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Tijdens de Nationale Archeologiedagen van 2016 werd 
het startsein gegeven voor het onderzoeksproject 
naar de  Brittenburg; een verdwenen Romeins 
castellum bij Katwijk. Twee jaar later ligt het 
publieksboek met de eerste bevindingen van het 
onderzoek in de winkels.  

De intentie van Buijtendorp is om de lezer mee te 
nemen in het onderzoeksproces. Zo kan de lezer zien 
hoe de uiteindelijke conclusies over de Brittenburg tot 
stand zijn gekomen. De hoofdstukken zijn dan ook 
ingedeeld per fase van het onderzoek.  

Na een introductie over het in zee verdwenen 
castellum start Buijtendorp zijn onderzoek bij de 
eerste waarnemingen van de Brittenburg. Deze 
waarnemingen, vastgelegd in historische 

beschrijvingen en de eerste getekende plattegronden van de muurresten, worden uitvoerig 
beschreven en tot in detail vergeleken. De lezer wordt hier op details gewezen die normaal 
aan hen zouden ontgaan. Aansluitend op het overzicht van de eerste waarnemingen 
bespreekt Buijtendorp de vondsten. Hoewel er helaas maar weinig vondsten van de 
Brittenburg bekend zijn en er daarvan nog minder bewaard zijn gebleven, dragen de 
vondsten toch bij aan het algehele onderzoek. Zo kan Buijtendorp door middel van een 
stenen inscriptie concluderen dat er een eenheid van bovengemiddelde grootte in het 
castellum verbleef. 
Vervolgens worden de structuren rondom Brittenburg bekeken. De grote blokken tufsteen 
die buiten de muren waren gevonden kunnen worden verklaard als waterwering. Het 
aanwezige badhuis buiten de muren van Brittenburg wordt ook uitvoerig onderzocht en 
beschreven.  

Pas hierna wordt het castellum zelf in delen besproken, beginnend met de oostelijke poort. 
Hier zien we ook de eerste afbeelding van een mogelijke reconstructie van de poort en zo 
begint de Brittenburg langzaam vorm te krijgen. De precieze locatie van de Brittenburg blijft 
nog altijd een raadsel. In veel bronnen wordt de locatie aangeduid door de afstand tot de 
Andreaskerk in Katwijk te nemen. Hoewel deze kerk nog bestaat blijkt het plaatsen van het 
castellum nog steeds een lastige opgave omdat er veel verschillende maten werden gebruikt 
en de richting onduidelijk is. Er is met moderne apparatuur naar resten gezocht die zich 
onder water zouden moeten bevinden maar door het afbreken en verwijderen van stenen in 
het verleden en de erosie door zee en zand is er waarschijnlijk nog maar weinig materiaal in 
situ. 



Ruim over de helft van het boek onthult Buijtendorp een grote doorbraak in het onderzoek 
naar de Brittenburg. De muren die op alle kaarten en plattegronden staan blijken maar een 
klein deel van het originele fort te zijn geweest. Dit grotere fort is al in de Romeinse tijd 
afgebroken en heropgebouwd als het Brittenburg wat nu bekend is. Het is jammer dat deze 
informatie pas zo laat in het boek naar voren wordt gebracht. Het is begrijpelijk dat 
Buijtendorp de lezer hetzelfde proces wil laten doorlopen als de onderzoeker maar een 
eerdere toelichting had het verhaal meer duidelijkheid gegeven.  

In het leesproces wordt de lezer regelmatig overvallen door een stortvloed aan informatie 
die niet altijd relevant blijkt te zijn. Bronnen worden ongeacht hun soort en tijd door elkaar 
heen gebruikt wat soms een wat chaotische tekst kan veroorzaken. Zeker de toevoegingen 
van moderne anekdotes voelen vaak niet helemaal op zijn plaats, zeker als deze ook niet 
relevant zijn voor het onderzoek (p. 163 en 203). Daarentegen geven de vele afbeeldingen 
en kaarten van bijna alle genoemde bronnen het boek een visueel sterke uitstraling en 
spreken tot de verbeelding van de lezer.  

Door het  gehele onderzoeksproces te beschrijven kan de auteur ook goed aantonen hoe het 
mis kan gaan bij de interpretatie van historische bronnen. Door de tijd heen heeft de 
plattegrond van de Brittenburg meerdere metamorfoses ondergaan tot er uiteindelijk 
versies bestonden met vier dubbele hoektorens, in werkelijkheid betreft dit maar één hoek. 
Ook de ligging van het castellum is ongeveer 45 graden gedraaid na een foutieve combinatie 
van kaarten waarvan er één een lokaal, ander noorden had gebruikt. Dit geeft weer dat 
onderzoek doen niet altijd even rechtlijnig is.  

Voor de lezer zonder achtergrondkennis worden er genoeg bijzaken uitgelegd om de 
hoofdlijn te kunnen volgen. In kaders los van de hoofdtekst wordt extra informatie gegeven 
over genoemde onderwerpen. De lezer met enige kennis over het onderwerp zal ook genoeg 
nieuwe aspecten ontdekken over het Romeinse fort dat in de wateren van Katwijk is 
verdwenen. De voortzetting van het onderzoek met moderne technieken zou een mooie 
aanvulling zijn op dit werk. De echosounder, een apparaat dat de mogelijkheid geeft om de 
lagen van de zeebodem in kaart te brengen, die in het onderzoek in 2018 is gebruikt heeft 
namelijk alleen sporen van een oude geul opgeleverd. Hopelijk kunnen we in een vervolg op 
het onderzoek de eerste glimpen van het fort in de huidige staat ontdekken. 
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