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Inleiding

Een vreemde ribbel in het wegdek. Herfst 2008, op de fiets naar college via het

Domplein. In het wegdek is haaks een ijzeren plaat aangebracht, met in het midden twee

opstaande randen en een gleuf ertussen. Op de ijzeren plaat staan ook lijnen en vreemde

woorden. In mijn haast om op tijd bij college aan te komen heb ik de platen niet verder

kunnen bekijken. Het zou nog zeker een maand duren voordat ik de moeite nam om af te

stappen om op een bordje te lezen wat de bedoeling was van deze platen in het wegdek.

Mijn vermoedden werd bevestigd; het ging om de markering van het Romeinse

castellum1. Deze manier van het visualiseren van het Romeinse verleden intrigeerde mij,

vooral toen ik er achter kwam dat er soms ook groene stoom uit de platen kwam, waarvan

de reden me helemaal niet duidelijk was. Het zette me aan het denken; waarom werd

Romeinse verleden gevisualiseerd en vooral waarom zo? 

Niet al het verleden heeft sporen achtergelaten die nu nog in het landschap

zichtbaar zijn. Het Romeinse verleden van Nederland is daar een goed voorbeeld van. Dit

verleden kan wel opgegraven worden en via markeringen gevisualiseerd worden en zo

zichtbaar gemaakt worden voor het grote publiek. Het is echter niet gemakkelijk om een

verleden opnieuw waarneembaar te maken. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt;

wat laat je zien, waarom, waar en hoe? Het Romeinse verleden is niet alleen in Utrecht in

de stedelijke ruimte gevisualiseerd, ook in Maastricht en Nijmegen zijn er verwijzingen

aangebracht naar het Romeinse verleden van de stad. Aangezien het Romeinse verleden

van de steden niet meer direct zichtbaar is, zijn de gemeentes vrij om er een invulling aan

te geven zoals zij deze juist achten. Dit kan prettig zijn voor de gemeentes, maar mogelijk

ook problematisch. Het tonen van geschiedenis kan omslaan in gebruik van geschiedenis

of zelfs misbruik van geschiedenis. 

De vorming van identiteit met behulp van geschiedenis is de laatste jaren een veel

besproken fenomeen. Het Romeinse verleden staat echter ver van ons af en kan daarom

moeilijker gebruikt worden voor identiteitsvorming. Toch is het Romeinse verleden op

1 Een castellum is een Romeins fort voor hulptroepen van het Romeinse leger.
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verschillende plaatsen zichtbaar gemaakt in de publieke ruimte. Geschiedenis in de

openbare ruimte is voor iedereen zichtbaar en sinds kort zeer populair, het is daarom

interessant om te onderzoeken op welke manieren er met het verleden kan worden

omgegaan en wat de achterliggende redenen kunnen zijn. Theoretisch onderzoek alleen is

te gering, de theorie moet zich ook vergelijken met de praktijk. Dit alles komt samen in

een probleemstelling: Hoe kan er in de stedelijke openbare ruimte in Nederland worden

omgegaan met het Romeinse verleden dat uit de aanwezige sporen niet meer af te lezen is

voor het grote publiek en hoe verhoudt dit zich met de praktijk in Utrecht, Nijmegen en

Maastricht?

Wat kan er in de steden getoond worden? In het eerste hoofdstuk wordt eerst de

terminologie onderzocht. Wat is geschiedenis en hoe kan er mee omgegaan worden in de

steden? Als tegenpool van historische benadering wordt vaak de erfgoedbenadering

genoemd, maar wat houdt dat precies in? Hoe werkt het collectieve geheugen van een

stad en welke rol speelt geschiedenis en erfgoed er in?

De openbare ruimte, oftewel het publieke domein is het onderwerp van hoofdstuk

twee. Het publieke domein is toegankelijk voor iedereen en daarmee ook zichtbaar voor

iedereen. Het is daarom een belangrijke plek waar geschiedenis gevisualiseerd wordt

door gemeentes. Wat houdt de publieke ruimte in en wat wordt er getoond; geschiedenis

of erfgoed?

