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      Het zichtbaar maken van ons Romeins verleden; als dat zou kunnen 

 

Hallo Leden. 

Hier de eerste nieuwsbrief in 2022. Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen. Op donderdag 28 april 

houden we na drie jaar weer een ledenvergadering. De stukken voor de vergadering staan op de website 

van de vereniging;  http://oudvalkenburgzh.nl/  De vergadering begint om 20.00 uur in de theaterzaal van 

het dorpshuis. In deze nieuwsbrief hebben we het jaarverslag 2021 opgenomen. Na de pauze wordt u 

bijgepraat over de nieuwe plannen voor de visualisering van het Romeins verleden in Valkenburg. 

Daarna gaan we gezellig oude foto’s van Valkenburg bekijken, waarvan er vele nog niet eerder openbaar 

zijn gemaakt.  

Verder in de nieuwsbrief o.a. een bijzondere gebeurtenis uit 1954 ten tijden van de Koude Oorlog en een 

artikel over de vruchtbare grond in Valkenburg. We wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief . 

            

http://oudvalkenburgzh.nl/


                                                  

 

JAARVERSLAG  2021 

Dit verenigingsjaar was het Torenmuseum helaas voor een groot deel van het 

jaar gesloten. Deze keer niet vanwege de herinrichting, maar nu vanwege de 

corona-maatregelen. Ook de Mart kon weer niet worden gevierd en aan het 4S-

jarig bestaan van de Vereniging Oud-Valkenburg kon niet de aandacht worden 

gegeven die zo’n mijlpaal verdient. Maar als we voor 2021 toch een 

hoogtepunt moeten noemen, dan is dat de aanwijzing van de Limes als 

Werelderfgoed door de UNESCO. Deze aanwijzing werd op 27 juli bekend 

gemaakt en dit werd op 28 juli in kleine kring gevierd met het ophangen van de 

UNESCO vlag bij het Torenmuseum. Daar kunnen we nog aan toevoegen de 

vondst van een Romeins legioenskamp als resultaat van de archeologische 

opgravingen op het voormalige vliegveld. Deze opgravingen werden in 2021 

afgerond. 

 

Activiteiten 

Vanwege het corona-virus waren de activiteiten 

ook dit jaar weer beperkt. In het kader van de 

landelijke Koningsspelen organiseerde de VOV op 

23 april een speurtocht voor groep 8 van de 

Dubbelburg. Op 10 mei was de jaarlijkse 

herdenking met scholieren van de Dubbelburg op 

de erebegraafplaats naast het Torenmuseum. ln 

het museum werd in juni een nieuwe pc geplaatst 

en werd er een begin gemaakt met de aanmaak 

van een nieuwe website. Samen met 

Welzijnskwartier zijn voorbereidingen getroffen 

voor twee wandelingen door het dorp op 20 juli 

en 24 augustus, maar beide zijn niet doorgegaan 

vanwege gebrek aan deelnemers. Op 21 augustus 

heeft de vereniging meegewerkt aan grondradar-

onderzoek naar het tracé van de Limesweg in 

Valkenburg en Katwijk. De VOV heeft ook 

materiaal aangeleverd voor een Romeinen 

expositie in de Redschuur in Katwijk.  

 

Op 30 september ontving de vereniging een 

maquette van de Romeinse weg, gemaakt door 

de heer G. Sterken. Op 31 oktober is de 

vereniging formeel aangemeld als lid van het 

ZCBS voor het opzetten van een digitale 

beeldbank, op de website. Vanaf  november was 

een door de VOV ingerichte tentoonstelling te 

zien in het Dorpshuis. Deze expositie ging over 

twee onderwerpen: het Romeinse legioenskamp 

op het vliegveld en de burgerbewoning in 

Romeins Valkenburg.  

