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We zien hier het langgerekte dorp Rimburg. Aan de grens met Duitsland werd bij opgravingen de 
Romeinse weg vastgesteld. Hier kruist de weg ook het grensriviertje de Worm. Al in de Romeinse 
tijd lag hier een nederzetting. Tijdens een onderzoek in 1970 werd de weg in een weiland tussen 
de Palenbergerweg en de Worm getraceerd. Een brede grindlaag vormde de verharde kern van de 
weg. Dit deel was geflankeerd door twee brede on-
verharde zones, die afgesloten werden door grep-
pels. Van de Romeinse brug werden de resten van 
enkele zware houten palen teruggevonden die meer 
dan 1.50 m diep in de grond geslagen waren. De 
palen bevonden zich in één lijn met de resten van de 
brug aan de Duitse zijde van de grens. De breedte 
van de brug bedroeg 6 meter. De jongste paalbouw 
bestond nog in de derde eeuw. 
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Grafstenen uit de eerste en tweede eeuw werden gebruikt bij 
de bouw van een wegverbreding in de vorm van een dam en 
van een paalfundering. Van bijzonder belang is een rijke me-
taalvondst uit de derde eeuw in de steenvulling. Binnen de 
dichtbebouwde nederzetting (1ste—4de eeuw) kwam het in 
de Flavische tijd ( ca 70—100) tot een verlegging van de 
weg. De betekenis van Rimburg blijkt ook uit de talrijke 
wijstenen en 
architectuurfrag-
menten die tij-
dens de opgra-
vingen werden 
gevonden. 

 

 

 

Een overzicht van enkele vondsten: 
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Romeinen komen en brengen de nodige veranderingen. Zij hebben weloverwogen heel 
Zuid-Nederland door middel van samenhangend wegennet ontsloten. Dit grote project 
markeert het einde van de prehistorie en laat zien hoeveel belang de Romeinen hechtten 
aan goede communicatie. De georganiseerde aanpak van het ontsluiten was nieuw en al-
leen mogelijk door de inzet van het leger. Het militaire belang van de wegen stond ook 
voorop: transport van troepen en materieel en bevoorrading. De grote wegen werden ook 
meestal door het leger aangelegd. Deze grote verharde wegen, viae genoemd, verbonden 
Rome met de provincies. Het wegennet was het zenuwstelsel van het Romeinse Rijk.  

De wegen bestonden uit een aan weerszijden door greppels begrensde strook, waarvan het 
middendeel verhard was. Die verharding was een enigszins bol grintlichaam van enkele 
tientallen centimeters dik en met een breedte van 5 tot 10 meter. De verharding werd tij-
dens reparaties en bij onderhoud vaak opgehoogd en verbreed. De totale breedte van de 
weg inclusief onverharde bermen was gemiddeld 20 meter.  

Een van die viae is de Via Belgica. Deze weg liep van Keulen naar Boulogne-sur-Mer 
aan de Franse kust en werd ten tijde van keizer Augustus aange-
legd. Augustus stierf 2000 jaar geleden op 19 september 14. Met 
het aanleggen van de weg werd de verbinding gelegd met Enge-
land.  De Via Belgica had in de eerste plaats een militaire functie. 
Voor snelle troepenverplaatsingen en adequate bevoorrading van 
de legioenen had het Romeinse leger goede, verharde wegen nodig. 
Het aanleggen en onderhouden van deze staatswegen en bruggen 
was een taak van de soldaten. Bij onderhoud en reparaties werd de 
weg vaak opgehoogd en verbreed. Speciale koeriersdiensten, be-
staande uit professionele boodschappers of voor dat doel geselec-
teerde soldaten, onderhielden het contact met de gebieden. De weg 

was ook van economische betekenis. 
Niet alleen omdat handelaren zo hun 
waar snel en eenvoudig konden ver-
plaatsen, maar vooral vanwege de grote 
economische stimulans die van de mili-
taire aanwezigheid uitging. Legerkam-
pen betrokken immers grote hoeveelhe-
den voedsel uit de omringende land-
bouwgebieden. Daarmee kreeg de weg 
ook een groot cultureel belang omdat 
hij de romanisering van de plaatselijke 
bevolking mede mogelijk maakte en 
daardoor de Romeinse cultuur in Zuid-
Limburg verspreidde.  