In hoofdstuk drie wordt gezocht naar mogelijke redenen voor het zichtbaar maken

van de geschiedenis. Verschillende redenen kunnen tegelijkertijd een rol spelen. Om

inzicht te kunnen krijgen in het proces van visualisatie in de praktijk is het belangrijk om

alle mogelijke achterliggende redenen te zoeken voor de visualisatie van eerder

onzichtbaar verleden in het publieke domein. Daarnaast moet gekeken worden welke rol

deze redenen specifiek kunnen spelen in de Nederlandse steden. Speelt de

identiteitsvorming hier een zelfde rol als op nationaal niveau of zijn sociale, politieke of

economische redenen dominant?

Hoe er in de praktijk omgegaan wordt met de Romeinse geschiedenis wordt

onderzocht in Utrecht, Maastricht en Nijmegen; alle drie grote steden met een Romeins
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verleden en nog Romeinse resten onder het stadscentrum. In het vierde hoofdstuk worden

de fysieke markeringen, de officiële websites, de VVV-folders en het beleid van de drie

verschillende steden bekeken en vergeleken. 

Na de drie steden afzonderlijk te hebben bekeken en vervolgens vergeleken te

hebben volgt de conclusie. Hoe kan er, volgens de theorie, omgegaan worden met het

verleden in de stedelijke ruimte en waarom en hoe verhoudt de theorie zich met de

praktijk?
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1. Wat kan een stad tonen? Geschiedenis, erfgoed en het

stedelijke collectieve geheugen.

Het Romeinse verleden is in Nederland meestal niet meer zichtbaar in het landschap. De

Romeinse resten zijn veelal verborgen onder de grond. Via bouwprojecten en

archeologisch onderzoek komen deze resten soms aan het licht. Volgens historicus Wim

Willems mag archeologische materiaal niet zomaar verplaatst worden. De samenhang

tussen context en materiaal is van groot belang. De onroerende resten zijn onderdeel van

de leefomgeving en dienen ook doelen in deze leefomgeving. Deze doelen kunnen ‘zich

maar moeilijk verdragen met conserveringsdoeleinden terwijl ze in principe niet roerend

gemaakt kunnen worden.’ 2 De relatie tussen archeologisch materiaal en de omgeving is

problematisch, enerzijds kan het materiaal doelen voor de omgeving vervullen, maar

anderzijds kan dit het materiaal aantasten. Om aantasting te voorkomen wordt vaak

gekozen voor een andere oplossing. Door middel van moderne bakens, replica’s of

plaquettes kunnen archeologische vondsten en de bijbehorende geschiedenis worden

gevisualiseerd. De opties voor deze visualisaties zijn eindeloos, ze kunnen gaan van

simpele oplossingen als het markeren van de plattegrond van een gebouw in de bestrating

tot levensgrote replica’s van gebouwen of abstracte kunst. 

Om de visualisaties in de praktijk grondig te kunnen bestuderen en analyseren

moet enige achterliggende terminologie en theorie bestudeerd worden. In het dagelijkse

leven worden de termen geschiedenis, verleden, erfgoed en collectief geheugen veel

gebruikt zonder enige verduidelijking wat er precies mee bedoeld wordt. Het is

noodzakelijk deze termen te begrijpen alvorens conclusies te kunnen trekken over de

omgang met het verleden in de verschillende steden. Deze termen scheppen inzicht hoe er

met het verleden omgegaan kan worden. 

2Wim Willems ‘Het verleden zit in de grond: Cultureel erfgoed en archeologie’ in: I. Strouken en A. van
der Zeijden, red.,Het verhaal achter erfgoed (2001 Utrecht).
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1.1 Wat is geschiedenis? 

Het woord geschiedenis heeft twee betekenissen, de wetenschappelijke

geschiedschrijving en het werkelijke verleden. Deze twee betekenissen worden vaak

onbewust door elkaar gebruikt en ten onrechte aan elkaar gelijkgesteld.