Als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk 

ontving de vereniging op 9 december van het 

Welzijnskwartier een cheque ter waarde van € 
500,00. Van dit bedrag werd een deel direct 

uitgegeven aan een smakelijk cadeau voor de 

vrijwilligers. Net als voorgaande jaren neemt de 

VOV deel aan diverse lokale en regionale 

werkgroepen. Dit zijn onder meër: I de 

klankbordgroep voor de inrichting van de wijk 

Valkenhorst; de klankbordgroep over de 

Cultuurhistorische Waardenkaart in Katwijk; de 

Archeologisch e Werkgemeenschap Nederland; 

de Stichting Canon van Katwijk; de Werkgroep 

Romeinen in Katwijk; het Erfgoedplatform van de 

gemeente Katwijk; de Limestafel van Zuid-

Holland. Nieuw is de deelname aan 

bijeenkomsten waarin overleg plaatsvindt door 

de voorzitters van de plaatselijke museum 

verenigingen, Er is een goede samenwerking met 

het Katwijks museum, die onder andere 

resulteert in de uitwisseling van boeken. Qp 24 

december is bij het Torenmuseum weer de 

Lichtjesavond georganiseerd samen met de 

Oranjevereniging en Arjan de Hertog uit Katwijk. 

Ook nu weer helaas zonder aanwezigen. ln de 

maanden april, september en december werd 



                                                  

 

een Nieuwsbrief onder de leden verspreid. Voor 

het blad 'Zicht op Valkenburg', de website van de 

vereniging Rijnlandse Geschiedenis en voor lokale 

kranten werden diverse artikelen en bijdragen 

aangeleverd.  

Torenmuseum  

Het Torenmuseum was in 2021voor het eerst 

geopend op 5 juni en het moest op 16 december 

weer sluiten. Uiteraard alleen op de zaterdagen 

van 13.00 tot 15.00 uur. In deze zes en een halve 

maand bezochten 420 personen het museum. De 

afronding van de nieuwe exposities vond plaats 

op I juni met de aflevering van de zaalbladen en 

de audiotours. Op 9 juni werden een nieuwe 

brandbeveiliging en brandblussers aangebracht, 

gevolgd door een glasvezelaansluiting en een 

nieuw modem op 11 juni door KPN. Op 10 juni 

heeft het Rijks Museum voor Oudheden 

filmopnames gemaakt in het museum. 

Gedeputeerde Willy de Zoete van de Provincie 

Zuid-Holland en de directeur van het Erfgoedhuis 

Zuid-Holland, Mariëlle Hendriks, bezochten het 

Torenmuseum op 24juni. Zij werden daar 

ontvangen en rondgeleid door onze voorzitter 

Nelly Smits. Aanleiding voor het bezoek was een 

archeologisch botonderzoek. Van het bezoek 

werd een leuke film gemaakt. Eind juli heeft de 

firma Hill Safety een nieuwe alarminstallatie in 

het Torenmuseum aangebracht, die nu ook 

verbonden werd met een meldkamer. Dit bleek 

van korte duur te zijn want de gemeente Katwijk 

heeft het alarm in november overgezet naar de 

firma De Wit Beveiliging uit Katwijk. Op 6 

september zijn in het museum opnames gemaakt 

voor een blog door Debora d'Hondt. Tijdens de 

Open Monumentendag, op zaterdag 11. 

september, was het museum open van 11.00 tot 

16.00 uur. Verspreid over de dag leverde dat 120 

bezoekers op. Op zaterdag 2 oktober was het 

museum de finish van een fietstocht langs de 

Limes van Berg en Dal naar Valkenburg, in het 

kader van de lesbrief voor het basisonderwijs 

"speuren naar Romeinse sporen Forten huizen en 

graven in de gemeente Katwijk" waarin het 

Torenmuseum een belangrijke rol speelt. 

Bijzonder leuk was de presentatie van een 

'Romeins' stripboek in het museum op zaterdag 

16 oktober. Half november is de noodverlichting 

en de brandmeldinstallatie van het museum 

vervangen door de firma De Wit Beveiliging. De 

eerste plannen voor het uitbreiden van het 

Torenmuseum op de begane grond en het 

zichtbaar maken van het Romeinse verleden 

buiten het museum zijn op papier gezet. De 

daarvoor aangevraagde subsidies zijn in 2021 

toegezegd.  

