kreeg vervolgens de opdracht om versterkingen te bouwen. Tevens groef hij een
kanaal dat door archeologen naar hem genoemd is, en dat de Rijnmond met de Maasmond verbond zodat
schepen niet buitengaats hoefden te varen.
De geboorte van de limes, de Romeinse rijksgrens, was daarmee een feit zo dachten archeologen
en historici lange tijd. Echter, het afgelopen decennium zijn archeologen erachter gekomen dat een aantal
van die versterkingen of castella vroeger gedateerd moeten worden, namelijk in de jaren 40 en 41 na
Christus. Dat roept natuurlijk vragen op over de vroege oprichting van die kampementen. Tegenwoordig
denken we dat dit vooral te maken heeft met de voorbereidingen vanuit onze streken voor een invasie van
Britannia. Al onder keizer Caligula (37-41 na Chr.) werd die inval gepland om uiteindelijk te worden
uitgevoerd onder Claudius in 43. Valkenburg, Vleuten, Alphen en waarschijnlijk ook Woerden zijn enkele
van de vroege forten die langs de Rijn zijn gebouwd. Ze dienden als steunpunten ter bescherming van de
scheepskonvooien die de troepen aan de Noordzeekust, en later ook Britannia, moesten bevoorraden. De
waterweg de Rijn fungeerde immers als de belangrijkste transportader voor troepen en goederen.

Fig. 4.4 Munt van Caligula uit Woerden met het opschrift C Caesar Aug Germanicus PonM TribPot .
Zwammerdam bevindt zich niet in dit rijtje vroege forten en ook Bodegraven ontbreekt. Hier zijn tot nog
toe geen vondsten gedaan van rond 40 na Chr. die in verband kunnen worden gebracht met de Caligulaforten. Maar aangezien nog veel onontdekt is in Bodegraven, is niet gezegd dat dit in de toekomst niet zou
kunnen gaan veranderen.
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Fig. 4.5 Plattegrond van het fort van Valkenburg ZH – periode 1.
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Fig. 4.6 Kaart van de situatie in de Vroeg-Romeinse tijd in Nederland in de jaren 40 - 45 na Christus. 1 Velsen
(Flevum), 2 Valkenburg ZH (Praetorium Agrippinae), 3 Alphen aan den Rijn (Albaniana), 4 Woerden
(Laurum), 5 Vleuten De Meern (Fletione?), 6 Vechten (Fectio), 7 Arnhem Meinerswijk (Castra Herculis), 8
Nijmegen (?).

Een vaste grenslijn: de limes
De noordgrens van het grote Romeinse rijk viel in Noordwest-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 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 niet meer dan een enigszins verhard pad op de linkeroever van de rivier de Rijn. Later in
de Flavische periode (71-98 na Chr.) 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
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weg verbond de onderlinge vestingen en had hier en daar noodgedwongen een slingerend verloop. Er was
vanuit landschappelijk oogpunt ruimte genoeg voor de aanleg van grote complexen zoals militaire forten castella - , maar men koos blijkbaar bewust voor een kleiner formaat fort van ongeveer 1 hectare in
omvang.

Fig. 4.7 Restanten van houten palen en enkele re-enactors op de Romeinse weg bij Valkenburg ZH.
De militaire eenheden die er huisden, kennen we dikwijls niet van naam of regimentsnummer. Vast staat
wel dat de kuststrook nabij Valkenburg goede mogelijkheden bood voor de inzet van cavalerie, en dat het
veenmoeras, zoals rond Bodegraven, voor soldaten te paard minder aantrekkelijk was. Het is dan ook niet
vreemd dat we uit het West-Nederlandse rivierengebied voornamelijk infanterie-eenheden kennen (cohors
peditata). In andere forten lagen eveneens infanterietroepen en soms vlooteenheden of gemengde
infanterie-cavalerie-eenheden (cohors equitata).
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Fig. 4.8 Kaart van de limes vanaf het midden van de 1ste eeuw na Christus.
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 (Fletione?), 9 Utrecht (Traiectum), 10 Vechten (Fectio), 11 Wijk bij
Duurstede/Rijswijk (Levefanum), 12 Maurik (Mannaricium), 13 Kesteren (Carvo), 14 Randwijk (?), 15 Driel (?),
16 Arnhem-Meinerswijk (Castra Herculis), 17 Duiven-Loowaard (?), Herwen-De Bijland (Carvium), 19 Velsen
(Flevum), 20 Cuijk (Ceuclum), 21 Nijmegen (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 (?), 28 Ermelo (?).

De ontwikkeling van de limes
Er is niet eenvoudig één specifiek 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 legerplaats (castra)
in Nijmegen bestond in die vroege periode al. En verder waren er kleine versterkingen bij Arnhem,
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 15/16 na Chr., werd de Rijn de feitelijke noordgrens van het
Romeinse Rijk. De jaren 15/16 zouden we dus kunnen beschouwen als het geboortejaar van de limes.
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Maar zoals hiervoor geschreven waren het de keizers Caligula en Claudius die vanaf de jaren 40
begonnen om nieuwe militaire versterkingen 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. Er is dan nog geen sprake van een echte gecontroleerde grens die verdedigd
moest worden, maar om steunpunten langs een transportader, de Rijn. Pas later wordt op grote schaal de
Rijngrens uitgebouwd tot een versterkte linie van forten en een duurzame grens.
Een nog later, beginpunt van de inrichting van de limes zou het jaar 47 zijn, het jaar dat Corbulo
zich op bevel van Claudius terugtrok achter de Rijn en begon met o.a. de aanleg van fossa Corbulonis.

Fig. 4.9 Reconstructie van het Kanaal van Corbulo bij Leidschendam

De Romeinen zetten een punt achter de grootschalige invallen in Germanië. Het leger maakte een begin
met permanente verdediging van de grens door forten en vermoedelijk 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.

Castra, castella en wachttorens
Na de Bataafse opstand in de jaren 69/70, 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 - 16 tot 28 hectare - en ze huisvestten elk een legioen van ongeveer 5.000-8.000 man. De
legioensplaats van Nijmegen controleerde het Nederrijnse rivierengebied en had onder meer de tactische
taak om een herhaling van de Bataafse opstand te voorkomen.
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Fig. 4.10 Reconstructie van de legioensvesting te Nijmegen op de rand van de stuwwal

In de provincie Germania inferior, waartoe het huidige Nederland en een groot deel van het Duitse Rijnland
behoorden, lagen ongeveer dertig castella. Langs het Nederlandse deel van de grens lagen zo'n twintig
castella en een onbekend aantal kleinere wachtposten. De omvang van castella varieerde van 1,2 tot 3,5
hectare. Zij leken op legioenskampen in verkleinde vorm. In de castella waren de auxilia (hulptroepen van
de legioenen) ondergebracht. De open gaten in de grensverdediging tussen de afzonderlijke
legioensvestingen en castella werden opgevuld door de bouw van mini-castella en wachttorens. Vanuit de
wachttorens konden optische signalen gegeven worden. Met vuur kon men andere troepen waarschuwen
voor naderend gevaar. Vooral in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is de afgelopen jaren onze kennis enorm
toegenomen, door het onderzoek naar de kleinere militaire elementen als wachttorens maar ook door de
studie naar Romeinse wegen. Die kennis is bovendien nog steeds in ontwikkeling.
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Fig. 4.11 Vogelvluchttekening van het castellum bij Zwammerdam (de porta praetoria en de Rijn bevinden zich rechts)
waarop de situatie van veel Nederlandse forten is af te lezen die sterk afwijkt van het standaardmodel. Het fort heeft wel een
voorgedeelte (praetentura), maar geen echt achtergedeelte (retentura). Wat bij de standaardkampementen de middenstrook
is (latera praetorii) waar aan weerszijden van de principia belangrijke gebouwen liggen zoals het praetorium en de
horrea zijn in veel Nederlandse forten op die plek de soldatenbarakken aangelegd. Normaliter zouden die
manschapsbehuizingen juist in het achtergedeelte (retentura) van het kampement gelegen zijn. De keuze voor dit afwijkende
Nederlandse model wordt wel verklaard door de gebrekkige ruimte op de oeverwal. Maar ook de niet voltallige sterkte van
een cohors speelt hoogstwaarschijnlijk een rol.

Fig. 4.12 Op zowel de gereconstrueerde wachttoren bij Bunnik als op een voorbeeld van de zuil van Trajanus in Rome zijn
de vuurbakens zichtbaar die optische signalen verzorgden tussen legerkampen.
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Einde van de limes
Vanaf het einde van de 2de eeuw voerden Germaanse stammen steeds vaker aanvallen uit op de Romeinse
rijksgrens 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 Z.H.- opnieuw in gebruik zijn genomen in de 4de eeuw. Maar er mag aan
worden getwijfeld of de limesforten daarmee nog voor langere tijd hebben gefunctioneerd. De hoeveelheid
vondstmateriaal uit de forten 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. Ook
Bodegraven levert maar weinig ‘laat’ vondstmateriaal op.
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 werkelijk
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.

Fig. 4.13 Peutingerkaart, waarop Romeins Bodegraven overigens niet is te vinden.

Bodegraven in historische bronnen?
Bij een introductie over de Romeinse tijd mag de zogenaamde Peutingerkaart niet ontbreken. Dit is een
bron uit de 13de eeuw waarop verschillende plaatsnamen uit de Romeinse tijd voorkomen. Deze
middeleeuwse kopie gaat terug op een reiskaart uit de Laat-Romeinse tijd. Deze reiskaart uit de Late
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Oudheid had waarschijnlijk weer als voorbeeld een wereldkaart uit de tijd van keizer Augustus die was
gegraveerd op de wanden van een zuilengalerij in Rome, de Porticus Vipsania. De Peutingerkaart of Tabula
Peutingeriana is genoemd naar de eigenaar Conrad Peutinger uit Augsburg, die aan het begin van de 16de
eeuw de kaart kreeg geschonken en opborg in zijn bibliotheek. 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 voornaamste rivieren en plaatsen in
het Romeinse Rijk. Rome staat in het centrum en het schiereiland Italië is prominent aanwezig. Door het
formaat van de kaart wordt de oost/west-as uitgetrokken ten koste van de noord/zuid-as. Hedendaagse
landsgrenzen 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 die vermoedelijk zijn ontstaan door het minstens twee
keer kopiëren van de reiskaart in de Romeinse tijd aan het begin van de 3de eeuw en ergens in de 4de eeuw.
In de Middeleeuwen kan dit nog een aantal keer hebben plaatsgevonden, maar hoe vaak dat weten we niet.
De gebruikte Latijnse afkortingen en soms ook de namen van volksstammen roepen ook nog vragen op.
Soms staan die namen ver weg geschreven van de steden die ze bewoonden. En zijn rivieren niet langs
steden getekend waar ze zelfs nu nog doorheen 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 informatie 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 bijvoorbeeld de naam Pretoriu Agrippine
genoemd. Deze plaatsnaam wordt geïdentificeerd met Valkenburg ZH. Naast deze naam staat een
opvallend vignet dat een groot gebouwencomplex met een binnenplaats voorstelt. Het symbool bij
Praetorium Agrippinae geeft in algemene zin een voor reizigers belangrijke plaats aan en kan betrekking
hebben op het gehele complex dat rond het Romeinse legerkamp lag. Niet geheel uitgesloten is echter dat
het vignet feitelijk niet bij Valkenburg ZH hoort, maar dat het door een kopieerfout daar terecht is
gekomen, terwijl het eigenlijk aan de stad Forum Hadriani (Voorburg) moet worden toegekend, die iets
zuidelijker lag dan Valkenburg.

Fig. 4.14 Vignet dat bij Valkenburg staat op de Peutingerkaart

Hoe het ook zij, Bodegraven heeft in ieder geval geen vignet opgeleverd. Maar niet alleen dat, want van
Bodegraven is zelfs de naam van de Romeinse nederzetting niet bekend wanneer we de kaart erop naslaan.
Romeins Bodegraven had eigenlijk moeten staan tussen de plaatsen Nigro Pullo en Lauri, die we
identificeren met respectievelijk het tegenwoordige Zwammerdam en Woerden. Daartussen staat dus niets
opgetekend, zodat de naam van Romeins Bodegraven helaas wel altijd onbekend zal blijven. Ook op een
andere historische bron, het Itinerarium Antonini, is Bodegraven onopgemerkt gebleven. Net als de
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Peutingerkaart geeft laatstgenoemde document een aantal plaatsen weer om langs te kunnen reizen,
zonder compleetheid na te streven. Het Itinerarium is er echter niet in kaartvorm maar omvat een
afstandenlijst.
De betrekkelijk kleine afstand naar Zwammerdam (3 km) en Woerden (10 km) doet sommige
archeologen vermoeden dat wellicht een compleet legerkamp niet aan de orde is. Echter, de aanwezigheid
van een legerplaats heeft niet zozeer te maken met de afstand tot de volgende versterking. Eerder moet de
locatie vanuit een landschappelijke reden worden verklaard, namelijk de aanwezigheid van een van de Rijn
aftakkende waterloop of veenstroom.
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5. BODEGRAAFSE GRONDSPOREN
Introductie
De grondsporen uit de tijd van Romeins Bodegraven zijn over het algemeen uitstekend bewaard gebleven
of geconserveerd. Wat direct opvalt, wanneer veldtekeningen en foto’s van zo’n 20 jaar geleden erop
worden nageslagen, is de indrukwekkende hoeveelheid hout die was blootgelegd tijdens het archeologische
onderzoek. Het ging daarbij niet alleen om de verspoelde contexten van een rivierenlandschap, maar juist
ook om allerlei constructie-technische voorzieningen die met bouw- en verdedigingswerken van doen
hebben gehad. Daarvan is een behoorlijk aantal restanten bewaard gebleven destijds.
Hoe nu de conditie is van het hout in het Bodegraafse bodemarchief, blijft grotendeels gissen.
Men mag vermoeden dat gelet op de grondwaterpeilverlagingen van de afgelopen decennia in de regio, het
er niet op is vooruitgaan, maar voor Bodegraven zijn die data niet overtuigend aantoonbaar. Is daarmee de
archeologie van Bodegraven in gevaar? Dat zou kunnen en overheden en bestuurders moeten daar dus
goed op letten en naar handelen indien noodzakelijk. Zij zijn de verantwoordelijke hoeders van ons
bodemarchief en de erfgoedzorgdragers en toezichthouders van de archeologische wetgeving. De
archeologen kunnen niet veel anders dan de sporen en vondsten interpreteren om van daaruit de verhalen
te vertellen over de geschiedenis van een plek. Zij kunnen aan de bel trekken wanneer archeologische
gegevens bedreigd worden die historisch van belang zijn, en zo ook in Romeins Bodegraven.

