
Albert Delahaye en Romeins Nederland. 

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen en artikelen in SEMafoor blijkt het wenselijk en zelfs 
noodzakelijk om de opvattingen van Albert Delahaye betreffende Romeins Nederland nog eens 
zorgvuldig op een rijtje te zetten1. Dit vooral om enkele misverstanden te corrigeren en voor de toekomst 
te voorkomen. Is de twijfel die Albert Delahaye had ten aanzien van Romeins Nederland terecht? Hoe 
zeker is Romeins Nederland zoals de traditie ons voorspiegelt? 

Allereerst moet goed begrepen worden dat Albert Delahaye de aanwezigheid van de Romeinen in Nederland 
nooit ontkend heeft. Maar zijn vraag was wel of die aanwezigheid van de Romeinen in Nederland wordt 
weergegeven op de Peutingerkaart (verder afgekort tot PK), wat de algemene opvatting is. Daar bestaat 
heel wat twijfel en onzekerheid over. Ook anderen dan Delahaye hebben hierover hun twijfel geuit2, wat 
ook wel blijkt door de ruim 24 locaties die men voor Castra Herculis hanteerde en hanteert. Zet 
daarnaast meerdere archeologische vondsten en teksten waarmee Nederland en Nijmegen pronken3, 
maar die onmiskenbaar op het buitenland betrekking hebben, en de twijfel is compleet. 

De zaak verder uitdiepend stuitte Delahaye op de ene na de andere misvatting in de ‘vaderlandse’ 
geschiedenis. Hij vroeg zich dan ook terecht af hoe die geschiedenis ooit tot stand is gekomen. En als 
prof.dr.F.Hugenholtz dan verklaart ‘dat we de aanwezigheid van Karel de Grote toch niet hoeven te 
bewijzen?’, blijkt het ook nog nooit met bewijzen aangetoond te zijn. Als over Karolingisch Noviomagus 
zoveel twijfel bestaat, zou dat dan ook voor Romeins Noviomagus gelden? Dat verder uitpluizend viel 
Delahaye van de ene verbazing in de andere, wat leidde tot meerdere artikelen en spraakmakende 
boeken. De reacties die hierop volgden sterkten hem in de overtuiging dat hij wel eens heel erg veel 
gelijk kon hebben. Zeker is dat Karolingisch Noviomagus de Franse stad Noyon is en als dat zo is, geldt dat 
dan ook voor Romeins Noviomagus? Temeer omdat in brede kring de opvatting heerste dat Karolingisch 
Noviomagus dezelfde plaats was als Romeins Noviomagus.  

Ten aanzien van Romeins Nederland blijkt het in feite te gaan om twee kernvragen:  
1. zijn er naast de PK nog meer bewijzen voor de traditionele opvattingen? 
2. en als het naamkaartje van Romeins Nijmegen onjuist is4, zijn de overige naamkaartjes van Romeins 

Nederland dan ook onjuist? 

Over de PK kunnen we kort zijn: daarvan is in SEMafoor5 ondertussen in meerdere artikelen wel aangetoond 
dat het een falsum uit de 16e eeuw is 6. Daarmee kun je dus niets bewijzen. Toch blijft men bij de 
opvatting dat de visie van Delahaye op de Romeinse periode over het algemeen met goede argumenten7 
afgewezen wordt. De vraag is natuurlijk welke ‘goede argumenten’ hier bedoeld worden. Als dan de visie 
van Stijn Heeren8 opgevoerd wordt die van Castra Herculis Nijmegen maakt, blijken die goede 
argumenten op hetzelfde drijfzand gebouwd als men tot heden hanteert met de PK. 

Het is wel duidelijk dat er over de Romeinse periode in de Lage Landen nog veel onduidelijk is en er nog veel 
vragen te stellen zijn. Wat dat betreft is er sinds de opvattingen van meerdere archeologen en historici 
uit het verleden (zie noot 10) weinig veranderd. Romeins Nederland werd altijd gepresenteerd als dé 
Limes, de noordelijke versterkte grens van de Romeinen. Maar deze opvatting is door diezelfde 
archeologen en historici behoorlijk aan het wankelen gebracht. In het boek ‘Romeinen langs de Rijn en 
Noordzee’9 lezen we zelfs: ‘Het oude idee dat de Limes alleen maar diende als defensieve linie om 
barbaren tegen te houden, kan voorgoed naar de prullenbak’. En dan wil men juist dit uit de prullenbak 
vissen om het als Cultureel Erfgoed te presenteren? Romeins Nederland heeft nooit veel voorgesteld10. 
Ook op dit punt heeft Albert Delahaye weer gelijk, al krijgt hij het niet.  

Romeins Nederland kent een groot aantal problemen, waarvan de belangrijkste de volgende zijn: 
1. Geen enkele historisch deskundige heeft ooit een sluitend en compleet verhaal gegeven over de 

zogenaamde bovenste weg van de PK11. Over elke locatie bestaan meerdere opvattingen. Alle 
opvattingen zijn onbewezen aannames, niet bevestigd door de archeologie 12.  

2. Van geen enkele plaats aan de onderste weg13 is een aanvaardbare locatie gegeven, wel meerdere 
onbewezen speculaties. 

3. Van geen enkele Romeinse vestigingsplaats is de naam met zekerheid of met andere bewijzen dan de PK 
vastgesteld, ook van Nijmegen niet. 



4. Het Romeins in Nederland wordt gevonden onder een dikke laag zee- of rivierklei of ver in zee 
(Brittenburg) wat onweerlegbaar de daarna voorgekomen transgressies aantoont. 

Als men op zoek gaat naar de traditionele opvattingen over Romeins Nederland, dan blijkt van de 
bovenste weg van slecht drie plaatsen14 enige zekerheid te bestaan omtrent de aanwezigheid van een 
Romeins fort. Maar zijn dit ook de forten die op de PK staan? Staat de ‘wachttoren van Zwammerdam’ op 
die kaart, terwijl Utrecht en Maastricht ontbreken? Over de onderste weg wordt al helemaal gezwegen15. 
Die probeert men ten zuiden van de Waal te reconstrueren, terwijl de PK die toch duidelijk boven de 
Patabus legt, waarbij het tevens opvalt dat Nijmegen dan aan de verkeerde kant van de Waal ligt en de 
Patabus geen afsplitsing is van de Renus. Bovendien liggen bijna alle genoemde plaatsen aan deze wegen 
in de Patavia, in Nederland niet in de Betuwe. Van die twee wegen door de Patavia is feitelijk ook niets 
teruggevonden en als men al een stukje weg terugvindt is het nog maar de vraag of het een weg van die 
PK is 16. De Romeinen legden immers overal wegen aan (zie noot 36) of waar die al bestonden 
verbeterden of herstelden zij die wegen, wat vooral in drassige gebieden, wat Nederland toen zeker was, 
steeds noodzakelijk bleek. 

Een inventarisatie. 
De Nederlandse traditie van Romeins Nederland lijkt overtuigend maar is dat allerminst. Bij elke plaats zijn 

een of meer vraagtekens te plaatsen, wat ook precies is wat Delahaye deed! Zijn twijfel was dan ook zeer 
terecht. Uit een korte maar zeker niet volledige inventarisatie blijkt dat geen enkele plaats zonder 
vraagteken is 17. We lopen ze een voor een even na! Tussen haakjes wordt de betreffende auteur/bron 
genoemd. 

