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Romeinse voorwerpen in Woerden 

Limes: de Romeinse grens 

De zogeheten Peutingerkaart is een 13e-eeuwse kopie van een reiskaart die gemaakt is toen het 

Romeinse Rijk over zijn hoogtepunt heen was. De kaart, genoemd naar de voormalige eigenaar 

Conrad Peutinger, is maar liefst zeven meter lang en ongeveer 34 centimeter hoog. Op schematische 

wijze zijn de belangrijkste rivieren en plaatsen in het Romeinse Rijk er op aangegeven. Samen met 

het hoofdwegennet, en met een indicatie van de reisafstanden tussen verschillende plaatsen. 

Vanwege het formaat is de afbeelding natuurlijk sterk uitgerekt en vervormd ten opzichte van de 

werkelijkheid. Kaarten van het metronetwerk in grote steden zien er eigenlijk net zo uit! 

 
Fragment van de Peutingerkaart. De allerbovenste rode lijn is de Limesweg langs de Rijn. (Bron: Nationaal Archief Wenen). 

Je kunt zien dat de kaart vaak is gekopieerd. Er staan schrijffouten op, en niet elke naam staat bij het 

juiste onderdeel. Bovenaan de kaart is schematisch de noordgrens van het Romeinse Rijk 

weergegeven, die grotendeels samenviel met de Rijn. De namen van de nederzettingen aan de grens 

staan er ook bij. Eén ervan is ‘Lauri’ dat je kunt lezen als Laurum of Laurium. De afstanden tot 

naburige plaatsen worden uitgedrukt in de lengtemaat ‘leuga’, van oudsher een maat van Keltische 

oorsprong. We weten nu dat dit overeenkomt met 2200 meter – de afstand die iemand normaal 

gesproken in een half uur kan lopen. Vijf ‘leugae’ ten westen van Laurium ligt Nigrum Pullum 

(Zwammerdam). Deze namen duiden plaatsen aan waar een Romeinse versterking ligt (een fort – 

castellum) en waar ook een inheems dorp te vinden was. Dankzij deze kaart weten we hoe Woerden 

toen heette. Overigens worden op andere delen van de kaart wat afwijkende lengtematen gebruikt. 

Impressie van Castellum Laurium met een stukje van het 

kampdorp en de rivier de Rijn. (Bron: Ulco Glimmerveen). 

De noordgrens van het rijk heette de ‘limes’ en 

dat betekent ‘grens’, of ‘grensweg’. Het omvat 

het geheel van wegen, havens en versterkingen 

die de Romeinen daar hebben gebouwd. Aan de 

limes is honderden jaren gesleuteld. Paden 

werden wegen, houten verdedigingswerken 

werden later ‘gerenoveerd’ met steen, en 

sommige castella zijn enkele malen opnieuw 

opgebouwd.

De reden dat de Romeinen hier hun grens trokken was dat de oeverwallen van de Rijn droog en 

begaanbaar waren, en ook goed te verdedigen. In tegenstelling tot de moerassen meer landinwaarts. 
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Op strategische plaatsen, bijvoorbeeld waar kleinere riviertjes in de Rijn uitmonden, zochten ze een 

geschikte plek voor hun fort. In Woerden vonden ze een vrij hoge zandplaat, daar waar de 

Linschoterstroom in de Rijn uitmondde.  

Hoewel er al rond het begin van de jaartelling Romeinen waren in deze streken, maakten ze pas echt 

werk van het versterken van de grens rond het jaar 40. Dan voert keizer Caligula (Keizer van 37 – 41) 

een invasie uit naar Engeland, vanuit onze streken. Om dat goed te laten verlopen moest er een 

einde komen aan de regelmatig voorkomende invallen van stammen uit het noorden. De opvolger 

van Caligula was Claudius (41 – 54). Vermoedelijk onder zijn bewind wordt een begin gemaakt met 

de bouw van het eerste castellum Laurium. 

Acteurs spelen Romeinse soldaten na. (Foto: Archeon). 

Tijdens de Bataafse opstand in de jaren 69/70 

werden veel castella platgebrand. De Romeinen 

bouwden ze weer op, maar nu sterker dan ooit, 

dankzij het gebruik van steen. Bovendien werd 

de legermacht uitgebreid. Er kwamen 

infanterie-eenheden en in een castellum als 

Laurium werd een compleet cohort – zo’n 500 

man – gestationeerd. Dat allemaal om een 

nieuwe opstand te voorkomen. 

