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Persoonlijk verslag van de bijeenkomst van Rijnlandse Geschiedenis 
met archeoloog Wouter Vos op 7 april in Valkenburg (ZH) 

Door Alfred Bakker (Stichting Oud-Leimuiden-Rijnsaterwoude) 

 

De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland organiseerde op 7 april 2022 een lezing 
in het dorpshuis van Valkenburg. De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude, sinds 2020 
deelnemer aan (kortweg) Rijnland Geschiedenis, was ook uitgenodigd. De secretaris van 
SOLR en de eindredacteur van Tijdinghen waren aanwezig, deze laatste verzorgde dit verslag. 

20:00 Opening en huishoudelijke zaken 

Voorzitter Wim Blijie leidde in, en sloot af. Hij begon te memoreren dat de laatste fysieke 
bijeenkomst in november 2019 was geweest. Daarna volgden nog een live stream en een 
podcast. 

Nu de laatste twee historische verenigingen Liemeer en Nieuwkoop zich hebben aangesloten 
is ‘Rijnland’ compleet. Alleen enkele musea, zoals Boerhaave, ontbreken nog. Terugblikkend 
noemde Wim enkele persoonlijke mutaties:  Arjan van ’t Riet heeft een stapje terug gedaan 
en Meta Henneke stopte met redactioneel werk. 

De redactie “heeft zich echter niet verstopt” (https://youtu.be/2Mh5g6b7F4g). 

Volgens Gerard de Bruin (penningmeester) waren de financiën zeer positief. “We zoeken 
gegadigden voor een in te stellen kascommissie.” Rijnland Geschiedenis voldoet aan alle 
wettelijke eisen. 

Onno Koerten (webmaster) verzorgde een PowerPoint presentatie over veranderingen op de 
website. De lettergrootte op smartphones bleek te klein. Is aangepast wat betreft de 
agenda. Artikelen (pdf) blijven het best leesbaar op de computer (https://youtu.be/1v0ia-
FjoME).  

Edward Sodderland lichtte zijn vondst toe van maandelijkse vergaderingen, die in 27 dorpen 
plaats gevonden zouden hebben in 1795: Hij vroeg de zaal: 1. Wat is er per dorp/ambacht 
aan onderzoek gedaan? 2. Archieven per dorp/ambacht beschikbaar? Welke historische 
verenigingen hebben interesse? Is een Rijnland Geschiedenis-breed onderzoek over de 
periode 1795-1813 haalbaar? (https://youtu.be/g0ckvSC2GOA) 

20:20 De lezing: Wouter Vos over Valkenburg  
https://youtu.be/VZ0yunHaKkc 

De vondst van het gigantische legerkamp in Valkenburg vormde de  hoofdmoot van de 
avond. “Wie dacht (alleen) een gedetailleerd verhaal over de opgraving van het legerkamp 
voorgeschoteld te krijgen, kwam gelukkig bedrogen uit. Wouter Vos nam ons mee tot in 

https://youtu.be/2Mh5g6b7F4g
https://youtu.be/1v0ia-FjoME
https://youtu.be/1v0ia-FjoME
https://youtu.be/g0ckvSC2GOA
https://youtu.be/VZ0yunHaKkc
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Rome, Kroatië, Richborough en Boulogne. Legerkampen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland 
en Groot Brittannië passeerden de revue. 

Vos memoreerde dat ‘Valkenburg’ uitgebreid in de media is geweest. Hij heeft zijn eigen 
bedrijf Vos Archeo en doceert  ook bij Saxion in Deventer, de enige praktijkgerichte 
archeologische HBO-opleiding in Nederland. 

Het bestaan van een Castellum 100 x 120m was al bekend. Tijdens de laatste opgravingen op 
het voormalige Marinevliegkamp troffen ADC, Archol en Vos Archeo het slecht met het natte 
seizoen. Maar de resultaten waren opzienbarend. Het aangetroffen legerkamp is uniek in 
Nederland. De afmetingen 440 x 440m (19, hectare) zijn een veelvoud van die van het 
Castellum. 

