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Uitsnede van de Peutinger-kaart
Het tweede segment van de Peutinger,kaart (uitgave Miller, 1887) met Romeins Gallié, het
huidige Frankrijk en de Lage Landen. (Het eerste, meest westelijke, segment met daarop En-
geland en Spanje, is verloren gegaan). De navolgende uitleg is de traditionele interpretatie.
Met hooÍdletters zijn de drie districten aangegeveni bovenaan BELGICA (de letter A is weg,
gevallen), in het midden LUGDUNENSES en onderaan AQUITANIA (te lezen als ANtA). tn het
noorden loopt de Fl. Renus (de Rijn) en daaronder de Fl. Patabus (de Waal?). Tussen deze
twee rivieren ligt de landstreek PATAVIA.
ln het oosten stroomt de Fl. Rodanus (de Rhöne), die bij de Ostia Fl. Rodani (slecht leesbaar)
uitmondt in de Middellandse Zee. Links van deze riviermonding ligt Arelato (Arles), vanwaar
een weg loopt naar Nemuso (Nimes), Narbone (Narbonne) en Tolosa (Toulouse). Onder Tolo
sa loopt een bergketen, de Pyreneeën, die met een promontorium uitloopt in de Middel-
landse Zee. Rechts van de monding ligt Masilia Grecorum (Marseille) en Aquis Sestis (Aix-en-
Provence). Onder de smal aÍgebeelde Middellandse Zee ligt Noord AÍrika.
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Links in de landstreek PATAVIA ligt bij de kLrst LugdLrno; rechts wordt deze streek begrensd
door Noviomagi (Nijmegen). Van hieruit loopt naar rechts een weg langs de Renus naar Clo.
Traiana (Xanten) en Agripina (Keulen). Vanuit Noviomagi loopt zuidwaarts een route via
Ceuclum (Cuijk) en Blariaco (Blerick) naar Atuaca (Tongeren).
Onder de Fl. Patabus ligt Belgica. De bovenste weg in dit gebied is de ,,grand route" van Bo-
nonia (Boulogne-sur-Mer) naar Agripina (Keulen). Deze hooÍdweg loopt over Castello Me-
napiorum (Cassel), Virouino (Wervik), Íurnaco (Doornik) en Pontes caldis (Es(autpont), naar
Baca (oneívio (Bavày), en van daaruit over Atuaca, Coriouallio (Heerlen) en Juliaco (Jrilich)

naaÍ Agripina (Keulen). Vanuit Cassel loopt een weg over Tervanna (Terwaan), Sammarobriva
(Amiens), en Aug. Suessor (Soisrons) naar het knooppunt Durocortoro (Reims). Vanaf hier
lopen vertakkingen naar 8avay, Keulen, Matricorum (Metz), Andemantunno (Langres), Lute-
ci (Parijs, aÍgebeeld onder Soissons), Casaromago (Beauvais), en Soissons. Vanuit Andeman-
tunno loopt een weg zuidwaarts naar Lugduno.aput GalliaÍum (Lyon), de hooÍdstad van
Gallië.
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Inleiding

Rcdactit

Toen de Ron:einelr de artrbitie opgilverl onr het zogena;rnrde vrije (= 111"1-pn-
nreinse) Germanië te verovercn en te bezctten, maaktcn ze veel u,erk van het
tirnctioneren van de linrc's, namelijk van de bervlking er.r ver.dediging van het rijk.
L)e uitbourv erwan vond voolll in en vanirf cle eel-ste eeuw n,C)hr. plalts. De Bo-
ven-Germaaose lintes grensde over celr lel)gte van 382 kilornetcr het Rorueinse
Gernranil Strperior lf vrrn het vrijc Gernranië (tr.rject Vinxtbach - Lorsch). De R:re-
tische limes (1(r(r kiionretcr lang) liep van Lorsch llar Kelheinr aan de Donau.
Deze Boven-(ierr»a:ruse-Raetische linres nroesten de Ronreinen in dc tweede
helfi vln de dcrde eerrrv prijsgeven. In dit hoolàstuk gaat de aandacht voomAnrc-
Iijk uit r.rrar dc'Nc'cler-Gernrlrrnse linres: de grens vanafVinxtbach (ofvanafde
Ahr, zorls ook gestelcl s,orclt) tot aan de Noordzee, en ir het bijzondcr nalr de
hatstc hondcrd kilonteter ir1 de Nederlanden. l)it laatsrs stuk van de (veronderstel-
de) linres is het nlr'esr intdgerend rvlt betreft dc lokllisatie van Romeinsc pliratsen
in onze regio. Het thc.rna vr» dit bock is een rvat i»gervikkelde vrllag, rlanleliik
deze: a/-r crrÀc/r, ór,/a tlqrijkt RLtlliusc rlqqu (rlc rtwtts dortr PLLtalla ,,f--oals sorrrrrrilr.ri :,,q-
,qut: Batdd,l) r/oor. ,1112/r/cri-Ni,r/cl lar t d ttt Ll'L'st- t\ctlcrldn d [iL'1tcn, u,oor litpctr :t Llatt 1nr-
cir:s (drc kIoppttt allL'rlL'i c<tttvL'rttiLtttclL, fi,t() dL\.rtc ifi.qL,n tud?) cn als :r nict itr tlt,qtbiul
litpu,udnrd ttu.l?

