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Activiteit:  Lezing door Wim Dijkman over de Opstand der Eburonen 

Wanneer:  Donderdag 25 oktober 2018 om 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”. 
 
We willen u graag attent maken op onderstaande lezing, die in samenwerking met Archief 
De Domijnen in het kader van de Maand van de Geschiedenis wordt gehouden. Voor meer 
activiteiten georganiseerd door De Domijnen in het kader van de Maand van de 
Geschiedenis, zie: www.dedomijnen.nl/extra/ 
 
De oudste bekende opstand in de Zuidelijke Nederlanden:  
de Eburonen tegen de Romeinen of Ambiorix versus Julius Caesar 
 
In de “Commentarii de Bello Gallico” beschrijft de Romeinse veldheer Julius Caesar 
nauwgezet hoe hij in 57 voor Chr. het noorden van Gallië (Gallia Belgica) heeft onderworpen 
aan het Romeinse gezag. Deze verovering ging gepaard met plundertochten, waardoor 
sommige stammen, zoals die der Eburonen, enkele jaren later in opstand zijn gekomen. 
Onder leiding van Ambiorix lokten de Eburonen een Romeins legioen en vijf cohorten (7.200 
manschappen) in een hinderlaag en werden de Romeinse legionairs vernietigend verslagen. 
De wraakactie van Caesar die daarop volgde, leidde tot een genocide van de opstandige 
Keltische stammen. Het is dan ook niet toevallig dat kort voor 52 voor Chr. verschillende 
schatvondsten van gouden en zilveren munten in het Limburgse Maasdal in de grond 
werden begraven. Achtereenvolgens werden in Echt (2005), Amby (2008), Sittard (2013) en 
Thorn (2015) honderden zilveren triquetrum-munten en Eburonen-staters ontdekt. Met 
name de grootste schatvondst, namelijk die van Amby, werd in samenhang met enkele 
Belgische vondsten gepubliceerd en heeft geleid tot  een beter begrip van de impact die de 
Gallische veldtocht van Julius Caesar heeft gehad. 
 
 
    zie volgende pagina 
 
 



 
Wim Dijkman 
Wim Dijkman (1956) studeerde archeologie aan de Universiteit van Leuven (België). Hij 
behaalde in 1981 een licentiaat in de prehistorische archeologie. Na enkele jaren van 
archeologisch veldwerk en museumwerk voor het Deutsches Bergbau Museum in Bochum 
(Duitsland) kreeg hij een aanstelling als conservator van de stadsarcheologische dienst in 
Maastricht.  
Hij was jarenlang hoofdredacteur van het tijdschrift “Archeologie in Limburg” en kreeg vanaf 
2005 de provinciale archeologie-collectie van het Bonnefantenmuseum onder zijn hoede. In 
2010 publiceerde hij samen met prof. dr. N. Roymans over de Keltische muntschat van 
Amby. Momenteel is hij als senior conservator archeologie en erfgoed werkzaam in Centre 
Céramique te Maastricht. 
 
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte 
welkom bij deze voor De Westelijke Mijnstreek boeiende en leerzame lezing! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter      Cor Baltis, secretaris  
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