 

 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Het bestuur van de vereniging bestond het hele 

jaar uit dezelfde zeven personen: Nelly Smits 

(voorzitter), Henk Imthorn, Gerrit Russchenberg 

(penningmeester), Corrie van Kralingen, Herman 

Dijkhuizen, Leendert van der Ent en Jaap 

Dubbeldam (secretaris). De vereniging werkt 

nauw samen met het bestuur van de Stichting de 

Valkenburgse Toren. Voor het tweede jaar kon de 

ledenvergadering niet worden gehouden. De 

hoop was dat deze in oktober of november wel 



                                                  

 

zou kunnen plaatsvinden maar door corona 

moest het bestuur besluiten om ook dit jaar geen 

ledenvergadering te houden. De vereniging was 

ook bezig met het organiseren van een 

bijeenkomst van de Stichting Historische 

Publicaties-Holland-Rijnland op 2 december, 

maar ook deze kon op het laatste moment niet 

doorgaan. Door al deze ontwikkelingen zijn dit 

jaar de gebruikelijke stukken niet naar de leden 

gezonden en heeft er ook geen herverkiezing 

plaatsgevonden van de volgens het rooster 

aftredende bestuursleden. Ook in 2021 heeft het 

bestuur weer zes keer vergaderd. Vier keer vond 

dit plaats in een zaal van het aangrenzende 

kerkgebouw, omdat de ruimte in de toren niet 

groot genoeg is om voldoende afstand te kunnen 

bewaren. De vrijwilligers vormen samen met het 

bestuur de werkgroepen, die zelfstandig een 

onderdeel van het verenigingswerk voor hun 

rekening nemen. Op 31 december waren er 16 

vrijwilligers actief. Na een herindeling waren er in 

2021 acht werkgroepen: Collectie beheer, 

Communicatie, Educatie, Exposities, Historisch 

onderzoek, Huishoudelijke Dienst en Vrijwilligers 

Sinds april is er ook een werkgroep met de naam 

Visualisering Romeins Verleden, die plannen 

heeft uitgewerkt en hiervan een boekwerkje 

heeft gemaakt. Een van de ideeën betreft de 

plaatsing van maquettes en replica-objecten uit 

het Romeinse verleden op verschillende plaatsen 

in Valkenburg. De werkgroep Collectiebeheer is 

weer bezig geweest met het bijhouden van de 

collectie van de vereniging. Om de aanwezige 

foto's beter zichtbaar te maken via de website 

zijn de eerste stappen gezet naar een nieuwe 

beeldbank. Een aantal boeken is aangeschaft met 

name voor de eigen bibliotheek maar ook met de 

bedoeling om deze in het museum te kunnen 

verkopen. Door de gedeeltelijke sluiting van het 

museum en de geldende beperkende 

maatregelen konden er in 2O21 slechts twee 

rondleidingen voor scholen georganiseerd 

worden door de werkgroep Educatie. Deze 

werkgroep heeft ook gezorgd voor een aantal 

nieuwe informatiebordjes op het ereveld en voor 

de organisatie van de lichtjesavond. Door de 

werkgroep Communicatie zijn artikelen 

geschreven, drie Nieuwsbrieven geproduceerd en 

is de website bijgehouden. Artikelen verschenen 

onder andere in de Katwijksche Post, De 

Rijnsburger, op de website en in de nieuwsbrief 

van Rijnlandse Geschiedenis. Ook is verder 

gewerkt aan het maken van een nieuwe website. 

De werkgroep Exposities heeft de herinrichting 

van het Torenmuseum afgerond en heeft een 

kleine tijdelijke expositie in het Dorpshuis 

verzorgd. De werkgroep Historisch onderzoek is 

dit jaar begonnen met de voorbereidingen voor 

een volgend boek, ook nu weer over een 

onderdeel van de geschiedenis van Valkenburg. 

De website is het hele jaar in de lucht geweest en 

regelmatig worden er nieuwe artikelen op de site 

geplaatst. Het bekijken van de fotobeeldbank is 

soms een probleem maar daar wordt aan 

gewerkt. Het ledenaantal is licht gestegen en op 

3l december 2021 bedroeg het aantal 263.  

 

Huisvesting van de vereniging 

Na de metamorfose van het museum was het dit 

jaar een kwestie van de puntjes op i zetten en 

vooruit denken aan een mogelijke uitbreiding van 

het Torenmuseum. Het Torenmuseum bevat de 

vaste exposities op drie verdiepingen en in de lift. 