Koerier 
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Opgraving te Rimburg (Duits gebied) 
Met financiële hulp van de Verwaltung des Landkreises Aachen en de gemeente Merkstein en 
met medewerking van de kasteelheer te Rimburg, baron Von Brauchitsch, op wiens grondgebied 
de opgravingen plaatsvonden, werd in het jaar 1926 een begin gemaakt 
met de ontsluiting van een Gallo-Romeins straatdorp, een z.g. vicus, na-
bij Rimburg. Het doel van de opgravers o.l.v. dr. E. Mayer uit Aken zich 
gesteld hadden, was: meer te weten zien komen over de bodemgeschie-
denis ter plaatse, speciaal m.b.t. de loop van de Romeinse weg en zijn 
wormovergang. Bij werkzaamheden werd een groot gebouw ontdekt. 
Het had een diepte van 22,46 meter oftewel 51 Gallische ellen. Het lag 
met de korte zijde langs de straatweg. Het was misschien een soort van 
remisegebouw, waar paarden gewisseld konden worden, een z.g. mu-
tatio. Het inwendige was op een klein vertrek na onverdeeld. De talrijke 
“Matronenstenen” wezen erop, dat in de omgeving een tempel gelegen 
kan hebben. Ze zijn meestal voorzien van inschriften met de namen van 
de goden erop. In de derde eeuw verloor het gebouw zijn oorspronkelij-
ke bestemming. Er werd een pottenbakkerij in ondergebracht. Naar het zuiden toe werd het ge-
bouw met 1,90 m vergroot. Opmerkelijk was de bouw van de oven. De onderste “zool” was n.l. 
naar beneden toe met aardewerkresten toegestopt om de bodem tegen koud en vocht te isoleren.  

 

Meer dan 100 gave aardewerkvoorwerpen werden in de oven gevonden. Daarnaast kwamen nog 
ijzeren gereedschappen, onderdelen van karren en paardentuig te voorschijn. Ook vond men tal-

loze munten, echter grotendeels aangetast en derhalve weinig lees-
baars vertoonden. Van de vermelde oven, gebouwd in de vorm van 
een hoefijzer, was slechts de vloer van de stookruimte behouden. 
Puin van de ingestorte bovenbouw was eroverheen gegooid. De 
vloer was geïsoleerd met ca. 125 ingezette scherven van allerlei 
aardewerk. Ook hier werden veelsoortige aardewerkproducten, 
naast talloze munten van o.a. keizer Nero, Hadrianus, Septimus 
Severus en Gordianus III gevonden. Interessant was de vondst van 
een muntstuk van keizer Constantijn I, hetgeen bewijst dat de weg 
en het dorp nog in de vierde eeuw in gebruik waren. 

 

 

 

Dr. Mayer legde tijdens opgravingen in 1926 Romeinse fundamenten bloot van de brug en een huis. 
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Oostelijk deel 

In 1927 zette men het onderzoek voort. Het gebouw werd nu volledig vrijgelegd. In de lange oostge-
vel ontdekte men gaten, waarin nieuwe stenen wa-
ren gezet als steunpunten voor balken van een bij-
gebouw, dat aan weerszijden open was. Een soort 
afdak voor karren en wagens? Naast de reeds ge-
vonden oven werden er nog 4 ontdekt. Alle stam-
mende uit dezelfde tijd. Langs de zuidzijde van de 
straat ontdekte men nog 3 huizen. Een had een 
diepte van 23 meter. Ook een waterbron kwam te 
voorschijn. Ze was echter lange tijd buiten gebruik 
geweest en was afgedekt met eikenhouten plank-
werk. Vlak erbij vond men munten uit de tijd van 

keizer Nero.  

 

 

 

 

 

 

 

De straat waarlangs de gebouwen werden blootgelegd had een breedte van 6 meter en bestond uit 
een kiezellaag van 60 cm.  

Ook ontdekte men een altaar– of votiefsteen uit de eerste 
helft van de 1ste eeuw. Het roodstenen beeld heeft een 
hoogte van 38 cm. en stelt een kleine tempel voor: Twee 
zuilen dragen het geveldak driehoekig sterrenveld met blad-
gierlandes. Binnen in het tempeltje staat aan de linkerkant 
de godin Minerva, met lans en schild. Rechts staat een even 
grote man met een volle baard die in zijn linker hand een 
geldbuidel hooghoudt, terwijl hij met de rechterhand iets 
vaags uit een offerschaal strooit. Rechts van Minerva staat 
een uiltje afgebeeld. 

Wie stelt dit dan voor?  

 Minerva met de eigenaar die met zijn geld pronkt? 
 Is het Minerva en Mercurius? De attributen kloppen in 

ieder geval 
 Of zijn het Rosmertha en Sucellos de Keltische regionale 

goden? 