Fig. 5.1 Overzicht van de indrukwekkende hoeveelheid hout ten tijde van de opgravingen van 1995/1996.

De kwaliteit van de opgravingsgegevens
Hoe moeten de opgegraven sporen dan precies geïnterpreteerd worden? Dat het om de restanten van een
Romeins legerkamp gaat is ontegenzeggelijk een feit. De belangrijkste exponenten daarvan zijn immers de
overduidelijke resten van een houten poortgebouw en de aanzetten van een houten walfundering aan
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beide zijden van die poort. Maar hoe zit dat fort verder in elkaar? Wat is de omvang ervan en waar mogen
we de rest van de verdedigingswerken verwachten; de grachten dus en de wal. Hoe zit het met de
binnenbebouwing, en met verschillende, elkaar in de tijd opvolgende bouwfasen? Is daar thans, met de
schaars beschikbare opgegraven vierkante meters van de opgravingsputten in het centrum van
Bodegraven, nog meer over te zeggen? Wij menen van wel maar voordat daarop wordt ingegaan, moet
eerst iets worden gezegd over de kwaliteit van de opgravingsgegevens.
De belangrijkste data die het beeld over het fort van Bodegraven vormgeven, zijn de campagnes
van 1995 en 1996. Bij bestudering van die data blijkt echter dat de gegevens niet altijd even professioneel
zijn verzameld en daardoor soms van beperkte waarde zijn. Eenvoudig gezegd, was de archeologische
context tijdens het veldwerk onbekend en is zodoende niet altijd accuraat en op de juiste wijze data
verzameld om antwoorden te krijgen op de juiste onderzoeksvragen en hypothesen. Dat is geen verwijt
aan de opgravers van destijds maar wel een gegeven, dat bepalend is voor de thans beschikbare data en
kennis.
Een ander probleem is dat de technische gegevens van o.a. het coördinatenstelsel in het
Rijksdriehoeknet en het meetsysteem niet juist zijn vastgelegd. Daardoor zijn de opgravingsputten alleen
bij benadering te plaatsen in de tegenwoordige topografie. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo
problematisch maar een geringe afwijking kan wel grote gevolgen hebben voor de reconstructie van de
positie van de Romeinse verdedigingswerken.

Fig. 5.2 Overzicht van de opgravingsputten in het centrum van Bodegraven.

De wijze van verzamelen van gegevens in het veld is niet zonder gevolgen gebleken. Twee voorbeelden
kunnen hier worden aangehaald. Als eerste mag de fixatie op het verspreid liggende hout in het
horizontale vlak van de campagne 1996 worden genoemd, en als tweede geldt een zekere
vooringenomenheid met de zogenaamde beschoeiingen van de Oude Bodegrave waardoor andere
denkbeelden in de discussie zijn ondergesneeuwd. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat niet verder is
gezocht naar alternatieven en vragen over stratigrafie, periodisering en invulling van het fort
onbeantwoord zijn gebleven.
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Om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn niet alleen data nodig uit het horizontale
vlak, maar juist ook veel verticale doorsneden om de opeenvolging van bewoningsperioden en bouwfasen
te kunnen duiden. Hiertoe moeten op de juiste plaatsen doorsneden worden gemaakt en profielen worden
gezet; dus op plekken waar hypothesen en vragen kunnen worden gesteld én opgelost.
Tegenwoordig zou het anders worden aangepakt dan in Bodegraven plaatsvond destijds. Kort
samengevat, maakt dit het erg moeilijk om vervolgens vanachter de tekentafel een en ander hernieuwd te
interpreteren en bevredigend op te lossen. Dat geldt de positie van de potentiële grachten, de wegen door
het legerkamp, maar ook de funderingspalen van muurwerk en de positie van binnenbebouwing. Dit is
zeker geen excuus om een interpretatie achterwege te laten; integendeel, want er is juist een poging
ondernomen om met de kennis en ervaring van andere ‘Nederlandse’ Romeinse forten als Valkenburg
ZH, Alphen aan de Rijn en Woerden toch het een en ander af te leiden en te concluderen over de
grondsporen van Romeins Bodegraven.

Interpretatie van de AWN-Rijnstreek
Onze interpretatie wijkt in behoorlijke mate af van die van de AWN-Rijnstreek zoals destijds verwoord in
het archeologische tijdschrift Westerheem en het onlangs verschenen rapport ‘Romeins Bodegraven’ van
hun hand. In vooral de eerstgenoemde publicatie zijn verschillende reconstructies van een fort
voorgesteld. Deze komen echter nergens anders in het West-Nederlandse limesgebied voor, en zijn ook
daarbuiten afwezig. Het veronderstelde kleine fort met een haast vierkante omvang kent geen enkele
parallel; het poortgebouw is naar verhouding veel te groot om aan een klein fort, mini-castellum, burgus of
iets dergelijks te worden toegeschreven. Deze interpretatie kan daarom als onwaarschijnlijk terzijde
worden geschoven.

Fig. 5.3 Reconstructies van Bodegraven zoals gepubliceerd in tijdschrift Westerheem (bewerkt door auteurs).
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Ook de grotere variant van het fort, zoals in Westerheem destijds is gepubliceerd, is
problematisch. Wanneer de voorgestelde posities van de doorgaande limes-weg, de Oude Bodegrave én de
opgegraven poort in stand worden gehouden, ontstaat er een reconstructie die nergens anders bij forten in
het Romeinse rijk voorkomt. De excentrische plek van de poort bijvoorbeeld struint tegen elke logica met
betrekking tot de inrichting van een Romeins legerkamp in en is ook nergens zo aangetroffen. De plaats
van de doorgaande weg zou eventueel nog kunnen, want komt ook bij bijvoorbeeld castella in Duitsland en
Engeland wel voor. Maar dan gaat het vaak om een van de twee wegen die parallel aan elkaar door het fort
hebben gelopen. In de Nederlandse situatie komt een uit het lood gepositioneerde weg voor bij
bijvoorbeeld Vechten. Echter, indien we uitgaan in Bodegraven van een soortgelijk castellum als Fectio, dan
is ten eerste de rechthoekige vorm van het Bodegraafse fort een kwartslag gedraaid en ligt ten tweede de
noordelijke - en werkelijk aangetroffen - poort ongeloofwaardig excentrisch en dus verkeerd.

Fig. 5.4 Gereconstrueerde plattegrond van het castellum Fectio te Bunnik-Vechten.
Alleen al op grond van dit soort algemene basiskennis over de inrichting van Romeinse legerkampen in
Noordwest-Europa mogen de destijds voorgestelde reconstructies van de hand worden gewezen. Er is dus
iets anders aan de hand in Bodegraven, hetgeen in het vervolg van dit hoofdstuk aannemelijk zal worden
gemaakt. Eerst maar eens kijken naar de grondsporen zelf. Om vervolgens in het hoofdstuk 7 de
uiteindelijke, meer waarschijnlijke reconstructie van het Bodegraafse kamp te presenteren.

De verdedigingswerken uit de houtbouwfase
Zoals hiervoor gezegd, is het poortgebouw het meest duidelijke en onbetwistbare element van een
Romeins legerkamp. De enorme klus om dit houtwerk geplaatst te krijgen, kan eigenlijk alleen maar aan
militaire ingenieurs van het Romeinse leger worden toegeschreven. Niet alleen voor Bodegraafse
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begrippen is het poortgebouw met de aansluitende walconstructie in een uitstekende staat. Vergeleken met
de archeologische overblijfselen van veel andere forten aan de Oude Rijn zoals Woerden, Alphen aan den
Rijn, Vleuten, Leiden en Zwammerdam, heeft Bodegraven voor Nederlandse begrippen bijzonder goed
bewaarde houtconstructies opgeleverd. Valkenburg ZH spant nog steeds de kroon, maar Bodegraven doet
daar zo op het eerste gezicht weinig voor onder, zij het dat de sporenaantallen en hoogte van het bewaard
gebleven hout wat minder zijn dan dat van Valkenburg.

Fig.
5.5 Romeinse ingenieurs bouwen aan een legerkamp op de Zuil van Trajanus.
Het poortgebouw
Het Bodegraafse poorthuis is opgebouwd uit twee poorttorens van elk zes eikenhouten palen die de
bovengrondse constructie hebben gedragen. Elke poorttoren op zichzelf kan worden verdeeld in een
voor- en achtergedeelte. Het voorste deel lag gelijk aan de voorzijde van wal en vormde daarmee dus
samen een front. Vermoedelijk waren deze voorste gedeelten van de poorttorens op dezelfde wijze
opgevuld als de wallen, namelijk met aarde of grond. Het kistwerk daartoe is nog deels zichtbaar, met
name in de oostelijke toren waar restanten van wanden met inkepingen zijn overgeleverd waarin opgaande
houtconstructies hebben gestaan om een stevig en solide kistwerk te maken. Daarmee ontstond een sterke
constructie die volgestort kon worden met grond.
De torens waren aldus de feitelijke afsluiting van de hout-aardenwallen, slechts onderbroken door
een opening of ingang: de eigenlijke poort. De achterste delen van de poorttorens sprongen ruim drie
meter naar binnen en vormden zo een geflankeerde ingang. Vergelijkbare inspringende poorttorens zijn
van meer Romeinse forten bekend, onder meer van het castellum Valkenburg 1. De meeste andere
voorbeelden van dit soort type poortgebouwen hebben een dubbele doorgang, terwijl Bodegraven – en
ook Valkenburg- een enkele onderdoorgang heeft gehad. De brede baan die door het midden van het
poorthuis gaat, betreft volgens de opgravers een recente sloot maar hier komen wij later nog op terug.
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Fig. 5.6 Vereenvoudigde veldtekening van het poortgebouw en de wal .

Fig. 5.7 Poortgebouw van castellum Valkenburg-1 (afbeelding is gedraaid ter vergelijking met Bodegraven).
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De afmetingen van het totale poortgebouw bedragen 10,70 x 6,10 meter. Dit is uitstekend vergelijkbaar
met de poorten van bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, Valkenburg of Zwammerdam. De torens zijn
behoorlijk symmetrisch en hebben een rechthoekige oppervlakte van 3,20 x 6,10 meter. De
funderingspalen bestonden uit dikke forse eikenhouten balken die recht waren bekapt. Van een fiks aantal
palen resteerde nog hout tijdens het archeologisch onderzoek door de gunstige conserveringsomstandigheden in een betrekkelijk natte ondergrond. De kleinste balken meten ruim 20 cm in het
vierkant (rechthoek), terwijl dat bij de grootste palen ruim 35 cm bedroeg. De palen zijn vanaf het
opgravingsvlak bekeken minimaal 70 cm ingegraven in de bodem, of misschien beter gezegd, ingeheid met
een hei-installatie want paalkuilen zijn lang niet altijd aangetroffen. De diepst ingeheide palen bevonden
zich tot op bijna 150 cm onder maaiveld.
Opvallend is de aanwezigheid van een aantal horizontaal gestelde planken onder sommige dragers
van het poortgebouw. Deze zogenaamde houten sloffen hebben ervoor gezorgd dat de poortfundering
niet wegzakte in de zompige bodem van het Bodegraafse rivierengebied. Een tweede opmerkelijk
fenomeen zijn enkele extra palen die dicht bij de daadwerkelijk poorttorenpalen hebben gestaan. Deze zijn
te interpreteren als reparaties van de poorttorens en niet zoals elders wel eens verondersteld restanten van
een poortdeur. De reparaties bevinden zich in de uiterste zuidwesthoek van de westelijke poorttoren en in
het midden van de westzijde van de oostelijke toren.
Het poorthuis kan scherp gedateerd worden. Dendrochronologie of jaarringenonderzoek van
twee van de palen van de westelijke toren duiden op een kapdatum van 61 na Chr. Mogelijk is de poort
nog wat ouder, want van de eerder genoemde reparatiepalen staat niet vast dat ze per se jonger zijn
geweest; het zouden ook nog palen van een voorganger kunnen zijn die dan vermoedelijk uit de jaren 50
of 40 dateert.

Fig.5.8 Houten slof (funderingsplank) onder een van de palen van de westelijke poorttoren.
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Fig. 5.9 Aantal palen uit de westelijke zijde van de oostelijke poorttoren.

De omwalling
De wal die aan weerszijden van het poortgebouw werd opgegraven, had een breedte van een kleine drie
meter. Het type betreft een zogenaamde hout-aarden-wal-constructie. Het gaat daarbij om een planken
kistwerk of houten raamwerk met leggers, palen en planken dat was opgevuld met grond. Een mooie
parallel kan gevonden worden in het castellum Valkenburg 2.
Van de Bodegraafse wal is een groot aantal horizontale leggers of balken overgeleverd van ca. 25
cm dik. De balken lagen op vrij regelmatige interval van 1,10 m (h.o.h.) uiteen. Opvallend zijn de
uitgehakte, rechthoekige inkepingen waarin middels een pen-gat-constructie verbindingshout was geplaatst
ten behoeve van het opgaande houten kistwerk van de wal. Op enkele plaatsen was dit opgaande hout nog
aanwezig. De gaten of inkepingen bevonden zich 2,75 m uit elkaar. In sommige balken waren extra
inkepingen gemaakt die ongetwijfeld ook iets met de verticale constructie van het houten raam- of
kistwerk van de wal van doen hebben gehad. De opgegraven lengte van de wal bedroeg aan weerszijden
van de poort vier meter. Daarmee is in totaal van de frontzijde van het fort, inclusief het poorthuis en de
onderdoorgang, een slordige 20 meter archeologisch onderzocht.
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Fig. 5.10 De reconstructies van verdedigingswallen uit drie verschillende houtbouwfasen van het castellum van Valkenburg.
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Fig. 5.11 Leggers van houten fundering van de wal.