Op de vierde verdieping bevindt zich de 

bibliotheek met een verzameling boeken die op 

de een of andere manier met Valkenburg te 

maken hebben. Ook liggen er fotoboeken die 

ingezien kunnen worden. De ruimte op de vierde 

verdieping wordt ook gebruikt als 

vergaderruimte. Het Baarhuisje aan de Ringweg is 

het hele jaar in gebruik geweest als opslagruimte. 

De gemeente heeft helaas nog geen oplossing 

gevonden tegen het doorslaand vocht in de 

trapopgang van het Torenmuseum.  

 

                     Jaap Dubbeldam; secretaris.      

 

 



                                                  

 

 

                   

Romeinse bronzen beeldjes 

gevonden:  

De vruchtbare grond van 

Valkenburg  
    Leendert van der Ent  

 
 

In Italië? Daar zijn er zat gevonden. Maar aan de Neder 

Germaanse limes zijn ze uiterst zeldzaam, de kleine bronzen 

godenbeeldjes die op de huisaltaren van de Romeinen stonden. 

Valkenburg-ZH is daarom trots op zijn Isisbeeldje, een topstuk in   

het RMO. Marina ‘t Hart uit Leiden vond in Valkenburg nog  
        twee van dergelijke beeldjes – binnen een half jaar.

 

 

“Nog even”, dacht Marina in november 2020. 
Ze was met een groepje metaaldetector-

amateurs in Valkenburg op jacht naar 

Romeinse vondsten. Eerder op de dag had  

iemand uit de groep een muntje gevonden. 

Voor de rest sloeg de detector doorlopend aan 

op aluminiumschroot. Doodmoe werd ze van al 

die zooi. De anderen waren inmiddels al naar 

huis afgereisd. “Toch nog maar even dat hoekje  
doen”, dacht ze. “Daar ving ik een heel zwak 
signaal op”, herinnert ze zich.  
 

Eenmaal opgegraven, had ze een modderig 

stuk metaal in de hand waar ze aanvankelijk  

weinig van kon maken. Maar wat was dat? 

Toen ze het een beetje schoonmaakte, werd er 

een voetje zichtbaar. Even later keek een 

gezichtje haar vanuit de modder aan. “Het zal 
wel recent zijn”, vreesde ze aanvankelijk nog.  
Maar nee hoor, dit was echt Romeins, 

oordeelde Julius Roemburg van PAN. Dit staat 

voor Portable Antiquities Netherlands, de 

organisatie die vondsten registreert. 

Metaaldetector-amateurs zijn wettelijk 

verplicht hun vondsten hier te melden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Marina ’t Hart met haar beeldjes 

 

Ook Jasper de Bruin, conservator Nederland in 

de Romeinse tijd bij het RMO twijfelde niet: 

Romeins. De gevleugelde helm wees 

overduidelijk op Mercurius. Het bijzondere was 

dat deze Mercurius kleren aan had; vaker is hij 

naakt verbeeld. Een nauwkeurige datering 

geven bleek lastiger.  

 

 

 



                                                  

 

 

 

Met 0 tot 300 na Christus behoorde zo'n beetje 

de hele Romeinse aanwezigheid in Nederland 

tot de mogelijkheden.  

“En dan te bedenken”, zegt Marina, “dat er op 
die plek waar ik hem vond, al heel lang 

intensief was gezocht met de metaaldetector. 

Het was echt onwaarschijnlijk om daar nog iets 

van belang te vinden, maar het lag er toch.” 

 

Weer raak  

In april 2021 kreeg Marina toestemming van de 

eigenaar om op een slooplocatie met haar 

detector aan de slag te gaan. Doordat er 

voorheen een gebouw had gestaan, was de 

bodem op deze plek archeologisch gezien een 

stuk ‘maagdelijker’.  
 

Toch was het niet meteen raak. Ze was op 

dinsdag begonnen te zoeken. Zo nu en dan 

diende zich een muntje of ander Romeins 

metaal aan. Vaak gaat het in zo'n geval om 

stukjes paarden- of riembeslag. Pas op 

vrijdagavond was het echt raak: met een 

knalhard signaal diende zich een vondst aan. 