Langs het nu Nederlandse deel van de limes hebben zo’n twintig castella gestaan en daartussen nog 

tal van kleinere wachtposten. Vanuit de laatsten konden met vuur signalen naar de legerplaatsen 

worden gegeven, mocht er gevaar dreigen dat ingrijpen noodzakelijk maakte. Langs de Romeinse 

verbindingsweg ontstonden, vooral in de buurt van de castella, de kampdorpen waar Romeinse 

soldaten (die vaak helemaal niet uit het huidige Italië kwamen!) en de inheemse bevolking samen 

leefden en handelden. Rond het jaar 275 is de Romeinse aanwezigheid langs de limes over het 

hoogtepunt heen. Toch zou de grens nog zeker tot het jaar 400 intact blijven. Daarna (in 406) trekken 

Germaanse stammen massaal de Rijn over en bezwijkt de grens. 

Een doorsnee soldaat 

Ongeveer vier eeuwen hebben de Romeinen dus de 

omgeving van Woerden bezet. Wat deed een 

Romeinse soldaat nu van dag tot dag? Vechten 

natuurlijk, maar dat kwam maar zelden voor. Het 

grootste deel van die periode was het hier nogal 

rustig, misschien zelfs wel saai. Vanuit het castellum 

werd regelmatig patrouille gelopen langs de 

grensweg. De bemanning van wachttorens moest 

worden vervangen en natuurlijk werd er opgelet of 

er geen aanval dreigde vanuit het moeras aan de 

overkant van de Rijn. 

 
Reconstructie van een Romeinse wachttoren nabij 

Fectio, tussen Houten en de A12.  

(Bron: Utrechtaltijd.nl). 
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Romeinse helm. (Bron: Stadsmuseum Woerden). 

Maar het belangrijkste werk van de soldaten 

bestond uit onderhoud. De wegen moesten 

worden onderhouden en gerepareerd, net als 

de wachttorens. Water en voedsel moest 

overal worden aangevoerd. En dan was er nog 

het onderhoud van het castellum zelf, met zijn 

houten ommuring, houten gebouwen, houten 

beschoeiing van de grachten om het 

castellum, en bruggen van hout. Een soldaat 

kon daarom van alles. Houthakken, planken 

maken, palen schaven, vlechtwerken maken 

van takken, steen bakken, timmeren, smeden 

en nog veel meer. 

We weten dat allemaal dankzij archeologische vondsten. Vooral materiaal dat de tand des tijds kan 

doorstaan, vertelt nu haar verhaal. Er zijn spijkers gevonden, breekijzers, messen, zagen, sikkels, 

spaden, bijlen, beitels en allerlei ander gereedschap. En soms ook restanten van de persoonlijke 

uitrusting van de soldaten. Zoals onderdelen van het harnas, een helm, armbanden, spelden en 

onderdelen van wapentuig, waaronder zwaarden, dolken, gevechtsbijlen, schilden en speren. 

Terra sigillata 

Tal van gebruiksvoorwerpen, zoals potten, 

pannen en borden, waren gemaakt van 

gedraaid aardewerk. De draaiende tafel van de 

pottenbakker is een uitvinding die de Romeinen 

hier hebben geïntroduceerd. Het aardewerk 

heeft een typisch roodbruine kleur en is vaak 

voorzien van een glanzende deklaag, wat de 

duurzaamheid van het voorwerp flink ten goede 

kwam. Wanneer de klei nog moest uitharden 

werd er in het voorwerp vaak een stempel 

gezet. Dit aardewerk, terra sigillata genoemd, 

was nogal modegevoelig.  

 
Romeins aardewerk. (Foto: Hazenberg Archeologie). 

Steeds weer andere kenmerken en versierselen helpen archeologen om de ouderdom precies vast te 

stellen. En daarmee dateer je vaak ook vondsten die in de buurt van de aardewerken voorwerpen of 

scherven worden gevonden. Verder kan het aardewerk ook kleine stukjes tekst bevatten die er in 

gekrast zijn, of die er later op geschilderd werden. Soms vertelt zo’n tekstje wie het voorwerp heeft 

gemaakt, of van wie het geweest is. Hoogst zelden vinden archeologen ook een stukje ‘literatuur’. In 

Woerden is een aardenwerk bord gevonden dat uit Trier afkomstig was. Er staat in geschreven 

(vertaald): “Allen vielen stil en hielden hun blikken gericht. Toen …”. Het gaat waarschijnlijk om een 

stukje uit een gedicht waarvan meer volledige versies gevonden zijn in Pompeï bij Napels. Een ander 

tekstje op het bord luidt: “heb mij lief, mijn allerliefste”. Van wie, en voor wie bedoeld? We zullen 

het nooit weten. 
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Kampdorp 

De bewoners van Laurium bestonden niet alleen uit soldaten en officieren. Vlak naast het castellum 

moet een inheems (kamp)dorp hebben gelegen. De bewoners leverden allerlei zaken aan de 