Dir boek brcngt diverse visic's op dit historische probleenr brj elkur.. Hans Wijffels
heetl de siturrtie i» Ncderl:rnd grondig onderzocht; hij ster.nt ir nlet de globrle lo-
kllisatie van clc genoerlde triiecten, Dttar levert er een kritisch cortrmentaar bij en
ontdekt nieuwe nrogelijkhedcrr (hooÍàsnrk 2). Joep 1\ozemeyer l:rat dc' noorde-
lijke Plmvi.r-rotrtc - de linresweg - vanrf Novionragus (in dit geval Nijnrcgeu)
ru:rl het zriiden aÍbuigen (hooídstnk 3). Hans Kreijns komr ruet een derde Ro-
lrleinse weg van Htrelt:ttio lttitr Strartsbrtlg o\ier de kop van (]crntlnia (hoofïstuk
1). Guiclo Dc'hh;r.ve ueedt in het voetspoor vrn zijn vader-Albert l)elrrhaye er.r be-
toogt dat dcze Ronreinsc- r,r,egen hclcruaal niet in Nederlald hebben bcstllllrl en dilt
ze in Noordlr.est-Frankrijk hgen (hoofdstuk 5). Aan het begin var.r alle discussie
op dit tcnein strrt de zoseruxnlde Peritinger-kmrt (afgekort PK), d,c Tabula pur
ti ,qt: dtlt1, il conrbinltic l)tet iter ft/loaÍlrrrr AfiLtuini en vaak ook de Koslirrrgr,rfic
vnn de Ànon1-nrus vnn Ravcnrrrr. Deze drie bronncn vormen het krrder dat ons de
nill-l)cll van vcel pla:ltsslr in de Ronreiuse tijd aan de hand doet. Dit boek start er.
ook nree (hootàstuk 1): Willenr Bruijnesteijn vrrn Coppertraet heelt deze bronnr:il
:tan ecll nauwkcurig ondclzoek ondenvorpen, gedurendc vijfjaren en nrede op
brrsis van voonverk vrrn Maafte n Nijssen, e n het resultrut daar-van in 200(r gepubli-
ceelcl op een cd-rom nrct de titel Dc Rorrrt,r'r-v, Rcl-rqld-v,ri. Toch zijn er ook $,el:r
onderzoeker-s - in dit geval bijvoorbeeld de hoogle,.r,.c'n G. H,-,irrsohn (tsremen)
en A. Fomc'nko (Moskotr). die de authenticiteir vrn deze broinen met cen korrel
zor.rt nilnlen en nenren. Henk Feikenra mpporteert hierover (hooftlstuk 6).
Ad Ml.rs zet in hoolilstuk 7 de vigerenclc'visies in verbarrd nrc't cle Ror.neinse rijks-
rvegeu irr cle Llge Ll»dcn op een rij. eell srlnrellvattend ovcrzicht.
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Bronnen en vondsten
De meest relcvante schrifteli-jke bronnen betrcfïèncle cle Lase Llnden in d.'Rr-
rrreirrse tijd zijt.r: Dc btllo Cial/lro (Caesaf , Crnndnitl (Trcitr.rs), de (icrlgr,qrlri,r r'.r::
Ptolerrrens, het Itirtltrirutt (van Antoninus), de Peutinger-kaart en eel eescirritr \'.tu
de anouienre kosnrograafen geogy:rlfvan l\avcnrra. Archeologtsche vondsten uir
de l{orueinse tijcl zijn er in over-r'1oed, nrllr zc ziju vlak onvoldoende relevant onr
de juiste belar.ning varl e cn plil.lts tc bcrvijzen of rrirnnemelijk tc' nrake n. I)e schrif'-
tclijke bronnen bevatten in ccn aurtal gevallcn redclijk naurvkeurise .r-rnu rjzrlqen.
zoals de ligging:r:rn een rivier en de lfst:rnden tot andere pllatsen. Zo rvordt Narr-
aision ge nocrrrd door Ptolemeus. Noviresio door Antoninns, Novesio door de ge-
ograafvln Raverura en Novesiunr op de Peutinger-kaart. Neuss Iigt nabij de Rhe-
nus en dc' llstanden vln Neuss tot een aantal alldete plirtsen. zoals Colouia
Agrippina, klopperr nrir.r of nreer. In en bij Neuss is er veel gevonden uit de Ilo-
rneinse tijd. De couclusie ligt in deze situatie voor de hand: Novesium is Ncuss.
Maar in een groot lantal gevallen is er zo'n evidentie nict.
Oorspronkelijke bronnen of bronnen waarl:Ar-r nren denkt dlt zc oolsplonkclijk
zijn, kunneu onclerliug gerelateerd zijn. Ook kunuen ze teruggaan op nu niet nreer
bekend nrateriaal. Het is rnoeilijk orn te bcpalen ofcerr bron oorspronkelijk c'n ou-
rflrrnkelijk is. Drar kourt drn nog de voleende krvestie bij: uit sclrriftcli.jke bronnen
rvorden zo r.nogelijk conrplexerl van nàn1en geïntcrplctccrd. Als bij','oorbccld van
lcht nanrcn er vier lijken te kloppen dur rvorderr cic' :rrrdere meegedacht en neerge-
legd. De nrurren bevrtten dan onclerljug mnrvijzingeu en bervijzen voor elkrrrr.
Atcheologische vondsteu kunnen ook (epigraÍisch) nratcriarl onrvatten dlt tekstc'n
biedt over plaatsnnmen. Er zijn indc'rdlad ilrscripties in steen en nretlai die varr be-
tekenis zijn in het identificeren van historische plaatseu. HieÈlj nroet vooral ge-
dlcht rvorden llrr nrijlp:rlen en pharsnu.nenlijsten (stenen itinerlril). Vln de tot nu
toe gevondco 31 nrijlpalen in Ncder-Genrurrië ku,anren er elfte voorschijn op hct
grondgebied vrr.r het huidige Nederhnd. Bii de interpretxtie van dit nlatedaal
speelt de authenticiteit van bet mltedrral een rol (soort steen of soort brons maar
ook dc tckst cn hct schrift), evcnals de vraag uaar de r,r,elkelijke vindpliuts en de
onrstandigheden lvaalin een vondst rvcrd gedran.

De Peutinger-kaart als historische bron
De Peutitrger-kurt krtn eeu middeleeurvse ofzells zestiende-eenrvse (re)cc>nstruc-

tic zijn. ecbasee'rd op kllssieke literatuur, nrllr er is ook de mogelijkheid vln een
kopie die na:rllerlei tussenstappen eebaseerd is op afueeldilgerr uit dc llomeinse
tijd. Vrn rclnriraal Marcrrs Vipsanius Agrippa ((r3- 12 v.Chr'.) is bckc'nd d;rt hij otrr

brsis van voorwelk vrnJulius Cresru'de opnreting vrn het Rolrlei,rsc Rijk tc'r'h;rncl
heeft genonrcn. En kcizcr Àugustns l-rc'eÍi de ciocr.rrrrentntic- r'ln Aqripp.r l.rtcn uit-
werken tot een ,,,,vereldkmt" die circl 20 n.Clu. gereeclksrrnr e'n op de s rrncleu
van de Porticus Vipsuria (en cle Via Lata) te zierr rvas. Drrt deze k.rrrrt besr.riln heett
knnnen rve op basis vlul infonlatie van Plir-rius de ()ndere llnncnren. nrllr r'.rn de
klut zelfrveten we niets: el is nooit ic'ts vln teruggevoncien. Pliujtrs r!'kit \\'c'kt
trou\ver)s ook de indruk dat hij uitging van de itinemria (routes urer de L',elanSfrJk-

sle pliltsnrnlcn) die Agrippa r:vcnccrls tot stlnd br.rcht. E1 is (lL' n!'iqirg ()n1 dc
krlrt var Agrippl en Augustus te koppelen aan de Tlbrilr Peuriirgen.rn:. rrr.rrr
deze neigprg bcrust op (alnvaardbue) vooronderstcllinqcn en nicr ,,f i.ri(-n.
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Lr de tekst over cle Ronreinse reisgidsen (hoofdstuk 1) gaat Willenr Bruijnesteijn
vrn Coppcnmet ervan uit dat de PK (everuls het Itinerlriur.n Antonini en de Kos-
rrroplafie van de anonienre ituteur uit l{lvenru) inderdaad u,aarschijnlijk terugg;r:rt
op de lÍbeeldinu van dc rvereld, zolls ontrvorpen door Marcr.rs Vipslnius Àgrippl
op basis varl ztju Cotuttt,rtaii Ctrt.qraplico. Brriijncsteijn nteeut dat deze albeelding
er ook uit sczicn zrl hebben als op de PK. Het ltinerariunr dankt zijn orltsll:rD x)l-
gcns Brrrijnesteijn rvartrschijnlijk l:rn keizer Anronirrns Ausustus Pius (138-161
n.Clhr.). en de Cir.viiorgl'rt1t/ti,t vrtu Ravennas is u-llrschijnlijk terug te voerell op
s,erk vln Cl:rstorius dic cind zescle eenrv lecfdc clt secrettris \\.as van de patrs dic in
Ravcrlll:l zc'telde. C}storius ziet Bruijnc.steijn nier als de ontrverper vaD de PK (die
dlteerl vall eetrr,r'err eerder) nrrlar rvel als de cigcnalr en nmker van docunrcntatie-
nrateri:r:rl d:rt uitcindelijk ook tcrtrggeat op het rverk val Agrippa.

