
Opzet Workshop Romeinen in Limburg 

 

I. Bronnen 
 

1. Canon 
 

1.1 Canon van Nederland: Tijd van Grieken en Romeinen 
geeft één venster: De Romeinse Limes 
met daarin de onderwerpen  

- bewaking van de grens 
- opstand Bataven 
- archeologie: sporen in de grond 

mogelijkheid tot doorklikken naar o.a. 
- boeken en tips 
- er op uit 
- lesvoorbeelden 

(www.entoen.nl) 
 

1.2 Canon van Limburg: Tijd van Grieken en Romeinen 
venster 2: De tijd van Grieken en Romeinen 
onderwerpen: 

- 2.1 Eburonen muntschat Amby 
- 2.2 Villa Holzkuil 
- 2.3 Romeinse thermen in Heerlen 
- 2.4 De Via Belgica 
- 2.5 Sint Servatius 

(www.canonvanlimburg.nl) 
 

2. Leerboeken 
 

2.1 De Canon Nederland biedt een methoden check 
 

2.2 Jos Venner: Geschiedenis van Limburg 1: LGOG 2000 
Hierin: De Romeinse samenleving: staat – steden – landbouw 
 

3. Literatuur 
 

3.1 W.A. van Es: De Romeinen in Nederland, 2e druk 1981 
Deze studie van ruim 30 jaar geleden is nog steeds het meest volledige 
overzicht op dit terrein. 
Bespreekt de politieke, sociale, economische, militaire en culturele aspecten. 
Bevat een uitgebreide bibliografie. 
 

3.2 J. Lendering en Arjan Bosman: De rand van het Rijk, Amsterdam 2010 
Dit is een drastische herziening van “De randen van de aarde. De romeinen 
tussen Schelde en Eems” van de hand van Jona Lendering uit 2000. 
Sinds 2000 is onze kennis uitgebreid en aangepast, met name ook vanuit de 
archeologie.  
De tweede auteur (Bosman) is een archeoloog. 



 
3.3 H. Hardenberg: De Romeinse tijd 

in: Limburg’s Verleden 
Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815, Schiedam/Heerlen 1976 
Deze studie is een ongewijzigde herdruk van de editie van 1960-1967 onder 
redactie van Dr. E.C.M.A. Batta e.a. 
Indertijd uitgegeven door het LGOG te Maastricht in opdracht van het 
Provinciaal Bestuur. 
 

4. Internet 
 

 Bij 1. en 2 al sites genoemd met links naar andere sites. 
Bij Google zijn via het trefwoord “Romeinen in Limburg” veel sites te vinden. 
 

 
 

II. Inhoud 
 

1. Het Imperium Romanun 
 

1.1 Verloop van de expansie 
 

1.2 Verklaringen / oorzaken 
- garantie voor vrijheid en vrede  

b.v. de Griekse Vrijheidsverklaring in 196 v.Chr. 
- economische redenen ? 
- of is wellicht de kwalificatie van het Amerikaanse “imperialisme” door 

Ronald Steel te gebruiken, n.l. “accidental empire” 
 
n.b.: In de diverse schoolboeken is over dit aspect vrijwel niets te vinden. 
 

1.3 Uitbreiding tot in het huidige Nederland 
- zie kaarten en jaartallenlijst 
 

2. Acculturatieprocessen 
 

2.1 De term “Romanisering” 
 

2.2 Bevolking 
 

2.3 Bestuur 
 2.3.1  provinciae: Gallia Belgica 

   Germania Inferrior (later Secunda) 
   Germania Superior 
 Germania Inferior o.l.v. Legatus Augusti pro praetore (te Keulen; is wat  
 betreft financiën ondergeschikt aan procurator van Gallia Belgica te 
  Trier) 
 

  



 

 2.3.2 begrippen Civitas en Pagus 
 b.v. civitas Batavorum 
  civitas Tungrorum 
  pagus Catualinus 
 

 2.3.3 lokaal: ordo / curia 
  gerekruteerd uit de bovenlaag van de bevolking: curiales 
 

2.4 Wegennet 
- Peutingerkaart, a.h.w. Romeinse ANWB-routekaart 
- Itinerarium Antonini, Romeinse afstandswijzer 
- Mijlpalen (archeologie) 
 
n.b.: Wegen zijn in de eerste plaats bedoeld voor het leger. 
 

2.5 Nederzettingen 
 2.5.1 Militaire nederzettingen 

1) Castra:  verblijfplaats voor één of meerdere legioen(en)  
    (b.v. Castra bij Noviomagus 18-20 ha.) 

