
Lag bij Kesteren het Castra Vetera? 

 

De schriftjes van Geurt Jan Brenkman 

Geurt Jan Brenkman, geboren en getogen in Aalst, was smid van beroep. In zijn vrije tijd hield 

hij zich met de oudheid en archeologie bezig. Ook was hij medeoprichter van de 

Oudheidkamer Tiel. Zijn bevindingen schreef hij in kleine schriftjes waarvan er in ieder geval 

21 bewaard zijn gebleven. Uit zijn aantekeningen blijkt dat Brenkman ervan overtuigd is dat 

Kesteren in de Romeinse tijd identiek was aan de plaats Castra Vetera (oude legerkamp). 

 

In schriftje nummer 2: ‘Reeds verscheidene malen 

liet ik blijken de Castra Vetera niet te Xanten maar 

te Kesteren (Castra) te zoeken en meen gevonden 

te hebben, zooverre hier van vinden kan sprake 

zijn, daar de naam Kesteren als ’t ware van zelve 

op wijst’. Brenkman beriep zich niet alleen op de 

naam, maar ook op de Romeinse geschied-

schrijving. Hij kende de geschriften van Tacitus en 

heeft zich verdiept in de beschrijving van de 

Bataafse opstand onder leiding van Civilis, die zich 

afspeelde in de jaren 69 en 70 na Christus. Zo 

schrijft hij verder: ’Steeds ben ik uitgegaan dat de 

oorlog – de opstand – op het eiland der Bataven 

plaats had en niet erbuiten, zooals bijvoorbeeld in 

den omtrek van Xanten. De Bataven – deze 

woonden toch zeker hier of daar op het na hun 

genoemde eiland – komen met hunne naburen 

Caninefaten en Friezen in opstand tegen de Romeinen. De Caninefaten overvallen de twee 

winterlegers van twee regimenten van uit den Oceaan, en veroveren die, nadat ze door de 

Romeinen waren verlaten en in brand gestoken’. 

Ook schrijft Brenkman over een opmerkelijke maatregel van Civilis: ‘Nu beveeld Flaccus 

Hordeonius3 toen hij dit een en ander vernam aan Mumius Lupercus, stadhouder van twee 

keurbenden die in Vetera gelegerd waren, uit te trekken tegen den vijand – de Batavieren. 

Hiertoe neemt Mumius Lupercus verschillende hier en daar liggende legerafdeelingen waar 

onder ook een vleugel Batavieren. Toen deze na overzetting, zegt Tacitus, tegen de Batavieren 

optrok, nam ook Civilis zijne maatregelen, en dat wel op die vreemde wijze, om ook vrouwen 

en kinderen achter het leger mede te voeren. Hier is de groote vraag waar moet men dit Vetera 

zoeken.’ Tot zover Brenkman, die het vreemd vindt dat Civilis vrouwen en kinderen mee laat 

trekken naar de omgeving van Xanten.  

 



Castra Vetera bij Xanten? 

Bij de Romeinse geschiedschrijver Tacitus is sprake van Castra Vetera. Het zou volgens de 

huidige wetenschap op de plaats Veteribus slaan, identiek aan Birten in de buurt van Xanten. 

Maar Veteribus ligt op de Peutingerkaart1 60 of 88 km2 van Xanten (Colonia Traiana) af. Terwijl 

Birten en Xanten maar 6 kilometer van elkaar afliggen. Lag het door Tacitus genoemde Castra 

Vetera (=oude legerkamp) daarom wel bij Xanten? Er kunnen in de Romeinse tijd meerdere 

oude legerkampen hebben bestaan, die niet allemaal op de Peutingerkaart voorkwamen. Net 

zoals er meer bekende namen niet op de kaart genoemd worden, zoals bijvoorbeeld 

Mannaricium (Maurik), dat daarentegen wel in het reisboek van Antonini (derde eeuw) 

voorkomt. 

Als je Tacitus leest lijkt een deel van de opstand bij Xanten plaatsgevonden te hebben. Maar 

is dat wel zo?  Op het Kops Plateau bij Nijmegen is bijvoorbeeld een metalen plaatje gevonden 

van Gaius Aquillius Proculus, een officier uit het Achtste legioen Augusta uit Bulgarije. Dit 

legioen speelde  een belangrijke rol in de Bataafse opstand. 

 

Vetera, Batavodurum en Ptolemaeus 

Kosmograaf Ptolemaeus plaatst in zijn Geographia (150 na chr.) Vetera in de nabijheid van 

Batavodurum op het Batavenland, ten westen van Traiane (? = Xanten). Dit Vetera kan dus 

nooit identiek zijn met Veteribus dat ten oosten van Xanten ligt. Op de Peutingerkaart en het 

reisboek van Antonini is de volgorde van oost naar west: Veteribus-Colonia Traiana-  

Noviomagus.  

Tacitus heeft het in zijn werken een paar keer over Castra Vetera, maar ook vaak over Vetera. 