Vur cle PK rvordt inderdllcl vrijrvel unaniem aangeltol-uen d:rt het glat onr een
nriddeleeurvse kopic vln een uit het ee$tc nlillerlrliunr datcrendc kaalt, m:rar deze
gcschiedenis blijkt bij nadcr onderzock duister. ln dc musca van Speyer is her boek
Di, 1ir)rrrcr:r,lr tc koop en drarilr stlat een bijclage vlr.r Richard Pctrovsky Dic
Pllal: itt ti;urisclu,r 7-,1'r't. l)aarir.r stut de volsende prssage over d,rs l1,r:clnriulcn einL,s

dt'r u'(ft^)ll\tt'r Llit'kt dr HoclutitttLrltcrst . Dat is de Codcr Splrt,rr-rls Slqrrra, ecn per-
kanrent-hlndschrifi vln rond 9(X) n.Chr'. dlt in Spever gekopicerd rverd. [n dat
Irandschrili zouden ook de afichriÍter.r opgerior»eil zijn van de volsende anticke
brotrnerr: ber Itirtcrtrirurr AtttL»tini Arqtsti, de \irtiria Di.ytitatum (een Ronreins
hendboek van ttrlbten uit de tijd van rond -{(X) n.Chr.), de ,,rver.eldkrrlrt" vau
Castolitrs, nu bckc'ncl (?) als de la|rrla Pt'rrtitr,qt'riana ofde Pcutitger.-k.lar-t, eir de
(;.()(r"j)/ri.? \'il1r Ptoletrrens. Nadel onderzoek lc.er-t echter dar niet tc rcl.rterhaleu is
\vlt dcze cocle\ werkclijk bevlt heeli en dat ook de geschiedenis van de codex r.riet
oveltuigcnd te tnceren is. Hct lijkt erg on ivalrschij nlijk dat deze codex een kaart
zorrls cle PK (r'an (iastolius?) heelt bevar. I)c oudste PK staar nu in elk geval be-
kerrd als Cor/rr ,'i dobL)nl sis -12.1 cn s,ordt bervalrd in Weneu. [n plllts van de
scl.r jfschool va» Spcl.e r ziet men i» de lirelatuur ook het kloosre r var'l Colmar ge-
Iroenrd rls dc pllr)ts \\rlar deze klart gekopicercl zou zijr.r.

Ten llnzien vlu de geschi,.'denis vln het eerste nrilleuniunr moct r.ekening gehou-
den nret ve:-vrrlsingen en tegclijker-tijd nlcr het 1èit dltt docltnteDren die rvij vewalst
(kurrrrcr) rrchten toch s.l:rlde zoudcu kul'lllcrl hcbben voor historisch onderzoek.
De opvatting van Fonrenko e.a., in dit boek beschreven door Henk Feikema
(l.roo1àstr.rk 6. Dr' arrtltottitircit t\1u dc P ti ,gu-k.tdrï), hridt dar de gehele geschiedc-
r.ris v:rn voor het jllr 1000 een oujuisre reconstructie uit de middcle e urr,,elt isl. Veel
lezels znllen deze stellingnlnre in nvijli-l rvillc.tr trekken door re \\,!jzc-n op u.rtt nog
zichtb.rar is van dat veu'e verleden en dlarbij clc'clateringsnrethoden v.rn de archeo-
logie llnlulen (blvoorbeeld koolstofirreting, dendrochronologe en luminescen-
tic-meting). Een oDjuiste utalr \vel algenreelt tallv:ltrde chroDologie kln echter
ook doord ngen in de aairrirrrrrr'rr val) tlatur.rrwetenschappelljke nlethoden vrln
onderzoek. In dc kringen vln de onderzocksgÍoep Z'itt, sl»,Íitlc wordt de PK ge-
zien als een verlllsing uit de zestiende eeu$. Ilhrstmticf daarvoor is hct schenra van
de Duitse hooglcralr Guuuar Heinsohnl dlt op blz. 117 is opeeuonren. Deze
sroep chronolosie-onclerzoeken erkent over het algenreen 1\,e1 de geschiedelis
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vau het Ronreinse Rijk volgens dc conventionelc opvattillgcll, nu.rr is rr-el r'.rn
tuetritrg dat deze (lanec) historie onsevecr 300 jlar korter lic'ledcn hcc.ii l.l.r.rrsge-
vondc'n. f)it vanwege de visic dat het eerste rnillenniunr een f,tnroorntijd kent r-.ur

ongeveer drie ccurvcn (groÍ-wer (r0O-900), dat rvil zc-ggen een periode dic flctieiis.
nrtntelijk achtellfeccor)strLleercl, dus een bcdachte tijd clie gevnld rvcrd rrrct r-crhr-
len ovcr Pippiniclen, K:rrolingers eu Vikitrgen. Vanuit dezc visie rvorilt ilc or.erlc-
vedng vrn bronrrelr in de fal)toonltijd rllet algusoucn bekekeD er-r rvotdt vootdu-
rcnd bemdmkt dat dc ,,schriltelijke" geschiedenis ecnlaakt is in de.criptorr.r r'.ur
bepaalde kloosters en in studeerkanrels vrrn de hunranisten+.

Hc,crrcl dc arthrtrtititait r.rn dr: PK rtíct ynst\tndt, bL,fltst ()(1k dit botk op rlc mtut,utu,ddt dt
PK lllc rlan ool tor/r t,.r/ :r:cr bclatt,qriifu u rwickc listorisclr-,qcLl(rirfi-§./,. ólrrr i-§.

Historisch-geografi sche problernen
In zijn boek 'lo.ra (Jqqit,t, Srrrr/i,rr --rl liirrrrsi/r, rr Rar rirrr rf,r.;-.rrriqi hce.[r Kri Bliidersen
naar voren qebmcht dat de Romeinen scen hlrdkrarten kenden clie een lfbeeldilc
van de geoeratische werkelijkheid gavcn op een vaste sclurrl. Hun qeoqr:rfische
voorstelliugen lverden volqens hertr bepaald door algcnrelte aallduidir)qcr) \'.1n roLr-
tes die virn tijd tot tijd gemrrrkeerd u,erdcn (httlnnks). De c:rrtoerafisch juiste dch-
tins c'n de lelatieve Iengtc vln de gc'tekendc rrlitanden spccldc.n hierbij eeu be-
perkre rol. Hc't oricle Ronre beschikte nicr over lanclkalrten zo:lls \\'ii die kerrnen.
Ook de beroeurde g,eleldkrrrrrt van Ptolenreus is rvaarschijnlijk eelt nlodenle rc-
collstrLrctie. l)e Peutinger-klart zou dus cc'u goede illustratie zi,jn vlrr dc [\onrcin-
se rvijze van ruinrtelijke ervlring. Uit deze bevindingen k:rn echter niet afteleid
rvorden dat de l\omeinen niel in stlilt llillen ollr te denken il,r tcr-nrcn vuu eeu
vaste schral. Zc rvrren beslist geen priruiticvc r.r,cgcnbous'kundigen: tlleen ll de
bour'v van ilcluadrlcten geeft eell hooq nivcxu van ,.llldschap-rvetensclup" un. Dc
PK is cchter een krlt uret veeljuistc inÍ-otnutie die rvel heel anders in beeld is gc'-
bracht dan in de crrtoqrafie zoals die na de r.»iddcleeur,ven tot ontrvikkcling ks'anr
en die nu navisltie vi.l satellieter) nrogclijk nurkt.

Voor:rl over dc duiding vrrn de plaarsrunrcn op het rlreest \\.esrelijkc gcdcclrc lln
de krllt hebben al eeri\\enhng inttigerende discussies gervoed. In hc.t boek Dr,lio-
llrrrt-n' RifAJ(,í,i-( Írr-r-tclr Jlor:c/ rrr Nrrrrr/:cchr-rf í'valt een benaclerinq op \';rrrrin ..de'
rveus is de vader vrn de ged:lcilte ongerrvijfeld ecll €lrote rol speelt. Zo uordt Lrij-
voorbeeld senreld dat ,,hct f-ort Lusdununl" (Kat\1,ijk - BrittcnL.rurg) russeD 500
rlreter en twee kilonreter uit de hrridige kr.rst lict: Ollarrk-t lrcrlnalifu po.gitt.gttt trt Lli-
.rr\t dduu,ii:inlut is ltat cïttctt: /iqq,qq [t1q -rt.r,,í-t it:t uast.\!tstcld. Ook r\.rtrdt het \.o]-
gc'nde eerrreld: Dc uulsra sclrilicliikr ft\ltkltli ,q u'iiril.gcsprolcri rlrrlr/r un dt ..bt)tth tL

Blr'ttL'ti' srant nl tit 140L Dus: 13(X)jrrrcn lrlt de te veroDderstellcn bou§ e'r.r'lrr. t'D
drrt heet drn ,.a1". Grofr,ves ktn itr fcite gesteld rl«rrden dlt cl tot nLr roe gcen [)e-
rvijs ucvonden is d:rt duidt op ccn Lugduntrrl dlt het..Clput (lernr-rrr.rrunr" gc-
l\'eesr zou zijn (zic in dit verbrnd ook hootAstuk -+).