Fig. 5.12 Walfundering en poorttoren.
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Overige sporen van verdedigingswerken
Andere sporen van verdedigingswerken zijn moeilijker te duiden en bij gebrek aan een ruime
opgravingscontext dikwijls speculatief. Zo kunnen mogelijk de eerder vermelde zes forse palen die aan de
oostkant van de opgraving Albert Heijn zijn gezien destijds, of als niet-Romeins worden gezien of
onderdeel uitmaken van de wal of toren. Meer specifiek en vooruitlopend op de omvang en positie van
het houtbouwfort zou het daarbij kunnen gaan om een zogeheten tussentoren in de zuidwestelijke hoek
van het castellum. Analoog aan Valkenburg ZH. mag worden aangenomen dat een dergelijke
torenconstructie zich ook ‘in’ het wallichaam bevond.
Opmerkelijk is dat bij al het ouder uitgevoerde onderzoek vrijwel nergens melding wordt gemaakt
van grachten. Wel werd een aantal keer gezinspeeld op de verwachting van een gracht, maar telkens werd
die niet aangetroffen. Alleen in een smalle proefsleuf nabij het Willemsplein is melding gemaakt van een
mogelijke ingraving van een of mogelijk twee greppels. De sporen zijn echter niet gecoupeerd dus de
vorm en diepte zijn onbepaald en alleen de breedte van 1,50 meter kon worden vastgesteld.
Een kampement zonder omgrachting is vanuit militair-strategisch oogpunt echter hoogst
onwaarschijnlijk en hier moet dus iets anders aan de hand zijn. Een deel van de oplossing is te vinden in
de documentatie van de sporen, maar ook dat niet gericht naar grachten is gezocht omdat een
interpretatief overzicht ontbrak tot nog toe. Daarbij zijn dikwijls de opgravingsputten niet diep genoeg
aangelegd; is slechts één opgravingsvlak gedocumenteerd; zijn profielen waarin een gracht aangetroffen
had kunnen worden, niet aangelegd; en zijn de thans vermoede grachten niet gecoupeerd. Tot slot is een
deel van de opgravingsgegevens over grachten, verzameld bij een zeer smal rioolsleuftracé. In een
dergelijke situatie zijn sporen erg moeilijk herkenbaar, zeker als de verwachting niet van te voren scherp is
gesteld en een overzichtsplattegrond ontbreekt zodat eigenlijk niet duidelijk is waarnaar te zoeken.

Fig. 5.13 Reconstructietekening van barakken.
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Binnenbouwing
Wat betreft de binnenbebouwing van het fort tasten we iets minder in het duister. Tenminste, wanneer we
ervan uitgaan dat deze bebouwing en het poortgebouw bij een en hetzelfde fort hebben gehoord.
Tegelijkertijd moet ook gesteld worden dat nog veel, zeer veel, onbekend is gebleven. Dit komt vooral
door het geringe aantal opgravingsputten binnen de veronderstelde begrenzing van het legerkamp. Alleen
in de westelijke helft van het fort zijn restanten van houtbouw herkend. Het gaat om de sporen in de
opgravingsputten van 1996, nabij de locatie Albert Heijn.
Door de AWN-archeologen zijn deze grondsporen geïnterpreteerd als beschoeiingen, kades,
grondverbetering en mogelijk een deel van bebouwing. Wij interpreteren daarentegen de grondsporen als
de restanten van militaire houtbouw. Meer specifiek gaat het naar onze mening om de sporen van
manschapsbarakken met onder meer de sporen van een goot en een vermoedelijke weg.
Om te beginnen is in het westprofiel van de opgravingsput aan de Oud-Bodegraafseweg een
aantal vloerniveaus zichtbaar van de barakken, evenals een paar daarmee verband houdende staanders van
verticaal opgaand houtwerk. De exacte relatie met het landschap en de eromheen gelegen sporen is niet
goed vastgesteld omdat de profielen te ondiep waren gestoken.

Fig. 5.14 Deel van het westprofiel Bodegraven 1996: zicht vanuit het oosten op de AH. In de rechteronderhoek zijn de
donker gekleurde vloerniveaus van de barakken zichtbaar en een aantal staanders.
Voor het vervolg van de interpretatie zijn we dus grotendeels afhankelijk van de informatie uit het
horizontale opgravingsvlak. Die data bestaan vooral uit zeer veel hout, dat deels verspoeld en deels in situ
lag; dat wil zeggen op de plaats waar het oorspronkelijk ook was gebruikt of heeft gestaan. De vraag rijst
natuurlijk gelijk om wat voor houtresten het dan eigenlijk gaat en of daarbinnen wellicht gebouwstructuren
zijn te herkennen.
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Fig. 5.15 Verspoeld hout ten oosten van de manschapsbarak. Zicht richting het noordoosten.

Voor wat betreft de structuren biedt naast het enorme corpus aan informatie over het Romeinse castellum
van Valkenburg, ook het onderzoek in Alphen aan den Rijn een prachtige parallel. Daar heeft tussen 1998
en 2002 de Radboud Universiteit Nijmegen een aanzienlijk oppervlak van het Romeinse legerkamp
vlakdekkend onderzocht. Vooral de vloerniveaus van de barakken zijn daarbij uitvoerig gedocumenteerd
en die sporen bieden veel houvast voor de data uit Bodegraven.
In algemene zin bestaan manschapsbarakken uit Romeinse castella uit verschillende aan elkaar
geschakelde vertrekken (contubernia). Elk contubernium bestaat op zichzelf weer uit twee ruimtes, een groot
slaap- en woonvertrek (papilio) van ongeveer 3 bij 4 meter, en een iets kleiner wapenvertrek (arma) van 3 bij
2 meter waar de militairen hun uitrusting opsloegen. De soldaten traden vanuit de kampstraat (spatium
conversantibus) door de arma hun papilio binnen. In die papiliones, het Latijnse woord voor vlinder, zo
genoemd naar de gelijkenis met leren tenten waarin de soldaten normaliter sliepen, bevonden zich een
haard en vermoedelijk verbleven er zo’n 6 tot 8 soldaten. Aan de achterzijde van de papiliones bevond zich
een houten afvoergoot.
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Fig. 5.16 Reconstructietekening van een contubernium met daarbinnen de arma en papilio.

Fig. 5.17 Twee tegenover elkaar gelegen barakken met de tussenliggende kampstraat (spatium conversantibus) in het
nagebouwde castellum van de Saalburg in Duitsland.
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Fig. 5.18 Alphen aan den Rijn 2001: zicht op een contubernium (links) met voorin de wapenkamer (arma) en
daarachter het woonverblijf met het ronde, lichtgekleurde spoor van de haard. Rechts, de resten van twee, deels behouden
manschapsbarakken met tussenliggende kampstraat of spatium conversantibus en een achterliggende goot.

Een eerste blik op de foto’s van het hout van Bodegraven schept niet direct duidelijkheid waar we ons
zouden kunnen bevinden in het fort. Eerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen al het
verspoelde hout, dat zich voornamelijk in de 5 meter brede middenstrook van de opgravingsputten
bevindt, en het hout in situ. Het eerstgenoemde hout komt van elders en ligt verspreid en kriskras
georiënteerd door de opgravingsput. Tussen het verspoelde hout bevonden zich enkele interessante
voorwerpen waaronder een vermoedelijke deel van een peddel, een fiks aantal houten tentharingen, een
houten schanspaal of pilum murale en een mogelijk paneeldeel van een houten deur (zie hoofdstuk 6). Al
met al voorwerpen die op basis van hun variatie en functie erop kunnen duiden dat dit materiaal zich niet
op de oorspronkelijke plek bevond, maar in verspoelde context.
Het andere hout dat wél op de oorspronkelijke plek en positie is teruggevonden, was betrekkelijk
gemakkelijk herkenbaar doordat bijvoorbeeld horizontaal hout netjes geordend lag als een soort vloertje.
Maar bovenal zijn op verschillende plaatsen, in een zeer regelmatig patroon, de resten van opstaand
houtwerk zichtbaar. Deze staanders stonden op een lijn en representeren de staanders van de
(tussen)wanden van contubernia. Soms zijn ook nog de liggers van die wanden aanwezig.
Op deze wijze kunnen verschillende contubernia worden herkend naar analogie van Alphen aan den
Rijn. De contubernia zelf zijn oost-west georiënteerd, terwijl de barakken noord-zuid liggen. In Bodegraven
zijn niet de complete lengtes van de contubernia overgeleverd, en ontbreken de wapenkamers grotendeels
omdat ze buiten het opgravingsgebied vallen. In de opgravingsputten kunnen de resten van vier
opeenvolgende contubernia worden gereconstrueerd. In het op een na zuidelijkste contubernium is mogelijk
het restant van een haardplaats aangetroffen.
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Fig. 5.19 Tekening van het hout van Bodegraven.

Fig. 5.20 Plattegrond van de gereconstrueerde sporen van manschapsbarakken van Bodegraven.
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Aan de zuidkant wordt deze barak onderbroken door een lichte oost-west gerichte strook grond.
Daarin staan op de veldtekening de woorden ‘sloot’ en ‘verstoord’ geschreven. Deze interpretaties
onderschrijven wij niet, alleen al vanwege de oriëntatie van de zogenaamde ‘sloot’ (zie ook fig. 5.6). Wij
vermoeden dat dit spoor beter geïnterpreteerd kan worden als het restant van een ca. 3 m brede weg. Een
indirecte argument wordt gevormd doordat een vergelijkbaar grondspoor, dat eveneens op de
veldtekeningen staat gekarakteriseerd als ‘sloot’, zich exact tussen de twee poorttorens bevindt! Blijkbaar is
tijdens de opgraving alleen gedacht aan een sloot en niet aan het restant van een Romeins wegtracé; in dit
specifieke geval de noordelijke uitvalsweg of via praetoria.

Fig. 5.21 Tekening uit 1996 met de vermelding van het woord ‘sloot’.
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Fig. 5.22 Indeling fort Valkenburg I met benamingen
Indien dit voor waar wordt aangenomen, dan bevinden we ons in geval van de weg bij de baraksporen
langs de via principalis. De vier contubernia liggen dan ten noorden daarvan in het voorste deel van het fort,
in de zogenaamde praetentura. De opgravingsputten die in 2004 zijn gegraven ten noorden van dit perceel
bevestigen deze hypothese. Ook daar ligt wat hout dat vermoedelijk tot de grondsporen/houtresten van
barakken gerekend mag worden.
Ook ten zuiden van de weg, in de latera praetoria, zijn de aanzetten van minstens één contubernium
nog aantoonbaar middels horizontaal liggend hout en vooral staanders die wederom in dezelfde lijn staan
met de staanders ten noorden van de via principalis, bij de vier eerder genoemde contubernia.
Vervolgens kan verder worden gepuzzeld met nog meer in situ-sporen aan de uiterste oostzijde
van de opgravingsputten. Want ten oosten van de strook met verspoeld hout resteerde nog net een strook
grond waar de grondsporen van hout intact zijn en op de oorspronkelijk plek lijken te liggen. Ook daar
mag een deel van een manschapsbarak worden aangenomen. Wanneer al deze sporen in de reconstructie
van het legerkamp worden betrokken, kan een hypothetische plattegrond van het houtbouwfort van
Bodegraven worden gemaakt (zie verderop).
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Fig. 5.23 Bodegraven 1996: zicht op de achterzijde van de manschapsbarak.

Fig. 5.24 Zicht op het vloerniveau van de baraksporen in Bodegraven tijdens de opgraving van 1996.
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De verdedigingswerken uit de vermoedelijke steenbouwfase
Over de vestingwerken uit andere perioden dan de 1ste eeuw, is weinig bekend uit Bodegraven. De enige
aanwijzing die we hebben betreft een aantal opvallende andere houtsporen die zijn opgegraven nabij zowel
het Albert Heijn-terrein als ten noorden van het poortgebouw. Het gaat in beide gevallen om rijen dicht
opeen geplaatste paaltjes waarvan de koppen een maximale doorsnede van 15 cm hebben gehad. Deze
zogenaamde palenclusters bevinden zich in het oostelijke deel van de opgravingslocatie Albert Heijn in
twee zones van elk 4 meter lengte, en ten noorden van het poortgebouw, op ca. 10 meter van het front
van het fort over en lengte van 15 meter. De AWN vermoedde destijds dat de paaltjes beschoeiingen
waren van respectievelijk de Oude Bodegrave en de Rijn, of op een andere wijze met grondverbeteringen
en kades waren te associëren. Dat valt niet uit te sluiten maar er bestaat nog een andere mogelijkheid. Het
is denkbaar dat de sporen van dit hout niet met beschoeiingen van een watergang, maar eerder met het
onderheien van muurwerk verbonden kunnen worden.
Muurwerk
Een eerste argument om muurfunderingen in plaats van beschoeiingen te veronderstellen, is te vinden in
analogieën van andere Romeinse forten in West-Nederland. Onder meer de castella van Valkenburg,
Leiden, Woerden en Alphen hebben prachtige parallellen van onderheid muurwerk geleverd. Daarbij is de
fundering van het muurwerk, dat op zichzelf weer door kiezels of grovere steen werd ondersteund, op een
ingeheid paalrooster geplaatst. In Bodegraven lijken niet alleen de restanten van de onderheide
verdedigingsmuur aanwezig, maar ook zijn de vermoedelijke aanzetten van de onderheide oostelijke
poorttoren zichtbaar ten noorden van het Bodegraafse poortgebouw. Kiezels en steen zijn helaas niet
aangetroffen. Dat zegt echter niet alles, want ook in Alphen en Woerden was maar weinig steen aanwezig
tijdens de opgravingen, maar desondanks zijn daar onderheide muren absoluut zeker gesteld.

Fig. 5.25 Compacte palenrijen van waarschijnlijk onderheit muurwerk uit Bodegraven en Alphen a/d Rijn
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Ten tweede zien bekende voorbeelden van beschoeiingen of kadewerken bij Romeinse castella er heel
anders uit. Langs de Rijn bij Woerden bijvoorbeeld gaat het om forse eikenhouten balken in een
indrukwekkende trekbalkenconstructie. En ook Zwammerdam, Forum Hadriani, Xanten (D) en London
(GB) leverden een heel ander beeld op van omvangrijke houten kades en schuttingwerk. Ook de
beschoeiing van bijvoorbeeld het Kanaal van Corbulo had geheel andere dimensies dan de daarmee
vergeleken vrij iele palenrijtjes die Bodegraven heeft opgeleverd. De beschoeiingen van de Rijn bij Alphen
aan den Rijn en ook Valkenburg zijn minder geschikt als vergelijkingsmateriaal, omdat ze erg
fragmentarisch zijn overgeleverd of opgegraven.
Daar komt bij de opmerking die de amateurarcheoloog Beunder maakte over een waarneming ter
hoogte van de straten Oud-Bodegraafseweg / Van Tolstraat- Overtocht alwaar hij eind jaren 70 van de
vorige eeuw zware oeverbeschoeiingen zegt te hebben aangetroffen, met de aanzetten van afgestorte
puinlagen. Slechts een tekenschets resteert, maar foto’s of een opsomming van het puinmateriaal zijn
afwezig, ondanks de lovenswaardige pogingen van Beunder om Romeins Bodegraven vast te leggen.
Ten derde zou dit, indien we de aanwezigheid van een beschoeiing op deze plaats aannemen,
impliceren dat er een actieve waterloop ter plaatse heeft bestaan in de Romeinse tijd. Dat zou bij een
reconstructie van het fort, uitgaande van de positie van de vastgestelde poort en een minimale omvang
van de vestingwerken, een zeer opmerkelijke en voor Romeinse begrippen onacceptabele plattegrond
opleveren. Namelijk, een plattegrond van een fort dat gelet op de standaardvorm zou zijn doorsneden
door een waterloop. Dit is uitermate onwaarschijnlijk.
Tot slot ontbreekt het vrijwel geheel aan stortlagen van zowel grond als nederzettingsafval dat
vrijwel altijd als plaatselijke versteviging tussen dit soort beschoeiingen wordt aangetroffen en op basis
waarvan beschoeiingen dikwijls kunnen worden gedateerd.
Zoals gezegd is van het muurwerk zelf niets overgeleverd. Dat lijkt op het eerste gezicht
bezwaarlijk, maar ook van elders is bekend dat bruikbare bouwstenen zijn uitgebroken of verwijderd in de
post-Romeinse tijd om te worden hergebruikt. De castella van Woerden, Alphen aan de Rijn en Leiden
leverden ook weinig steen op, en vrijwel geen materiaal in situ. Het zou bovendien betekenen dat
betrekkelijk veel van de bovengrond en dus het Romeinse loopniveau is verdwenen. Het doel van de
paaltjes is duidelijk; ze moesten ervoor zorgen dat het muurwerk stevigheid verkreeg en niet ging
verzakken in de natte, instabiele ondergrond van het rivierengebied.