 

1. Lugdunum was eerst altijd Leiden (ook nog in 1887 bij Konrad Muller18), toen werd het Katwijk en nu is 
het de onvindbare Brittenburg. Lugdunum bij Katwijk kan een optie zijn geweest, maar dat blijft bij 
gebrek aan opgravingsgegevens speculatief (Buijtendorp19) Het vignet van belangrijke legerplaats blijft 
onverklaarbaar. Was Leiden toch niet Lugdunum Batavorum maar toch Matilone? Lugdunum is 
Antwerpen (Bruijnesteijn v.C.), Lugdunum is Luik (Kreijns), Lugdunum is Gent (Rozemeyer).  

2. Praetorium Agrippinae was aanvankelijk ‘bij Katwijk’, later Arentsburg (Holwerda), momenteel 
Valkenburg; het vignet van badplaats is onverklaarbaar. Een badhuis is in Valkenburg, de best 
onderzochte plaats, nooit gevonden.  

3. Matilone zou Leiden zijn of Roomburg vanwege enkele interessante vondsten waaronder een 
gezichtmasker. Maar de archeologische resten van een legerkamp liggen nog verscholen in de bodem 
(PvdHeijden), ofwel: zijn nog niet opgegraven. Of waren het resten van een middeleeuws klooster zoals 
ook genoemd wordt? Roomburg was Macilo, niet Matilone (Van Es, Bogaers). 

4. Albanianis is Alphen a.d. Rijn waar houten resten (palen) in de natte bodem zijn gevonden. Waren dit 
resten van een castellu,? Zie ook noot 12.  



5. Nigropullo zou Zwammerdam zijn, wat een etymologische aanfluiting is van de eerste orde. Overigens is 
er nooit een castellum gevonden, slechts een wachttoren20, die uiteraard te onbelangrijk was om op de 
PK vermeld te worden. Vondsten zijn aardewerk, munten, schildknop en gereedschap. Er is alles voor te 
zeggen dat het hier helemaal niet ging om een castellum, maar om een Romeinse villa. De ter plaatse 
gevonden scheepsresten lagen tot wel 7 meter onder het maaiveld (Heeren). 

6. Lauri: al heel lang vermoedden oudheidkundigen dat Woerden de plaats was waar de Romeinse 
nederzetting Laurium (of Laurum) moet worden gezocht. De Romeinse legerplaats zelf is deels gevonden 
en de gegevens (welke?) tot nu toe wijzen erop dat deze is aangelegd in de tijd van keizer Caligula (37-
41)21. Er zijn enkele (Romeinse22?) schepen gevonden. Lauri wordt door geen enkele klassieke bron als 
castellum genoemd. Het is ook de vraag of Laurentia (ook bekend als plaats waar St. Willehad als 
missionaris werkzaam was) dezelfde plaats was als Lauri. Dan was het toch Lumbres 23. 

7. Fletione kan Vechten of Vleuten zijn? Met een altaarsteen uit Doornik wordt ‘bewezen’ dat Vechten in 
de Romeinse tijd Fectio heette, waardoor het Fletione op de PK op een schrijffout wordt gehouden, of 
staat op de PK toch Eletione? De huidige opvattingen zijn gebaseerd op het archeologische onderzoek 
door M.Zandstra en M.Polak uit 1946-1947, waarin het castellum het grootste van ons land wordt 
genoemd. Toch concluderen de auteurs dat de opeenvolgende militaire versterkingen in Vechten vaak 
geen ‘castellum lijken te zijn geweest’ in de gebruikelijke betekenis van ‘kleine versterking voor 
hulptroepen’. 

8. Levefano was ‘mogelijk’ Wijk bij Duurstede, dat eerder Batavodurum zou zijn geweest, toen werd het 
Rijswijk of Maurik, maar het kon ook Arnhem-Meinerswijk (F.Volmer) zijn. Men heeft in Rijswijk of 
Maurik niets van een castellum gevonden: alles is ‘weggespoeld’ door de Rijn. Maurik zou Mannaricium 
geweest zijn (Gysseling, Bogaers) maar die naam ontbreekt op de PK. 

9. Carvone is Kesteren (J.Bervaes, W.Willems) of was het ergens bij Herwen (Jona Lendering: Carvium ad 
molem?) Carvone bestond nog niet in de tijd van Drusus (T.Bechert), dus kan nooit het Carvium ad 
molem van de dam van Drusus (12 v.Chr.) geweest zijn. Dat Carvone Kesteren zou zijn is nog met geen 
enkele vondst bevestigd, bovendien ontbreken vondsten die op een intensieve Romeinse bebouwing 
zouden wijzen. Voor Carvone bestaan meerdere interpretaties, ofwel niets is zeker. Iets van een dam 
(molem) is er ook nooit gevonden.  

10. Castra Herculis is een hele lange tijd onvindbaar geweest, waardoor er heel wat mee geschoven is. 
Momenteel komt men zelfs tot 24 locaties en is het nu ‘waarschijnlijk Nijmegen’ (Verhagen, Heeren). Van 
een Castra is overigens op geen van die locaties (behalve in Nijmegen) ooit iets gebleken. 

11. Noviomagi zou Nijmegen zijn24, dat echter niet IN de Betuwe (Patavia) ligt, maar er tegenover. 
Nijmegen25 heette eerst het nooit gevonden Oppidum Batavorum, toen werd het Batavodurum en 
daarna Noviomagus, maar blijkt nu toch Castra Herculis geheten te hebben. Batavodorum en Noviomagi 
waren volgens Ptolemeus twee verschillende plaatsen. Nijmegen was de enige plek in Nederland waar 
een Romeins legioen een tijdlang een vaste basis had (PvdHeijden) en wel tussen 71 en 104. Nijmegen 
was mogelijk sinds de vierde eeuw continu bewoond, maar hier wreekt zich een tekort aan 
archeologische data (PvdHeijden). Aanwijzingen voor de aanwezigheid van Romeinse garnizoenen te 
Nijmegen in het midden van de eerste eeuw (vóór het jaar 7126) zijn er niet (W.A.van Es). In Nijmegen is 
een ononderbroken aanwezigheid van het leger niet aan te tonen en in 175 is het castra geheel ontruimd 
(W.A. van Es). Overigens ligt Nijmegen in het geheel niet aan de Rijn dat toch de Limes was, maar in het 
achterland (PvdHeijden). Ook met een in Pfünz gevonden altaarsteen (zie noot 3 en 27) bewijs je niets 
ten gunste van Nijmegen. 

12. In Bijland in de gemeente Zevenaar lag hoogstwaarschijnlijk een castellum, maar de nooit gevonden 
resten daarvan liggen op de bodem van de huidige recreatieplas. Een gevonden gedenksteen vermeldt de 
naam Carvium ad molem. Het kan niet Carvone van de PK geweest zijn dat immers tussen Levefano en 
Castra Herculis lag. Bijland ligt ook nog aan de verkeerde kant van de Rijn. De plaatsnaam Carvium komt 
bij geen enkele klassieke schrijver voor, slechts een gedenksteen noemt de naam, maar een gedenksteen 
kan overal vandaan komen. De vindplaats is niet per se de plaatsnaam ervan27. Herwen zou Carvium 
geweest (kunnen) zijn, maar ontbreekt op de PK. 

De onderste weg die vaak onjuist de ‘zuidelijke’ weg wordt genoemd, blijft een groot mysterieus raadsel en is 
nog steeds onvindbaar, zoals Paul van der Heijden het noemt in zijn boek over de Romeinse wegen28. 
Daarover bestaat nog meer twijfel, zoals over nooit gevonden Romeinse verblijfplaatsen, die toch in de 
Betuwe gelegen moeten hebben. 