Noordelijk deel 

Zuidelijk deel 
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Na 2000 jaar komen ze terug: De Romeinen en de Kelten komen naar Rimburg! In het week-
end van 9 en 10 augustus heeft u de mogelijkheid om tussen 10 en 17 uur de Romeinen en 
Kelten “live” te beleven. 

Het Spectaculum Romanum biedt in Rimburg twee dagen lang een spectaculair programma:  
U kunt een kijkje nemen in een Romeinse keuken en natuurlijk ook een hapje proeven, een 
Romeinse arts is aanwezig die u alle geheimen van de Romeinse medische wereld kan ver-
klappen. Natuurlijk ontbreken de soldaten niet. Zij exerceren door Rimburg, voeren schijnge-
vechten uit. Gladiatoren en ruiters maken het beeld compleet. 

De groep Römische Vicus, en Artaes laten, in passende kledij, het leven van de handwerkslie-
den en handelaren herleven (Living History). Zij werken ter plekke, bieden boeiende activitei-
ten en brengen daarmee het antieke beroep tot leven. Zij laten replica’s zien van Romeinse 
vondsten, die voor een deel door hen zelf gemaakt zijn. Op deze manier geven ze uitleg over 
oude technieken. 

Romeinse legioensoldaten zoals Legio XI Claudia Pia Fidelis uit België en Gemina en Cobvlo 
uit Nederland  tonen u het leven van een soldaat aan de grens van het Romeinse Rijk.  

Kledij, uitrusting en bewapening zijn aan de hand 
van beschrijvingen en vondsten natuurgetrouw na-
gemaakt. De bezoeker krijgt op die manier een au-
thentiek en levendig beeld van de Romeinse tijd. 
Dat geldt trouwens ook voor de Kelten en de Ger-
manen. Daar zorgt   Deuoxtonion voor.  

Deuoxtonion betekent letterlijk “Van Goden en 
mensen”. Deze groep toont het dagelijkse leven 
van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 
voor onze jaartelling. Dus net voor de inval van de 
Romeinen onder leiding van Julius Caesar. 

Sensatie zal er ook zijn. Strijdlustige gladiatoren van de Familia Gladiatoria Pannonica brengen 
de bezoekers terug in de wereld van “Gladiator”, 
de alom bekende film. Met zwaard, drietand en net 
zullen u, met veel passie, in de sfeer en het spekta-
kel brengen van de heroïsche gevechten op leven 
en dood in het Colosseum, de arena des doods. Na-
dat de verschillende typen gladiatoren aan u voorge-
steld zijn volgen de gevechten elkaar op, voorzien van 
deskundig commentaar. Spektakel verzekerd.  
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Maar het blijft niet alleen bij gladiatoren die u het leven van die tijd laten zien. Zo zullen Legio XI 
Claudia Pia Fidelis, Corbvlo en Gemina het leven van de soldaten in een grensgebied tonen. Het bij-
zondere aan deze groepen is dat zij naast het militaire leven ook het burgerlijk leven laten zien. De 

ruitergroep draagt het toevoegsel “Batavorum”. Dit is van oor-
sprong een groep Batavieren die dienden in het Romeinse leger. 
In het begin werden deze hulptroepen tijdens oorlogen opgeroe-
pen en na afloop gingen ze weer terug naar hun woongebied. 
Later werden deze groepen toch onder-
gebracht bij de overige ruiters en vond er 
een samensmelting plaats van verschil-
lenden culturen.  

Rondom de kazernes ( castra = legioenskamp; castellum = fort voor hulp-
troepen) ontstonden nederzettingen (vicus) waar de vrouwen en kinderen 
van de soldaten verbleven maar waar ook handelaren en arbeidslieden zich 
vestigden. De smid, om landbouwgereedschap te maken of om het ijzerbe-

slag van kar te repareren, hoeven of hoefsandalen te ma-
ken of de timmerman om meubilair te maken, onderhoud te plegen aan de voer-
tuigen van de reizigers en handelaren. De pottenbakker voor huisraad. Kortom er 
ontstond in de loop der tijden een burgerlijke nederzetting naast zo’n kazerne die 
vooral leefde van en voor de soldaten. De meeste groepen hebben dan ook de 
bewoners van zo’n vicus bij zich. Tijdens dit weekend 
zullen ze op een van de weiden door middel van au-
thentieke marktkramen in passende kledij het dage-
lijkse leven in de Romeinse provincie aan u tonen. 
Het zwaartepunt van de stand van een handelaar ligt 
niet zo zeer op de verkoop van hun producten maar 

veel meer op het u vertellen hoe de producten gemaakt en gebruikt wer-
den. In veel gevallen zult u ooggetuige zijn van het maken van deze pro-
ducten. In de keuken en bij de bakker kunt u zelfs een hapje eten. Al of 
niet tegen betaling. Laat u verrassen en geniet tegelijker tijd van dat 
prachtige Romeinse leven. De groep Corbvlo zal een tipje van de sluier 
oplichten omtrent huwelijk en de verering van de god Mithras, geliefd bij de militairen.  