Fig. 5.26 Forse kadewerken uit Woerden.
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Datering van de palenrijen
Door het ontbreken van belangwekkend vondstmateriaal tussen de palen is een datering aardig lastig
geworden en misschien alleen nog op basis van natuurwetenschappelijke methoden en technieken te
realiseren. Daartoe is destijds een poging ondernomen. Jaarringenonderzoek of dendrochronologie kon
niet worden toegepast door gebrek aan het minimale aantal juiste jaarringen en omdat van deze zachte
houtsoorten nog geen betrouwbare curves zijn om de juiste kapdata te kunnen bepalen. Dus zijn
toentertijd zogenaamde C14-monsters van het hout genomen. Bij dergelijke monsters wordt de ouderdom
van het organische materiaal bepaald aan de hand van de daardoor uitgezonden hoeveelheid radioactieve
straling. Eenvoudig gezegd kan het verval van dit koolstof 14-atoom worden gemeten en daarmee kan de
ouderdom van bijvoorbeeld hout worden bepaald. Bij de uitkomst van dit getal wordt een “± het aantal
jaar” toegevoegd om de marge van nauwkeurigheid weer te geven.
Echter, voor een systematische en betrouwbare analyse van de palenrijen volstaan niet twee of
drie verspreide monsters, maar hadden veel meer monsters en ook op gerichte plaatsen genomen moeten
worden. In elk geval bij die palenrijen waarvan zeker was dat die aan het palenstrook of -rooster kunnen
worden toegeschreven. De monsters ter hoogte van het houten poortgebouw zijn genomen op een aantal
betrekkelijk willekeurige plekken: één in het palencluster, één iets te noorden daarvan in een losse rij en
één nog meer noordelijk tegen de insteek van de Rijn aan (fig. 5.29, XYZ). Beide laatstgenoemde locaties
bevinden zich buiten het palenrooster. De genomen C14-monsters bij de barakken komen van twee keer
een potentiële staander van de manschapsbarak, één keer van een aantal contextloze paaltjes en één keer
van het palencluster in de noordoosthoek.

Fig. 5.27 Palenrijen met dieptes ervan uit Bodegraven.
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Bij een aantal C14-uitkomsten is iets ‘problematisch’ aan de hand; dat wil zeggen dat de
natuurwetenschappelijke datering moeilijk valt te rijmen met de thans geopperde veronderstellingen of
hypothesen over Romeinse bewoning in Bodegraven. Dat kan natuurlijk betekenen dat de hier
voorgestelde hypothesen niet deugen, maar dat mag de lezer zelf bepalen.
Wat zijn die problemen dan met de C14-resultaten? Eén monster (X) schijnt te vallen in de
IJzertijd-periode rond 212 voor Chr. en een aantal andere (niet afgebeeld op fig.5.29) dateren uit de zeer
vroege 1ste eeuw van rond de jaartelling. Uit allebei de perioden is op grond van alle andere archeologische
materiaalgroepen in het West-Nederlandse Rijngebied geen bewoning aantoonbaar; tenminste niet als het
gaat om bewoning die gerelateerd kan worden aan de Romeinse tijd (!).
Een ander monster (Y) zou uit de Flavische periode (laat-1ste eeuw na Chr.) dateren. Deze fase is
wel op basis van ander vondstmateriaal te verifiëren, en hier zou de natuurwetenschappelijke datering
kunnen aansluiten op de archeologische data. Echter, hier strookt de C14-dateringen niet met de
veronderstellingen die aan de hand van een grondsporenanalyse kan worden geopperd, namelijk dat het
om onderheit muurwerk zou gaan. En aangezien muren pas op zijn vroegst vanaf het midden van de 2de
eeuw verondersteld mogen worden in Romeinse castella, had idealiter een datering in die periode moeten
uitvallen. Dat is alleen het geval bij monster Z welke ruwweg dateert in de tweede helft van de 2de eeuw na
Christus.
Hoe dit precies op te lossen? Daar is geen klaar antwoord op mogelijk. Wel kan nog vermeld
worden dat nergens valt uit te sluiten dat natuurlijk of verspoeld hout is bemonsterd, zoals de AWNarcheologen in hun verslag ook opmerken. Daarbij kan ook gedacht worden aan secundair hout dat van
een andere locatie afkomstig is en middels bijvoorbeeld een rivierdoorbraak op deze plek terecht is
gekomen en hergebruikt.
Hoe het ook zij, voor een systematische analyse van het palenrooster, en ook voor die van de
barakken en de verspoelde houtresten, hadden sowieso veel meer monsters moeten worden genomen.
Met voortschrijdend inzicht had het uitgangspunt moeten zijn om eerst de constructies of structuren te
duiden vanuit een spooranalyse en vervolgens deze monsters dan te dateren in grote aantallen. Dat is
helaas niet gebeurd en mede daardoor zijn de dateringen van de palenroosters moeilijk te combineren met
geopperde veronderstellingen over de datering, aard en functie van de palenroosters.

Fig. 5.28 Paalfunderingen Alphen aan den Rijn: onderheiing van muurwerk en poorttorens
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Fig. 5.29 Paalfunderingen Bodegraven: onderheiing van muurwerk en de mogelijke aanzet van oostelijke poorttoren.

Verdedigingsgrachten?
De betekenis van de ca. 5 meter brede, verspoelde strook met houtresten ten westen van de OudBodegraafseweg (door het midden van het opgravingsterrein uit 1996) kan op verschillende wijzen
verklaard worden. De AWN-archeologen meenden destijds dat het om grondverbetering ging met allerlei
los hout en takken. Iets dergelijks is niet uitgesloten maar erg veel meer argumenten daarvoor zijn er niet.
Het is volgens ons meer waarschijnlijk dat het om een in eerste instantie vergraven strook gaat.
De rand van de vergraven zone lag ongeveer 1 meter ten westen van én parallel aan de hiervoor
geopperde muur. Het midden van de verspoelde zone bevond zich op ongeveer 4 meter ervan. We
denken dat gelet op de positie en de omvang van de strook met verspoeld hout dit mogelijk het restant
van een verdedigingsgracht is geweest. Echter, dit valt helaas niet goed meer te controleren. Er is
weliswaar een geïdealiseerd profiel getekend, maar ordentelijke foto’s of ander bewijsmateriaal ontbreken
grotendeels. Duidelijk lijkt wel dat de opgravingsput niet voldoende op diepte is gebracht, zodat geen
overtuigende doorsnede is opgetekend waarin de potentiële gracht geduid had kunnen worden.
De strook of gracht kan in tweede instantie zijn opgevuld met hout en andere nederzettingsresten
afkomstig van het Romeinse legerkamp. De zeer gevarieerde houtvondsten waaronder vele tentharingen
duiden op de aanwezigheid van ex situ materiaal. Dergelijke haringen kunnen indirect wijzen op de
aanwezigheid van een tentenkamp en vermoedelijk gaat het dan om een vroeg-1ste-eeuwse bewoningsfase
van een Romeins kampement. Maar ook dit is helaas niet geheel zeker.
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Het is aannemelijk dat het opvullen van de zone met allerlei verspoeld hout te associëren is met
een overstromingsfase. Vermoedelijk heeft dit al in de Laat-Romeinse tijd plaatsgevonden en kan het
gekoppeld worden aan een zeer hoge afvoerpiek van de Rijn rond 500 na Chr. Aanwijzingen hiervoor zijn
naast deze verspoelde houtresten, de restanten van een erosief overslagdek dat vanuit de Rijn middels een
doorbraak is afgezet in het achterland. Die doorbraak heeft plaatsgevonden in de verlande bedding van de
Oude Bodegrave, de tegenwoordige Oud-Bodegraafseweg. Een opgraving langs de Oud-Bodegraafseweg
in 2002 heeft dat ook min of meer aannemelijk gemaakt. Daarbij is ook allerlei verspoeld materiaal
gevonden waaronder een tien meter lange, deels bewerkte balk. Mogelijk kan het hout als halffabrikaat van
scheepshout worden geïnterpreteerd. Specifiek zou het dan om het zogenaamde zaathout van een
binnenvaartuig kunnen gaan, vergelijkbaar met elders langs de limes gevonden vrachtschepen van het type
Zwammerdam. Een dergelijk stuk hout lag in de lengterichting van het schip midden over de spanten en
heeft met het verband van het vaartuig en de balans van de opgaande mast te maken gehad.
Een ander optie zou kunnen zijn dat het hout, met een verdund tussendeel, een halffabrikaat is
van een pilum murale, een aan twee kanten puntige ‘muurspeer’ die werd gebruikt om tijdelijke
verdedigingswerken op te bouwen door een van de punten in de grond te plaatsen. Van dergelijke pila zijn
er meer aangetroffen in Bodegraven.

Fig. 5.30 Houten tentharingen.
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Fig. 5.31 Gekantrecht stuk hout van oorspronkelijk ca. 10 m lengte en een dikte van 25 cm, uit de opgraving van de OudBodegraafseweg in 2002, dat mogelijk het halffabrikaat is van een zaathout van een vrachtschip.

Fig.5.32 Zicht op het zaathout van het schip ‘Woerden 7’.
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Fig. 5.33 Halve muurspeer of pilum murale van Bodegraven.

Fig. 5.34 Pila muralia oftewel houten staken waarvan er in de regel twee per soldaat werden meegevoerd op mars en
waarmee een tijdelijke palissade of verdedigingsconstructie kon worden gemaakt door ze aan elkaar te verbinden met een
touw.

Kortom, samengevat kan worden gesteld dat het verspoelde hout in de opgravingsput van 1996, ten
westen van de Oud-Bodegraafseweg, erin is geraakt vanwege een doorbraak vanuit de Rijn. Die doorbraak
heeft waarschijnlijk plaatsgevonden ter hoogte van de verlande Oud Bodegrave die daarmee gereactiveerd
werd. Niet alleen was het de plek waar ooit de Oude Bodegrave had gelopen, maar ook waar de Romeinen
vermoedelijk een gracht hadden uitgegraven, die nadien is opgevuld met allerlei houtresten van
verdedigingswerken die ooit ten noorden van de opgravingslocatie hebben gelegen.
Andere potentiële grachten zijn opmerkelijk genoeg niet aangetroffen of herkend. Enerzijds kan dat te
maken hebben met de plekken waar de opgravingen tot nog toe zijn uitgevoerd. Maar anderzijds had op
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een aantal plaatsen toch wel iets van een greppel of gracht moeten zijn gezien. Alleen in een proefsleuf
even ten noordoosten van het poortgebouw aan de Willemsstraat is ‘een mogelijke greppel’ geconstateerd.
Maar het profiel ervan is onbekend gebleven en op het opgravingsvlak was die slechts 1,5 m breed
hetgeen niet bijster veel is voor een verdedigingsgracht. Hier moet in de toekomst dus nog een aantal
openstaande vragen worden opgelost….
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6. BODEGRAAFSE VONDSTEN
Vondstmateriaal uit Romeins Bodegraven betreft voor het grootste gedeelte het ‘gewone, doorsnee
materiaal’, dat in menig Romeins legerkamp langs de Rijn in West-Nederland wordt aangetroffen. Het
materiaal ligt verspreid over verschillende instanties, zoals de gemeente Bodegraven, het depot van de
provincie Zuid-Holland, het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, de afdeling Rijnstreek van de AWN
en verschillende andere particuliere collecties. Een aantal van deze instanties en collecties is bezocht en
ruwweg geïnventariseerd evenals de in de literatuur beschreven vondsten.
Daarnaast kwam uit de opgravingen van 1995 en 1996 het beeld naar voren dat het materiaal
voornamelijk uit de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. en het begin van de 2de eeuw na Chr. afkomstig
is. Dat betekent echter niet dat er geen later te dateren materiaal is gevonden, maar de percentages van de
1ste-eeuwse vondsten uit deze twee, in omvang grootste opgravingslocaties overtreft in aantal en
percentage wel dat van latere perioden. Eerder, en ook later, onderzoek leverde beslist ook vondsten uit
de volle 2de en begin van de 3de eeuw op, dus de hele Romeinse tijd is net als bij andere militaire
vindplaatsen langs de Rijn aanwezig in Bodegraven.
Bodegraven lijkt dus ‘gewoon’ net als de andere West-Nederlandse castella van ongeveer het
midden van 1ste eeuw tot halverwege de 3de eeuw in gebruik geweest. Tenminste, wanneer we afgaan op
het aangetroffen vondstmateriaal dat deze periode ruimschoots omvat. Het is hier niet de plek om deze
vondsten, die in de loop der decennia zijn verzameld door vele verschillende personen en instanties, nu
allemaal de revue te laten passeren. Betekenisvoller is een beschrijving en opsomming van de markante
stukken die Bodegraven als Romeinse vindplaats bijzonder maken en die iets toevoegen aan de
interpretatie en bewoningsgeschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp. Daarom is in het hierna volgende
een serie opmerkelijke vondsten gepresenteerd die hun eigen verhaal vertellen.