I )c Drce st bekende Nederla Ddse uitgrve vrn de Peutin ger-kalr t is iD 1 
(..t(l 1 ror sr.rnd

gebrlcht door P. Stulrt die een nuchter en objcctiefconrnrent:rrr Lrij ...u. geJ.'.-l-
te viur de kaart heeft geschrevcrl. Zo signaleerde hij dat bel.urerijkc'lt,c.rrrr-..r1: dr'
vurlrtorelr v:rn Gesoriircum (-Boulogne-sur-Mcr-) op dc PK oncbreek:. i.:: Ct rr..-
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vallio (r,aak ee ïdcirtiticcerd nret Hc'erlen) geen badplaats-viguet hceít, uog nict
eens een knik in de weg, erl dilt pllt$etl als Utrecht eu M:rastricht nict op dJkllrt
stlan. evetrmiu als AkerT tror,.".,'rs. In-piddels is rvel alBenleelt getccepteerd dlt cle
phirtsDlaru Lugdununr Bat:rvorum dic rvel op de PK stalt, niet Leiàen kan zijn;
dnarvoor rr ordt in lllerlei publicaties een in de Nor>rdzee gelegc,n llrittelburg !e-
oppeld. Van hc.t vaak opgevoerdc Levelano bij Wrjk bij Duuntede l.esreerr nicrs.
()m ee'r'r :rncler concreet voorbceld te neltlen; was Utrecht de pllats die Trajectum
rverd genoerrrd in de tijcl vur het Ronreinsc Rijk? De pK nocnrt deze phits niet.
Er is echter (eer kopie vau) een audcre bron, naruelijk het Itiuerarium varr Anto-
ninus dat ecn dergelijke. pllrrs u,cl vernreldt. Dit docuntent berroenrr de volgeudc
route: Luscftlno - A]bianus - ftzlccrrr - Mluturicio - Can'one - Harenatio - IJur-
ginatio - (lolorria Trairru - Veter.ibns - Valone - Novesire - Colonia Aerippiru -
BoDna - ADtunDaco - (lonflueDtibus - Vi[co Nr|ltrrirogo - Treve los - l)ivodo-
mnr -_PoDte S:r:'vix eD Atgelttot.rto. WllroDr strrat Traiccto trief op cle pK tcl'\vijl
het volqc'»s Antouirus be'lrrngdjk gcuoeg was om her te noenren? Een lnder.vooi-
bceld: er is alccllene ove r-censterlrnir.rg dat het zojtrist genoenrde ,,Novionrlgo,' in
verblnd gcbrlcht n)oet worderr irlet Ncur-urgerlr dns niet ruet het NcderLndsc,
Nijuregcn. Opnrerkelijk is het dat cle belangr-ijkste Romeinsc plarts die er il
Neclerland is geu,eesr, narnclijk Nijrnegen, dns niet op deze roirtebeschr.ijving
voorkomt. Het Nedc'r-landsc ,,Noviolurtgus" ontbreekt dllrr. Traiectum (Utrccht)
rvel in het ltirerarinnr en niet op cle PK, Noviolragus (Nijnregen) rvel op de pK
nuar niet i» het Itinerariunr: u,l:rronr? Het intc.rprerercn van de rotrte uii hct lti_
.c.ariur, v;ul Ar)toninus in cotrrbiuatie r)rct de §,egell va, de peutirger-kllrt etr
e,kele kllssieke rckstcn heeft de llatstc. ee.u,en geleid tot de opvatri.g drt r,ct
Traiccto Utrecht bedocld nroet zijn, een locatie \\raarvar) op basis van ircheolo-
gisch ondcrzoek gezegd kan rvorden dat het in dc eerste en tweede ccLtw eeD Ro-
,reins clstellunrT is geweest. V:ur eerl Noyiorllagus vl' de pK r,r.ordt ira,ge,o're'
d:rt het Ni.jnregen is en dc.ze plarts l.reeft in elk geval een veel jkere arcÈeologicr
rrit dc Rorrreinse tijd dan Urrecht. Nos een enkel sp:-ekelcl voorbeelcl. Hoe kan
nten velklaren dlt Ponrpc-ï, dlt roch ir) 79 n.Chl bedolvcrr rverci, wel op cle pK
\lit.lt:
Tal vrrn duidelijk Rortreinsc plartsen waarvilrl nrer.r rrit arcbeologisch onderzoek
weet dílt zc'van [.rehng wlren, zijn iriet verrtreld, zoals Bergheini, Hlltern, Hol_
sterharuen, Oberlden, Aureppen in l)r,ritsland, Fontaines-sui-Marnes in Frankrijk
cn Ruinrel,/Haldcr, Ësch, Enrpel (?) iu Ncderl.rnd. Vrn Ronreinse l,egcn is irr on.
Ilnd tot nu toe tlruclijk rvcinig temggevonden. Bovendien kan nreu de rvcgen dic
er i, de Ro,rcinse rijd *'lre. of (opuie.*) rrit,gcleed zijr.r nic,t zo ,r;rar ,,1\ór,ei,-
se wegc'n" noenren. Terecht stelt Stulrt§ dat dc peutinger-ka:rrt yeel vr:rgcn op_
roc-Pt.

De actualiteit van de discussie
Er wordt de lil;ltstejlrcn veel geda:rn onr de belangstelli»g van een er-oot public,k te
u,ekkcn voor dc llonrcinse rijd. Vernrocdelijk zc,t deze ontwikkeling zi.-i.r cle ko_
nre.de jlre. rlog sterker dooL Nie.w-e rrcheologische vo'dste., ,,.,.i ,1. biib"l,,,_
rendc publicitcit en voor:tl het inrichten van tentoonstellingen en uirbrcnger van
publicatics dr:rqen daararn bij. Een aantal hoolànronrer.rte n uit de periode 2005 -
2007 plsseren hier nu bondig de revuc.
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In het noorden van de Lage Landen
lr.r 2005 rl'as er in hct Fries Museur.rl in Leenu,arden dc tentoonsrellinq Rolrriricl rri

/itic-c/artd. Van 12 v.Chr tot -{0 n.Clhr. rvare n de Romeinen fi'siek llns ezig in hcr
gebied v.ur de huidige provincie Friesllnd, dus buitcn dc htere grenzen r..ur her
rijk. In Friesl;rncl, aldus de tentoonstelling, rvooDdc'n toeD Gclirraari-.r' /ra rbtlr. n u,anr
roc ool dc Èric--crr aan lrct bc.qin !L1 dt: .innfit:lli .q rlonlut .qt«'kLtd. Tijdelgke Ronrciu-
sc l:tnrvezigheid in Noord-Nederland en Noord-Duitsllnd stcurt uiter.rlrd over-
eerl nret c1e nrogelijke lok:rlisrtie vrn de Varussl.rg nabij Osnabriick, urnrelijk bij
Kalkriese r.vaar een grote perlrrarlente tentoonstelling is ingelicht. I)c trgTqrrrvinqcn
zijn drrr in 19t19 Lregoruren rudrt iu 1987 een llrits ofiicier, Toul- Olunn, er aller-
lci ruuntcn cn rvap.rcutuig lrrd gcvondcu. Tocn de Ronrciucn zich tc'nrgtr-okkcn op
cle linres bleven er niteraard contilcten nlet dc'Fliezc'n die ook geu,oond kunnen
hebben op de plaats van de Iinidige Nederlendse provincie Frieslar.rd. Allerlei,
rueestal Iosse, vondsten zijr.r daaruit te verklalerr. In 20()9 nrae cerr qrootscheepse

