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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   GENOOTSCHAP 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: Is Maastricht of Nijmegen de oudste stad van Nederland? Door Anton van Hooff 

Wanneer: Donderdag 15 maart 2018, 19.30 uur 

Locatie: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard 

Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande met  

het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen  

doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop  

aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 

 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit tot het bijwonen van een lezing over de vraag wat de oudste 

stad van ons land is, Nijmegen of Maastricht. Onderstaand vindt u een korte toelichting van de 

spreker over zijn lezing.  

 

Welke stad is de oudste: Nijmegen of Maastricht? 

 

Het is op deze 15de maart, de Iden van maart in de Romeinse kalender, dat Julius Caesar 2062 jaar 

geleden werd vermoord. Door zijn Gallische veldtocht (58-51) werden onze streken deel van het 

Romeinse Rijk. Langs de Rijn ontstond een militaire grenszone, bestaande uit forten, wachttorens 

door wegen verbonden, met een legioenskamp bij Nijmegen.  

In het achterland ontstonden landbouwbedrijven rond de villae rusticae. Zij produceerden het 

voedsel voor de grondtroepen. De plaats waar Maastricht ontstond lag in dat achterland op de plaats 

waar de grote weg van Keulen naar Boulogne-sur-Mer de Maas kruiste. Het karakter van de 

plaatsen die strijden om het predicaat ‘oudste stad van Nederland’ was dus heel verschillend. De op 

zichzelf kinderachtige kwestie van anciënniteit is een goede gelegenheid om in te gaan op de rol 

van onze streken en van die twee centra in het bijzonder. Het zal gezien de aard van het 

archeologische materiaal vooral een beeldverhaal zijn. 

 

Over de spreker: 

 

Dr. Anton van Hooff, studeerde klassieke talen in Nijmegen was dertig jaar hoofddocent klassieke 

geschiedenis aan de universiteit aldaar (nu als enige universiteit ter wereld genoemd naar iemand 

die niemand kent, de Heilige Radboud). Na zijn pensionering geniet hij volop van de ware 

academische vrijheid: hij doceerde weer een aantal jaren Grieks en Latijn aan het Stedelijk 

Gymnasium Nijmegen, geeft voordrachten en cursussen (onder meer voor HOVO Zuyd in 

Roermond), schrijft stukken voor tijdschriften en kranten en publiceert jaarlijks een boek, zoals 

Klassiek. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse Wereld, dat sinds 2013 al zeven drukken beleefde. 
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Noteer deze activiteit in uw agenda.  

U bent van harte welkom bij deze boeiende en interessante lezing! 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

Rob Pernot, voorzitter      Cor Baltis, secretaris  

   

 

Op 1 maart is de lezing van Mieke Kirkels over kinderen van niet-blanke bevrijders. 

 

 

Volgende activiteit: 

 

14 april 2018     - Euregionale wandeling, samen met de Pater Sangerskring uit Maaseik en de 

   Heimatvereinigung Selfkant 

 

19 april 2018       -   19.00 uur: Jaarvergadering met aansluitend een lezing van Martin van der 

   Weerden over de mijnwerkersstaking van 1943. 
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