Loden vervloekingstablet
Een uitermate bijzonder object is gevonden door een amateurarcheoloog in het jaar 2000 te Bodegraven
in de noordwestelijke hoek van het (veronderstelde) legerkamp. Het gaat om een rechthoekig plaatje lood
van 2 mm dik en met afmetingen van ongeveer 17 bij 7 cm. Het heeft driehoekige uitsteeksels aan de
korte zijden. Op het plaatje was op het eerste gezicht onleesbare tekst gekrast. Nadat het plaatje was
ontvouwen, schoongemaakt en gerestaureerd hebben archeologen zich gebogen over de interpretatie
ervan. Spoedig bleek dat de tekst in drie kolommen was opgetekend en dat het daarbij ging om de namen
van meer dan 20 individuen.
De lezing van de tekst was echter moeizaam doordat de letters vluchtig waren ingekrast.
Desalniettemin is het mogelijk gebleken de letters en woorden van 22 van de 25 zinnen op te tekenen.
Professor Haalebos van de Nijmeegse universiteit ontdekte, daags voor zijn plotselinge overlijden in 2001,
een oplossing voor de ontcijfering van de tekst op het loden plaatje. Hij onderscheidde het woord
AVERN en bracht dat in verband met Avernus Lagus, het Avernische meer bij Cumae in het Italiaanse
Campanië. Dit meer werd door de Romeinen gezien als een toegang naar de onderwereld of dodenrijk. De
combinatie van dat woord en het opgerolde loden plaatje maakten aannemelijk dat het om een zogenaamd
vervloekingstablet zou kunnen gaan, een tabula defixionum of devotionum of exsecratio. Het is een van de
weinige tabletten in Nederland met een aanzienlijke hoeveelheid leesbare tekst. Uit het buitenland zijn er
daarentegen veel meer bekend.
Op zo’n vloektafeltje zijn verwensingen, bezweringen of toverteksten geschreven die ervoor moesten
zorgen dat het slachtoffer door bovennatuurlijke krachten getroffen zou worden. De defixio of devotio was
dan een soort rituele handeling waarbij het lot van een persoon (of personen) in handen van de goden
werd gelegd door hem te “offeren”. De vervloekingstabletten werden opgerold om alleen nog door de
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goden te worden gelezen. Wanneer de goden dit aanvaardden, zou de verwensing uit kunnen komen en
werd de vervloekte getroffen door toedoen van de goden; dikwijls van de onderwereld.

Fig. 6.1 Loden vervloekingstablet

Fig. 6.2 Ingekraste tekst op het vervloekingstablet

Het Bodegraafse plaatje is in opgerolde toestand aangetroffen en was ongetwijfeld onder de grond
verstopt in het toenmalige legerkamp. De vervloeking van 21 personen zou naar die bevolking kunnen
wijzen, anders gezegd naar de soldaten van een eenheid uit Bodegraven. Opvallend is dat in de kolommen
telkens 8 of 9 namen staan, overeenkomstig met een contubernium. Mogelijk duidt het tablet daarmee op
onderlinge spanningen tussen militairen, waarbij iemand hen vervloekt. En hoewel we de aanleiding niet
kennen, is het ongetwijfeld iets dat het alledaagse van die tijd weerspiegelt.
De namen van de genoemde soldaten kunnen soms wijzen op hun herkomst of etnische
oorsprong; dat wil zeggen niet zozeer de taalkundige herkomst als wel de verspreiding van het voorkomen
van namen in verschillende delen van het Romeinse rijk. Onder de namen zelf komen Latijnse namen als
Ingenuus, Placidus en Priscus voor, respectievelijk betekenend ‘vrijgeboren’, ‘bedaard’ en ‘ouderwets’,
maar ook namen die zijn afgeleid van zelfstandige naamwoorden als Lupus en Pastor, ‘wolf’ en ‘herder’.
Uit de analyse van de namen volgt geen eenvormige beeld, want de namen komen voor in
verschillende delen van het Romeinse rijk, zoals Hispania, de Donau-provincies en het Middellandse
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zeegebied. Vijf van de namen lijken een Spaanse oorsprong te impliceren. We kennen uit de omgeving
meer cohortes hispanorum zoals in Vechten, Maurik en Utrecht, en ook het Tiende Legioen uit Nijmegen was
voor die tijd in Spanje gelegerd. Ook voor Bodegraven geldt misschien dat er een Spaanse eenheid
gelegerd is geweest, mogelijk de cohors II Asturum uit Hispania Citerior Tarraconenesis, hoewel er discussie
bestaat over de juiste interpretatie van dit stempel. Indien men het voor waar aanneemt, hebben wellicht
soldaten van dat regiment dit vloektablet achtergelaten in de Bodegraafse bodem.

Een paradehelm van de Wierickerschans
In 1937 werd een prachtige ruiterhelm gevonden van verzilverd en verguld brons bij een zandwinning ten
behoeve van de rijksweg 12 van Den Haag naar Utrecht, nabij het 17de-eeuwse fort Wierickerschans. De
helm bevindt zich thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, en is een waar pronkstuk. De helm
heeft een forse nekplaatbeschermer met een handgreep die met splitpennen is bevestigd. De driehoekige
stootrand aan de voorzijde is vastgeklonken met drie grote nieten. De wangkleppen ontbreken en van de
pluimboshouder is alleen het gat in de bovenzijde van de helm nog overgeleverd. De helm is in redelijke
goede staat, weinig vervormd en alleen het plaatwerk aan de achterzijde is verkreukeld. De reden van
verlies en ook de precieze context van de helm is onbekend gebleven. De datering van het hoofddeksel is
bepaald op het laatste kwart van de 2de eeuw, begin van de 3de eeuw.

Fig. 6.3 De fraaie vergulde bronzen paradehelm van Bodegraven-Wierickerschans
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Fig. 6.4 Gegraveerde en gepuncteerde details op de helm.

Opvallend zijn vooral de fraaie versieringen, die bestaan uit erop gesoldeerde en soms geparelde banden.
Verder is er veelvuldige puntversiering aangebracht en lichte gegraveerde stippellijntjes van ornamenten,
bladmotieven, ranken, zeedieren en menselijke figuren.
De helm heeft ontegenzeggelijk niet als gevechtsbescherming gediend maar zal als paradehelm
hebben gefunctioneerd, een type dat bij parades en militaire oefeningen werd gebruikt in het leger. Vaak is
daarbij ook nog sprake van een masker in de vorm van een gestileerd klassiek gezicht. Een zeer bekend
voorbeeld daarvan is het gezichtsmasker ‘Gordon’ genaamd dat in de jaren negentig van de vorige eeuw is
gevonden in Leiden-Roomburg. Zo’n gezichtshelm was als los onderdeel in de helm verborgen en kon
middels een scharnier naar voren worden opengeklapt. Niet zeker is of de Bodegraafse helm een dergelijke
masker heeft gehad, ook omdat scharnierpunten ontbreken, maar het mag wel worden aangenomen.
De drager van de helm is gelet op vorm en type een ruiter geweest. Op de binnenzijde van de
nekplaat is bovendien nog een tweetal inscripties ingekrast waaruit met enige moeite de namen Quintus
Salonius en Popnus uit zijn te destilleren. De graffiti mag geïnterpreteerd worden als de twee
achtereenvolgende namen van Romeinse militaire eigenaren van het pronkstuk. De eerste zou Q. Salonius
kunnen zijn uit de Turma (ruiterafdeling) van Ionus, terwijl de tweede eigenaar vermoedelijk Popnus is
geweest die schrijft dat de helm hem - vrij vertaald - rechtsgeldig toebehoort.
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Fig. 6.5 Namen op de nekplaat van de helm: QV(intus) SALONIVS T(urma) IONI POPNIS TI CASSIS IVSTI.

Houten tentharingen en andere houtvondsten
Betrekkelijk bijzonder is de vondst van ruim 60 verschillende houten tentharingen die vooral tijdens het
onderzoek van 1995/1996 zijn aangetroffen. De objecten hebben verschillende afmetingen en zijn niet
altijd compleet. Maar in alle gevallen is de vorm overduidelijk herkenbaar. Dergelijke houten haringen zijn
gebruikt in een Romeins tentenkamp en dat roept natuurlijk vragen op. Vragen over wat voor soort
bezettingsfase daarmee gemoeid kan zijn en in welke periode. Maar ook welke eenheid daarbij kan horen
en of de tenten al dan niet gelijktijdig voorkomen met bijvoorbeeld houten barakken. Vergelijkbare
vondsten –eveneens in forse aantallen- kennen we uit het castellum van Velsen, dat vrij vroeg in de 1ste
eeuw gedateerd wordt. Net als in Velsen bestaan er in Bodegraven ook verschillen in grootte en afwerking;
van grof tot fijn en van groot, naar middelgroot en klein.
De tentharingen zijn alleen in hout aangetroffen variërend van es, els, eik en esdoorn, terwijl we
bijvoorbeeld uit vroege Romeinse legerkampen in Duitsland, zoals die bij de plaatsen Haltern en Rödgen,
ook ijzeren exemplaren kennen. Verder is voor Bodegraven zeer opmerkelijk dat er vrijwel geen leer is
opgegraven hetgeen wel verwacht mag worden bij het voorkomen van leren tenten.
Ter vergelijking zijn in Valkenburg ruim vijftig rechthoekige stukken leer met rechte naden
teruggevonden. De benaming papilio (letterlijk vlinder) voor een tent dankt deze aan de vlindervormige
omvang van het leren doek wanneer de tent plat op de grond lag uitgespreid. Het Romeinse leger
gebruikte tenten tijdens meerdaagse expedities waarbij soldaten met zijn achten of tienen een tent deelden.
Het oppervlak van een tent bedroeg ca. 3 bij 3 meter en met een hoogte van 1,20 m was de eenheid
daarmee niet bijzonder ruim behuisd.
Het feit dat er geen leer in Bodegraven is aangetroffen, kan het gevolg zijn van de
conserveringstoestand van het materiaal in de bodem. Maar vermoedelijk speelt ook de plaats waar de
tentharingen zijn gevonden een rol; immers, die objecten liggen niet in situ, dat wil zeggen op de plek waar
ooit tenten hebben gestaan, maar ze zijn in verspoelde context aangetroffen. Verder mag men analoog aan
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het tegenwoordige gebruik van tenten en haringen aannemen dat het waarschijnlijker is dat de tent na
gebruik wordt meegenomen terwijl menig haring tegenwoordig en vast ook toentertijd gemakkelijker
verloren kan zijn gegaan.
Door de vondst van de vele haringen is niet uitgesloten dat een vroege bewoningsfase van het legerkamp
in Bodegraven uit semi-permanente tenten heeft bestaan, en dat men pas in een latere instantie is
overgegaan naar vaste behuizing in de vorm van houten barakken. Maar meer dan deze veronderstelling
kan niet worden hard gemaakt.
Andere Romeinse houtvondsten betreffen een mogelijk blad van een stuurriem van een schip, een
driehoekig blad met steel en een eikenhouten paneel van waarschijnlijk een deur. Al deze vondsten zijn
gedaan in de opgravingen aan de Willemsstraat in 1996.

Fig. 6.6 Houten tentharingen in verschillende vormen en maten uit Bodegraven.

Fig. 6.7 Gereconstrueerde legertent (wikipedia).
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Fig. 6.8 Houten voorwerpen aangetroffen bij het onderzoek van 1996 van onder meer een 2) vermoedelijk blad van
stuurriem, 3) driehoekig blad met steel, 4) pilum murale en een 5) houten paneel. (schaal 1:10).

Enkele metaalvondsten
Metalen voorwerpen zijn ook gevonden in Bodegraven, maar opmerkelijk genoeg duidt niet extreem veel
officieel opgegraven materiaal in de richting van militaria wat wel verwacht mag worden in of nabij een
legerkamp. Het heeft vermoedelijk met de wijze van verzamelen en opgraven te maken. Want binnen de
collecties van metaaldetectorlopers is een behoorlijk aantal , soms bijzondere, metaalvondsten bekend,
zoals een zwaard, onderdelen van helmen en een dolkschede. Verder zijn er de veel voorkomende
schrijfstiften, fibula’s en gereedschappen als beitels en messen, evenals pijlpinten en speren. Andere, niet
per definitie militair geassocieerde voorwerpen zijn bijvoorbeeld een fraai geconserveerd slagersmes, dat
de meer burgerlijke component van het metaalspectrum vertegenwoordigt.
Munten waren voor Romeinen niet alleen betaalmiddel maar ook een medium voor propaganda.
Het portret van de heersende keizer (of zijn familieleden) sierde vaak 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 verbeelden of te verduidelijken werden verschillende goden en godinnen aangewend.
Ook afstamming en opvolging zijn vaak als legitimatie van de keizerlijke 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 IMP(erator) = heerser/veldheer,
AVG(ustus) = de verhevene, CAES(ar) = keizer of opvolger daarvan, TR(ibunicia) P(otestate) = met de
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functie van volkstribuun, CO(n)S(ul) = consul, P(ater) P(atriae) = vader des vaderlands en PONT(ifex)
MAX(imus) = opperpriester. Daarnaast komen, vooral in de 2de eeuw, titels voor zoals GER en DAC, die
slaan op de overwinningen op respectievelijk de Germanen en de Daciers, uit Dacia in het tegenwoordige
Roemenië.
Onder de metaaldetectoramateurs in Bodegraven circuleert verder het verhaal van de vondst van een
gouden munt (aureus). Die hebben we helaas niet onder ogen gekregen tijdens onze inventarisatie. Wel een
mooi voorbeeld van een messing munt, een sestertius, is gevonden tijdens het onderzoek van 2002 aan de
Oud-Bodegraafseweg. De munt heeft op de voorzijde de tekst
IMP.CAES.NERVA.TRAIAN.AVG.GERM.P.M. Dit kan gelezen worden als Imperator Caesar Nerva
Trajanus Augustus Germanicus Pontifex Maximus. In vertaling staat er dan: de heerser keizer Nerva
Trajanus, de verhevene, met als eretitel overwinnaar van de Germanen, en Hogepriester. Op de
achterzijde is een zittende PAX (Vrede) te zien met nog net zichtbaar in het randopschrift COS IIII PP.
Oftewel Consul voor de vierde keer, vader des vaderlands. Trajanus was in 101/102 voor de vierde keer
consul en dus is de munt in die tijd geslagen.

Fig. 6.9 Een slagersmes.

Fig. 6.10 Sestertius van Trajanus.
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Fig. 6.11 Beeld van Trajanus( 98-117) in Rome.

Fig. 6.12 Diverse metalen voorwerpen van de AWN-opgravingen.
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Fig. 6.13 Divers metaal uit amateurcollecties en tentoongesteld in fort Wierickerschans. Daaronder bevinden zich o.a.
militaire aanvalswapens en gereedschap.