Romeinen en op hun beurt besteedden die hun verdiensten weer in het dorp. Zulke kampdorpen (in 

de taal van de Romeinen: vicus) ontstonden meestal na de Bataafse Opstand. Het leven in die 

dorpjes stond natuurlijk helemaal in het teken van de grote-klant-naast-de-deur. Men leverde 

pottenbakkerswerk, landbouwproducten en vlees, maar ook huiden en metaalwaren. Ongetwijfeld 

zullen er ‘diensten’ zijn aangeboden, zoals een plek om alcohol te drinken of om de hoeren te 

bezoeken. We weten ook dat soldaten die afgezwaaid waren, zich regelmatig vestigden in zo’n dorp.  

 
In de parkeergarage Castellum in Woerden bevindt zich een uitgebreide tentoonstelling over de Romeinse vondsten die in 

Woerden zijn gevonden. (Bron: Erfgoedstem). 

Archeologen denken dat in Woerden de vicus direct om het castellum heeft gelegen en zich vooral in 

zuidelijke richting ontwikkelde. Ten noorden stroomde immers de Rijn. Bij de Wagenstraat zijn ooit 

restanten van waterputten uit de 2e eeuw gevonden. Maar vrijwel alle overblijfselen van de vicus 

zitten nog in de grond. Uit onderzoek van kampdorpen die elders zijn opgegraven, bestaat er wel een 

goed beeld van hoe het er rond Laurium aan toe moet zijn gegaan. Daaruit blijkt dat we belangrijke 

zaken nog missen. Zoals een openbaar badhuis. Eigenlijk een standaardvoorziening maar men heeft 

geen idee waar dat in Woerden heeft gestaan. Dát het er geweest is, lijkt wel zeker omdat bij 

verschillende opgravingen allerlei vondsten zijn gedaan die er op duiden. Zoals onderdelen van de 

hete-lucht-installatie voor het badhuis, kenmerkende vloertegels en fragmenten van beschilderingen. 

Ook zijn fragmenten van flesjes gevonden waarin een soort badolie kan zijn bewaard.  
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Bronzen mantelspeld of fibula in de vorm van een kikker. 

(Bron: Stadsmuseum Woerden). 

Over vondsten gesproken. Het zijn vaak kleine 

fragmenten en gebruiksvoorwerpen die een 

goed beeld geven van het leven in die tijd. 

Denk aan olielampjes, potten en pannen, 

gereedschappen, onderdelen van een 

weefgetouw, de afvalproducten van een 

ijzersmelterij en allerlei gewichtjes van koper 

of lood. 

Dat laatste lijkt te duiden op het verhandelen van afgepaste hoeveelheden goederen. Misschien is de 

“Woerdse Mart” eigenlijk al veel ouder dan we denken… Ook werden Romeinse munten gevonden 

die een flink deel van de Romeinse bezettingsperiode omvatten. Lang niet alle voorwerpen zijn 

gemaakt van steen of glas. Er werden ook spullen van brons gemaakt, soms versierd met 

afbeeldingen van een Romeinse godheid. Ongetwijfeld hebben de Romeinen en kampbewoners ook 

hout en leer gebruikt. Dat materiaal vergaat relatief gemakkelijk. Toch zijn ook fragmenten van 

schoenen en schilden aan het licht gekomen. 

 
Romeins zwaard, gevonden in Woerden. (Bron: Hazenberg Archeologie). 

Tenslotte kwamen bij opgravingen ook allerlei persoonlijke eigendommen aan het licht. Ook niet-

archeologen herkennen die onmiddellijk en het oog in oog staan met soms dierbare bezittingen van 

mensen die tweeduizend jaar geleden hier leefden, is een bijzondere ervaring. Denk aan 

mantelspelden (gewoon doorsnee maar ook luxe, rijk versierde exemplaren), sierspelden, 

armbanden, halskettingen, haarspelden en ringen. En wat te denken van fragmenten van 

haarkammen, gemaakt van been? Of dobbelstenen, de vatting van een handspiegel, oorbellen en 

sierraden van (half)edelsteen, brons, glas of goud?  

 In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden liggen veel vondsten uit de Romeinse tijd, 

waaronder voorwerpen die in Woerden zijn gevonden. 

 

 De grootste verzameling Romeinse voorwerpen vinden jullie in Museum het Valkhof in 

Nijmegen. 

 

 Ook in Castellum Hoge Woerd in Leidse Rijn zijn Romeinse voorwerpen te zien. 