De Kelten van de groep Dueoxtonion reconstru-
eren de Keltische levenswijze met hun kledij en 
uitrusting. Op basis van wetenschappelijk on-
derzoek worden het handwerk en de manier van 
leven van de Kelten uit de late IJzertijd getoond. 
Zij leggen de nadruk op handwerk; van kaartweven 
tot het smeden van gebruiksvoorwerpen.  

We zullen nu een aantal groepen aan u voorstellen.  

Romeins Rimburg komt op spectaculaire wijze weer tot leven 
op 9 en 10 augustus 2014 

Salve! Welkom in Rimburg aan de Worm! 
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Tijdens Spectaculum Romanum maakt u kennis met de vele aspecten van het Romeinse leger.  Dit 
leger bestond in de keizertijd uit twee onderdelen: legioenen en hulptroepen. De kern van het leger 
werd gevormd  door de legiones (legioenen) zware infanterie met een sterkte van 5000 - 6000 man. 
Na de chaos van de burgeroorlogen vormde keizer Augustus (27 v Chr. – 14 na Chr.) een leger dat 
bestond uit 28 legioenen. Soldaten voor de legioenen werden uitsluitend gerekruteerd uit Romeinse 
burgers. Soldaten voor de hulptroepen kwamen uit de vrije provinciebewoners; zij waren peregrini 
(zonder Romeins burgerrecht). De hulptroepen voorzagen de Romeinen van soldaten, die strijdme-
thoden hanteerden, die de Italische Romeinen zelf niet beheersten, zoals lichte infanterie, boogschut-
ters en vooral cavalerie. 

Ruiters waren voor het Romeinse leger van grote betekenis 
vanwege hun snelheid en beweeglijkheid. Ze konden sneller 
ingezet worden dan de soldaten te voet en ze bestreken met 
hun acties een groter gebied. In vredestijd hadden ze uiteen-
lopende taken, zoals het uitvoeren van patrouilles, het on-
derhouden van koeriersdiensten of het escorteren van be-
langrijke personen. Soms traden ze op als bereden politie 
om de orde te handhaven. In geval van oorlog waren de rui-
ters onmisbaar als verkenners van marsroutes door vijande-
lijk gebied of om de omvang en de posities van de vijand te 
bepalen. Bovendien dekten ze de voor- en achterhoede en 
de flanken van de eigen legers op mars. Wanneer een veld-
slag door de Romeinen werd gewonnen joegen de ruiters 
achter de vijand aan om zoveel mogelijk tegenstanders te 
doden of te verspreiden om te voorkomen dat ze zich opnieuw zouden groeperen. 

Ruiters waren in verschillende gevechtstechnieken getraind en sommige eenheden waren gespeciali-
seerd in het gebruik van bepaalde wapens. Ze konden hun snelheid en beweeglijkheid uitbuiten door 
een vijandelijke troepenmacht in herhaalde aanvalsgolven te bestoken met een regen van projectie-
len zoals speren, pijlen en slingerkogels. Ze konden linies van tegenstanders doorbreken door het in 
gesloten gelid  uitvoeren van een stormaanval met zware stootlansen. En met hun lange zwaarden 
sloegen ze van boven in op soldaten die het te voet tegen hen opnamen of juist voor hen wegvlucht-
ten. 

Ruiterspelen en parades In de Romeinse tijd kenden men toernooien voor ruiters die volgens strakke 
regie allerlei schijngevechten aangingen en hun vaardig-
heden demonstreerden in het omgaan met de wapens. Tij-
dens het optreden bij deze spelen droegen de ruiters en de 
paarden speciale uitrustingen. Het meest spectaculair wa-
ren de pronkhelmen van de ruiters, die rijk versierd waren 
en voorzien waren van een gezichtsmasker. Ze omsloten 
het hoofd volledig en moeten de ruiters een welhaast bo-
vennatuurlijk aanzien gegeven hebben. 