Enkele opvallende stukken aardewerk
Een in hoge mate uitzonderlijk stuk terra sigillata is vermoedelijk gevonden bij de opgraving van 1995.
Het is van het type Dragendorff 39, genoemd naar de Duitser Hans Dragendorff die aan het eind van de
19de eeuw een standaardwerk schreef over terra sigillata waar nog steeds veel gebruik van wordt gemaakt.
Het schaaltje met een soort chique gemodelleerde handvatten wordt niet vaak aangetroffen in
Nederlandse context, en zeker niet in deze kwaliteit en volledigheid. Het is gemaakt in kleine variaties van
Zuid-Gallië tot aan Rheinzabern in de bekende productieplaatsen van dit aardewerk en dateert vanaf het
einde van de 1ste eeuw tot in de 3de eeuw.
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Fig. 6.14 Een chique schaaltje van terra sigillata.
Enkele complete stukken draaischijfaardewerk, waaronder een wrijfschaal van wit, ruw dikwandig
aardewerk, zijn weliswaar geen zeldzaamheid in Romeinse contexten van de 1ste-2de eeuw na Chr. Maar het
voorkomen van complete stukken is toch welk enigszins uitzonderlijk omdat keramiek meestal wel
gebroken is geraakt na 2000 jaar. Uit Bodegraven kennen we dus een wrijfschaal die voor het bereiden van
voedsel is gebruikt, enkele gladwandige en ruwwandige exemplaren tafelwaar en wat terra sigillata. De
periode waaruit het aardewerk dateert omvat ruwweg de 1stetot en met begin van de 3de eeuw.
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Fig. 6.15 Divers compleet aardewerk uit Bodegraven.

Beschilderd pleisterwerk
Een opvallend stuk beschilderd pleisterwerk is in 1995 gevonden in Bodegraven. Het bevindt zich thans in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden samen met enkele andere fragmenten van dezelfde
opgravingslocatie aan de Oud-Bodegraafseweg. Het heeft afmetingen van 9 x 7 x 3,8 cm en heeft een
zwarte ondergrond met groene, grijze en witte lijnen. Van deze vindplaats ‘Albert Heijn’ wordt in het
geruchtencircuit van de metaaldetectoramateurs beweerd dat er vele, vele vondsten vandaan kwamen
waaronder een aanmerkelijke hoeveelheid beschilderd pleisterwerk.

Fig. 6.16 Beschilderd pleisterwerk.
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Slingerkogels en baksteenstempels
Evenals in andere militaire vindplaatsen langs de limes zijn ook in Bodegraven ettelijke bakstenen
slingerkogels gevonden van ongeveer tennisbalgrootte. Ze zullen ooit bedoeld zijn geweest om met een
katapultachtige constructie, een zogenaamde ballista, te worden afgeschoten.
Andere voorwerpen van keramisch bouwmateriaal betreffen stukken van dakbedekking. Die
bestaat uit de combinatie van platte pannen met opstaande randen en halfronde vorsten, oftewel de tegulae
en de imbrices. Op sommige van deze stukken waren stempels aanwezig die de namen van militaire
eenheden of cohorten weergeven. Het is niet altijd zeker dat de afgebeelde eenheden dan ook
daadwerkelijk op de gevonden site gestationeerd zijn geweest, want dikwijls is sprake van werk-inopdracht. In de grote pannenbakkerij nabij Nijmegen, op het terrein van de Holdeurn, hebben de
legionairs van het Tiende Legioen (Legio Decima Gemina - LXG) dat in Nijmegen was gelegerd ook wel
materiaal voor de West-Nederlandse limes dakpanmateriaal geproduceerd. Verder heeft ook het Vijftiende
Cohort van vrijwillige Romeinse burgers (COHXV voluntariorum civium romanum) hoogstwaarschijnlijk
pannen geproduceerd op de Holdeurn en is er tevens materiaal van het Dertigste Legioen uit Xanten maar zij bakten ook op De Holdeurn - (LEGXXX Ulpia Victrix), het Eerste Legioen uit Bonn (LEGIM
Antoniniana), enkele zogenaamde TRA-stempels, afkomstig uit de 1ste-eeuwse pannenbakkerij bij Sinzig
ten zuiden van Bonn, en – afdelingen van - het Nedergermaanse leger (V)EXGERINF) verspreid geraakt
langs grote delen van de Nederlandse limes. Dat wil dus niet zeggen dat ook al die eenheden ook in
bijvoorbeeld Bodegraven gelegerd zijn geweest!
Voor Bodegraven geldt dat we geen eenheden met zekerheid kunnen duiden; dat wil zeggen niet
aan de hand van aangetroffen baksteenstempels waarop cohorten zich kenbaar maakten. Het stempel
COHXV dat is aangetroffen, is immers van een eenheid die veel baksteenstempels heeft nagelaten overal
in West-Nederlandse castella. Vermoedelijk speelde de Vijftiende Cohors een belangrijke rol langs ons deel
van de limes bij logistiek en bevoorrading inclusief die van dakpannen. Over een andere legertroep, de
Cohors II Asturum, die destijds door professor Bogaers uit Nijmegen aannemelijk werd gemaakt, bestaat
discussie. Deze afdeling hulptroepen was oorspronkelijk gelicht in het noordwesten van Spanje, de
provincie Hispania Citerior Tarraconenesis. Mogelijk lag deze tot ca. 100 na Chr. in Bodegraven maar dat is
niet zeker.

Fig. 6.17 Stempel van het Dertigste Legioen dat gestationeerd was in Xanten waarvan ook exemplaren zijn gevonden in en
nabij Bodegraven.

84

Fig. 6.18 Stempel van de eenheid COH XV uit Bodegraven.

Gemarmerd stuk glas
Glas bestaat al vele eeuwen maar het glas blazen werd pas in de 1ste eeuw voor Chr. uitgevonden. Groot
voordeel ervan was dat er vele nieuwe vormen konden worden gemaakt en dat ook in serie kon worden
geproduceerd in bijvoorbeeld houten mallen. Daardoor nam glas vanaf de 1ste eeuw na Chr. een steeds
grotere vlucht en werd de markt al spoedig overspoeld met glasproducten. Daar waar glas eerst nog vrij
zeldzaam was, raakte het in de 2de eeuw na Chr. overal in zwang en verdrong het soms zelfs het aardewerk.
Dat wil niet zeggen dat alle glas overal voorkwam. Sommige stukken glas blijven zeldzaam en
worden minder vaak teruggevonden in de Nederlandse bodem. Een voorbeeld daarvan is het zogenaamde
gemarmerde glas. Blijkbaar circuleerde dit glas veel vaker in legerkampen dan elders want niet alleen in het
kamp van Bodegraven is het teruggevonden, maar ook in andere legerbases als Woerden en vooral
Valkenburg ZH. Het werd gemaakt door kleine gekleurde stukjes glas mee te smelten in het blaasproces.
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De ribkommen van gemarmerde glas waren naast de bekendere blauwgekleurde ribkommen in gebruik in
de eerste twee eeuwen na Christus.

Fig. 6.19 Gemarmerd glas uit Bodegraven in vitrine van het fort Wierickerschans, en een voorbeeld van soortgelijk glas uit
Valkenburg ZH.

86

87

7. SYNTHESE VAN ROMEINS BODEGRAVEN
Romeinse wegen
De Romeinen brachten de wegen naar ons land! De systematische ontsluiting van het zuidelijke deel van
Nederland door middel van een samenhangend wegennet was een totaal nieuw fenomeen. De nieuwe wegen
dienden vooral en allereerst een militair doel. Het wegennet vormde de ruggengraat van de Romeinse
grensverdediging, want langs de wegen vervoerde het leger troepen en materieel.
De via militaris of limesweg die op de linkeroever van de Rijn liep, was zonder twijfel een van de belangrijkste
wegen in ons land. De strategische limesweg loopt in Nederland van Arnhem naar Katwijk, waar het laatste
fort (Brittenburg) in de verdedigingslinie lag. Naast de waterweg de Rijn, die als natuurlijke transportader door
ons land stroomt, is deze militaire installatie een erg belangrijke landroute die de legerkampen met elkaar
verbond. De precieze positie van de weg is niet altijd bekend. We weten dat in West-Nederland de militaire
route alleen op de zuidelijke oeverwal van de Rijn kan hebben gelopen. Zowel ten westen als ten oosten van
Bodegraven is de route een aantal keer herkenbaar opgegraven.
Verder oostelijk van Bodegraven richting Woerden en de Leidsche Rijn, nabij De Meern, kennen we
reeds verscheidene locaties waar sporen van (de) Romeinse weg(en) waren te volgen over een afstand van
meer dan een kilometer. Ook ten westen van Bodegraven zijn delen van de via militaris gevonden, bij
Zwammerdam, Alphen aan den Rijn en Valkenburg ZH natuurlijk.
In het centrum van Bodegraven manifesteert de weg zich schijnbaar ook, zij het moeizaam herkenbaar. De
datering van de weg is ongewis. Elders in Valkenburg en Vleuten zijn de uitvalswegen van de castella goed
onderzocht. Daaruit volgde dat bij deze doorgaande routes werd vastgesteld dat forse palen zijn gebruikt van
zowel eikenhout als es en iep, die waren ingeslagen met een hei-installatie. Bij sommige palen was nog een
lengte van bijna twee meter bewaard gebleven. Dendrochronologische analyse van een aantal palen wijst op
twee verschillende bouwperioden: de eerste in 99/100 en de tweede in de jaren twintig van de 2de eeuw na
Chr. De bouwwerkzaamheden zijn daarmee te plaatsen in de termijnen van de keizers Trajanus (98-117) en
Hadrianus (117-138). Eerstgenoemde bevond zich bij zijn ambtsaanvaarding in het Benedenrijnse gebied.
Hadrianus maakte in de jaren twintig van de 2de eeuw een inspectiereis door het Rijk, waarbij hij
onder meer de grens in het tegenwoordige Zuid-Duitsland liet versterken. Ook de militaire weg ondergaat een
upgrade. Archeologische onderzoek naar hout van de weg in Vleuten, Valkenburg, Alphen en Woerden leverde
telkens de jaren 124, 125 of 126 na Chr. op als kapdatum van de palen. Daarmee is in hoge mate aannemelijk
dat het bouwprogramma van hogerhand is geïnitieerd en vermoedelijk in provinciale of keizerlijke opdracht is
uitgevoerd.

88

Fig. 7.1 Palenrijen van de Romeinse weg in Valkenburg ZH met een reconstructie op de achtergrond van het dijklichaam
waarop de route heeft gelopen.

Fig. 7.2 Route van de Romeinse heerbaan tussen Zwammerdam (Nigro Pullo) en Bodegraven (pijl nr.4).
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De dam van Beunder
Het precieze karakter van Romeins Bodegraven is sinds lange tijd voer voor discussie voor archeologen.
Eerst wist men niet of er wel een Romeins legerkamp ter plekke had gelegen, maar sinds de sporen en
houtresten van een indrukwekkend poortgebouw zijn gevonden midden jaren negentig, is een Romeins
fort wel zeker. Onduidelijk is echter de omvang van het fort en de exacte lay-out van het kamp. In een
artikel in het tijdschrift Westerheem beschrijven enkele AWN-archeologen - en opgravers van destijds een aantal opties variërend van een zeer klein, vierkant fort met een naar verhouding enorm poortgebouw,
tot en met een rechthoekige, maar met zijn korte zijde op de Rijn gerichte en dus gedraaide plattegrond
van ca. 100 x 80 meter, waarbij twee excentrische poorten zijn geconstrueerd met een weg dwars
erdoorheen. De opmerkelijke uitkomsten van deze reconstructies zijn ingegeven door twee aannames: 1)
de zogeheten dam van Beunder die wel een weg moest zijn, en 2) de openliggende rivier de Oude
Bodegrave die de westgrens van het Romeinse kamp bepaalde. Voor beide aannames zijn wel wat
argumenten te vinden, maar al met al zijn het er vrij weinig om op basis ervan Romeins Bodegraven
verder op te bouwen.
De brug of dam van Beunder is een veronderstelling op basis van een aantal forse palen
aangetroffen in een toentertijd aangelegd riooltracé. Daar heeft Beunder aflopende profielen richting een
gedempte waterloop geconstateerd en dus moesten die palen wel van een Romeinse brug of dam zijn
geweest, was zijn redenering. Nog afgezien van deze gedachtegang is bijvoorbeeld nooit vast komen te
staan of het hier wel Romeins hout betrof. Bovendien zijn er wel meer forse palen denkbaar in
constructies in de nabijheid of begrenzing van een Romeins legerkamp, bijvoorbeeld een walfundering of
palen van een (tussen)toren.
“Waar een brug of dam is, is een weg.” Met dat motto als uitgangspunt is menig maal min of meer
in het verlengde van de dam van Beunder een vermoedelijk deel van een wegtracé herkend. Mogelijk liep
er dus over die dam een weg, wellicht de limes-weg. Indien dat voor waar wordt aangenomen, dan zou die
weg, gelet op de afstand tot het noordelijke front met het poortgebouw, niet dóór het legerkamp zijn
gegaan maar er zuidelijk langs lopen. Een situatie die we overigens ook van andere castella kennen, waar
de limes-weg niet door het fort maar er omheen gaat, zoals in Vleuten en Woerden. Hoe het ook zij, door
de veronderstelde dam van Beunder zou de Oude Bodegrave niet meer actief in gebruik zijn. En dat
strookt weer met de gedachte dat de waterloop zou zijn afgedamd. Maar zekerheid hierover is nergens
echt verkregen en het is gebleven bij deze veronderstellingen.

Oude Bodegrave
De Oude Bodegrave is een stroom die waarschijnlijk in de Romeinse tijd niet meer actief was, dat wil
zeggen, hoogstwaarschijnlijk niet (meer) op die locatie. Vermoedelijk heeft er in de prehistorie wel een
riviertje of veenontwateringsgeul gestroomd, maar was die aan het verlanden in de Romeinse periode of is
die gedempt of verlegd, dat wil zeggen op een andere positie gaan stromen. In de Middeleeuwen is de
stroom weer doorgebroken en waarschijnlijk verder ontgraven, waarna die nog later weer is gedempt. Het
gaat dus om een waterloop met een afwisselende geschiedenis!
Indien we van de hypothese uit zouden gaan dat de Oude Bodegrave in de Romeinse tijd wél een
actief open water is geweest, specifiek op de plek waar die in de Middeleeuwen en later stroomde, dan
doorkliefde het water de Romeinse bewoning volledig. Sterker nog, dan zouden de door ons
veronderstelde castellum-sporen op ‘beide oevers’ van die Oude Bodegrave hebben gelegen, hetgeen in
hoge mate als onwaarschijnlijk mag worden gezien. Nergens in het Romeinse rijk zijn dat soort forten
aangelegd met een watergang door de versterking. Dat neemt niet weg dat de Romeinen hun kampement
wel op een uitermate kwetsbaar punt hadden aangelegd. De bouw ervan was problematisch, zelfs zonder
nabijgelegen actieve waterloop, want het was een nat, zompig en venig gebied.
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Toch speelde de Oude Bodegrave wel ergens een strategische rol van betekenis. Romeins
Bodegraven is vermoedelijk juist daar ontstaan waar een veenontwateringsgeul lag die mogelijk helemaal
achterlangs tot aan Zwammerdam reikte om daar weer uit te wateren in de (Oude) Rijn. Vermoedelijk lag
het watertje echter meer westwaarts dan de Middeleeuwse loop en de tegenwoordige OudBodegraafseweg. Denkbaar is dat de Romeinen hier een bewuste hand in hebben gehad, door een dam aan
te leggen en de stroom in of af te dammen, maar door het beperkt aantal opgravingen op locatie kan hier
niets definitiefs over worden geconstateerd.