lrerderrking verrr,:rclrt rvordcn van dc Vrrusslrg. Ar iiolLt.qic in Dcmsdtlotd (20O7)')

brrcht ccn spccial uit ovcr dezc shg: Di' I,irlrr-r.rr/r / aclt . lllttdquukt dcr Ctsthitltr:?
Ook cle eerste ts,ee hoofclstukken hebben eerr titcl nret ccn vnaqtekcn (Dic I,irrrr-r-

sdtlatht - dttilrlii-í)ar,r'J R;fu-({r2 en Kr/kric-rc- (»Í dt! I.'tln tss[llidrt?), nraar toch klinkr
rvel de verrvlchtiug door dat dc' juistc' plaats onrdekt is. Wat de slag dan u'elkelijk
inhield eu rvelke betekenis erralr toellekelld nroet rvorden zijn andere llrLeress-1llte

vntgen. De lokrlisatie van de slag blijfi overigens in l)uitsland een discussiepult:
voorrl de onrgeving van Lippe rvordt genoenrd s de slae rvaur Varus zi-jn verpler-
terende nederlaag Ieed (drie lepgoenen rverden in het nroerirs in cle pan eehakt).
rar)ger)onleu drt het in rverkelijkheid rllcmral zo versclirikkelijk is geu'cest. Het
vijandbeeld dat voortkonrt uit het conventionele vetharrl van de slrrg t'ordt ook
gerelativeerd; r,an een limes die handcl en verkeer onnroeelijk nraakte lijkt docrr-
gal)s laeen sprake. Zeer opnrerkeiijk is het :rrcheolog;isch onderzoek op cle locrtie
van de abdij van Korwey (lan de Weser-), dat steeds lannenrelijker nralkt dlt deze
abdij (vervanging vur de Noordu,est-Franse abdij Cor-bie) direct gebour,, d is op de

firnd:rmenten van een groot Ronreins steucn gelrourvlo. Deze bevindine hat zicll
nog moc'ilijk vcrenigen nlet cle tmditior)ele visie op Germania teu oosten v.rn de
llijn cn ten noorden van cle f)onarr. l)e Ronreinen hebben Genrrlrria rvarrxchijn-
lijk goed verkend gedurende enkele decennia en ze maakten gel)r uik \':r1r \\':rter-
wegen en landrvcgcrr. Zc hcbbcu u'aar-schijnlijk zclfgccn nieurl'e \1'egen rlxrlge-
legd. C)ok r)a het il) chten vau de linres rvas er u'aarschijulijk nreer Ronreins
verkeer in het gcbied van het huidige Duitsland dur rrren tot voor koft rannlnr,

In het zuiden van de Lage Landen
ln korte tijcl \rrAren er ir.r Vlar:rdercn drie opnrerkelijke gcbcultcnisscn die dc
ku'estie van de Ronreinse \vegen actueel rnalkteD: ter)toonstellilgen in OudeD-
burg cn Zottegenr en een nrediahvpe over Clesrr in België.

()udcnlnrg u dc llaamy kust
Eveneens irr 2005 rvas cr in ()uderburg s,aer nog tot J oklober 2(X)7 cr.'D telrtool'l-
stclling tc zicrr r.lrs over .4llc trc.qn lcitlLtt n«r. .. Rollcir.sl trt]qat it l'kantlLt'Ltt]t .

Intercsslnt rva:-en de oncle uitqaven viln de Peutinger-kaart (vooral die va:r Welscr)
en de rechnische aspecten van de I{onreinse rvegenbonrv. De tcntoonstelliog bood
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geclr gocd overzicht v:ur de problenlatick van de rrregen in Vhlndcren in cle Ro_
nreinsc'tijd. Maar ze'ging rvel gcplard met een van dc beste boeken die er in ons
trllgebiecl .ver de l\or.,einsc wegen zij, geschrever, voorbeelclig sar,crgestelcl
door Jeau Lnc Meulenreester. De inhoudsopgave kan deze constateàng illrrsireren.

Ondetzoekers/auteurs Thema
Fr:enk Vcrnreulcu
Woute r: Dlracze
Georgc's l\cpslet

Fik Meijer

Hlrrs Teirlcr

Jc.trr Ltrc Mculerne cstcr
M.rrc lloqge

Jl, cle Grleve e rr J el' Mossehru,s l)c lro,rei,sc l.,rdr,eters e, het I\onrcrr\e \\'e!lc,rre!
I{obert Norr.,ven Over cle rveger varr de keizer. Mijlpalen e,n r-1e inrpcri-

llc colrrrrulicaticpolitick iu de Glllische eu Gcr-

Het l\orueinre rvegelsys!eeltr
Hrr \\'(iulr,(t (u Irrr l\oltcur,r lu.rr.
l\ijtLrigcl en serparulerr r.rir orrze srrekeu iu cle I\o-
ureinsc rijd
()p reis il het llc»leiusc llijk

lUitiursc Provltlcles
Dc posrdicust in hc't l\oneinse llijk
Lrngs l\orueillse rvelaell nlet de PcLrrilgcr-kllrrt
Het u.c'gerrrrct vlrr dc ll.orueinerr il Gallië err Gerura-
Ille

Hrrgo Thoe, e, Sot''ie Vl,horrttc l)e l\o,reinse r,,,cge, i. ltet Vlaartrse kLrstgebiedDriesrrs 
ïlI[:'u';xt,ll::]ji:'::ï'lï;::ï.ïi::,,i:J:i;
ontu ikkelirg r,.rrr het u,elaetuetrvelk ru dc laolleinse
pcriorlc'

Mrrc l)rrbois llorueirrsc e» hedeldelgse bornvkuust

I)e bijdrlgcn vln Hugo Thoen cn Sofic Vlnhoutte en viln Mar-c Rogee aan het
boeku,erk rvrreu slc'chts beperkt rerug te zieu op clc, teutoonstellingJ. Tl1o.,] .,
Vilrhoutte bespr':tke, de drie crotc't'ege, c{ie .ret O.dcrb.r.g i. verb.r'tl sh.r,:
de Steenstrllt, dc'Zecrveg c'n cle Zlndsrmirt. Voor urenscn <iie"niet uitgestndeer<l
mkcn,op_dc Peu ringc'r-klar r zijn cnkele sanlenvilrtelrde beschouu.ineeir vanJean
Luc M lle.reester-ce, z()se,ilrlnrdc ,,,ust". Op het eincle va, het stLri< schrijti hij:
,,1)e Tabuh Pcutinser.itnir is, uet als een ailr)ttl trndere bervaarde Ronreinse kllr_
ten, daarviln een rypisch voorbeeld". Welkc krarten zou hij becioelen? (De uit_
dr-ukkinu ,,typisch voorbecld" sl.rat op hct gebruik er-van door nrilir.rir.cn en Iunde-
l.rrer-r. )

h en rttrd M:ekc / Zotk:orn
Bij een buirengcrvoon fi-a:ric tenroonsrellilg (2006) ver.schecu een al even ntooi
uitplcgcver) gicls Qro rdtlis? H trt:,t1t:nu(t t,.1r dL, Roi Lci (, , r,tl uL,rtai.qtl Etrrtlt,l).
M. l\oi:gc e. K. Srts i.t-or-,rcerde, drrari, over het Ro,tci,se rvc,ge,systcer, in het
rtlgcmeen, de ontshririns van Glllia, eu het Ronrcinse *,.g.,r,,Jt in Vlalncleren.
Enkele l.rudnrcerkundige instrurnenten (de gronrrr. cle cliopira, de chorobat en de
hodonrc'ter) krr.:rmen aan dc orde. evenlis dé aanleg van d. 