Mogelijk haalt Tacitus, die de Bataafse opstand niet persoonlijk heeft meegemaakt, de namen 

door elkaar. Trouwens er is ook een duidelijk verschil tussen Ptolemeaus en de 

Peutingerkaart/het reisboek van Antonini. De plaats Batavodurum (=versterkte stad van de 

Bataven) kan niet dezelfde plaats zijn als Ulpia Noviomagus Batavorum, door Keizer Traianus 

gesticht.  Hij zou Noviomagus in 98/102 stadsrechten hebben verleend, terwijl Batavodurum 

bij Tacitus al in 69 genoemd wordt in verband met de Bataafse opstand. Het werd daarbij 

verwoest, met andere woorden Batavodurum is niet Noviomagus! Trouwens Batavodurum 

zou ook de voorloper zijn van Dorestad. Kosmograaf Ravennes schrijft daarover in de 7e eeuw 

en noemt daarbij de Rijnen niet de Waal (Zie ook mijn artikel over Dorestad). 

 
(Castra) Vetera en Drusus 

Volgens Tacitus liet de Romeinse veldheer Nero Claudius Drusus in 12 v Chr.- het jaar van de 

eerste acties tegen de Germanen - de legerplaats Castra Vetera aanleggen. Hij was toen 

gouverneur van de drie Galliën (Gallia Comata). In augustus wijdde hij in Lugdunum (dat Lyon 

zou moeten zijn volgens de huidige wetenschap) met de Gallische leiders een nationaal 

heiligdom in. Daarna trok hij naar het noorden waarbij hij onderweg te maken kreeg met 

aanvallen van de Germanen. Tegen september was hij aan de Rijn in de Betuwe (het 'eiland 

der Bataven'). Daar richtte hij militaire kampen in met het oog op  een grote invasie in 
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Germanië. Gelet op dit korte tijdsbestek is het logischer dat 

Drusus Castra Vetera in de Betuwe liet aanleggen en niet bij 

Xanten. 

 

Lugdunum Batavorum  

Er wordt van uitgegaan dat dit  Lugdunum bij Lyon was, maar 

klopt dit wel? Volgens de Peutingerkaart lag er in onze 

streken ook een Lugdunum. Eerst dacht men aan Leiden, 

maar tegenwoordig aan Katwijk. Er is echter ook sprake van 

een Lugdunum Batavorum. Het achtervoegsel Batavorum is 

voor de eerste keer gebruikt door Ptolemaeus in zijn 

Geographia (150 na chr.) Iedereen weet dat Katwijk niet op 

het ‘Bataveneiland’ lag. Waarom heeft Ptolemaeus dan toch 

deze toevoeging gebruikt? Waarom was deze specificatie 

nodig?  Lag er in het Batavenland ook een Lugdunum? 

 

Lugdunum-Leidon is Ter Leede bij Kesteren? 

In 997 geeft keizer Otto III de plaatsen Veldriel, Leidon, Ommeren, Deest en Maurik aan een 

nieuw te stichten klooster op de Luisberg bij Aken. Dit Leidon hield men enerzijds voor ‘ons’ 

Ter Leede, anderzijds werd ook gedacht aan Schleiden in Duitsland. Deze laatste optie is niet 

logisch, aangezien bovengenoemde plaatsen geen van alle in Duitsland liggen.  

Kortom, als Drusus in augustus in Lugdunum was en in september op het Bataveneiland, dan 

rijst de vraag of hij in Lugdunum (Lyon) was of in Lugdunum Batavorum (Ter Leede)? Een 

andere optie is dat hij bij een andere Lugdunum was, namelijk de bovengenoemde Luisberg 

bij Aken?5   Voor een leger in vol ornaat ligt de afstand Aken-Kesteren (180 km) meer voor de 

hand dan Lyon-Kesteren (870 km). Zeker als er zich bovendien onderweg schermutselingen 

met de Germanen voordeden. 

Als het wel Lugdunum bij Kesteren 

betreft, zijn er dan aanwijzingen 

voor een heiligdom aldaar? 

Volgens Tacitus wijdde Drusus 

immers bij Lugdunum een 

heiligdom in. Er is in Kesteren wel 

een stuk altaarsteen uit de 

Romeinse tijd gevonden met 

daarop de letters R, A en M. Een 

dergelijke steen wijst op een 

heiligdom, maar meer dan dat 

weten we helaas niet.  
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Noten 

1. De Peutingerkaart is een 13e eeuwse kopie van een Romeinse reiskaart uit de 3e eeuw. 

2. Volgens de Peutingerkaart liggen Traiana en Veteribus op 40 romeinse mijlen (is 60 

km) of 40 leuga (is 88 km) van elkaar.  

3. De naam Ulpia heeft met keizer Traianus te maken, wiens naam Marcus Ulpius 

Traianus luidde. 

4. Zie voor de verklaring van de Luisberg mijn artikel in de Nieuwsbrief van de HKK&O, 

augustus 2015 en elders op de site. 
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