 

 Tip: kijk ook eens bij de Romeinse routeplanner: https://omnesviae.org/nl/ . 

https://omnesviae.org/nl/
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de Romeinse vondsten in Woerden. 

1. Bezoek het Stadsmuseum en de parkeergarage in Woerden en onderzoek welke 

verschillende soorten vondsten in Woeden zijn gedaan. Maak van elke soort een foto voor 

het verslag. Elk van jullie maakt een top-vijf lijstje van de voorwerpen die je het meeste 

aanspreken. Geef aan waarom ze in je favorietenlijstje staan. Vul eventueel aan met het 

resultaat van een bezoek aan een van de musea bij de tips. 

 

2. Verdiep je in de Bataafse Opstand en beschrijf in jullie eigen woorden de aanleiding, de 

belangrijkste figuren, de opstand zelf en de afloop. Geef aan waarom deze gebeurtenis 

belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het castellum in Woerden. Beperk je 

beschrijving tot maximaal vier pagina’s. 

 

3. Verplaats je in het leven van een gewone Romeinse soldaat in Laurium, en een inwoner van 

het kampdorp. Schrijf voor beiden een stukje dat in hun dagboek had kunnen staan, waarin 

je opschrijft wat ze in één week hebben meegemaakt. Beperk elk stukje tot maximaal drie 

pagina’s. 

 

4. Er zijn ook Romeinse munten gevonden. Verdiep je in het geldstelsel van de Romeinen en 

maak een overzicht van de belangrijkste munten en hun onderlinge waarde. Beperk dit tot 

maximaal twee pagina’s. 

 

5. Maak een voorstel van maximaal twee pagina’s om iets aan Woerden toe te voegen 

waarmee bezoekers en bewoners op een leuke manier herinnerd worden aan het Romeinse 

verleden. Het kan van alles zijn, van een standbeeld tot het aanbrengen van straatversiering. 

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek het Stadsmuseum, de parkeergarage en eventueel nog een ander museum. Bedenk 

wat jullie missen, en wat geschikt zou kunnen zijn voor deelopdracht 5. 

 

B. Verdiep je in de Bataafse Opstand. 

 

C. Ontdek wat het leven van alle dag inhield voor een soldaat en een bewoner van het kamp. 

 

D. Verdiep je in het geldstelsel van de Romeinen. 

 

E. Eindpresentatie maken. 
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De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. In dit 

verslag voeg je ook de resultaten toe van de deelopdrachten. Daarnaast maken jullie een tastbaar 

product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een mini-expositie van elk 1 vel A2 per deelnemer in jullie groepje. Licht op dit vel je twee 

meest favoriete voorwerpen uit. Let op: een voorwerp mag maar een keer voorkomen in het 

geheel. Maak het vel zo dat het zou kunnen dienen als wervende poster om Romeins 

Woerden te bezoeken. 

 

 Een beeldreportage (foto en of video) waarin je verslag doet van jullie onderzoek naar de 

Romeinse voorwerpen uit Woerden. Je mag dit resultaat ook verwerken in een PowerPoint 

presentatie die zou kunnen draaien in het Stadsmuseum. 

 

 Een brochure (8 pagina’s maximaal) waarin je de hoogtepunten van de Romeinse vondsten in 

Woerden verwerkt. Misschien kunnen we jullie resultaat gebruiken om uit te delen aan 

bewoners en toeristen! 

De bronnen 

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn: 

 De Limes. 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen . 

 

https://www.romeinselimes.nl/ ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurium_(castellum) . 

https://historiek.net/romeinse-rijk/ ; https://www.langsdelimes.nl/ . 

 

http://www.limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina . 

 

Romeinen in Woerden (Hazenberg Archeologie). Het boek bevindt zich in de bibliotheek van 

Woerden.  

 

 Romeins aardewerk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Terra_sigillata  . 

 

 Bataafse Opstand. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-bataafse-opstand-strijd-tegen-rome . 

 

 Romeins geld. 

http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Romeinse_muntwezen . 

https://historiek.net/romeinse-munten-overzicht/71159/ . 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen
https://www.romeinselimes.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurium_(castellum)
https://historiek.net/romeinse-rijk/
https://www.langsdelimes.nl/
http://www.limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terra_sigillata
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-bataafse-opstand-strijd-tegen-rome
http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Romeinse_muntwezen
https://historiek.net/romeinse-munten-overzicht/71159/
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek Stadsmuseum, parkeergarage en eventueel ander museum; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek Stadsmuseum, parkeergarage en eventueel ander museum; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie;  

 Eindpresentatie geven. 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