".,egen. 
I)e pcutir-rger-_

klart c, de itirerarir ,r,erdcr beknopt bclicht c, c,r w.s relaricfïeel l,r,d,rcht àor
de $'lrr'r§'c!!crr nret de ze e- e, bi',rrlrlvens. Dt urtrtrd-ttitl-rLttrtL' t,ia RIfittc, saóttt,
illrrt'--c/, Rilrr' ll'atl ut llaos rcr.ekout fu rL'rbindiu,q russt, rut lÍirltrcll,trrrst' z,tcqctti.i
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.,1 ,\)rud- (;,?/1ii; L\t t\rdu dt'or,(l'.rk'r'[ Íi.ií?r Btirtunii'.lldLrs de ]trtr'urs. \'clzcke l'as
[iet llleen eett legetpluts l]let eel1 oppervlxkte vatr onr eu tlrrLrij r§''r'tli h:r' tlrall
ook eetr burgerlijke rvoonkcLD en hlndelscentr.nlr dic zich steecls rirbreidde tot
een arearl vrn circ:r 35 ha tegen het eiude v,rtr de trveede eeurv.

Caesar il Belgie (?)

,,Vln e eD slag tege n de E[rurones (Ambiorix) is er varldaag gccn sPoo]-drlt :larrtoorlt

ciirt (}eslr hier ooit is gerveest. I)tts is ltet voot 99',Í, zekcr d:rr hij er tricr is *e§ ''e'r'
rvant nicts gevouden. Wrt ttit latere periodc gevoudeu werd (tussel) 10 v Chr' cn 5

n.Chr.) heelt uiets mct 50 v.ChI. rc nraker.rl En §'xt betrcfi de sl.rg tcgerr dc Nervi-

ers (BodLrognlt) aln de Sabis, waar was clat? Is dc Srbis dc Sanrber (neen), ofde
Sclle (bljrivic-r van de Scheldc in Noold-Frankli-ik). Ttrssen hukjes: er is ook aecu

enkel spor,, r.an Clesrt io Eugelalrcl gevonden". Aldus de erchcoloog prof- dr-'

Htrgo ihocn bij diverse gelegenhedcn in 2()0(r. De Itrcdia nteldclctr deze corrstatc-

lini uitbLrndig. Er-k.rltr ook een stevi€l regctru'oord vau de hisro sch-geogrllf
H:rirs Rotlrt'utt 

'lret 
zij, boek-/rrlirr-r cacs'ir irr 8c{qii'll Dc idee 

"qce 
rr '.ndste, dus

ook gcetr kanrp" r'crrvierp hij. Zijrl urcthocle vatr oltdcrzoek otrtvatte dc cotlrbiua-

tic vin zc,r-*.'uiclige lezir.rg va, Claesars I)c I,c11,' G,r11lro ntct gegevetls verr d. histori-

sche gcogralie: dc ketrttrcrketr varr de laDdschappen' cle archeologie err dc lopottv-
rnic. Èijivpeerde zijn ondcrzock als.,vooruanrelijk topogratisch" Op deze u'ijzc

,,,,rclcr-brrr..,,le I\onrblut zijn stelling r11et betlekkirlg lot dc idc11tificrrtic vltr de S:t-

bis eD cle sirmnrc cll r,aD hct Aturlt].lc:l Trlngronlll) nlet ltet Alnatucl v,rn de Ebu-

roneD. Hct oppidulD van dc Aruutuci nroet volEIeDS he[r gezochr §,oldc[ bij l.rct

clo4rjc chestre dat op zes kiloructer ren noorden vaD Gcnrbloux liqt. I)c hincler--

hrg v;rn Aubiorix ri'as bij Tougelen. Ec'n opmelkclijk hoofdstLrk in dit bock is

Toirg"ra,, biauen de strtlctllut-vau irct 
''atenvcgellnet: 

Tol)gerei s':rs ol'c. latld

.,,,rr.iit 
"cltt 

t-ichri,gc'u bereikbaar en llg op de overgltrg vau dc'strootllgcbieclell

vur Mlrs en Schelde.

In het midden van de Lage Landen
Llgelanclers bteugc'u het thettra Ronleinse rveSlcn iu velbltld llret ctlkelc rvcgetl irl

hei Nederlanc.lsc ti'ie.ergebied *,aar-va' clc .oortlelijke de qrcrls v.,r het Ro.rcit't-
sc Rijk zor.r mlrgeverl, nadat de l\ortreiucn tot zwlrc bezillllitrq § atetl qekol]lcll llll

<1c Virussl,rg-rederlaag. Wie erkent clat de lLonreinsc rijksgre.s i, onze strekcr elr-

kele eeus'c'n siturenviel r11et de Riintak die bii Katrvljk ttitkrvatrr it't de Noordzee.

zit n:rtu[rlijk Do51 rvel nret dr: vmlg wat cle gt ctrs § as in de trld vaD lrijvoor-becld

Creslr (cer-ste ec'uu v.Cht.) en in dc rijd nrr de derdc ce'urv. Eson Schllhlra-ver

h e e Íi ziclr i rr DLt Lincs . Ctsclitlttc tincr ()nït--. ll oncler nree r qcconcerr ll-ccr d oP de

bctekeDis virl het rvoord lintes. Volgcrrs een tekst van sextrrs Julius FroDtinus

(eerste eeurv n.chr) rvareD het eer.st lange eD []t.edc b rctr iD de rvouden otn cle

llnvallen van de Gerrtranerr te kulllrel) wee§tiriru, dns baDen nlet een lllilitaiI dQel.

Hij noemt <iaaÈij le ngtcs vau 12í) nriilen. Prs lrter kr:ijgt hct rvoord linrcs een bc-

tc'kenis als grctrs. Er ziju dan lirtrites imperii en ripae (land- err riviergrenzcn) Bij

Trcitns in )iyt A.qricola is een ll,dgteus ook eeu grctrs*'rl. Kcizer- Hrdri't,us Iiet

glaag pllissaàen oprichten als urarke rrgvltr de gretrs. In de vicrde cc'tts ' bijloor-
L..là i" ,1" Nrriria Diqrrlrarrrtir, s ordt onder lirucs een tc behec'rctr qebicd 'r'tn clc

greDzcn vaD het rijk rls lirrrites gezieD. l)ic- rvordc'n door nrilites linrit,rDei e-n urilites

riplrienses bcrvlakt. Hct qartt dilIl nlccr o1l1 ql-eltsstlokcll.
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De sitLratie in verbancl met de Ronreinse weger: in (Midde n-)Nederland in cle lijn
vn de rraditionele opvattirg is illtensiefen kritisch onderzocht door HansJoostiu
en Hans Wijftèls. Joosrenr5 markrc warr dar hij als rviskturdige naar de rrcheolo-
eische locrties keek. Als :)ltlareur-ilrclteoloog ontdekte hij een schip uit de Ro-
nrcinse tijd. Mcthodisch lÍitluden berekenend lrurss kroukelende dvieren voud hij
de locrties in het Ncderlandsc rivierengebied die passen bij nanren in I{omeinsi
lcisgiclsen, teu dele een bevestiging van conventionele interpretaties nuar hij deed
ook nieurve ontdckkingeu. Zo is volgcusJoosten Fletione hct huiclige Vleuier.r en
Fectione Vc'chten. Hans WrjÍ}èls ku,ant nret eerr r.ecollstructie vtn de R(),,la,t _rlIdp
tf t/rc ,\i,r/roy'ard-. mct diurop e lr darÈij iuconsistenties in de traditionele visie eir
dus ook nieurvc' irlterpr etaties. Opv;rllcnde bevir.rdingen bleken: Lugdurrunt is Ter
Heijdc', Albani:rna is Valkenburg, TraiectLur is Woerdcn en Utrecht is Maruradti-
unr. Irr dit boek is gekozen voor het opnemen vali een stuclie vau l{lns WrjÍ1èls
.rv.r' dir orrd.r'd. cl r.rr, lrer rhcru.t.