Geschiedschrijving is echter nooit gelijk aan het werkelijke verleden. Door

fragmentarische overlevering, individuele interpretatie en verandering van de denkwereld

kan het werkelijke verleden ook nooit meer teruggehaald worden; dit is algemeen

geaccepteerd onder historici. Het onderscheid tussen het verleden en de

geschiedschrijving wordt echter buiten de kring van historici vaak niet gemaakt en is

onder het gros van de niet-historici niet bekend.3 

Geschiedschrijving is volgens archeoloog Fowler een selectieve interpretatie van

het verleden. Complete, pure en neutrale geschiedenis bestaat niet. Dit is in de

academische wereld een van de onbetwiste waarheden over de studie van het verleden.

Deze waarheid wordt echter in de praktijk niet vaak erkend, zeker niet in publieke zaken,

aldus Fowler.4 Zolang door historici niet duidelijk naar buiten wordt gebracht dat er een

onderscheid bestaat tussen het werkelijke verleden en de geschiedschrijving, zal het

misverstand over het begrip geschiedenis niet snel uit de wereld verdwijnen. 

Professionele geschiedschrijving is niet de enige manier waarop er omgegaan

wordt met het verleden. In films, historische romans, televisieseries, reclames, muziek,

maar ook in de verhalen van oma of het wijkmuseum, overal wordt op verschillende

manieren omgegaan met geschiedenis. Er wordt vaak door historici afkeurend gekeken

naar andere vormen van omgang met het verleden dan professionele geschiedschrijving.

Visualisaties van de geschiedenis zijn één vorm van deze alternatieve omgang met

geschiedenis. Het inlevingsvermogen van mensen wordt aangesproken door visualisaties.

Niet het hele verhaal kan worden verteld zoals in de professionele geschiedschrijving

maar via symbolen wordt getracht een vorm van historische sensatie of tenminste

interesse in de geschiedenis op te wekken. Hoewel andere vormen van omgang met

geschiedenis wellicht een minder waarschijnlijke interpretatie van het verleden maken

3 M. van Rossum, Heeft geschiedenis nut? (Utrecht 2003) 11. 
4 P. J. Fowler, The past in contemporary society, then, now (Londen 1992) 30.
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dan de professionele geschiedschrijving, zijn het wel deze vormen die in de samenleving

leven en daarom ook door historici niet mogen worden vergeten of onderschat.

1.2 Wat is erfgoed?

Naast het onderscheid bij de term geschiedenis tussen het authentieke verleden en de

geschiedschrijving, bestaat er ook het onderscheid tussen geschiedenis en erfgoed. Het

gebruik van de term erfgoed heeft in de tweede helft de 20e eeuw een vlucht genomen. De

eerste definitie van erfgoed verschijnt aan het begin van de 20e eeuw in het Woordenboek

der Nederlandsche Taal: ‘goed dat men erfelijk bezit’ 5 Deze definitie heeft een juridische

invulling, goederen die mensen persoonlijk via erving bezitten. Uit onderzoek van Frans

Grijzenhout naar de geschiedenis van het begrip erfgoed blijkt dat het pas in 1952 voor

het eerst in verband werd gebracht met voorwerpen van kunst en wetenschap. Het

rijksarchief vierde in dat jaar zijn 150-jarige bestaan, de archieven werden daarbij betiteld

als ‘het kostbare erfgoed van het verleden’.6 Sinds het eerste gebruik van de term is er

veel geschreven over erfgoed en daarbij zijn veel verschillende visies ontstaan over

erfgoed. 

Cultureel erfgoed wordt binnen wetenschappelijke kringen algemeen

geaccepteerd als een sociale constructie; deze visie hoort bij de stroming

‘constructivisme’. Binnen deze wetenschappelijke stroming bestaan er verschillende

visies op de mate van constructie en de consequenties die de wetenschappers daar aan

verbinden. 