Legenda:  

1. Castellum-dorp 
2. Veldzicht 
3. Marktveld/Weerdkampen 
4. De Woerd 
5. Marinevliegkamp [en contouren 
legerkamp] 

 

 

 

 

 

 

Vos gaf als marsroute voor zijn presentatie:  

1. korte introductie 
2. voorlopige resultaten 
3. duiding 

pauze 
4. vragen 

1. Introductie 

De afstand Valkenburg-Rome is 1.400 à 1.500 km. De Rijnmond lag dus in de periferie en was 
barbaars. Er zullen weinig 'echte’ Romeinen in Valkenburg zijn geweest. 

Vos laat een kaart zien van de Limes tussen Keulen en Brittenburg, weergegeven op de 
befaamde Peutingerkaart. 

Voor zijn verhaal zijn de toponiemen van belang, van noordwest naar zuidoost langs de Rijn: 
Castellum, Veldzicht, Weerdkampen, Marktveld, Hoge Woerd. Ten zuidwesten van dit 
complex lag het Marinevliegveld.  

Figuur: Archeologische opgravingen 
Bron: Archeologische Kroniek Z-H 2021, p. 25 



Alfred Bakker  - Persoonlijk verslag Valkenburg 7 april  Pagina 3 van 6 

Daar heeft in 2010-2011 Archol proefsleuven gegraven, waarbij spitsgrachten en houtwerk 
zijn gevonden. Dit moest van een legerkamp zijn. 

2. Voorlopige resultaten 

Het hout kon gedateerd worden op het jaar 39 +/- 6 jaar (de bast ontbrak), dus uit de 
periode van keizer Caligula, die van 37-41 regeerde. Antieke schrijvers verhalen over het 
verzamelen van schelpen aan de oever van "de Oceaan" op last van Caligula. 
Er zijn munten gevonden uit de tijd van Caligula en erna (overgestempelde Caligula-munten). 
Op de duigen van wijnvaten konden stempels ontcijferd worden.  
Een en ander leidt tot de hypothese van tijdelijke kamp(en) ter plaatse van het voormalige 
Marinevliegveld. 

Na opgravingen op basis van een puttenplan kon een vier meter en twee meter diepe 
spitsgracht gekarteerd worden. Ook werden balken van een torenfundering met daar 
bovenop zoden aangetroffen, precies zoals ook professor Van Giffen tijdens en na WO II 
aantrof en beschreef. In totaal konden 350 meter gracht, twee torens en een poort 
aangetoond worden. Maar waar waren de tegenhangers? Een standaardkamp had 
bijvoorbeeld vier poorten.  

Vermoed werd dat het eerder aangetroffen knuppelpad op het Marktveld wel eens de 
tegenover liggende wal van het kamp zou kunnen zijn.  Eerder was ook een horrea 
(graanopslag) aangetroffen. Die zou nu passen binnen de contouren van het grotere 
legerkamp. Bij de eerste opgraving zijn nu ook torens in de oostwal herkenbaar 

Bij de opgravingen Marktveld zijn lijnstructuren gevonden, die nu ook in het plaatje passen. 
Is de poort echt een poort? Vergelijkingsmateriaal in Nederland ontbreekt. Bij Nijmegen zijn 
de houten resten vergaan in de zandgrond. Er is wel een parallel met Halter am See (Lippe).  

3. Duiding 

Vos laat een plattegrond zien van het (standaard) kamp Neuss (bij Keulen). Centraal lagen de 
principia (stafgebouw), met daarachter het praetorium (commandantswoning). In Groot 
Brittannie is een legerkamp bij Inchtuthill bekend met afmetingen 440 x 465 m, vergelijkbaar 
met Valkenburg: 440 x 440 (19,3 ha). Geschat wordt dat er 5 à 6.000 man konden 
bivakkeren. Een deel van het gebied kon niet opgegraven worden. Er liggen nog leidingen, 
drains e.d. 