1. Foro Adriani werd ‘ruwweg’ voor Voorburg gehouden, later meer gepreciseerd als Arentsburg (Van Es) of 
wellicht Ockenburg29 (Byvanck). Het zou tevens de hoofdstad van de Cananefaten zijn geweest, die pas 
rond 50 ná Chr. dit gebied bezetten. De oudste sporen dateren uit de tijd van Domitianus (81-96). De 
nederzetting Arentsburg was geen castellum en al evenmin een marktplaats (Forum?). Foro Adriani 
wordt steevast Foro Hadriani (met H-) genoemd. Een schrijffout op de PK of een interpretatiefout van de 
historici die de plaats door keizer Hadrianus rond 121 n.Chr. lieten stichten? Welke keizer accepteert een 
schrijffout in de naam van een naar hem genoemde stad?30 In het park Arentsburg staat een bord, 
waarop de volgende tekst is aangebracht: "Classibus hinc scaldim Romanus et ostia Rheni quae boream 
spectant imperio tenuit, condidit atque archem, cujus de sede docemur nomine quod 'Voorburg', pagus 
amoenus habet. ±80- ±120 na Chr." Vertaling: 'Van hieruit beheerschte de Romein de Schelde en de 
monden van den Rijn met zijn schepen, die naar het N.N.O. gelegen zijn. Hij stichtte er ook een burgt, van 
welks ligging wij onderricht worden door den naam 'Voorburg', dien er een lieflijk dorp heeft.' De 
opgravingen in Arentsburg is een typisch voorbeeld van de archeologie verklaren vanuit de geschreven 
bronnen. Foro Adriano was geen castellum, maar een vicus: foro=markt. Hoe men van hieruit toezicht 
kon houden op de Schelde of de monden van de oostelijke Renus (in de Nederlandse interpretatie is dat 
de monding van de IJssel) blijft een mysterie. Deze tekst kan dan ook geen betrekking op Voorburg 
hebben. 

2. Flenio, Tablis en Caspingio zijn drie volledig onbekende plaatsen ook al worden er verschillende locaties 
geopperd, zoals Vlaardingen, Moerdijk, Waspik, Oud-Alblas en Asperen, waar overigens nooit iets van 
een Romeins castellum of nederzetting gevonden is. Flenio is wellicht Elinio is Naaldwijk (PvdHeijden). 
Zouden deze plaatsen dan op de PK gestaan hebben en Utrecht31 en Maastricht niet? Caspimgio is een 
vraagteken (PvdHeijden), Caspingio is Rossum (Van Es), Caspingio is Esch (Bruijnesteijn), Caspingio is 
Grobbendonk (Rozemeyer) of Caspingio is Waspik aan het oude Maasje (F.Volmer). 

3. Grinnibus/Grinnes is Rossum (Bogaers), Grinnibus is Kerk-Avezaath (Jager), Grinnibus is Oss 
(Bruijnesteijn), Grinnibus is Hoogeloon (Rozemeyer), Grinnis lag bij Gorinchem (Byvanck) of was Grinnes 
mogelijk Rhenen (H.Blankenberg e.a.). Bij Rossum is veel bouwpuin, munten en aardewerkscherven 
gevonden, maar of die op een castellum wijzen is onzeker. Het veronderstelde bijbehorende castellum is 
nog niet gevonden (PvdHeijden). 

4. Ad duodecimum: betekent letterlijk bij de twaalfde, een wonderlijke plaatsnaam, maar is geheel 
onbekend in Nederland. Het moet op 18 leuga (=40 km) van Nijmegen gelegen hebben. Volgens F.Volmer 
is het Maasbommel. 

5. Over de weg vanaf Nijmegen zijn de mening ook al zeer verdeeld. Als voorbeeld geven we Cuijk dat op de 
PK Ceuclum zou heten, maar het heeft "zeer waarschijnlijk in werkelijkheid" Ceudiacum geheten 
(Bogaers). Of lezen we toch beter Cevelum (Bruijnesteijnv.C.)? 

En dan hebben we nog enkele andere plaatsen die in de bronnen genoemd worden, zoals: 
6. Vada is Wadenoijen (Blok), Vada kan Wadenoijen niet geweest zijn (Bogaers), Vada kan Kerk-Avezaath 

geweest zijn (Jager); als Vada Wadenoijen was, dan kan Grinnes niet Rossum zijn geweest (Stolte); Vada 
was Ravenswaaij (Tijdschrift voor Aardrijkskundig genootschap 1904); Vada was Afferden 
(Oudheidkundig jaarboek 1938); Vada was Heerewaarden (Byvanck) of Vada was Kessel (PvdHeijden). 

7. Mannaricium is Levefano of Wijk bij Duurstede (Bervaes) of is het Maurik (Gysseling, Blok)? Levefano is 
Venlo (Kreijns), Levefano is Oisterwijk (Rozemeijer). 

Samenvattend kunnen we concluderen: 
1. dat er geen enkele zekerheid bestaat over ook maar één locatie. Alle locaties zijn twijfelachtig en zelfs 

onbewezen aannamen en speculaties. 
2. dat (bijna) geen enkele Nederlandse locatie in de Betuwe ligt, wat gezien de PK toch dwingend zou 

moeten zijn. 
3. dat op bijna geen enkele locatie de resten van een castellum zijn aangetroffen. Hoezo Limes Germanicus, 

verdedigingsgrens tegen de invallen van Germaanse volkeren? 
4. dat van al deze plaatsen naast de naam op de PK nooit een tweede bewijs is gegeven voor de juistheid 

van de Romeinse naam, ook van Nijmegen niet32.  
5. dat vijf plaatsen in Romeins Nederland met zekerheid een andere Romeinse naam hebben gedragen: 

Utrecht heette Albiobola (Vollgraff), Vechten heette Fectio (Van Es), Roomburg was Macilo (Van Es, 
Bogaers), Cuijk heette Ceudiacum (Bogaers) en Herwen heette Carvium ad Molem. Al deze namen staan 
echter niet op de PK. 



6. dat de onderlinge afstanden tussen de genoemde plaatsen en de totale afstand vaker niet dan wel klopt. 
Overigens zegt de afstand weinig aangezien de Romeinen bij het bepalen van hun mansio’s (stations) 
vaak vaste afstanden gebruikten. Zo komt de afstand van XII en XVIII maar al te vaak voor op de PK. 

7. dat veel plaatsen in Nederland, waar soms meer Romeins is gevonden dan de hierboven genoemden, op 
de Peutingerkaart ontbreken en de historici er geen Romeinse naam voor weten, zoals voor Driel, Druten 
(volgens Bogaers is dat Castra Herculis), Kerk-Avezaath, Wadenoijen,Velsen (waarover de meningen ook 
verre van eenduidig zijn, was het wel Romeins? Was het een vlootbasis of een verkenningspost 
(PvdHeijden?), Bodegraven, Utrecht, De Meern, Elst, Amerongen-’t Spijk, Goedereede, Domburg, 
Aardenburg, Randwijk, Duiven-Loowaard, Huissen, Heel, Lottum. 

8. dat de gebruikte symbolen op de PK bij Lugdunum en Noviomagi te vergelijken zijn met plaatsen als 
Amiens, Keulen of Milaan. Gezien de gevonden archeologische resten in Katwijk (?) en Nijmegen een 
ongerijmdheid. 

9. dat van andere plaatsen (Maurik, Dreumel e.d.) niets of zo weinig Romeins is teruggevonden (of slechts 
baggervondsten) dat het geen belangrijke plaatsen zijn geweest die een plek op de PK verdienden.  