Soorten kaarten en soorten mijlen
Buitengcrvoon opvallcnd in hct boek van ar.cheoloog Scl.ulLuayer is rvei dat in het
gehele boek nersctrs fjesprokcrr wordt over de Peutinger-krlrt. De rrcheoloog
Ii-jkt deze uiet gr:ue serierrs te nen)en, ill zal hij nroetelr roegeven dat de ,rarrra,r.r,,,,
rllcrlei pl:r.rtsen clie hij gcbruikt onder Dreer v:rn de Tabulir stnrnnren. De laatste de-
cennir u,erd bij hc't onderzoc-ken nlar llnleicling van dc Peutingcr--kaart nreestll
gcbruik ge'rruakt van de uitgrrve (Dc Ttb a Purtiqqcritna) die P.Stuartin1991 be-
zor-gde. Vijtiieu jrrrrr later presentcerde dr. Willcnt Bruijncsteijr.r van Coppenraet
het resultalt vln ecn grondig onderzoek rual de belangr:ijkste bronncn iu veÈand
nrct de hooiA\.vegen in dc- Rortreinse tijcl onder de titel Dc Rolicii-tc Rci.,;gir/.tcll 

(,,

die een nieurve uitglve bood vln dc Tabula Perrtingeriana, het Itinereriunt Anto-
nini cn de Kosmogrlfie van Rrtvenna. l)eze nitgtve is het nieulve startpLtnt valr
velerlei discussic's ovcr de Peutinger-karr.t. Ortr cleze tcksten prettigcr en kdcischer
te kunnen lezen besprcken rve hier crrkele kelnz.rken. ulnrclijk soorten klarten en
soortcn nrijlcn.

Soortett kaarttn
Volgens Ruud v:tn VeeniT kunnen geografische kairterl ruunvcg in vijfcategorieën
rvorden ingedecld. Zijn toclichting rvordt hier sirn:envartend gevolgd:

Soort kaart
I rtrvrlxrlolaischekrertel
2 rontekllrte»
3 pottrrl.r.rrrkllrren
.l PtolerrucLrs-klurtel
5 toposrlfi:che kJrrterr

Kenrnerk
r'r'erc'ldkaarten uir orrdheid cu nriddelcernven
cle Petttinger-kllrt cn ltlnvelrt lnte cloctrntetrten
hatruicideleenl se zce- err havenkalr[cn
rtricldeJeer.ru se pscuclo-topogrlfische keerten
afbec'l<linqetr,,,:tu cle geogr.rtische r', erkelijkheid

Voor dc geschiedsclrrijving van het eerste nrillc'nniur.rr lijken cle nlyrhologische
ka.rrren. de routeklrrrten en de Ptolerl)ier1s-kx:lrter) vàlr behng. Onzcker punt is clc,

st:ltLls villl de Ptolenueus-kllrrer). onldlt n)clt nrogclijk ten onrcchte nreent dlt dir
sooft ka.rrtcr) uir dc oudheid sti,11t. Er zij'lanu,ijzirue, dat de a:r, ptolel,:rcus
toegesclueven Gcoqr,rpirio cen Byzuttijns u'er.k is dlt nict in de ts,eede eeul our-
stond, Dulr rond 1200.
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Er is eel rvezenlijk verschil tussetl een topografische kaltt en eetl rorr«'k;rrtt't Ectl

Àoosrafische karrt is zo vecl r.uogelijk ec-ri biuadcring van de rvcr-kelijkhcid Het h

..ïr;lr"i,* ",,l 
à" orr<lcrlirrge liigir;g en de onderlingc alstrt.rdeu vru plrrirtseu' ri-

"i".J" l,rlitar,*r.,., ,., ,t".i"kà..-oig r.ogelijk irr e e' tekeui.g rvt'er te ge'etr' Ecrr

,À.,t.k."rt is veel schel'uatisclle. c''' ee" jttiste \\'eer!!ilve vltl het llndsclup is tliet

"11..,,,.,"uru.lijk, 
-ran belirng, tlaar klu )elfs storend rverken Routekarrrtetr vindt

,r',.,., .rn,1., 
",.tà.r. 

iu giclsjes rlret spo"r- DlettL.,- cn blr'l:jtlcn Arrdrijkskuldige in-

i;;;;;;,i; i;à""r"p r.,, il..irrog.LjL ."ggelrte rr ' Verhotrdrnqetr' ..rriëntatie eu schrral

,ii. ,r.t, o..,', en'k.l b.l.rng. hà.wel et tip ecn llloder r) t'outekaltje v:rrk u'el rcke-

,'rinq rrraà qeh<rudetr rlordt. Metr zou ecllter vlu het Europese sPool'§egllet eelr

.o.,Ët".ril.,r,r.,r ,ukerr clie qlrr vo.rl hele.rrtal uict op Etlropà hjkt err die de

leizicer tocb iu sll:tt stek otn pi.,poo' vln Hrmbttrg nall Mil'rar) tc reizel) l)e

ir..r,ï"".Ja-, i"ae, routek.r-ut. S:rnre, ntet de latt hlrr ve,rvattte docttttletlterl in

;:;.i ;:".,t vornr. cl.- bch.s rjkste :r:rrdrllksktrndigc brotr r'tit de otrrlhcid'

il'.ï"i""aaJ.."tu'. por,,.il.i rk..,tt" iii" htltt't gceu lattdkarrtetr (zc toncn al-

i"",r't,',.ipi".,*a "n 
À ,i.1,, daarcloor:rls historisch-geogr'rfischc bro. slcchts varr

b.r.rk, ,r.,,. Hct ziirl i!) Èite ,.en'anskalrteu et.r gemaakt via het geoclende oog

;;';.'.;;ll.à;,r. Z. bliik.,', u.,.k eerl zo €lrote rratr§'keurighcid te veLlouen drt

à"r.-.tfiriip.f i:t is geii.,, de to"'.turrlige ofïciëlc rvetcnschrppelijke kennis De

virtii.ncle .airt, "" 
da ce§te helft vlu de zestiende eeuw vol'lllell eerl sooÍt ovcr-

;";.;.;iÈ;;k ,.;n clc' ,i.lclelcen*'se rverelclkairrt etr dc topografischc kr:rrt zorls

irii diJ k.,,,,",.,. l-leze rrid rr cr.cl gr<lonrirrccr-rl docrr de pr.,l.rrr,t, rr.-k.r,rrrcrr. dic

-;i";.';; ;;,; t".l t.'.,Ë i',,tt"k ï'ttt l'"'tlc" cr) \\(!'clddel(r) qtr,crr d'ttr de "trdelc
lvereldkaarten. marr ill de trveecle helft vlu cle zestieucle eeur'v rlakteu zc suel itr

vergetelheid toen niettrt'e eu nrnrvkeurige landnleetkuudige, techrrickeu het ver-

.,^^rài..lr u"t., u,,,,lerne klaftru tttogcl!ik nralkteu Allecn de 1:ratstgcuocmde soort

i^".i.ilt 
'r.'..t.liik 

geogr afisclie i,Àrn 
'"tie 

ovcr het 
'erledc't 'etstrekkeu 

Dat

""'ii-;.;s.tt 
clàl \,"'e il1 li.t g,.l,ttig'rt gevrl-t"t in cle.nrecde }elft v:rn de zcstictlde

.*.,, iï,r,,.,, temgkijkert. Vot" gl c''te clelen r"ttr de. rvereld is dic peiodc echtcr

r<xr veel kortcr, ollrdrrl er pes vcellltet niutlvkeurige kaartell và11 u'erdctr genrltlkt'

llÈ "...ti*f.'. eetr\v gel;derr, vóólcie korlrst vlu de krtnsttnltige satellietctr' u'rs

"r, 
,-,tí ',r,,,,t,ig..1.1.,,-u.-r,, 

I:tt r'trdc'ppclr lrk weirrig-bckendl 
. .