De Romeinse naam van Valkenburg was Praetorium Agrippinae. De nederzetting was van het 
type Carnuntum. Aggrippina waren twee vrouwen uit de omgeving van Caligula. Op de 
plattegrond van het Valkenburgse legerkamp is ook het intervallum herkenbaar, de weg of 
ruimte tussen de barakken en de wal. Ergens moet een ziekenhuis zijn geweest. Dit vraagt 
nog enig puzzelwerk. Het praetorium is evenmin herkenbaar in het Valkenburgse legerkamp. 
Was het nog niet af? 

Voor de beantwoording van de vragen wie, wat, waar, wanneer en waarom keert Vos terug 
naar de Limes-kaart. Die moet afgepeld worden naar periodes. In het begin was er de 
offensieve fase – 19 tot + 9 (Romeinse nederlaag van Varus bij Kalkriese). Langs de Lippe zijn 
veel kampen gevonden. 
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Vos vindt het een fascinerende periode, mede door de Netflix-serie Barbarians, die over de 
Varus-slag bij Kalkriese gaat. Na de Varus-slag kwam een offensief in de jaren 14-16. Hierbij 
haalde Germanicus (de vader van Caligula) de door Varus verloren legioenstanaards 
(Adelaars) terug uit Germaans gebied. 

Wat er tussen 16 en 41 gebeurde is onduidelijk. We weten alleen dat in het jaar 28 de 
Friezen in opstand kwamen. Voor de constructies in Valkenburg is hout gekapt tussen de 
herfst van 39 en de winter van 40. De Romeinse auteurs Tacitus en Suetonius schrijven later 
en 'plagiëren' dus. Bovendien ontbreekt de periode 37-47 bij hen. 

Vos [en anderen] moet dus noodgedwongen 'constructing history' bedrijven. Hij beseft dat 
hij zich op glad ijs begeeft. 

Vast staan de volgende acties (tijdlijn): 

39 [?] Caligula formeert in Mainz twee nieuwe legioenen [na het weghalen van 
legioen   XIV] 

39 Caligula is in Lyon 
40  Caligula laat schelpen verzamelen langs Oceanus (Suetonius, Cassius Dio).  
 Gebeurde dit bij Boulogne of Katwijk? 
40-41-42  volgorde van Romeinse bouwwerken langs de Rijn richting monding 
43   verovering Brittannië onder Claudius, triomfboog opgericht in Richborough, 

de landingsplaats op de oostkust van Kent. ( 
(Een wilde hypothese van Vos is, dat een dergelijke triomfboog ook in 
Valkenburg is opgericht. Britse archeologen vinden het een interessant idee) 

Op wiki.org  (https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_conquest_of_Britain) wordt een kaart  
getoond met troepenbewegingen uit het jaar 43 vanuit Boulogne naar Richborough, waarbij 
legioenen uit Mainz (XIV), Straatsburg (II) en Kroatië (IX) zijn ingeschakeld. Er lijkt een 
masterplan voor de verovering van Brittannië achter te zitten. 

Caligula overlijdt in januari 41. Claudius geeft twee jaar later Caligula de credits voor de 
verovering van Brittannie. De voorbereiding kostte jaren. 
Valkenburg was een logistieke hub voor de aanvoer [hout] over de Rijn en graan (onkruiden) 
over Maas, bedoeld voor de invasiemacht in Boulogne. Nodig waren naar schatting duizend 
schepen en hout. Het hout gevonden in Valkenburg bevatte veer- en deuvelverbindingen. 
Dit wijst op de resten van galeien in de haven van Valkenburg. 