10. dat er tot heden wel ongeveer 70 stukken en stukjes weg zijn gevonden, allemaal ten westen van 
Vechten en in Gelderland maar twee stukjes (in Arnhem en Elst), maar dat nog niet is aangetoond dat het 
stukjes weg van de PK waren. Volgens Paul van der Heijden33 zijn deze stukjes lastig te traceren en 
allemaal verschillend. Zijn het wel stukjes van een Romeinse weg? 

 
De visie van Albert Delahaye. 
Bij zoveel onzekerheid over Romeins Nederland is de visie van Albert Delahaye zo gek nog niet, al meende 

Willem Bruijnesteijn aangetoond te hebben dat er weinig van klopte. Dat heb ik weerlegd in SEMafoor 
19.3 van 2018. Uit de volgende punten blijkt de visie van Delahaye veel aannemelijker is. 

1. De geschreven bronnen waarop Albert Delahaye vooral zijn visie baseerde, blijken vooral uit Frankrijk te 
komen, dat immers het Gallia uit die bronnen was34. Waarom zouden klassieke schrijvers vanaf Julius 
Caesar wel plaatsen waar ze niet geweest zijn beschreven hebben en de plaatsen in Noord-Frankrijk die 
men toch ruim vijf eeuwen heeft bezet, onbeschreven laten? 

2. In het noorden van Frankrijk en met name in Frans-Vlaanderen stuit je op twee onweerlegbare bewijzen 
voor de juiste streek van de in de bronnen genoemde plaatsen, namelijk de taalgrens en ‘waar je de 
overkant ziet’. Daar hoorde volgens Albert Delahaye thuis wat men algemeen in Nederland als 
‘vaderlandse geschiedenis’ is gaan beschouwen.  

3. Nu wilde Delahaye Romeins Nederland helemaal niet naar Frankrijk verplaatsen, wat door enkele 
opponenten wel eens kwaadaardig beweerd werd en als argument van hun gelijk werd opgevoerd. 
Delahaye heeft immers de Romeinse aanwezigheid in Nederland nooit ontkend. Wat hier aan Romeins 
gevonden is kan men er rustig blijven koesteren, maar het heeft weinig voorgesteld. Albert Delahaye 
voelde zich in zijn opvattingen gesteund door andere historici zoals A.W.Byvanck en W.A. van Es, maar 
zeker ook door klassieke schrijvers als Julius Caesar35, Plinius (zie noot 3), Ptolemeus, maar vooral door 
Tacitus 36. 

4. Feitelijk wenste Delahaye slechts de naamkaartjes die op Romeins Nederland zijn geplakt eraf te halen. 
Die Romaanse naamkaartjes horen thuis in Romaans gebied, in casu onder de taalgrens 37.  

5. Ook van de Patavia was Albert Delahaye overtuigd dat het een landstreek in Gallia/Francia was 38. 

Ook andere traditionele opvattingen zijn aan herziening toe aangezien feitelijke bewijzen ontbreken. Plaats je 
de kanalen van Drusus en Corbulo in Nederland39 dan stuit je meteen al op een zestal problemen, die 
met meerdere goede argumenten uit te breiden zijn:  

1. Het veronderstelt dat Drusus al in Nederland geweest zou zijn om een machtig waterstaatkundig werk te 
verrichten, voordat er ook maar één Romein geweest was. Dat er al in 19 of 16 of 12 vóór Chr. een 
Romeinse vestiging in Nijmegen geweest zou zijn, is een onbewezen opvatting40. Het zou nog ca.50 jaar 
zou duren voordat de eerste Romeinen in Nederland arriveerden. 

2. Drusus noemt zijn kanalen (in de bronnen is sprake van meervoud) duidelijk in relatie met de plaatsen 
Boulogne-sur-Mer en Itium (aan de overkant van de Liane). Het is ook de plaats waar vandaan Julius 
Caesar naar Engeland vertrok.  

3. De kanalen van Drusus hebben ook een relatie met de grens tussen Romeinen en Germanen, waar Drusus 
een rij forten aanlegde om Gallia te beschermen tegen het binnendringen van Germaanse stammen. 
Deze grens lag beslist niet op de Rijn. Immers de Germanen verbleven al ten zuiden van de Rijn, wat met 
de naam Germania Inferior wel aangetoond wordt. Ook Germania Superior (ten westen van de Rijn) lag 



al binnen het Romeinse rijk. In Duitsland wordt er momenteel hevig getwijfeld of Duitsland wel het 
Germania van de klassieke schrijvers was41.  

4. Het kanaal van Corbulo kan eveneens nooit in Nederland gelegen hebben. Het was immers een 
voortzetting en vervolmaking van de werken van Drusus. Het kan ook niet de huidige Vliet geweest zijn, 
al was het maar omdat het waterniveau in de Romeinse tijd lager was. Zie de opvattingen rondom de 
Brittenburg42.  

5. De begindatum van alle forten in Nederland ligt niet vóór het jaar 40 ná Chr. Ook de Varusslag43 en de 
veldtochten van Germanicus (in 16 ná Chr.) die men graag in Duitsland plaatst, weerleggen de 
traditionele Nederlandse opvattingen. Het is ronduit belachelijk deze gegevens in het noorden van 
Nederland of Duitsland te leggen, op honderden kilometers afstand van het toen door de Romeinen 
beheerste gebied. 

6. Het is de fabel der fabels geweest de “Limes Germanicus” aan de Nederlandse Rijn vast te knopen44. De 
opvatting dat de Duitse en Nederlandse Rijn deze rol van grens tussen Germanië en Gallie zou hebben 
gehad, wordt door de taalgrens ten stelligste weersproken. De Rijn is er bij de afbakening van de 
taalgebieden totaal niet aan te pas is gekomen, niet in Nederland, niet in Duitsland, zelfs niet in Frankrijk 
waar de taalgrens ver ten westen van de Rijn loopt45, maar ook niet in Zwitserland. Laten we hierbij het 
Carbonarisch Woud ook niet vergeten, dat precies dezelfde lijn van de taalgrens volgde, en dat Caesar 
vermeldt als het grote obstakel bij zijn aanvallen op de Germanen.  

 

Kaart van de ‘Limes Germanicus’ zoals Delahaye het opvatte, maar ook algemeen zo wordt opgevat. Op de kaart staan 
langs de Via Belgica (in rrod) vanaf het Kanaal (links) tot aan de Rijn (rechts) met de eerste letter aangegeven: 
Boulogne-sur-Mer, Therouanne (Terwaan), Arras (Atrecht), Cambrai (Kamerijk), Bavay (Bavik), Liberchies, Tongeren, 
Maastricht, Heerlen, Jülich (Gulik) en Keulen, die o.a. door Tom Buijtendorp de strategische corridor wordt genoemd 
en die de uitvalsbases naar de Britten en de Germanen verbond. Ten noorden daarvan de meer directe heirbaan 
Boulogne-Tongeren (de dikkere zwarte lijn), die vrijwel parallel loopt aan de huidige taalgrens, die volgens Buijtendorp 
‘dwars door de Lage Landen’ liep. Als je dit gebied tot de Lage Landen rekent, is Caesar inderdaad in de Lage Landen 
geweest. Hij vertrok immers vanuit Boulogne-sur-Mer naar Engeland. 

Het einde van Romeins Nederland. 
Het jaartal 260-270 in de traditionele opvattingen een kantelpunt, wordt ook door Delahaye niet ontkend. 