De groep Ala Batavorum heeft op basis van vondsten en 
klassieke literatuur in samenwerking met archeologen en 
historici niet alleen de kleding, uitrusting en bewapening 
gereconstrueerd, maar hebben zich door trainingen het 
berijden van de paarden en het houden van schijngevech-
ten eigen gemaakt. Daarom kunnen ze met een wervelen-
de show in authentieke uitrusting aan de bezoekers duide-
lijk maken waartoe ruiter en paard in staat waren. 
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Waar is de plek van de ALA BATAVORUM op het evenemententerrein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkant. Het publiek staat 
op de straat. De wei is voor-
zien van een draadafrastering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterkant. Hier kan de tent 
van Ala Batavorum komen te 
staan. 
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LEGIO XI CLAUDIA PIA FIDELIS 

Deze groep werd in de zomer van 2006 opgericht met als doel 
Vlaanderen en omstreken te laten kennismaken met het Romeinse 
militaire en civiele leven. Dit alles gebeurt op een waarheidsge-
trouwe en zo correct mogelijke manier. Kwaliteit is troef ! Alle 
informatie met bijbehorende demonstraties die wij geven is geba-
seerd op wetenschappelijke studies en bronnen : antieke schrijvers, 
afbeeldingen, documenten (zoals militaire diploma's, papyri en 
tabletten) en archeologische vondsten. Bovendien wordt er zoveel 
mogelijk met authentiek gereconstrueerde materialen en stoffen 
gewerkt. 

Momenteel bestaat de groep uit een vijftiental legioensoldaten, 
bijgestaan door zes charmante Romeinse dames.  Zij beelden in 
hoofdzaak het militaire en civiele leven uit van de 1ste eeuw na 
Christus. In de toekomst willen ze zich ook focussen op andere 

perioden, bijvoorbeeld de 3de tot de 5de eeuw n. Chr., maar ook op verschillende types soldaten 
zoals onderofficieren, officieren en diverse hulptroepen. De dames richten hun aandacht veelal op 
specifieke huishoudelijke of andere taken, ieder met 
haar eigen specialiteit, zoals de Romeinse keuken, 
sieraden of textielverwerking.  

De groep laat u in authentiek gereconstrueerde uit-
rusting uit de 1ste eeuw n.C, dril- en trainingsoefe-
ningen, het militaire leven in een Romeins tenten-
kamp, historische toelichting van de verschillende 
activiteiten, demonstratie boogschieten zien en 
heeft een stand met replica’s van Romeinse wapen-
rustingen. 

De dames uit de groep tonen, in authentieke Romeinse kle-
derdracht, de aspecten van het dagelijkse civiele leven. Ze 
laten verschillende soorten handwerk, waaronder naaldbin-
den, kaartweven, bandweven, spinnen zien. De kapster kan 
tevens de prachtigste creaties tot leven brengen. En de Ro-
meinse kokkin laat je proeven van de culinaire, Romeinse 
hoogstandjes. Kortom het Romeinse leven in een notendop 
bij elkaar. 

 

Het legioen XI CLAUDIA PIA FIDELIS kent een lange geschiedenis. 
Het werd opgericht door Julius Caesar in 58 v. Chr. om campagne te voe-
ren in Gallië tegen Helvetii en later tegen de Nervii. Het legioen werd in  
45 v. Chr. ontbonden. Keizer Augustus richtte het legioen weer op om te 
strijden tegen Brutus en Cassius, de moordenaars van Julius Caesar. Het 
hoogtepunt beleefde het legioen ten tijde van keizer Claudius. In 42 na 
Chr. streed het samen met het legioen VII tegen de opstandige gouver-
neur van Dalmatië Lucius Arruntius Camillus Scribonianus. Zij sloegen 
de opstand neer en keizer Claudius beloonde beide legioenen met de ere-
titel “Claudia Pia Fidelis” of te wel “loyaal en trouw aan Claudius” 
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Corbvlo (De V wordt uitgesproken als U. De Romeinen gebruikten slecht één letter voor beide 
klanken.)  is een kleine groep enthousiastelingen die zich bezighoudt met het tot leven wekken van 
het Romeinse verleden en concentreert zich met name op de Romeinse 
periode in ons land (+/- 50 voor Chr. tot +/- 400 na Christus). Nederland 
viel toen binnen de Romeinse provincie Germania Inferior. De Rijn 
vormde de grens van het rijk. Het Nederlandse gebied werd bevolkt door 
o.a. Romeinse legionairs en hulptroepen, Bataven, Cananefaten en Frie-
zen. Een boeiend gebied waarover de laatste jaren steeds meer bekend 
wordt en het juist deze geschiedenis die LRGG Corbvlo graag tot leven 
brengt.  