De omvang en inrichting van het fort in Romeins Bodegraven
De omvang van het veronderstelde fort in Bodegraven is bepaald aan de hand van twee gegevens: de
positie van de poort en de plaats van de barakken. Daarbij is ervan uitgegaan dat beide zaken gelijktijdig
zijn. Er kan ten aanzien daarvan nog iets worden toegevoegd. De algemeen geldende verhoudingen in
afmetingen van een Romeins legerkamp kunnen deels worden bepaald aan de hand van de grootte van het
poortgebouw. Daaruit alleen al mag worden afgeleid dat we met een betrekkelijk doorsnee kamp van doen
hebben gehad, zoals er langs de West-Nederlandse limes een aantal bestond en daardoor zeer goed
vergelijkbaar met forten als Valkenburg ZH, Zwammerdam en Alphen aan den Rijn.

Fig. 7.3 Gereconstrueerde omvang van het houtbouwfort Bodegraven
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Een kleiner zogenaamd mini-fort met zo’n indrukwekkend poorthuis is buitenproportioneel en ook niet
erg waarschijnlijk gelet op de “vermeende parallellen” uit het Noordwest-Europese deel van het Romeinse
imperium. Dergelijke mini-castella komen op zich wel voor in de provincie Germania inferior, onder meer in
Valkenburg-Marktveld en Den Haag-Ockenburgh. Maar dan is het poorthuis een betrekkelijk eenvoudige
constructie die onvergelijkbaar is met de in Bodegraven aangetroffen sporen. Het kamp in Bodegraven
moet dus wel een behoorlijke omvang hebben gekend. Bovendien dateren dit soort kampementen dikwijls
van latere datum, op zijn vroegst Flavisch (eind 1ste eeuw), maar meestal pas van de volle 2de eeuw na Chr.
Voor Bodegraven geldt dan de volgende redenering m.b.t. de omvang van het fort: uitgangspunt
is dat de thans opgegraven poort, de wal en de sporen van de barakken bij elkaar hebben gehoord. De
dendrochronologische datering van zowel de eikenhouten palen van de poort als het aardewerk nabij de
barakken, spreekt een dergelijke veronderstelling niet tegen. Ook de oriëntatie van de sporen is
overeenkomstig en goed aan elkaar te koppelen. Als hierbij het formaat van een fort uit de nabije
omgeving als Zwammerdam, Woerden en Alphen wordt betrokken, mag worden aangenomen dat het fort
een plattegrond heeft gehad van ca. 120 x 70 meter. Behulpzaam in deze is ook het uitmuntend
onderzochte castellum van Valkenburg ZH dat in de reconstructie een cruciale rol heeft gespeeld.
Wanneer men dit voor waar aanneemt kan de reconstructie van het fort met grote armslag
worden ingevuld. De wallen kunnen vanuit het bekende poorthuis worden doorgetrokken. Houvast waar
de wal de hoek ombuigt, is er bij de barakken uit de opgravingsput van 1996. Deze zullen allereerst noordzuid georiënteerd zijn en tot aan de wal ongeveer doorlopen. Wanneer we ervan uitgaan dat er nog een
zone van zo’n 4-5 m over moet blijven tussen wal en barakken kan de positie van de wal aan de westzijde
ook worden bepaald. Aldus kan hetzelfde aan de oostzijde van het fort worden gespiegeld. Hoe ver de
barakken naar het zuiden doorliepen is bepaald door de opgetekende sporen van een ‘recente sloot’ niet
als zodanig te interpreteren, maar als doorgaande weg door het fort, de via principalis. Net aan de zuidzijde
van de weg is de aanzet van nieuwe barakken herkenbaar in de opgegraven grondsporen. Op deze manier
kan het gehele voorste deel (praetentura) van het legerkamp worden vastgesteld, weliswaar met een zekere
armslag.
De opgegraven poort is gericht op de Rijn, of anders gezegd op de vijand, en is in het jargon van
de Romeinse vestingbouw de aanvalspoort of porta praetoria. De weg die erdoor liep het legerkamp in, heet
de via praetoria en ongeveer in het midden van het fort zal deze weg de andere, doorgaande weg kruisen.
Op de kruising van via praetoria en via principalis zal in de achterste helft van het fort het stafgebouw hebben
gestaan, de principia. Zo kan vrijwel het hele fort systematisch worden ingedeeld, met een betrekkelijk
standaard lay-out.
Wat dan nog ontbreekt in dit plaatje zijn de commandantswoning (praetorium), een
graanopslagplaats (horreum), een werkplaats (fabrica) en bijvoorbeeld een ziekenboeg (valetudinarium). Maar
zelfs bij een goed onderzocht legerkamp als Valkenburg zijn de posities van deze gebouwen erg moeilijk te
achterhalen. Uitgaande van het fort Valkenburg I mag hypothetisch worden gesteld dat een aantal van
deze bouwwerken langs de via praetoria en in de praetentura heeft gelegen, maar zeker is dat voor
Bodegraven natuurlijk niet. De rest van het legerkamp zal zijn opgevuld met manschapsbarakken. Als de
gereconstrueerde lengte van de barak uit de werkputten van 1996 klopt, gaat het daarbij om 6 of 7
aaneengeschakelde contubernia met op de kopse kant een grotere behuizing voor de officieren van het
peloton. Wanneer in elk contubernium ca. 6 – 8 man huisde, en er zo’n 480 in het fort waren ondergebracht,
komt men al rekenend op een aantal van 9 - 10 barakken uit. Daarmee heeft echter de speculatie voor wat
betreft de binnenbebouwing van het kamp wel een hoge vlucht genomen (!).
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Fig. 7.4 Inzoom op de houtbouw-baraksporen van Bodegraven met als onderligger de gereconstrueerde belijning van de
manschapsbarakken nabij de veronderstelde westelijke poort.
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Fig. 7.5 Voorstel tot reconstructie van de binnenbebouwing van het fort “Bodegraven 2” inclusief Latijnse benamingen

Hypothese en de toekomst
Het neemt niet weg dat op basis van deze hypothese, een model kan worden gepresenteerd voor wat
betreft de Romeinse fortresten in Bodegraven. Bij toekomstige opgravingen ter plekke van het
veronderstelde kamp kan nu met een gerichte visie en vraagstelling archeologisch onderzoek worden
uitgevoerd. In plaats van dat ‘gewoon’ gegraven wordt om te kijken wat er zich in de grond aan
archeologische resten bevindt, is er voor het eerst sprake van een potentiële plattegrond van het
Bodegraafse fort. Daarmee is niet gezegd dat dit dé plattegrond van het kamp is en dat die ook overal zo
goed in de grond bewaard is gebleven.
Er zijn bovendien meer fasen van een legerkamp op enigerlei wijze aanwezig in het Bodegraafse
archeologische bodemarchief. De vondst van vele tentharingen tussen de verspoelde houtresten zou
kunnen duiden bijvoorbeeld op een (tijdelijk?) tentenkamp (Bodegraven 1), en de palenclusters in rijen
zouden de onderheiingen van muurwerk (Bodegraven 3) kunnen zijn geweest. Daarmee zijn feitelijk drie
bouw- of bewoningsfasen te onderscheiden. Maar alleen van de houtbouwfase met barakken, wal en poort
(Bodegraven 2) zijn duidelijke resten overgeleverd. De brug of dam van Beunder valt redelijk goed in de
buurt van de gereconstrueerde zuidelijke omwalling. Het zou wat dat aangaat niet verbazen wanneer die
palen niet met een brug of dam, maar eigenlijk met de wal of een toren ín de omwalling van doen hebben
gehad.
94

Fig. 7.6 In roze de contour van de palenrijtjes die de onderheiingen van oorspronkelijk muurwerk kunnen zijn geweest,
mogelijk behorend tot een Romeinse steenbouwvesting (Bodegraven 3). Echter bij de reconstructie op een kaart zoals hier
weergegeven zijn legio onzekerheden, onder meer de vorm en omvang van het veronderstelde kamp.

Voor wat betreft de kwaliteit en herkenbaarheid van de grondsporen moet echter wel rekening worden
gehouden met het feit dat mogelijk veel is afgekleid in de loop der jaren ten behoeve van de
baksteenindustrie bijvoorbeeld. Daarnaast kan de erosieve werking vanuit de Rijn en later ook door de
Bodegrave funest zijn geweest voor (sommige) Romeinse grondsporen. Die bevinden zich overigens
telkens op een minimale herkenbare diepte van zo’n 80 cm onder maaiveld, en daarin schuilt het gevaar
dat ooit daarboven gelegen bodemlagen zijn verstoord door post-Romeinse activiteiten in Bodegraven.
Echte zekerheid over dit soort problematiek kan alleen maar worden verkregen bij de aanpak van een
omvangrijk opgravingsareaal.
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Wat we nog niet weten van Bodegraven…..
Veel is in het voorgaande beschreven over de geschiedenis van de militaire gemeenschap in Romeins
Bodegraven. Hoewel we hopelijk nu al een levendig beeld hebben geschetst van Romeins Bodegraven, is
ook nog heel veel niet bekend. De belangrijkste zaken die tot nog toe ontbreken, zijn naast de precieze
lay-out en positie van het fort ontegenzeggelijk ook de begraafplaatsen en de plaats, omvang en inrichting
van de vicus. Om met de begraafplaatsen te beginnen; noch de militaire grafvelden, noch de laatste
rustplaats van de burgers in de vicus zijn ons bekend. Dat is jammer want de informatie hierover zou ons
veel kunnen vertellen over wie de mensen werkelijk waren en welke mensen er in Bodegraven leefden.
Waren ze rijk of juist armlastig? Begroef men (ex-)militairen en burgers bij elkaar? En hoe zit het met de
vrouwen en kinderen van deze gemeenschap? Ook vragen of er slaven werden gehouden, waar men
oorspronkelijk vandaan kwam en hoe oud de mensen waren toen zij stierven en door wie ze zijn begraven,
kunnen allemaal meer licht werpen op het leven in deze gemeenschap.
Natuurlijk kan in algemene zin wel iets gezegd worden over het dodenbestel in een gemiddelde
militair-burgerlijke gemeenschap langs de grens van het Romeinse Rijk. Maar specifiek voor Bodegraven
kunnen daarover nu geen antwoorden worden verkregen. Wellicht zullen in de toekomst bij nieuw
onderzoek in de binnenstad delen van grafvelden naar boven komen. Verwacht mag worden dat het in
geval van graven vooral om crematies zal gaan, omdat dat de gebruikelijke begraafwijze is in de Romeinse
tijd. Die zullen zich openbaren langs de uitvalswegen, buiten de begrenzingen van het legerkamp en de
vicus.
Waar die wegen hebben gelopen, menen we gedeeltelijk te weten. Nabij het terrein van Albert
Heijn is het een en ander waargenomen, maar men moet zich realiseren dat de positie ervan vooral ook
bepaald is door de aanname van de dam – en daarmee de weg - van Beunder. Ook over de begrenzingen
en de inrichting van de vicus zijn we nog slecht geïnformeerd. In theorie mag men aannemen dat de zones
ten zuiden, oosten en westen van het veronderstelde castellum als burgerlijke nederzetting kunnen zijn
ingericht. De praktijk kan echter weerbarstiger zijn.
Het beeld van die vicus is sowieso niet erg scherp. Er zijn wederom enkele waarnemingen over
mogelijke stenen fundamenten en lemen vloeren van gebouwen, maar tot nog toe zijn geen duidelijke
plattegronden van gebouwen opgetekend. Wat ook ontbreekt zijn bijvoorbeeld één of meer tempels, een
herberg, de locatie van het badhuis en eventuele andere openbare gebouwen die men mag verwachten in
een kampdorp. Ook de exacte omvang en de lay-out van het kampdorp is (nog) onbekend. Er zijn te
weinig onderzoeken geweest die het beeld kunnen aanvullen. Beunder vermeldde destijds een uitgebreid
gebied ten zuiden van de spoorlijn met Romeinse sporen van een brandlaag, een waterput en diverse
vondsten, maar er zijn geen opgravingen uitgevoerd die een en ander afdoende kunnen bevestigen. Aan de
oostzijde is de Prins Hendrikstraat klaarblijkelijk voorlopig de begrenzing, terwijl aan de westzijde van het
centrum tot op ongeveer 150 m van de Oud-Bodegraafseweg geen Romeinse resten meer zijn
aangetroffen.
Een laatste aspect waar nog onvoldoende greep op is verkregen, handelt om de militaire eenheden die in
Bodegraven waren gestationeerd. Een stempel dat is aangetroffen kan gelezen worden als COH XV[…]
van het Vijftiende Cohors van vrijwillige Romeinse burgers. Het is echter onzeker of deze troepenmacht
ook in Bodegraven gelegerd was en wellicht is het meer waarschijnlijk dat deze eenheid de
dakpanproductie van een flink aantal forten langs de West-Nederlandse limes in een bepaalde periode
regelde en organiseerde. Een andere cohors die destijds door professor Bogaers uit Nijmegen aannemelijk
is gemaakt, maar waar later weer discussie over is ontstaan, betreft de Cohors II Asturum. Deze afdeling
hulptroepen was oorspronkelijk gelicht in het noordwesten van Spanje, de provincie Hispania Citerior
Tarraconenesis. De eenheid is op twee waarschijnlijke identieke stempels aangetroffen op zowel een tegula als
een imbrex. Vermoedelijk lag de cohors tussen 70 en ca. 100 na Chr. in Bodegraven, maar omdat de
interpretatie van de baksteenstempels ongewis is, weten we dit helaas niet zeker.
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De bezetting uit de pre-Flavische periode is nog onbekend, evenals de periode erna. Dit is geen
unicum want in vrijwel geen enkel (West-)Nederlands fort kent men de bezetting uit die Vroeg-Romeinse
periode. Hetzelfde geldt voor de stationering van de garnizoenen gedurende de Laat-Romeinse tijd. De
forten in West-Nederland lijken dan verlaten maar incidentele vondsten uit de late 3de en vooral de 4de
eeuw duiden toch op enige militaire activiteit in de kampementen. Dit wordt onderschreven door antieke
schriftelijke bronnen die in algemene bewoordingen bemoeienis van ettelijke keizers met onze regio en
herstelwerkzaamheden noemen van ons deel van de limes.