Toen verlieten de Romeinen Nederland, waarbij Delahaye ook aanvaarde dat na het midden van de 3e 
eeuw Nijmegen en Xanten gefungeerd kunnen hebben als voorposten van de “Limes Germanicus”, die 
toen ver naar het zuiden lag, terwijl in het tussenliggende gebied geen sprake meer was van een 
Romeinse bezetting46. Het beeld van Romeinse villae in België (vooral ten zuiden van de taalgrens!47) en 
in enkelen in Zuid-Limburg (slechts één in Brabant!), versterkt deze opvatting. 

 
Uit deze en andere bevindingen blijkt dat Romeins Nederland zoals het traditioneel wordt voorgesteld, aan 

de nodige twijfel onderhevig is, dus verre van juist kan zijn. De liefst 13 locaties van Castellum Flevum en 
de 25 locaties van Castra Herculis, zelfs de 3 locaties van Lugdunum en het geschuif met andere plaatsen 
zoals Levefano en Carvone, zijn aan teveel twijfel onderhevig.  

En waar gaat Albert Delahaye dan op zoek naar ‘Romeins Nederland’? In de streek die genoemd wordt door 
Julius Caesar, waar Drusus, Germanicus48 e.a. verbleven, in de streek waar de Friezen, de Moriniërs en de 
Menapiërs woonden, in de streek waar de taalgrens lag, in de streek waar ook de oversteek naar 



Engeland lag en ook precies dezelfde streek waar het verhaal van Willibrord en andere predikers feilloos 
past: Frans-Vlaanderen. Het is een logische en samenhangend verhaal.  

Als je wel vasthoudt aan het gegeven dat het Trajectum van St.Willibrord niet Utrecht was en dat het paleis 
Noviomagus van Karel de Grote niet in Nijmegen stond, zal alles wat daarmee onlosmakelijk samenhangt, 
zoals de oorkonde uit 777, verplaatst moeten worden naar Noord-Frankrijk waar alles wonderwel zeer 
goed blijkt te passen in een beperkt gebied. Dat in Noord-Frankrijk alles nog steeds niet archeologisch is 
aangetoond zoals dat wel eens gesteld wordt (hoewel dat overigens wel meevalt49: zie ook de kaart 
hieronder), kan geen argument meer zijn, immers dat is in Nederland evenmin het geval.  

In De Ware Kijk Op deel 1 en 2 schetst Albert Delahaye duidelijk zijn visie. Er dient een diepgaand onderzoek 
te worden ingesteld, op welke tijd men (ja men, want Nijmegen heeft dit beslist niet alleen gedaan!) 
Nijmegen als Noviomagus is gaan beschouwen en Utrecht als Trajectum. Verreweg de grootste 
verdienste van deze nieuwe reconstructie is dat zij een definitief einde maakt aan het gedaas over de 
“Limes Germanicus” in het midden van Nederland en verder langs de Rijn, daar die Limes over de 
taalgrens liep, die de grens vormde tussen Germania en Gallia en nog steeds het Germaanse en 
Romaanse taalgebied scheidt. Noch in de eerste, noch in de vierde eeuw heeft het midden van 
Nederland de grens van het Romeinse rijk gevormd. De Romeinse bezetting van ons land was er een van 
exploratie en expansie, voor de Romeinen zo onbelangrijk dat zij er nauwelijks over geschreven hebben. 
Nederland was de Agri Decumates, de drooggevallen gronden, van Tacitus (zie noot 36). Tacitus schrijft 
hierover: "Het schuim van Gallia, en allen die de miserie tot dit waagstuk had gedwongen, hebben een 
land ingenomen waarvan het bezit onzeker was. Daarna heeft men een grensweg aangelegd, hier en daar 
enige legioenen gelegerd, en zo zijn zij een vooruitgeschoven punt van het rijk en deel van een provincie 
geworden". Een land waarvan het bezit onzeker is, moet begrepen worden als land dat aan 
overstromingen onderhevig was en dan geen land meer was, maar water. Het bevestigt de transgressies 
op een onmiskenbare wijze. 

 



Met dit hele verhaal wordt Romeins Nederland beslist niet ontkend. De Romeinen zijn zeker in Nederland 
geweest, maar was het zo belangrijk dat het op de Peutingerkaart werd afgebeeld? Het beeld dat 
Romeins Nederland geheel onbelangrijk was, werd al geconstateerd door A.W.Bijvanck en W.A. van Es, 
die al beschreven dat Romeins Nederland nooit iets heeft voorgesteld en dat van een dreiging van 
Germaanse stammen nooit sprake is geweest. Ook tegenwoordige historici bevestigen dit beeld door te 
stellen dat de Rijn geen verdedigingsgrens tegen invallen van Germaanse volkeren was, maar slechts een 
bewaakte transportroute!50. 

Guido Delahaye, Amersfoort. 

                                                           
1
 Vanwege de noodzakelijke toevoegingen is het aantal voetnoten omvangrijk, ook om de tekst beperkt en overzichtelijk te 

houden. Alle bronnen en meer informatie over de afzonderlijke plaatsen vind je op www.noviomagus.info/limes.htm. 
2
 Zo komen Hans Kreijns, J.Pierson, Joep Rozemeijer, Pascal Flament tot andere determinaties over de bovenste weg op de PK, 

aangezien ze de traditionele opvattingen niet acceptabel vinden. Maar ook eerder werd er gediscussieerd over veel plaatsen 
o.a. door J.Bogaers, B.Stolte, J.Bervaes, W.Pleyte, A.Byvanck, W.van Es, zelfs door M.Gysseling en D.Blok en sinds kort ook 
door J.Verhagen en S.Heeren. 

3
 Als voorbeeld van archeologische vondsten kan de (kopie van de) gedenksteen van Pfünz dienen waarmee Nijmegen pronkt. 

Voorbeeld van een tekst is van Plinius (Naturalis Historia 16.2-4), die schrijft over ‘een ellendig volk dat op heuveltjes woont 
en gelijken op zeelieden, maar als het water is geweken zijn het net schipbreukelingen’. Deze tekst past ook feilloos in het 
oude Frisia in Frans-Vlaanderen, de streek van St.Omaars tot Nieuwpoort, waar nog steeds de ‘iles flottante’ bestaan. Plinius 
schrijft ook over witte steen die gebruikt wordt voor het leggen van vloeren, waarbij het onmiskenbaar over de 
marmergroeven in Rinxent gaat. 

4
 Men heeft altijd geschoven met Batavorum, Oppidum Batavodorum en Noviomagus als namen voor Romeins Nijmegen. 

Momenteel houden enkele onderzoekers (Jan Verhagen, Stijn Heeren) het op Castra Herculis, ofwel: de traditionele 
opvattingen zijn nog steeds niet overtuigend en eenduidig. De opvatting dat Nijmegen het Noviomagus uit de bronnen zou 
zijn berust op een cirkelredenering. De Betuwe werd voor het Eiland van de Bataven gehouden, wat nooit bewezen is, 
waardoor Noviomagus dat bij het Eiland der Bataven lag vanzelf Nijmegen werd. Paul van Heijden koppelt echter de Bataven 
niet aan de Betuwe want daar is geen spoor van hen gevonden schrijft hij (zie 'Romeinen langs Rijn en Noordzee' uit 2020). 