Gnaevs Domitivs Corbvlo  De naam van onze groep is ontleend aan de Romeinse bestuurder 
Gnaevs Domitivs Corbvlo. Voor Nederland werd Gn. Dom. Corbvlo 
belangrijk toen hij, op bevel van keizer Claudius, in 47 na Chr. zowel 
militair als burgerlijk het opperbevel kreeg over de Romeinse provincie 
Germania Inferior. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan de Cor-
bvlogracht. Dit kanaal tussen Rijn en Maas liep door het stamgebied 
der Cananefaten. De gracht werd op bevel van Corbvlo gegraven om de 
doorvaart van de Maas naar de Rijn mogelijk te maken 

Mannen en vrouwen, militairen, burgers en een scala van onderwerpen 

De combinatie militair en burgerlijk is typisch Romeins. Deze combinatie is ook typerend voor de 
LRGG Corbvlo. De groep kiest er uitdrukkelijk voor om niet alleen de militaire aspecten van de Ro-
meinse tijd onder de aandacht te brengen. Ook civiele zaken zoals, rechtspraak, muziek, geneeskun-
de, bouwkunde, mode, eten, godsdienst, bestuur, slavernij en literatuur komen bij de groep ruim-
schoots aan bod. Een van de toppers van deze groep is het publiek 
vertrouwd te maken met de verschillende vormen van het huwelijk in 
de Romeinse tijd. Het huwelijk was zeer belangrijk in de klassieke 
Romeinse samenleving. De verbintenis was gericht op het krijgen van 
kinderen. Door kinderen werd immers het voortbestaan van de familie 
gewaarborgd en indirect ook het voortbestaan van Rome. De bruide-
gom mag dan wel de verwekker van het kind zijn, de bruid moet het 
kind het leven schenken. De vrouwen spelen op dit gebied de hoofd-
rol. Daarom zijn er in de Romeinse huwelijks ceremonies belangrijke rollen weggelegd voor godin-
nen. Traditiegetrouw kent de Romeinse wet kent drie manieren om te huwen en iedere trouwvorm 

kent zijn eigen symboliek en heeft zijn eigen ceremonie. Tijdens het 
weekend kunt u getuige zijn van zo’n huwelijkssluiting. Ook laten zij 
u zien hoe de Romeinen ingewijd werden in de godsdienst van de god 
Mithras. Het ontstaan van de Mithrascultus dateert van de tijd dat de 
Arische Hindoes en de Perzen nog steeds één volk waren. De god 
Mithras komt in de heilige boeken van beide vol-
keren voor. In de Indische Veda was hij de rijzende 
zon, de hemel tijdens de dag, hij was een licht- of 
een zonnegod. In de Perzische Avesta was hij meer 

een levende en een heersende god dan bij de Indiërs. De Perzen spraken over Mi-
thras als “Het Licht van de Wereld”, “de Spirituele Zon”, symbool van de waar-
heid, rechtvaardigheid, trouw en eerlijkheid. Hij was ook de bemiddelaar tussen 
de mensen en de onbereikbare god en lid van de Heilige Drie-eenheid. Als vrucht-
baarheidsgod was hij ook “de Heer der Weidse Velden”, de “Goede Herder”. Vol-
gens de Perzische mythe werd Mithras geboren uit de maagd Anahita, die dan ook 
de naam “Moeder Gods” kreeg.  
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Gemina 

De Vereniging Gemina Project  maakt al sinds 
1987 het leven in de Romeinse tijd aanschouwelijk. 
De historische basis van de vereniging is het tiende 
legioen, Legio Decima Gemina, gestationeerd van 
71 tot 104 in het legioenskamp bij wat nu Nijme-
gen is. 

Gemina maakt gebruik van reconstructies van kle-
ding, wapens en gebruiksvoorwerpen om een le-
vendig beeld te geven van het Romeinse militaire 
en civiele leven in ons land in de eerste eeuw van 
onze jaartelling. 

Tijdens dit weekend zal Gemina u een taverne laten zien. In de Romeinse steden nam de taverne, 
een plek waar wat gegeten kon worden of eten kon worden afgehaald, een veel belangrijkere plek 
in dan onze restaurants tegenwoordig. Dit had alles te maken met de wijze waarop de steden wa-
ren gebouwd en georganiseerd. De burger in de stad haalde zijn eten dan ook bij de vele bakkerij-
en en de TABERNAE. De taverne was van oorsprong altijd al een plek waar spullen verhandeld 
werden. De Grieken kenden het idee al vóór de Romeinen. Een taverne was in het begin meestal 
niet gebonden aan een plek, denk daarbij aan een markt. Pas in de tijd van de grote steden en 
daarbij horende insulae krijgt de taverne een permanent karakter en komt de nadruk te liggen op 
het verkopen van voedsel en drank. Pompei had 118 tavernes. Op de belangrijkste doorgaande 

weg was er elke 30 meter een te vinden. 