Historicus David Lowenthal ziet geschiedbeoefening en erfgoed beide als een

sociale constructie. Hij maakt onderscheid tussen geschiedbeoefening en de

erfgoedbenadering. Lowenthal uit kritiek op de erfgoedbenadering, dat geschiedenis zou

misbruiken. Lowenthal kan gerekend worden tot de stroming normatief constructivisme,

waarbij in dit geval erfgoed gezien wordt als een voorbeeld van een verkeerde manier van

omgaan met het verleden. Erfgoed wordt volgens Lowenthal gebruikt voor binding

binnen een groep en om buitenstaanders buiten te sluiten. Dit gebeurt op basis van geloof,

5 Woordenboek der Nederlandsche Taal, III (’s-Gravenhage 1916-1920) kolom 4178.
6 Grijzenhout, F., Erfgoed, de geschiedenis van een begrip (Amsterdam 2007) 6.
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niet redenatie; ‘we exalt our own heritage not because it is demonstrably true but

because it ought to be.’7 Voor uitsluiting van buitenstaanders kan erfgoed niet universeel

waar zijn, aangezien correcte kennis voor iedereen open staat. Dit leidt er volgens

Lowenthal toe dat ‘heritage mandates misreadings of the past.’8 Erfgoed maakt niet

alleen gebruik van geschiedenis, maar leidt altijd tot misbruik van geschiedenis. De

geschiedschrijving daarentegen maakt geen misbruik van geschiedenis. 

Het superconstructivisme gaat nog een stap verder. De ideeën van Friedman zijn

een voorbeeld van superconstructivisme. ‘Objectieve geschiedschrijving’ is, volgens

hem, net zo goed een sociale constructie als elke andere vorm van geschiedenis, en dus

ook erfgoed. Alle geschiedenis is een constructie en we kunnen daarom alleen uitspraak

doen over de eigentijdse constructie. In deze postmoderne stroming gaat al het verleden

verloren en kan er alleen uitspraak gedaan worden over het heden.9 

Beter hanteerbaar voor de historicus is het gematigd constructivisme.

Cultuurhistoricus W. Frijhoff behoort tot deze stroming. Hij heeft het over een dynamisch

erfgoedbegrip. Erfgoed wordt volgens Frijhoff ‘geconstrueerd, geconstitueerd, door de

selectie uit het reservoir van relicten uit het verleden’.10 Door selectie krijgt een object de

status van zinvol erfgoed. Deze selectie vindt alleen plaats indien dit erfgoed oplevert wat

gewenst is voor de samenleving. Erfgoed heeft daarom ook geen eeuwige betekenis,

zodra de wensen van de samenleving veranderen, zal ook de selectie van erfgoed

veranderen.11 Hoewel de keuze eigentijds is, komen de relicten wel uit het verleden. De

geselecteerde objecten zeggen dus niet alleen iets over het heden maar ook over het

verleden. 

Ook tot het gematigde constructivisme behoort Jan Kolen. Hij beweert dat ‘zowel

erfgoed en geschiedenis sociale constructies van het verleden zijn. Ze hebben deels een

oorsprong in het verleden. Er is een verschil. Erfgoed is een sociale praktijk waarbij het

nut voor de samenleving van nu centraal staat. Geschiedenis is een intellectuele praktijk

7 Lowenthal, D., The heritage crusade and the spoils of history (Cambridge 1998)129.
8 Lowenthal, D., The heritage crusade and the spoils of history, 129.
9 Jan Kolen, College Tussen Marmer en Beton 10-06-09.
10Frijhoff, W.T.M., Dynamisch erfgoed (Amsterdam 2007) 38.
11Frijhoff, W.T.M., Dynamisch erfgoed,  38.
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waarbij historische waarheidsvinding centraal staat.’ 12 Hoewel geschiedschrijving een

constructie is, is deze wel gebaseerd op het verleden en de professionele

geschiedschrijving zal altijd streven om het werkelijke verleden zo dicht mogelijk te

benaderen. 