5
 Het zijn twee onbewezen opvattingen dat de PK een kopie van een Romeinse kaart uit de 3

e
 of 4

e
 eeuw is en getekend zou zijn 

in de 13
e
 eeuw. De tekst uit de Annales Colmarienses Minores die daar op zou wijzen is altijd onjuist geïnterpreteerd. Zie 

mijn artikel in SEMafoor 20.2. 1.  
6
 Zie o.a. mijn artikelen in SEMafoor zoals in 20.2, 20.3 en 21.1. Ad Maas komt in zijn boek ‘De Peutinger Kaart’ (Aspekt 2020) 

feitelijk tot dezelfde conclusie. Hij citeert in dit boek meerdere onderzoeker, zoals Ruud van Veen die de PK ‘een mengsel van 
feiten en veronderstellingen’ noemt. De kaart zou een kopie zijn, maar waarvan?, zou een kunstwerk zijn?, of voor onderwijs 
bedoeld? De kaart vermeldt plaatsen die niet gelijktijdig bestaan hebben, zit vol spelfouten, fouten in afstanden en wegen, 
ofwel is als bewijsstuk totaal onbruikbaar. Overigens staan belangrijke plaatsen als Utrecht en Maastricht er niet op. Ook van 
teveel andere plaatsen is geen Romeinse naam bekend, terwijl die toch omvangrijker zijn geweest dan bijvoorbeeld 
Zwammerdam dat er wel op zou staan. Uit alles blijkt dat de PK de enige bron is voor de naamgeving van Romeins 
Nederland. 

7
 Goede argumenten kunnen alleen in teksten of in de archeologie gevonden worden. De teksten geven geen uitsluitsel en 

spreken zelfs de traditionele opvattingen tegen (zie de boeken van Albert Delahaye en ook noot 10). De archeologische 
vondsten tonen ook geen enkel bewijs van de juistheid van de traditionele opvattingen, maar spreken die soms faliekant 
tegen. Zie ook noot 12. 

8
 Zie mijn artikel in SEMafoor 21.4 p. 41.e.v. 

9
 Paul van der Heijden, Romeinen langs de Rijn en Noordzee. De limes in Nederland. Matrijs Utrecht 2020.  

10
 Zie o.a. wat W.A. van Es, A.W.Byvanck en T.Bechert en W.Willems daarover in hun boeken schrijven. Daar is weinig aan 

toegevoegd om die opvattingen te weerleggen, al proberen enkele historici dat wel die dan van Castra Herculis Nijmegen 
maken. De opvatting van een versterkte verdedigingsgrens wordt momenteel niet meer gevolgd, zoals blijkt uit het artikel in 
Archeobrief 1 van maart 2008, maar wat ook Stijn Heeren erkent in zijn artikel ‘The theory of ‘Limesfall’ and the material 
culture of the late 3rd century’(2016). Net als bij de forten was de bedreiging vanaf de overkant meer suggestie van historici 
dan realiteit. Aan de overkant woonden geen Germaanse stammen die gevaar zouden kunnen opleveren. De Germanen 
woonden immers al binnen het Romeinse Rijk ten zuiden van de Rijn. Germania Inferior en Superior lag immers al binnen het 
Romeinse Rijk. 

11
 Ook in het nieuwste onderzoek van B.S. van der Meulen (The Late Roman limes revisited, dec.2017) worden deze problemen 

bevestigd. Op veel plaatsen waar men traditioneel een locatie van de Peutingerkaart meende te vinden, wordt dit door de 
archeologie allerminst bevestigd. Veel archeologische vondsten, maar vooral wat niet gevonden wordt, weerspreken de 
traditionele opvattingen. Met baggervondsten bijvoorbeeld, kun je niets bewijzen.  

12
 Het gaat bij de archeologische vondsten om de vondsten op zich en niet over de interpretaties en speculaties ervan. Van een 

aantal vermeende Romeinse plaatsen bestaan de vondsten slechts uit aardwerk, munten, baggervondsten, bouwpuin of 
grafveld(en), ofwel uit losse vondsten. En met ‘losse vondsten’ valt niets te bewijzen, schreef A.W.Byvanck al in 1942. Met 
enkele houten resten (palen) ook al zijn die uit de eerste eeuw, kun je niet het bestaan van een castellum aantonen. Ook is 
de vraag gerechtvaardigd of Romeinse relicten altijd door een Romein verloren zijn. Zie als voorbeeld Romeinse vondsten in 
terpen in Friesland. 

13
 Als de onderste weg niet in de Betuwe past, hoort de bovenste weg ook niet in Nederland thuis. Beide wegen zijn immers 

vanwege gezamenlijke begin- en eindpunten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Paul van der Heijden noemt het in zijn 

http://www.noviomagus.info/limes.htm


                                                                                                                                                                                
boek ‘Romeinse wegen in Nederland’(2016) de mysterieuze zuidroute, een onvindbare weg op de Peutingerkaart. Allereerst 
zijn op van PK geen windrichtingen af te leiden.  Bovendien plaatst hij bij Ad duodecimum, Caspingio, Tablis een vraagteken 
en noemt hij Grinnibus waarschijnlijk Rossum en Flenio wellicht Naaldwijk. 

14
 Volgens de website www.romeinen.nl betreft het Valkenburg, Vechten en Arnhem-Meinerswijk, al heb je bij Vechten weer de 

discussie of het Fectio of Eletione heette. Ook bij Arnhem-Meinerswijk is een limesfort aangetoond, al heeft men daar weer 
de discussie of het Levefano of Castra Herculis was.  

15
 Waar niets met enige zekerheid gesteld wordt, valt ook niets te weerleggen. 

16
 Zie daarvoor de artikelen van Paul van der Heijden op mijn website onder ‘Recente publikaties’. De grote verschillen tussen de 

71 teruggevonden stukken en stukjes weg, zoals verschillen in vorm, breedte, wegdek en afwerking, wegkanten (beschoeid 
of bekist) en greppels, opvulling en gebruikte materiaal (grint of aarde), spreken de opvatting tegen dat die wegen door een 
speciale legereenheid aangelegd zouden zijn. Dan zou er toch zeker van enige standaardisatie sprake zijn geweest. Het vele 
‘herstelwerk’ bevestigt de veelvuldige wateroverlast, ofwel de transgressies. 

17
 Zie daarvoor de in noot 10 genoemde boeken, maar ook de websites www.romeinen.nl, www.rmo.nl en 

https://mainzerbeobachter.com van Jona Lendering die meent dat Matilo, Fectio, Forum Hadriani, Noviomagus en Carvo de 
enige geheel zekere identificaties zijn. Dat zijn er dus maar 5 van de 17 ofwel 29%, tegen 71% onzeker. 

18
 Op de uitgave van de Peutingerkaart van Conrad Miller uit 1887 staan slechts 3 Nederlandse plaatsen vermeld: Leyden, 

Vorburg en Nymwegen. 
19

 Tom Buijtendorp, De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen, Omniboek Utrecht 2021, p.57. 
20

 Citaat uit Romeinen langs Rijn en Noordzee van Paul van der Heijden: ‘In het beeld dat mensen hebben van de Rijnlimes, horen 
steevast ook wachttorens. Voor het grootste gedeelte van de Romeinse tijd ontbreekt daarvoor echter het bewijs’. Van der 
Heijden zal bedoeld hebben ‘het beeld dat historici hadden en altijd hebben gehanteerd zodat mensen het beeld vanzelf 
overnamen’. 

21
 Zie ook wat Tom Buijtendorp daarover schrijft in zijn boek ‘De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen’ (2021). 

Daarin situeert hij Woerden in Cananefaats gebied. 
22

 De gevonden zogenaamde 'Romeinse' schepen zijn allemaal van een ander type. Daarbij komt sterk de vraag naar voren 
"Waren het wel Romeinse schepen?". Van enkele schepen is vastgesteld dat het inlandse platbodems waren, waarbij 
plaatselijke schippers in opdracht/op verzoek van de Romeinen het transport verzorgden. 