De tavernes zagen er overal in het rijk onge-
veer hetzelfde uit: een open entree, een balie 
(meestal van steen) met uitsparingen voor 
grote kruiken en potten waarin etenswaren 
bewaard werden, een ruimte ernaast waar 
aan tafels gegeten kon worden, een punt 
waar vers water binnen stroomt en een punt 
waar vuil water het pand weer verlaat en in 
bijna alle gevallen een trap naar de etage 
erboven waar de uitbater woonde of gasten 
konden slapen (of andere diensten werden 
aangeboden) 

Het eten was er veel eenvoudiger dan in de 
rijke villa’s. De kok in de taverne kookte met wat er voorhanden was: wilde kruiden, knollen en 
graan of linzen vormden de basis. Hiermee werd in elk geval dagelijks PULS gemaakt, een ge-
recht waarin alle of enkele van de eerde genoemde ingrediënten samen kwamen in een éénpans-
gerecht. Puls lijkt wel wat op een risotto. Brood en puls vormden het basisvoedsel van de Ro-
mein. Verder kon men er meestal linzen, bonen, vlees (gekookt of geroosterd), worst, vis- en 
vleesballetjes, vis, gevogelte, eieren, salades van bladgroenten en kruiden, kaas, vijgen, brood 
met olijven en drank krijgen. Water werd het meest gedronken. Er was natuurlijk ook POSCA, 
een limonade van water en een scheutje azijn. MULSUM, een drank op basis van honing en wijn 
werd er ook geschonken. Er werd ook wijn verkocht. Vaak waren de wijnen gekruid en sterk van 
smaak, ze werden daarom ook nooit onverdund geschonken. De meeste mensen denken bij de 
Romeinen vrij snel aan wijn, maar het maken en drinken van wijn is een gewoonte die van de 
Grieken werd overgenomen, en die pas aan het einde van de 1e eeuw brede belangstelling kreeg. 
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Waar is onze plek op het evenemententerrein? Achter de boerderij van Kallen 

Op dit terrein zullen de groepen: Legio XI Claudia Pia Fidelis, Corbvlo en Gemina hun tenten 
opslaan. 
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Waar is onze plek op het evenemententerrein? 

Römischer Vicus 

Deze plek naast de parkeerplaats van de kerk wordt ingenomen door: 

Römischer Vicus, Artaes en  Deuoxtonion.   
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Deuoxtonion 

De groep Deuoxtonion probeert een zo correct mogelijk beeld te geven van het dagelijkse 
leven en de ambachten uit de IJzertijd in onze streken. 

 We zijn er ons er nauwelijks van bewust dat dit  ijzertijd-
volk binnen het gebied leefde van de Halstatt en La Tène-
culturen, stammen als Menapiërs, Nerviërs, Morinen, 
Trevieren, Atuatucers enzovoort, maakten deel uit van 
een cultuur die zich op haar hoogtepunt uitstrekte van 
centraal Turkije in het oosten tot Ierland in het westen en 
van Nederland in het noorden tot Spanje in het zuiden. 

Een cultuur waarvan de leden door de Grieken Keltoi en door de Romei-
nen Galli werden genoemd. Herinneringen vinden we in heel Europa van-
daag de dag nog terug in namen van gebieden als Galatië, Gallicia, Wallis, 
Wallonië en Wales. Ook namen van afzonderlijke stammen zien we in he-
dendaagse plaatsnamen terug: de Treviri woonden rond Trier, de Parisii 
rond Parijs, de Remi in de streek van Reims enzovoort. Als we dan ook 
nog zien dat Goden en Godinnen hun naam gaven aan plaatsen zoals Lugh 
aan Leiden en Lyon, Sequana aan de Seine, Arduinna aan de Ardennen en 
Don aan de Donau, de Don en de Dnjepr dan weet je dat deze Kelten een 

heel groot gebied bestreken en dat onze landkaarten er zonder hen helemaal anders zouden 
uitzien. 

Verven met planten. De Kelten hielden van felle kleuren. De met planten geverfde draden 
werden tot stroken en ruiten geweven. De Romeinen hebben in hun geschriften melding ge-
maakt van deze, in hun ogen, heel uitzonderlijke doeken. 

Het kaartweven. Het kaartweven vereist een bepaalde handigheid en Keltische vrouwen 
beheersten deze techniek tot in de puntjes. Archeologische vondsten tonen aan dat deze 
vrouwen in staat waren om mooie en ingewikkelde patronen te maken. 