Dat harde signaal wees op een oppervlakkige 

ligging. Dat maakte een recent stuk schroot het 

meest waarschijnlijk. Maar het pakte een stuk 

gunstiger uit. Marina had wederom raak 

geschoten.          

Dit keer had Mercurius geen kleren aan. Of ging 

het nu om Apollo? De gevleugelde helm 

waarmee Mercurius eigenlijk altijd wordt 

afgebeeld ontbrak in elk geval. Wat zeker is: 

door de vondsten van Marina is het aantal  

gevonden bronzen godenbeeldjes aan de 

Neder Germaanse limes significant 

toegenomen. Zij is nog altijd op dezelfde locatie 

aan het zoeken. Onlangs vond ze er nog twee 

munten. Waar het precies is? Dat geeft ze 

liever niet prijs.                

 

           
Is het Apollo? Is het Mercurius? Dit beeldje is in de 

huidige staat ongeveer 9 centimeter groot.  

 

Nederlands kampioen  

De beeldjes die Marina heeft gevonden zijn op 

zichzelf niet zeldzaam in het Romeinse rijk. Op 

geen enkel huisaltaar van een zichzelf 

respecterende Romein mochten ze ontbreken. 

Jasper de Bruin kan wel verklaren waarom 

dergelijke beeldjes in onze streken nauwelijks 

worden gevonden: “Rond 300 werden onze 

streken steeds onveiliger voor de bewoners. De 

meeste van hen besloten daarom te verhuizen 

naar veiliger streken. Uiteraard namen ze 

daarbij hun huisraad mee, zeker dergelijke 

beeldjes.”  
Zo kan het gebeuren dat gepokte en gemazelde 

amateurarcheologen in tientallen jaren nooit 

zo'n beeldje hebben opgraven. Zij vond er twee 

in een half jaar. Op voorstel van Julius 

Roomburg werd de gevleugelde helm 

Mercurius zelfs namens Nederland 

voorgedragen bij de jaarlijkse 'competitie' van 

metaaldetectorvondsten van de Britse Portable 

Antiquities Scheme (PAS). Het zijn zeg maar de 

Europese Kampioenschappen op dit gebied. 

Mercurius schopte het daarbij tot 'Nederlands 

kampioen.' “En dat is echt niet omdat er geen 
concurrentie was; er waren veel objecten 

ingediend”, verzekert Marina. 



                                                  

 

 
Mercurius: Nederlands Kampioen! Het beeldje 

meet ongeveer 7,5 centimeter. 

 

Fantastische verhalen  

Zij is nu zo'n tweeënhalf jaar actief met de 

metaaldetector. Waar komt die fascinatie voor 

het verleden en de bodem vandaan? “Ik ben 
altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis 

en de oudheid. Hoe ouder, hoe leuker ik het 

vind. Die fascinatie is begonnen met de 

kinderbijbel die ik als klein kind las. Ik ben 

verder niet religieus, maar de verhalen vond – 

en vind – ik fantastisch. Van daaruit ontstond 

het gevoel dat het fantastisch is om objecten 

uit die tijd daadwerkelijke in je handen te 

kunnen houden.”  

Na het bekijken van een YouTube-filmpje over 

metaaldetectie wist ze: dat wil ik ook! Toen ze 

eenmaal begonnen was, en onder andere lid 

geworden was van de AWN, Vereniging van 

Vrijwilligers in de archeologie, hoorde ze via-via 

van Valkenburg. “Daar was al veel gezocht, dus 

je moet geluk hebben.” Tot haar vondsten 
behoren naast beslag, munten en fibulae een 

Bacchus applique, een leeuwenkopje, een 

kapotte zegelring en de bodem van een pot. 

“Binnenkort zal het wel afgelopen zijn. De 
wegenbouwwerkzaamheden zijn bijna in een 

stadium dat verder zoeken onmogelijk maakt.”  
  

 

In het straatbeeld  

Vereniging Oud Valkenburg heeft Marina 't 

Hart en het Rijksmuseum van Oudheden bereid 

gevonden om 3D scans van de beeldjes te 

maken. De scans gaan deel uitmaken van één 

van de Valkenburgse plannen om de 

Nedergermaanse limes te visualiseren in een 

'buitenmuseum'. Het is de bedoeling dat van 

een aantal topvondsten uit Valkenburg, 

waaronder deze beeldjes, 3D-geprinte replica's 

worden gemaakt. Deze replica's worden op 

sokkels geplaatst en krijgen vervolgens een 

plek langs de limesroute binnen de gemeente 

Katwijk. Over het tracé daarvan werden 

stedenbouwkundigen van de gemeente en de 

Werkgroep Romeinen Katwijk het onlangs 

eens.  