Archeoloog Peter J. Fowler ziet de omgang met het verleden als een dynamisch

proces. Het verleden is volgens hem in essentie een constructie van onszelf. In een

bepaalde mate passen we het verleden aan in plaats van het te accepteren hoe het is en

was.13 Het verleden is ons verleden omdat we het aanpassen aan onze wensen; ‘our

contemporary views of ‘then’ are as new as today.’ 14 Niet alleen wordt het verleden

beïnvloed door wat wij er mee doen, het verleden beïnvloedt ons ook. Deze beïnvloeding

vindt plaats op individuele en gemeenschappelijke basis. Delen van de geschiedenis

worden geselecteerd voor imitatie en wedijver. Deze selectie vormt daarmee delen van

ons heden. Door selectie wordt de geschiedenis echter veranderd, elke interventie vanuit

het heden zorgt voor verandering. Deze interventie en verandering zijn vanuit het

archeologische oogpunt volgens Fowler prima. Door de verandering ontstaat er weer een

nieuwe tijdlaag die later weer onderzocht kan worden als een representatie van onze

eigen tijd.15

Voor het overgrote deel van de bevolking bestaat het verleden uit een vaag idee,

zoals Fowler het beschrijft ‘a vague then’16. Dit idee van het verleden wordt vaak

belichaamd door artefacten, culturele en persoonlijke ideeën en bestaat niet uit een

wetenschappelijke weergave van het verleden. Karakteristiek van het volkse beeld van

het verleden is dat het zeer beïnvloedbaar is voor bepaalde romantische beelden van

sommige delen van het verleden. Het toerisme is een promotor van deze romantische

ideeën over de geschiedenis.17 Een voorbeeld van een dergelijk beeld van de geschiedenis

is dat in de Romeinse tijd iedereen een toga droeg en in grote villa’s woonde. Deze

voorgevormde romantische beelden die geprojecteerd kunnen worden op het verleden,

12Jan Kolen, College Tussen Marmer en Beton 10-06-09.
13 P. J. Fowler, The past in contemporary society, then, now, 5.
14 Ibidem, 4.
15 Ibidem, 5.
16 Ibidem, 6.
17 Ibidem.
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zijn erg prettig om aan te horen en maken een bepaalde streek aantrekkelijker voor

toeristen. 

Het grootste deel van het verleden blijft niet bewaard en wat wel bewaard blijft

geeft geen goede representatie van het werkelijke verleden; the face of the past we see is

structured, piece by piece yet unable to encompass the other 99 per cent which is not

being preserved at all, never mind restored.18 Dat slechts 1 procent, of zelfs minder, van

het verleden bewaard blijft, heeft een belangrijke consequentie. Het beeld dat

weergegeven wordt door de overblijfselen van de geschiedenis, is incompleet, deze gaten

kunnen opgevuld worden door eigentijdse interpretaties en ideeën. Beheer speelt hierdoor

een belangrijke rol in erfgoed. De ‘erfgoedbeheerders’ kunnen zorgen voor een bewuste

verandering in onze relaties tot het verleden en zijn fysieke aanwezigheid in het heden. In

het verleden hebben mensen al vaker het verleden hun eigen vorm gegeven. Berucht

hiervoor zijn de middeleeuwse monniken, die zonder enige wroeging documenten

vervalsten om zo zelf bewijs te creëren voor hun ideeën. Heden ten dage wordt er gebruik

gemaakt van reclame en beheerders in onze omgang met de fysieke overblijfselen van het

verleden. Volgens Fowler geven we hiermee openlijk toe dat we het verleden kunnen

maken en manipuleren.19 Via beheer en reclame kan immers getracht worden een

bepaalde gewenste visie van het erfgoed te bewerkstelligen. 

Naast de bovengenoemde visies bestaan er nog ontelbaar veel andere visies op de

begrippen geschiedenis en erfgoed. Er gaan zelfs stemmen op dat het begrip erfgoed te

veel betekenissen heeft om nog bruikbaar te zijn voor wetenschappelijk onderzoek en

daarom beter in het geheel kan worden afgezworen. Dit zou echter geen zin hebben.

Immers door het begrip af te schaffen blijven de meningsverschillen bestaan en zou elk

ander gekozen begrip weer veel verschillende betekenissen krijgen. Voor de helderheid is

het nuttig om voor de rest van deze scriptie één visie op de begrippen geschiedenis en

erfgoed vast te stellen. 