Historische kaítcr', rvor,lctl vr.tk vc'rvrtcl ttret ottdl k'l'rtteu Htstorisclle kilartcl'I

,ii,, t 
"a.r.l,t 

r,r, cctt qes.ttteclkttttdigc tlreorie il bccld rc Lrrcrltlctr' W'lt /e \\'e( l'gc-

;ï;,;.;, ;,.;;*J.i', t..i'.,' crr verorrrle[rellirr{ett Vrrrrrr':e d' lrrrtt!'ctt'rttrrdc

.iq",rrar.p k,,,,ï,.,, ,. clus nict 'rls gesc hrecl-ku ndigc br'''tr s or-den :r'rugel cnd C)p

his-toris.he k"arterr.",rrdt gep"'bet'icl onr plllttcll erl volkereLr-trrr her letlcde' ce:r

g..sr.fi..fr. 
".1,t.rgro,tdie 

u",schatTetl' i-cgel'r"ooldig.rvorde n geschiedkuudige

i fri.,l g.t ..if., vír or',der'"',ij tcloelt'inde n err gcs.hicdktr.ndige krrrtje s s ordet't

ï""ir",idï! .g.Lr.rff.t voo, het.iliustteren r-;rn cnq cl'rpcdicë-rr c-rr gcschicdkr'rndiee

'nverken, ntaaL v;ltt oorsproug ts het urakctl vatr ec'tr histolische kl'tr-r zc'ker ook bc-

à."iJ"f, 
".,'r 

nrcthocle r,'an o]rclerzoek. Door gegevens uit de orrdhcid of er-11 krxrt

i" r.u.,r p-fr*rae urcn bijvoorbeelcl tc ontdikltt' l"'e Cres'rr door (i'rllië rrok of

.""," à. ,i.a"tf""g vall V,tms itl het Saltlts Tctttobulgiensis lrlrirrsl (rrrd

Een lpute positie rvorclt ingetrotletl cloor dc PelrrirrSler-k'r'rrt die cen indr-uk gceil

'rrnr-, de Roirteins. rvereld- Op dc Peutiuger-kaart is qeetl cotr'--ire \\e!'rqlve vrll'I
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l.rndcn en s,c:'clddelc'n n.rgcstrc'efà, rvatr.schijnlijk ou)dlt men dl:rr.toe ook rverke-
lijk nict in st.lltr was. Hoervel cle kllr-t is opgesicrd nlet bergkc.tcrls, rivicr ct) el1 r).1-
nren van strcken c'tr volkercll, kln ze r:iet gebmikt rvorden onr dlt soort gegevcns
te lokaliseren. Hoosuit kilr) \,ilstgesteld u.orden in uclk u,er.elddeel die kllrtele-
nlcnteD thlrisltoren. l)e voor ons bchngr-ijke kiilftcl.'nter)teu zijn de plaltsnluren,
de alitrrnden en hc'r verblnd tusscn de diycrse routes. Hoc'wel de karrt al in dc
zestierlde eeu\\: $'crd besrtrdccrd heelt zc nog lanu niet ll hllr- gc'hcirr rc n prijsgegc-
vell.

Srtorttrt tnijltn
Binncn de Stndiekring Eerste Miilcnniirm hcbber smdies e» discussies pllltsge-
vonden over de lengtc vlu clc nrijlen die op de Tlbrila Peutingeriana en Itinerlril
zijn wcclscgeven. FIct grtlr r.ooral onr bijdrri:en vrn Theo Aerts, Willem liuij-
ncsteijn en Ruucl vln Veenl§. De uitkorust yan deze discussic is d.rt nrast dc klas-
sieke l\onrcirrse nrill (1181 nreter) een Dmsiranse urijl onderkend kan sordcn
(16(r(r rretcr-), cn drt nrrrist cle l\onreinsc leuga (2221 ulerel) cvcrreens een L)rusi-
rlnsc leugrr (l-199 nrctcf :rlnge\\.czen kan rvorclcn. De Drusi:rlnsc \.rnJr)ten g.r-r n
tcnlg ()p ecll iets grotcre llltat vrn dt; voet. Kortheidshalve kln gesproken *'ordcn
v:rn cle Ronreinse nr51 (1-+81), dc Gallische nrijl (2221) cl dc Germlanse nrijl
(2199). Van Vcen is r,:tn nrening dat er gccn Glllische tuijl van 2221 nreter heeft
bestran nrrrrr drt de \\,crkelijke (iallische nrijl bijnr 2500 nreter l:urg is (dus dc Ger--
ru;ranse rrrijl i$. t)p de StL,ut r,,ut "lL»\qoLtt (ten ourechre r,,'el ,\Iillplal; of ,\,I/lÀteen
genocnrd), stn:rn llitlnden in (lrrllische nrijlcn, vooraÍ-aegililn door eelt ,,L" (valr
/r'lgar). Dit lijkt r:r-op re rvijzcrr cltt ic'dereen bcgreep dlt cr eeen llonreilsc ntijlen
u,alen bedoeld, nr;rar Gallische. l)it fi-agnrent van cen stellen itinerarii.rnr bc,schrijtt
drie rontes; er:lt route vlnrrf Keulen znidl,rtlrts iuigs de Rijl, een deel van cen
rollte vrnuit Lu\crrrbrtrg r.il l\eints nlar.Artrie ns, eD ccn r-or.rte iu hct noordu,esten
vln Frrrnkrijk. r,irn Clssel nlirt Atrecht.
Irr 1997 vcrsclrc'e n er e cn boek van I{.C. Pouls onder dc tirel: Dt, litduk,tL,r t,o,t LlL,

Rorrclrr-v' rot dc l:rutst tijrlt') .l)a.rrin *.ijst dc auteur (p. 22) op het Crr4rrir.,1qrirrrcrr-rrr-
rltu llornattotrtrtr een vcrzarncling gcschrittcn uit divcr.se tijclperkcn, rr,.r.rrirr c,ne
HvgpDus het li-it ve rnrcldt chr nren iu Tc>ngcrerr, iD (lerr-rlrtnië, dc l){,.r l),-ri-§l(i/lrrJ g!,-
bmiktc, clie ccn lchtste ieneer.is cllln dc nornule voet. Deze voet \\,rs dus 9/8 x
().296 = 0,133 nreter hng. Een pas is clao 5 x(),333 = 1,665 nretcr hng eu 1500
1rrssen r':ur dic lcugtc' levcrcu r'en llitand op vitl 2-+97,5 nrcter, cfus bijua 250() nrc-
tcr. I)c' lanu ijzinuer drrt deze voct niet allecn in Tongcrcu nr:ur zc,l6 in een gr-oot
cleel vrrr G.rllië s.erd cebmikt, zijr - volgeus Van Vcc'rr - irr een indrtrkrvckkende
Iroeveellreid tc'r'irrder. N:rntelijk op de Prlr/'trqcÍ-1,1.r,Í, i1l het hittrarimt Attortirri
en op de.Slccrr piut Ttltl.qot\t.
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aar liepen de twee belangrijke Romeinse wegen in de

Lage Landen die op de Peutinger-kaart (van circa I 200 n.Chr.)

getekend zij n?

Een eenduidig antwoord hierop is niet te geven.

De Peutinger-kaart is een kopie van een plattegrond van de

rijkswegen in het Romeinse Rijk tudens de vierde eeuw

n.Chr. Er zijn ongetwijfeld voorlopers van deze wegenkaart

geweest, maar daarvan is er geen bewaard gebleven. Deze

kaart is een volstrekt uniek document. U maakt er in dit boek

indringend kennis mee.

De Peutinger-kaart toont onder meer de twee routes die

door Patavia (Batavia) liepen^ Met het oog op deze twee wegen

uit de Romeinse tijd wordt door de auteurs kaart gelezen, niet

alleen ruimtelijk (geografisch), maar ook in het verleden

(historisch en archeologisch).
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SEM-REEKS:

Vergeten ve rleden
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