 

 

 

 

 

 

Robbert-Jan Looman, fotograaf van het RMO, 

druk bezig met de 3D-scan 

 

 

Voor de uitvoering van dit plan is al een 

subsidie van de provincie Zuid-Holland 

toegekend vanuit de Publieksregeling 

Archeologie. Marina, de Valkenburgers en alle 

limesroute-wandelaars en -fietsers kunnen 

daarom binnen afzienbare tijd van deze 

vondsten gaan genieten. 

  Leendert van der Ent  

 



                                                  

 

         Juni 1954 
Een kleuterschool was er nog niet. Dus was je als vierjarige kleuter de hele dag op straat. Er waren 

immers amper auto’s. Gevaar kende je niet. Zo loop je niets vermoedend de Burgemeester 
Lotsystraat uit naar de Marinus Poststraat en dan…………..wauuuuuw. 

       

 

Een echte panser tank in ons dorp. Als aan de grond genageld. Dit had je nog nooit gezien. De tank 

draaide de achterweg op en het stuk stoep waar deze overheen reed was daarna net zo plat als de 

straat. Dat was nog ’s een belevennis. 
 

 

Het leger had bezit genomen van 

Valkenburg. Aan de Hoofdstraat (‘t Weitje) 
stond een grote legertent en overal liepen 

soldaten en reden legervoertuigen. Er 

werd een aanval op het vliegveld 

voorbereid. Hollandse en Belgische 

soldaten in NAVO verband gingen de strijd 

aan. De jeugd van Valkenburg keek zijn 

ogen uit naar al het gebeuren. Zo iets 

maakte je niet elke dag mee.  

Op zondag werd er niet gevochten. Ook 

voor het leger was het een rustdag. Er was 

natuurlijk wel veel bekijks. Vooral van de 

jeugd, die in de aanwezigheid van het 

leger een extra attractie zag. Zoveel was er  

 

 

 

op zondag in het dorp niet te beleven. 

Twee keer naar de kerk, zondagschool en 

naar opa en oma dan had je het wel 

gehad.  

 

 

 - Aan een ramp ontsnapt. 

Het was laat in de middag. De kerkdienst 

in de Gereformeerde kerk was al 

begonnen.  “Soldaat mogen we een ritje 
meerijden?”  De vraag werd herhaaldelijk 
gesteld.

  



                                                  

 

 

Een twintigtal jongens stonden rond de Jeep 

met aanhanger. “Nou vooruit dan maar.”  De 
jongens lieten zich dat geen twee keer 

zeggen en sprongen in het karretje. 

Sommigen achterop de Jeep. 

Daar ging het gezelschap. Over de 

Hoofdstraat langs de Punt en de Pastorie 

naar garage Poot (nu Hoogvliet). Daar werd 

gekeerd en reed de Jeep weer terug. Een 

gejoel, gegil; het was toch wel spannend. 

Zeker toen het wat harder ging. En toen 

gebeurde het. Het karretje begon te 

slingeren en ter hoogte van de Punt raakte 

deze de stoeprand en sloeg om.  

  

- 

ter hoogte van de punt 

  - 

de omgeslagen aanhanger. 

 

16 kinderen rolden over straat. Een gekerm 

van jewelste. De herrie drong door tot in het 

kerkgebouw. Daar was dokter van der Laan 

uit Rijnsburg bij de afscheidsdienst van 

dominee Nijhuis. Hij was ook direct ter 

plaatse om de gewonden te verzorgen.   

 

Een aantal jongens waren al naar huis 

gerend. Eén van hen was Bouw Zandbergen. 

Zijn gezicht lag helemaal open met 

schaafwonden. Thuis gekomen werd er direct 

gehandeld. Met een natte doek op zijn 

gezicht zette zijn vader hem achter op de 

fiets en reed naar garage Poot. Daar pakte hij 

een auto (Pa Zandbergen wist waar de sleutel 

lag) en reed direct door naar het Academisch 

ziekenhuis in Leiden.  