2) Castellum:  voor de hulptroepen 
    (b.v. Valkenburg ZH 1,5 ha. - 300 man) 

3) Praetorium: soort karavanserai 
    (ook naam voor hoofdgebouw van een castra) 

4) Statio(nes): te zien als wachtpost 
 

2.6 Platteland 
 2.6.1 Het begrip Vicus: “”weg-dorp” 

 - maar ook term voor een burgerlijke nederzetting bij een castellum 
 

 2.6.2 de Villa 
 Er worden 2 soorten villae onderscheiden: 

1) villa urbana: meer te zien als een groot buitenverblijf voor een 
vermogende familie (c.f. manor in Engeland) 

2) villa rustica: een grootschalig landbouwbedrijf, voedsel 
producerend voor de grenslegioenen 

 We mogen er van uitgaan dat er in het zuiden van Limburg zeer veel  
 van dergelijke villae zijn geweest. 
 Een indicatie is te vinden in de plaatsnamen: 
 - iacum of acum 
 - weiler (villae) 
 De Archeologie bij het in kaart brengen van de verspreiding van de  
 villae is onmisbaar. 
 

2.7 Eindvraag 
Wat valt er nu te zeggen over de romanisering van Limburg ? 











BIJLAGE 5 

 Tijdtafel 

 (in: Dr. P.J.H. Ubachs: Handboek voor de Geschiedenis van Limburg,  
Maaslandse Monografieën 63, Hilversum 2000) 
 

 Vóór het begin van de christelijke jaartelling 

500 Begin van de Grote Volksverhuizing. Keltisering. 

57 Strijd en nederlaag van de Eburonen tegen de Romeinen. 

54 Overval van de Eburonen onder hun aanvoerders Ambiorix en Catuvolcus op de Romeinen. 

51 Julius Ceasar vernietigt de Eburonen. Oprichting van de Romeinse provincie Gallia Belgica. Het 
gebied van de Eburonen wordt ingenomen door de Ubiërs, Cugernen en Sugambren. 

38 De Ubiërs vestigen zich tussen het huidige Keulen en Bonn. 

27 Invoering van de Romeinse bestuursindeling: provincies Aquitanië, Lugdunum (Lyon), Belgica. 
Tot de laatste behoort Limburg. 

17 Limburg komt onder de nieuw opgerichte provincie Germania Inferior. 

Sugambren en Tencteren vernietigen een Romeins legioen in Zuid-Limburg. 

c. 6 Geboorte van Jezus Christus. 

 Na het begin van de christelijke jaartelling 

47 Begin van de aanleg van de limes langs de Rijn samen met de aanleg van het Romeinse 
wegennet in het achterland. 

69-70 Mislukte opstand van de Bataven onder Gaius Iulius Civilis, die onder meer een nederlaag lijdt bij 
de Pons Mosea, de brug over de Maas (op de plaats van het latere Maastricht ?). 

81-96 Keizer Domitianus verdeelt de militaire gewesten langs de Rijn in Germania Inferior en Germania 
Superior, Beneden- en Oppergermanje. Onder Germania Inferior (later Germania Secunda) 
hoorde ook Limburg. 

c. 70-c. 270 Rustige tijd met gestage ontwikkeling van landbouw en veeteelt, van handel en verkeer. 

Verdere uitbouw van het wegennet. Ontstaan van grafvelden langs die wegen. 

eind 2
e
 eeuw Eerste tekenen van Christendom in Limburg. 

na  250 Germanen van over de Rijn beginnen het Romeinse gebied binnen te dringen. De door de 
Romeinen gestopte Volksverhuizing komt weer op gang. Nederzettingen te Maastricht en 
Heerlen verwoest, maar herbouwd en ommuurd. 

c. 270 Inval van vijandige stammen, waaronder Franken, van over de Rijn. Tongeren en Trier 
platgebrand. 

357-358 Strijd met binnengedrongen Franken om twee forten aan de Maas, mogelijk in de nabijheid van 
Maastricht. 

357-360 Onder Julianus de Afvallige (keizer 361-363) herstel van de orde in Gallië. De Franken 
verslagen. 

c. 360 Dood van Servatius, bisschop van Tongeren/Maastricht. 

391 Erkenning van het christendom als Romeinse staatsgodsdienst. 

c. 450 Verwoesting van Keulen. De Romeinse heerschappij tussen Rijn en Maas gaat definitief over in 
handen van de Franken. 



 