23
 Er zijn meerdere voorbeelden te geven van plaatsnamen die zowel in teksten uit de Romeinse tijd als in de Middeleeuwen 

voorkomen. De vraag blijft dat steeds of het om dezelfde plaats gaat. Andere gegevens dan sec de plaatsnaam moeten dan 
het bewijs leveren. 

24
 Zie voor Nijmegen behalve de boek van Albert Delahaye ook de website www.noviomagus.info/neumaia.htm waar over de 

Romeinse tijd de nodige vragen zijn gesteld over de stichting in 19 v.Chr., de vermeende stadrechten en de naam Ulpia 
Noviomagus.  

25
 Het is frappant dat de Amerikanen bij het vergissingbombardement van Nijmegen in 1944 meenden dat het een Duitse stad 

was. Ook de historici hebben zich op dit punt altijd vergist. Nijmegen had inderdaad het patroon van een Duitse stad, waar 
de (vermeende) Karolingische Paltz buiten de stad lag. Zie verder De Ware Kijk Op 1, p. 379 e.v. 

26
 Zie de publicatie van Paul van der Heijden 'Romeinen langs Rijn en Noordzee' (2020). 

27
 Zie de vele gedenkstenen van Bataven die over het hele Romeinse Rijk zijn gevonden. De in Nijmegen gevonden steen van een 

Moriniër van Terwaan is zelfs een zéér voor de hand liggend voorbeeld voor de onjuistheid van deze methode. Deze 
gedenksteen vermeldt toch niet de plaatsnaam van Romeins Nijmegen? 

28
 Romeinse wegen in Nederland, onder redactie van Paul van der Heijden, Matrijs Utrecht 2016. 

29
 Over Ockenburg schrijft Paul van der Heijden in ‘Romeinen langs Rijn en Noordzee’ in termen van waarschijnlijk, wellicht, niet 

precies gedateerd, men vermoedt, en dat het waarschijnlijk pal aan de kust heeft gestaan, maar dat de kustlijn sinds de 
Romeinse tijd oostwaarts is verschoven. Ook hieruit blijkt duidelijk dat er  sprake was van transgressies! 

30
 Dit hele verhaal rammelt aan alle kanten. Zie ook het boek van Tom Buijtendorp ‘Het jaar 117’ uit 2017. Bespreking is te vinden 

op www.noviomagus.info/Recentepublicaties. 
31

 Van Romeins Utrecht, dat op de PK ontbreekt, is de naam onbekend of was het Trajectum of toch Albiobola?  
32

 Zie noot 24. 
33

 Archeobrief 1 van maart 2011. Zie ook noot 16. 
34

 Zelfs de PK blijkt volgens de traditie uit Frankrijk te komen, want zou immers gekopieerd zijn in Colmar. 
35

 Veel gegevens die Julius Caesar in zijn ‘De Bello Gallico’ noemt, zijn onmogelijk in Nederland te plaatsen, waarover dan ook nog 
steeds discussie gevoerd wordt.  

36
 Germania van Tacitus was niet Duitsland (wat momenteel ook in Duitsland betwijfeld wordt: zie noot 41), maar Frans-

Vlaanderen. Ook beschrijft Tacitus de Agri Decumates als landstreek ‘waar zich het schuim van Gallia en allen die de miserie 
tot dit waagstuk had gedwongen een land hebben ingenomen waarvan het bezit onzeker was. Daarna heeft men een 
grensweg aangelegd, hier en daar enige legioenen gelegerd, en zo zijn zij een vooruitgeschoven punt van het rijk en deel van 
een provincie geworden’. Dit beeld van ‘het schuim der natie’ sluit ook perfect aan bij de recente opvatting van de RMO dat 
de Romeinen in Nederland vooral niet uit Italië kwamen, maar van de Balkan en zelfs uit Afrika. De omschrijving ‘waarvan 
het bezit onzeker was’ toont de transgressies aan, welke beschrijving in zuidwest Duitsland, dat men traditioneel voor de 
agri decumates houdt, in het geheel niet van toepassing is. 

37
 Kurt Wayenberg toonde in SEMafoor 19.1-2018 met goede argumenten aan dat Lugdunum wel degelijk Leulinghen zou kunnen 

zijn.  
38

 In SEMafoor 21.1 meen ik toch aangetoond te hebben dat het Eiland van de Bataven dat Tacitus noemt in Gallia i.c. in Noord-
Frankrijk lag. Dat wordt ook door Magda van Roy geconstateerd in SEMafoor 21.4. De argumenten die ik in dat artikel lees 
zijn vele malen overtuigender dan dat ene argument in Nederland dat slechts uit de PK bestaat. Daarnaast sluiten de latere 
gegevens over de Batua dat dezelfde landstreek was, de Betuwe volledig uit. 

http://www.romeinen.nl/
http://www.romeinen.nl/
http://www.rmo.nl/
https://mainzerbeobachter.com/
http://www.noviomagus.info/neumaia.htm
http://www.noviomagus.info/Recentepublicaties


                                                                                                                                                                                
39

 Met het kanaal van Drusus wordt door Nederland geschoven. De ene historicus plaatst dit kanaal (1) "ergens" aan de Vecht 
tussen de Rijn en het IJsselmeer, een ander (2) aan de kust bij Velsen, waar ook de opstand van de Friezen in 28 n.Chr. wordt 
geplaatst. Zelfs Noord-Duitsland wordt als locatie genoemd, immers het kanaal lag ergens (3) tussen Eems en Elbe. Welk nut 
het kanaal van Drusus op de verschillende plaatsen had, blijft een beetje in het midden. In elk geval niet om vanuit Marseille 
sneller naar Britannia te reizen en een verre omweg over zee te vermijden. Tegenwoordig legt men het kanaal van Drusus in 
de buurt van Arnhem, als (4) verbinding tussen Rijn en IJssel (immers het was een verbinding met de Isla), of blijft het toch 
gezien worden als de kanalisatie van de Vecht tussen fort Vechten en het IJsselmeer (J.Romein en J.van Es). Het wordt ook 
tussen Rijn en IJssel gedacht, nadat men de Hollandse Vecht had afgeschreven. In 2008 werd de reconstructie tussen Rijn en 
IJssel in één klap van tafel geveegd toen enkele onderzoekers van de Universiteit van Wageningen erop wezen dat de 
Gelderse IJssel niet bestond voor de negende of tiende eeuw. Daarmee zijn we terug bij af, en is de locatie van de 
Drususgrachten opnieuw een onopgelost raadsel. 

40
 Zie daarvoor http://www.noviomagus.info/nijmegenaugustus.htm. Het is een typisch voorbeeld van een cirkelredenering; 

Drusus was al in 12 v.Chr. in Nederland om vanuit Nijmegen de aanleg van een kanaal te organiseren, dus moet Nijmegen in 
12 v.Chr. al een Romeinse vestigingsplaats zijn geweest. 

41
 Artikel in voorbereiding naar aanleiding van de publicatie ‘Römische Rätsel’ (Romeinse raadsels) in de “Zeit Online” van maart 

2021. 
42

 Deze zijn te vinden in de boeken en artikelen van Tom Buijtendorp. Zie op www.noviomagus.info/Recentepublicaties.   
43

 Over de locatie van de Varusslag bestaat nog steeds discussie, ook in Duitsland. Zie daarvoor noot 41, maar ook 
http://www.noviomagus.info/varusslag.htm.  