 

- 

auto’s genoeg bij garage Poot. 
 

Bouw kreeg een masker op zijn gezicht. 

Alleen ogen, neus en mond waren nog 

zichtbaar. Dat gaf heel wat bekijks in het 

dorp.  

Eten viel niet mee. Daar had hij een spiegel 

voor nodig. Dat was wennen, zo ging Bouw in 

het begin met de vork richting spiegel in 

plaatst van naar zijn mond. De betrokken 

chauffeur is nog excuses komen maken.  

Bouw kon bijna drie maanden niet naar 

school.  

Ook Minne Wiersma was vrij ernstig gewond 

en was lange tijd thuis. We weten dat ook 

Mari Koppert en Kees Imthorn op de kar 

zaten. Leen Meijer stond achterop de Jeep. 

Het was een gebeurtenis, die de betrokkenen 

na 68 jaar nog niet zijn vergeten. 

 

Op 21 september stond de betreffende 

soldaat voor de krijgsraad. (zie verslag uit 

Leidsch Dagblad). 



                                                  

 

 

 

    

 

   Henk Imthorn. 

 

    

Bijzondere vondst. 

Om te komen tot een verdubbeling van de N206 moeten velen 

letterlijk en figuurlijk behoorlijk diep gaan.  Voordeel was dat dit 

leidde tot een bijzondere vondst.  Op de bodem zijn enkele eiken 

houten delen van een Romeins vrachtschip gevonden. Bijzonder is 

dat de zogenaamde veer- deuvel (pen –gat) verbinding is 

toegepast. Dit detail si nog zeer weinig teruggevonden.  De datering 

van het schip is vermoedelijk aan het einde van de 1e eeuw na Chr. 

 

Nieuwe expositie in het Dorpshuis  
 

  In het Dorpshuis van Valkenburg is een expositie te zien  
  met als thema:  

  HET VERZET IN DE 2e WERELD OORLOG.  

  Naast de vitrine met allerlei attributen over de Tweede    
  Wereld Oorlog zijn er zeven posters te zien, die het 

  verzet symboliseren. 

  De expositie is ingericht door de Vereniging en is te  

  bewonderen in mei en juni 2022. 

         

Nieuwe plek voor de Mijlpaal en de Kubus. 

Op het Castellumplein is de Romeinse mijlpaal neer gezet. Op deze plek liep de 

Limesweg door het Castellum richting de Noordzee.  De Kubus staat bij het pontje. 

Deze krijgt nieuwe panelen waarop in het kort de historie van Valkenburg wordt 

weer gegeven. In onze volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. Zowel Kubus 

als Mijlpaal moeten zeker een halve meter zakken. 

 



                                                  

 

           Koninklijke onderscheiding. 

 De voorzitter van onze vereniging Nelly Smits heeft bij haar 

 afscheid in de Gemeenteraad een koninklijke onderscheiding 

 ontvangen uit handen van Burgemeester Visser. Nelly heeft 

 vanaf 1997 deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Van 2002 

 tot en met 2005 was zij wethouder in Valkenburg. In 2006 

 nam zij zitting in de raad van de gemeente Katwijk. 25 jaar 

 stond zij op de barricade voor ons dorp.  

 We feliciteren haar van harte. 

 

 

 

DE VERENIGING OUD VALKENBURG IS 45 JAAR 

 

 

 

 

 

 

  

 

Door de voortdurende pandemie hebben we ons 9e lustrum niet kunnen vieren. Om toch 

iets te doen heeft het bestuur besloten  ieder lid een boekje uit de serie Verhalen uit de rijke historie 

van Valkenburg cadeau te doen. U kunt een keuze maken uit één van de vier boekjes.  

U moet er wel uw stoel voor uit.  

Nog steeds kan ieder lid een boekje afhalen in het Torenmuseum.   

Dat kan iedere zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur.       

We zien u graag langs komen.   

 

 

 

 

          

 

 

Auteursrecht berust bij Vereniging Oud Valkenburg.   

 Alle rechten voorbehouden.      

 

 