Het maken van sieraden. Met de komst van de Kelten begon de IJzertijd. Desondanks 
bleef brons een waardevol en onvervangbaar metaal. De Kelten maakten er ringen, amulet-
ten, torques, arm- en enkelbanden, haarnaalden en fibulae van.  

Het vlechten van korven en manden. Dit is het oudste handwerk dat we kennen. De Kel-

ten vlochten hun manden en korven uit buigzame tak-

ken en twijgen. In deze manden namen zij het voedsel 

dat zij verzamelden op de velden en in de bossen mee 

naar huis. Ook de opbrengst van de jacht en visserij 

werd zo naar huis gebracht.    
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Waar is onze plek op het evenemententerrein? 

Familia Gladiatoria Pannonica 

 

 

De omkleedtent komt tegen het kasteel te 
staan. Van daar uit zal een rood/wit lint het 
terrein afbakenen van het terrein van de 
Ala Batavorum. Bezoekers staan aan twee 
kanten er om heen. 
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Familia Gladiatoria Pannonica 

Gelukkig zijn de tijden van de gewelddadige gevechten in de arena voorbij. Golden de gladiatoren-
gevechten in de Romeinse tijd nog als 
een echte sport die volgens vastgestelde 
regels gespeeld werd, nu vormen ze een 
act waarbij de bezoeker uitleg krijgt 
over de ware achtergronden van dit 
Romeinse spektakelstuk. En dat willen 
we laten zien, zonder dat entertainment 
te kort gedaan wordt. 

Als het “Ave Caesar, morituri te salu-
tant” of te wel “Gegroet keizer, zij die 
sterven groeten u” weerklinkt in de are-
na slaat de vlam in de pan. De aanblik 
en uitstraling van deze topsporters, aan-
gevuld met het gekletter van de wa-
pens, de tweestrijd van de kemphanen, 
dat alles neemt u mee naar de spanning, 
de extase en de sensatie die destijds 
duidelijk voelbaar was in de arena des 
doods, het Colosseum.   

Deze Familia Gladiatoria uit de Romeinse provincie Pannonië (het huidige Hongarije) nemen u mee 
terug in de tijd. Als de Traex, de Murmillo, de Hoplomachus, Scisso, Dimachaerus, Provocator en 
Secutor de arena betreden klinkt het Ave ….. Ave ….. Ave uit alle kelen 
van het publiek. Ontvang deze helden des doods op de zelfde manier als in 
de Romeinse tijd wanneer ze uit hun tent komen. Het zal de sensatie en de 
spanning alleen maar verhogen. Voor dat de gevechten plaatsvinden, zullen 
de verschillende typen aan u voorgesteld worden en krijgt u uitleg over kle-
dij en bewapening. Dit gebeurt telkens met een korte demonstratie, waarna 

de echte gevechten begin-
nen. Aan het einde van het gevecht zullen de dui-
men bepalen wat er met de verliezer gaat gebeu-
ren. U wordt dus actief betrokken bij dit “Vita aut 
Mortem” , dit gevecht “op leven en dood”. Geluk-
kig hoeft u niet zelf de arena in. Misschien bent u 
wel een van de gelukkigen die na afloop eens een 
helm op zijn hoofd kan zetten en zich een beeld 
kan vormen van de beperkingen door deze helm.  
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Hoe zouden de Romeinen het genoemd kunnen hebben? 

Lucanica gladiatorial      Gladiatorenworst  

Lucanica senatoria      Senatorenworst  

Gallina fricta       1⁄2 haantje  

Idefix caldus in pane       Hot Dog  

Oryza cum fungis       Risotto met champignons 

Assatura Marci Caelii cumpane    Brood met warm vlees 

Acetaria cumpaniculis cumolivis              Salade met olijvenbroodje 

Panicula cumolivis      Olijvenbroodje 

Offula avena       Gebak 

Aqua mineralis       Mineraalwater  

Mustum        Zoete wijn  

Infusio glacialis       Ice Tea 

Cervisia        Bier  

Vinum         Wijn: rode, witte of rosé  

Cafeum et theana potio      Kopje koffie of thee 
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Waar vindt het evenement plaats? 

Waar vindt u een hapje, een drankje en de toiletten? 

= Romeins eten 

= Hedendaags   
  eten 

= toiletten 

 

 

Romeins Rimburg komt op spectaculaire wijze weer tot leven 
op 9 en 10 augustus 2014 

Salve! Welkom in Rimburg aan de Worm! 

Soldaten 

Burgers 

Gladiatoren        
en 

ruiters 