44
 Deze opvatting wordt ook al losgelaten, o.a. door Michael Erdrich e.a. in Archeobrief 1 van maart 2008, door Erik Graafstal in 

Archeobrief 4 van dec.2008 en door Jan Verhagen in Archeobrief 3 van sept.2013. Lees ook in Archeobrief 3, september 
2007 het artikel ‘Is de limes leefbaar?’ van Maarten de Weerd dat een reactie is op een artikel van Van Ginkel in Archeobrief 
4 van 2006. Zie ook het artikel van Stijn Heeren met als titel "The theory of 'Limesfall'and the material culture of the late 3rd 
century" waarin van enkele traditionele opvattingen wordt afgeweken. Heeren meent aangetoond te hebben dat de 
'Limesfall' niet voortgekomen is door invallende Germaanse stammen. Van een versterkte grens blijkt geen sprake. 

45
 In 1936 sprak in Elzas-Lotharingen nog een grote meerderheid van bijna 70% Duits(e dialecten). Het is vergelijkbaar met Frans-

Vlaanderen waar nog steeds Nederlands (Vlaams) gesproken wordt, al wordt het steeds minder. Vanaf 1948 heeft de 
universiteit van Rijssel een officiėle Nederlandse leergang. Het Frans-Vlaams wordt momenteel net als het Baskisch, 
Occitaans, Catalaans, Duits (in Elzas-Lotharingen) en Bretoens als volwaardige taal erkend en niet langer onderdrukt of 
verboden. In 1970 en 1971 werden enkele wetsbesluiten uitgevaardigd waardoor voor het eerst het Nederlands op de 
middelbare scholen kon worden onderwezen. 
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 Een Romeinse bezetting houdt echter niet in dat er dan ook geen Romeinse aanwezigheid meer was. Er zullen altijd wat 

Romeinen (verteranen en oudgedienden)  hebben rondgezworven, zeker zij die een lap grond kregen na hun diensttijd en er 
gingen boeren. Van Germaanse invallers was immers niets te vrezen. 
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 Zie daarvoor www.noviomagus.info/taalgrens.htm. De kaart van de "Verspreiding van Romeinse Villa's in België" toont aan dat 

van de ruim 300 Romeinse villa's er slechts een 30-tal boven de taalgrens liggen. In Nederland zijn er een meerdere (ca.25) 
bekend in Limburg en één in Noord-Brabant (Hoogeloon). 
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 Germanicus zou duizend schepen hebben laten bouwen en samenkomen op het Eiland van de Bataven en door het naar Drusus 

vernoemde kanaal naar binnen zijn gevaren. Waar is in of bij de Betuwe plaats voor duizend schepen? 
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 Dat niet alles in Noord-Frankrijk archeologisch is aangetoond heeft meerdere oorzaken. Daar is zeker een heel artikel over te 
schrijven. Kort samengevat komt het neer op de volgende feiten: (1). Men heeft in Frankrijk zoveel Romeins dat ook nog 
boven de grond staat (in tegenstelling met Nederland waar niets boven de grond bestaat) dat men zich niet bezig hield met 
enkele resten onder het maaiveld en zeker niet die in het verre noorden. (2).Er heeft lange tijd een verbod tot opgraven 
gegolden, juist in Frans-Vlaanderen, verordonneerd vanuit Parijs, maar waar men bij wijze van spreken de schop ook in de 
grond steekt vindt men Romeins (zie afbeelding hierboven rondom Amiens). (3). De Musea in Frankrijk, zelfs in de kleinste 
dorpen, hebben zo’n overvloed aan Romeinse relicten dat men zich al lang niet meer om elke vondst euforisch maakt, zoals 
dat wel in Nederland het geval is. Voor een (verre van volledige) lijst van ruim 800 Musée Romain Archeologique verwijs ik 
graag naar http://www.anticopedie.fr. Verschillende musea uit kleine dorpjes staan hier niet eens bij. Breng eens een 
bezoek aan La Maison de l’Archéologie de Thérouanne  of aan Musée Archéologique Forum antique de Bavay. (4). Frans-
Vlaanderen is in de hele geschiedenis onderhevig geweest aan oorlog, bezetting en plundering, waarbij oude plaatsen tot op 
de fundamenten werden verwoest en verwijderd, zoals met Thérouanne gebeurde door Karel V. (5). Juist het noorden van 
Frakrijk en het zuiden van westelijk België is in de loop der eeuwen door oorlogen en geweld totaal ‘omgeploegd’ zodat 
archeologische relikten verspreid en verdwenen zijn. (6).Er is lange tijd vanuit Parijs geen aandacht geweest voor juist de 
eigen geschiedenis van deze streek, waar een andere dus eigen taal en cultuur gold dan in Parijs, een taal en cultuur die 
lange tijd zelfs verboden werd. (7). Frans-Vlaanderen werd beschouwd als een ‘afvallige’ provincie, waar men streefde naar 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid en er geen of te weinig aandacht was voor de eigen roemruchte geschiedenis. (8). 
Frans-Vlaanderen is pas sinds 1713 (Vrede van Utrecht) in bezit van Frankrijk gekomen. Voor die tijd was er vanuit Parijs 
geen aandacht voor. Het hoorde immers niet bij Frankrijk maar bij de Nederlanden. (was dit de aanleiding van verplaatsing 
van die geschiedenis naar het noorden, zoals ook met de Beeldenstorm gebeurde die vanuit Frans-Vlaanderen naar het 
noorden trok?) (9). Men had in Frans-Vlaanderen meer oog voor de eigen ‘Dietse’ taal en cultuur wat al een hele strijd was, 
dan dat men zich druk maakte om de geschiedenis uit het verre verleden zoals uit de Romeinse tijd of vroege 
Middeleeuwen, waarvan men wel wist dat die er geweest was. (10). Daardoor is de eigen geschiedenis vergeten, een 
geschiedenis die Nederland (Willibrord) en Duitsland (Karel de Grote) zich ondertussen hadden toegeëigend en men ervan 
uitging, vanwege de stelligheid waarmee het beweerd werd, dat het inderdaad ook zo was. (11). Momenteel wordt er meer 
onderzoek gedaan naar de eigen geschiedenis in Frans-Vlaanderen en vindt er een herleving plaats voor die eigen taal en 
cultuur met stichtingen en verenigingen als Zannekin, De Roepstem, Komitee voor Frans-Vlaanderen en De Yserhouck. Zie 
ook wat Joël Vandemaele daarover gepubliceerd heeft. (12). Ook archeologisch is er meer aandacht voor de eigen streek 

http://www.noviomagus.info/nijmegenaugustus.htm
http://www.noviomagus.info/Recentepublicaties
http://www.noviomagus.info/varusslag.htm
http://www.noviomagus.info/taalgrens.htm
http://www.anticopedie.fr/


                                                                                                                                                                                
gekomen wat tot verrassende bevindingen leidde zoals blijkt uit publicaties als “A la Recherche des Voies Romains dans le 
Nord-Pas-de-Calais” van Pierre Leman (Bouvignies, 2010) en ‘Atlas d'archéologie aérienne de Picardie : le bassin de la 
Somme et ses abords à l'époque protohistorique et romaine’ door Roger Agache en Bruno Bréart. Zie ook SEMafoor 20.1 uit 
2019 op p.31 waar naast meerdere websites ook een hele lijst archeologische literatuur gegeven wordt. Nederland heeft 
juist op dit punt een grote achterstand in informatie, wat ook wel blijkt uit teksten die Albert Delahaye in Noord-Frankrijk 
opdook en die onder Nederlandse historici volkomen onbekend waren.  
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  Ook in andere artikelen wordt dit bevestigd. Zie daarvoor www.noviomagus.info/Recente publikaties.htm  
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