Het Romeinse fort Matilo (ten oosten van Leiden) is pas in het jaar 70 gebouwd, het tracé 
van de Corbulo-gracht bij Matilo is dus van latere datum. Vos noemt een onderzoek van het 
bureau IDDS. Het heeft een stroomgeul onderzocht, waarin de eerste fase van het Corbulo-
kanaal herkenbaar is volgens Vos. Hij veronderstelt dat het kanaal begon bij het legerkamp 
Valkenburg [gaat in zuidoostelijke richting en dan met een scherpe hoek naar het 
zuidwesten (Forum Hadrianum)]. Pas later is bij Matilo de short cut tussen de Rijn en het 
kanaal naar Forum Hadrianum gegraven. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_conquest_of_Britain
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Over de einddatering van het legerkamp weet Vos te melden dat de palen zijn verwijderd, 
behalve bij poeren. Het hout is dus meegenomen naar Brittannië om daar kampen te 
bouwen. Het is vooralsnog een hypothese, maar zeer aannemelijk. Er is geen brandlaag uit 
de jaren 69/70 aangetroffen, zoals elders (Bataafse opstand).  Praetorium Agrippinae is het 
grootste object op de Peutinger-kaart 

Wat de aandachtige toehoorders al vermoedden, verwoordt Vos zelf: “De Romeinse 
geschiedenis van Valkenburg (en wijde) omgeving moet na de vondst van dit legerkamp 
herschreven worden.” 

4. Vragen 

V: is er nog iets te vinden in depots?  

A: Vos verwijst naar dia met vervolgonderzoek: “NWO-aanvraag, uitslag eind mei” 
herinterpreteren van de opgravingen op de Woerd uit 1972 , dus uit de kast halen, 
“archeologisch onderzoek” doen in de depots.  Kost tijd en geld. 

'Citizen science' zou uitkomst kunnen bieden, maar dan wel aangestuurd door de 
archeologen. 

V is er bewijs dat er mensen zijn geweest in het kamp? 

A Nauwelijks, alleen bouwkundige resten. Er zijn bijvoorbeeld te weinig latrines. Mijn 
hoop is gevestigd op een vuilnisbelt, die je bij zo’n kamp zou verwachten (zie kamp in 
Zwitserland), Misschien dachten de Romeinen in tweede instantie: we doen het toch via 
Boulogne. Er is wel een militair pantser gevonden in de voorvaart; een latere dump? Maar 
wel identiek aan eentje uit Velzen. 

V Schelpen gebruikt voor wegverharding? Gebeurt nog steeds. 

A Vos: zou kunnen. Als trofee naar Rome? 

V  [Ruurd Kok] duiding van spitsgracht binnen grote kamp? 

A Er is later een oefenkamp gemaakt (Ermelo: marskamp). Diverse oefenkampen zijn 
bekend, o.a. bij Xanten; het totaal beloopt wel 200 kampen! 

V Functie van de Corbulogracht? 

A (zelf dacht ik aan een parellel met de route 'binnen dune' vanaf de 13de eeuw  [AB]) 

V Visie op Brittenburg? 

A Lijkt mij een deel van een fort. Wat betreft de interpretatie: oppassen met de 
oriëntatie. Op oude kaarten was het noorden niet altijd boven. 

V Wat is de betekenis van het kamp bij de Weerd? 

A Collega’s van ADC en Archeol denken dat het een “waterfort’ was à la  Velsen; de 
grachten lopen namelijk mee met de loop van de Rijn. 
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V wat is de relatie tussen Romeinen en landinrichting? 

A De Romeinse aanwezigheid had inderdaad invloed op de inrichting van het landschap. 
Er trad specialisatie op in graan en vee(voeder). In het graanschip te Woerden zijn resten van 
onkruid gevonden die wijzen op herkomst uit het achterland. De invloed was overigens later. 
In 41 was nog sprake van de offensieve fase, dus voorraden werden meegenomen. 

V triomfboog? 

Jasper de Bruin: triomfbogen in Richborough, Boulogne en [Wouter Vos] Valkenburg; doe ’s 
gek.  
3 divisies, 3 startplekken, dus waarom niet ook een triomfboog in Valkenburg. Erg 
hypothetisch, maar de wilde hypothese slaat aan in het vakgebied.  

 

 

Ter afsluiting: bedankt Wim Blijie Wouter Vos. Er zijn bloemen voor Meta Henneke 
(bestuurslid had redactie in portefeuille) en Jaap Dubbeldam die de bijeenkomst vanuit 
Valkenburg heeft mogelijk gemaakt.  

 

 