Fig. 7.7 Positie van de veronderstelde weg (?) en een aantal gebouwen (?) naar aanleiding van waarnemingen in het westelijke
deel van het centrum van Bodegraven nabij de locatie Albert Heijn.
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8. BETEKENIS VAN BODEGRAVEN BINNEN ROMEINS NEDERLAND
Binnen archeologisch Romeins Nederland neemt de legerplaats van Romeins Bodegraven een bescheiden
plaats in. De sporen van het poortgebouw waren weliswaar prachtig overgeleverd, maar de overige data is
summier, incompleet, verspoeld en opgeruimd of geërodeerd door latere bodembewerking van mens en
natuur. De interpretatie van de houtbouwresten is daardoor lastig met zekerheid te maken, maar op basis
van de algemene fortenbouw van castella in het West-Nederlandse rivieren- en kustgebied kan voldoende
houvast worden verkregen om een aantal deugdelijke hypothesen op te stellen. De gedachte is dat er in
Bodegraven vanaf de pre-Flavische periode een legerkamp heeft bestaan met een omvang die vergelijkbaar
is met de forten van Woerden, Zwammerdam of Alphen aan den Rijn.
Ondanks het bescheiden aantal archeologische resten uit Bodegraven mag de betekenis van de
Romeinse vindplaats niet onderschat worden. Vooral de overlevering van spectaculair houtwerk van
houtbouwresten, zowel constructief in situ zoals het poortgebouw, tot in verspoelde contexten, is een
kenmerkend voorbeeld van de conservering van Nederlandse ‘wetland’-archeologie. Daarnaast is allerlei
gebruiksmateriaal van ondermeer hout behoorlijk goed bewaard gebleven. Tentharingen maar ook
vermoedelijke scheepsonderdelen zijn hiervan de meest opzienbarende representanten. Bodegraven is
binnen de limes-wetland-archeologie wat dat betreft een tekenend maar ook kwetsbaar voorbeeld van de
aanwezigheid van bijzonder bewaard gebleven organische archeologische resten; iets waar we zuinig op
moeten zijn.

Fig. 8.1 Voorbeelden van een onregelmatig palenrooster van een van de stenen poorten in het castellum van Valkenburg ZH.
De thans bekende data van poort, barakken en mogelijk onderheiing van muurwerk zijn de meest in het
oog springende zaken. De interpretatie ervan wijkt wezenlijk af van die van de opgravers. Zij zien de
barakken als vlonders of plankieren richting een beschoeide waterloop waarlangs diverse loodsen hebben
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gestaan. Het ontbreken van stenen bouwmateriaal, de positie van de Oude Bodegrave en niet strokende
natuurwetenschappelijke dateringen zijn ook enkele van hun argumenten.
Onder meer de lay-out, de omvang van het poortgebouw in relatie tot het geheel, de
standaardinrichting van een legerkamp en projectie op de Bodegraafse situatie, én de archeologische en
landschappelijke discrepanties hebben ons doen besluiten tot een andere interpretatie. Men moet
bovendien niet vergeten dat door erosie betrekkelijk veel is verdwenen in Bodegraven. Dat wat is
overgeleverd, is bovendien vaak in een context ex situ aangetroffen; dat wil zeggen niet meer aanwezig op
de oorspronkelijke plaats in de bodem, zoals de vele verspoelde houtresten duidelijke aantonen.
Waarschijnlijk is post-Romeinse rivieractiviteit hier vooral debet aan.
De plek van het legerkamp in het toenmalige landschap hoeft niet te verbazen. Zoals elders langs de
boven- en benedenloop van de Rijn kozen de Romeinen dikwijls de kruisingen van waterlopen – naar
voor- en achterland – als meest favoriete vestigingsplaats. Infrastructuur, strategisch overzicht en
verplaatsbaarheid over land en water vormden de voornaamste doorslaggevende locatiefactoren.
Voorbeelden ervan in het West-Nederlandse Rijngebied zijn aanwezig in Leiden met de Vlie, Alphen met
de Aar, Zwammerdam met de Meije, en Vleuten met de Heldammer stroom. Verder stroomopwaarts zijn
kampementen aangetroffen in Utrecht bij de splitsing met de Vecht, maar ook Xanten op het knooppunt
van Rijn en Lippe is kenmerkend als strategisch goed uitgekozen plek in het landschap.
Ook Bodegraven lag op een dergelijk “waterkruispunt” van een veenstroom en de Rijn. Hoewel
de exacte positie tussen Rijn en die veenstroom in de Romeinse tijd nog onbekend is gebleven, mag
worden aangenomen dat deze bepalend is geweest voor de bouw van het fort, ondanks dat de zompige,
venige ondergrond de Romeinse bewoners veel overlast zal hebben gegeven.
De discussie over de activiteit en de loop van de veenstroom ‘Oude Bodegrave’ in de Romeinse
tijd kan eenvoudigweg worden beslecht door de analyse van de aangetroffen gebouwsporen: door een
legerkamp loopt geen rivier en dus kan de Oude Bodegrave op die plek niet in gebruik zijn geweest in de
Romeinse periode. Het kan betekenen dat of het castellum ergens anders heeft gelegen, of de waterloop.
Voorlopig kiezen wij ervoor dat de waterloop destijds op een andere plek heeft bestaan; dat wil zeggen
dus niet op dezelfde positie als de latere Oude Bodegrave liep. Toekomstig onderzoek kan hier meer
duidelijkheid verschaffen.

Fig. 8.2 Schematische tekening van Bodegraven volgens Beunder (1986) voorafgaand aan de opgravingen van het
poortgebouw en de barakken, waarbij het castellum of wachtpost (1) door hem aan de westzijde van de waterloop werd
gepositioneerd. Tevens plaatste hij een wegtracé (2) en beschoeiingen (3) in zijn overzicht.
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Fig. 8.3 Schematische weergave van het veronderstelde houtbouwfort in de oksel van Rijn en de veenstroom Bodegrave binnen
de begrenzingen van de bekende stroomruggen.
De rol en betekenis van de AWN-vrijetijdsarcheologen komt in Bodegraven behoorlijk uit de verf. Op
geen andere limes-vindplaats langs de West-Nederlandse Rijn heeft de AWN een zodanige vinger-in-depap gehad als in Romeins Bodegraven. De voor- en nadelen ervan zijn in dit boekwerk aan de orde
gekomen en beschreven. Kort samengevat kan gerust gesteld worden dat zonder de AWN de Romeinse,
Bodegraafse geschiedenis nauwelijks was opgetekend; zeker als het gaat om archeologisch onderzoek uit
de vorige eeuw.
Echter, niet altijd is met de juiste dosis ervaring, kennis en kunde aan het archeologische werk
begonnen en gewerkt, en zijn gegevens niet altijd gedocumenteerd zoals in de professionele
archeologische wereld gebruikelijk is. Dat neemt niet weg dat de professionele archeologen steken hebben
laten vallen. Vooral de geringe aandacht voor Bodegraven van de professionals is onthutsend en maar
moeilijk te begrijpen, evenals het gevolg ervan; namelijk dat data over veel verschillende instanties
versnipperd is geraakt en een enigszins toegankelijk overzicht en interpretatie van de gegevens tot nog toe
grotendeels ontbrak. Hopelijk volstaat deze publicatie for the time being in die behoefte.
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9. AANBEVELINGEN
De opgravingen die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd in Bodegraven hebben niet alleen een groot
aantal archeologische gegevens opgeleverd, maar ook een serie vragen en onduidelijkheden naar voren
gebracht. Om een en ander in de toekomst bij nieuw archeologisch onderzoek op te lossen, volgen hier
enkele aanbevelingen die behulpzaam kunnen zijn om antwoorden te krijgen op onopgeloste kwesties.
Ten eerste verdient het de aanbeveling om de Oude Bodegrave aan een nader onderzoek te onderwerpen.
De exacte datering en loop van deze veenstroom is immers nog grotendeels onbepaald, hoewel we een
aantal klare suggesties hebben gegeven. Een aantal acties kan worden ondernomen. De destijds
aangetroffen palen bij de locatie AWN 2002 aan de Oud-Bodegraafseweg zouden opnieuw opgezocht
kunnen worden, evenals die van de locatie van de dam van Beunder. Het doel mag duidelijk zijn:
vaststellen van de functie van de palen in relatie tot de Oude Bodegrave en de datering van het hout
bepalen.
Een ander aspect dat met de Oude Bodegrave van doen heeft, valt te onderzoeken door in de schone
zandpakketten een of meer zogenaamde OSL-dateringen te nemen. OSL staat voor optisch gestimuleerde
luminescentiedatering. Bij een dergelijk dateringsmonster wordt het lichtsignaal gemeten dat door
sommige mineralen - zoals kwarts - wordt uitgezonden wanneer ze worden verwarmd of beschenen met
lichtstralen. Deze luminescentie kan worden gemeten en gebruikt voor het dateren van bijvoorbeeld
sedimenten of ongestoorde bodemlagen. Door de datering van dergelijk grondmonster kan de doorbraak,
opvulling en sedimentatie van de Oude Bodegrave ter plekke natuurwetenschappelijk worden bepaald. Zo
kan meer worden begrepen van de activiteit van de veenstroom en de ontstaans- en
doorbraakgeschiedenis.
Een laatste hier geopperde mogelijkheid die meer helderheid kan verschaffen over de geschiedenis van
de Oude Bodegrave is door boringen te zetten. Daarbij kan een raai boringen geplaatst worden haaks op
de Oud-Bodegraafseweg om de veronderstelde waterloop aan de westkant van het castellum tot aan de
rand van de stroomrug te bepalen. Nog betekenisvoller zou het zijn wanneer een lang, doorlopend profiel
gezet kan worden aan weerszijden van, en haaks op de veronderstelde loop van de Oude Bodegrave;
d.w.z. dwars op de Oud-Bodegraafseweg vanaf de begraafplaats aan de westkant tot aan de Willemstraat in
het oostelijke deel van het centrum. Eén lange doorgaande sleuf dus, maar dan wel tot op voldoende
diepte om de opeenvolgende lagen van de bodemopbouw (stratigrafie) afdoende te kunnen interpreteren.
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Fig. 9.1 Overzicht van waarnemingen (groen) en begeleidingen(rood) binnen het centrum van Bodegraven.
De tweede aanbeveling betreft de aanpak van toekomstige opgravingen in het centrum van Bodegraven.
Dat geldt voor zowel niet onderzocht als soms ook reeds onderzocht gebied. Op meerdere terreinen in
het centrum hebben immers al waarnemingen of begeleidingen plaatsgehad. Echter, dikwijls zijn deze
bodemverstorende werkzaamheden tot geringe diepte uitgevoerd en niet tot op het volledig Romeinse
niveau. Anders gezegd, op die plaatsen zullen op ca. 80-100 cm beneden maaiveld nog Romeinse sporen
aanwezig kunnen zijn, voor zover die niet verstoord zijn door latere bodembewerking. Het betekent dat
de gemeente voorzichtig moet zijn met het vrijgeven van een gebied waar een waarneming of begeleiding
heeft plaatsgevonden, omdat dit geen garantie is dat alle archeologie ter plekke ook bekeken of
gedocumenteerd is destijds.
Verder is het in hoge mate wenselijk om grote oppervlaktes open te leggen wanneer mogelijk.
Daarmee wordt een (te) beperkt zicht op de archeologische resten voorkomen. Juist bij de waarnemingen
en begeleidingen van geringe omvang is het vaak net iets te diep, te nat of te onoverzichtelijk om de
archeologische resten goed te kunnen interpreteren. Daarom wordt gepleit voor een grotere aanpak om
overzicht te krijgen. Zeer bepalend is bij dat gravende onderzoek te investeren in het (tijdelijk) verlagen
van het grondwaterpeil om de sporen en structuren te kunnen herkennen en goed te kunnen
documenteren. Logischerwijs moeten profielen diep genoeg kunnen worden uitgegraven en dient men te
werken in meerdere opgravingsvlakken aan de hand van de juiste vraagstellingen. Dat daarbij problemen
zouden kunnen ontstaan met de natte veenondergrond kan worden opgelost door onder bronbemaling of
in een damwandenconstructie op te graven, zodat optimale archeologische documentatie kan plaatsvinden.
Deze aanpak bevordert op alle gebied het overzicht van Romeins Bodegraven waarbij de thans
geopperde hypothesen met betrekking tot de omvang en locatie van het castellum geverifieerd kunnen
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worden. Het uitzetten van een aantal haalbare werkhypothesen is dus een absolute ‘must’ voor de correcte,
adequate en zinvolle uitvoering van archeologisch onderzoek ter plaatse. Wanneer er geen goede
verwachting inclusief vraagstellingen is of kan worden gesteld, moet het onderzoek worden opgeschort
totdat duidelijke onderzoeksvragen worden geponeerd. Eerder aangetroffen opgravingsgegevens dienen
tevens richtinggevend te zijn bij het onderzoek. Men weet natuurlijk niet van tevoren wat precies gaat
worden opgegraven, maar er mogen wel aan de hand van een gespecificeerd verwachtingsmodel
veronderstellingen worden uitgesproken en direct worden ingespeeld op de actualiteit van het onderzoek.

Fig. 9.2 Voorstel tot uitbreiding (rood) van het archeologische monument (geel).
De laatste aanbeveling gaat over de omvang van het archeologisch monument en de bescherming van het
gebied. Het centrum van Bodegraven staat immers op de archeologische monumentenkaart, de AMK. Het
is weliswaar geen wettelijk beschermd monument, maar het behelst wel een terrein van zeer hoge
archeologische waarde. De begrenzing van het AMK-terrein omvat op dit moment niet de volledige,
veronderstelde omvang van het castellum. Ook al zijn de begrenzingen van het monument al eens eerder
aangepast, met de huidige stand van kennis zou vooral aan de westzijde een strook erbij kunnen worden
getrokken. Die strook omvat ruwweg het gebied rond de Albert Heijn omdat daar in het verleden veel
vondsten zijn gedaan, maar nog steeds niet precies duidelijk is wat er nu aan sporen (en vondsten in situ)
op die locatie aanwezig is. Met de uitbreiding van de AMK-terreinbegrenzingen zou zo ook de
zuidwestelijke zijde van het legerkamp inclusief potentiële omgrachtingen afdoende kunnen worden veilig
gesteld voor eventueel toekomstig bodemonderzoek.
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