18 P. J. Fowler, The past in contemporary society, then, now, 13.
19 Ibidem, 9.
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Binnen de term geschiedenis is het belangrijk om altijd het onderscheid tussen de

geschiedenis en de geschiedschrijving te maken. Het beeld dat wij van de geschiedenis

hebben door de geschiedschrijving is een interpretatie gemaakt op basis van resten uit het

verleden. De kennis die wij van de geschiedenis hebben kan nooit volledig correct zijn,

het grootste deel van de gebeurtenissen en levens zijn ons onbekend en de meeste

objecten gaan verloren. Slechts een fractie van de gebeurtenissen, objecten en ideeën uit

het verleden wordt aan ons overgeleverd en de keuze van bewaren of opschrijven is ook

al een selectie en interpretatie. Hoewel de overlevering een selectie is, komen de objecten

en verhalen werkelijk uit het verleden. Het is de taak van de geschiedschrijver om zich

bewust te zijn van de selectieve overlevering en dit ook aan de lezers duidelijk te maken.

Daarnaast moet de historicus proberen een zo dicht mogelijke benadering te geven van

het werkelijke verleden op basis van werkelijke objecten en verhalen uit het verleden.

Wanneer in het vervolg de term geschiedenis wordt gebruikt, gaat het over het verleden.

Hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden, dat het wel gaat over het verleden

zoals wij het kennen via de geschiedschrijving. Het is dus onze hedendaagse benadering

van het verleden en niet het werkelijke verleden. 

Erfgoed is net als geschiedenis een verwarrend begrip. Erfgoed is enerzijds het

geheel van goederen overgeleverd uit het verleden en anderzijds de omgang met deze

goederen. Erfgoed heeft in het verleden als eerste de betekenis gekregen van ‘goed dat

men erfelijk bezit’20. Deze betekenis is later uitgebreid naar de hedendaagse

betekenisgeving van objecten uit het verleden. Deze dubbele betekenisgeving, object en

betekenis, zorgt alleen maar voor verwarring. In het vervolg gebruik ik als definitie van

erfgoed: objecten uit het verleden waaraan een hedendaagse betekenis is gegeven.

Belangrijk is om hierbij nog te vermelden dat erfgoed materieel kan zijn, maar ook

immaterieel. Dit betekent dat een volksdans net zo goed tot het erfgoed kan behoren als

een gebouw. Het proces van betekenisgeving en selectie is de manier waarop erfgoed

omgaat met het verleden en wordt voortaan ‘de erfgoedbenadering van het verleden’

genoemd. De erfgoedbenadering is een hedendaags proces en zorgt er voor dat objecten

uit het verleden geselecteerd worden en er een hedendaagse betekenis en functie aan

20 Woordenboek der Nederlandsche Taal, III (’s-Gravenhage 1916-1920) kolom 4178.
13



worden gegeven. De goederen zelf behoren wel tot het verleden, maar door de

betekenisgeving en functie is erfgoed toch een hedendaagse constructie. De functie van

erfgoed wordt vervuld door de betekenis en niet zozeer door de objecten zelf. Het belang

van het object kan sterk verschillen, bij sommige objecten is de betekenis en geschiedenis

algemeen bekent, terwijl bij andere objecten dit niet het geval is en er een andere

betekenis kan worden aangegeven. 

Daarmee zijn we op een volgend struikelblok aanbeland. Via moderne

visualisaties kan ook betekenis worden gegeven aan het verleden. De objecten die

gebruikt worden voor de visualisatie komen zelf echter niet uit het verleden en zouden

daarom geen erfgoed kunnen zijn. Net is vastgesteld dat de functie van erfgoed wordt

vervuld door de betekenis en niet door het object zelf. Bij visualisaties van het verleden

speelt vaak de betekenisgeving ook de centrale rol. Bij erfgoed en visualisaties is de

hedendaagse betekenisgeving het belangrijkst en het object kan minder van belang zijn.

Daarom is het juist om te stellen dat een visualisatie van het verleden ook kan vallen

onder de categorie erfgoedbenadering met het verleden; vanwege het ontbreken van de

wortels in het verleden is een visualisatie echter zelf geen erfgoed. Een visualisatie kan

echter ook geschiedenisbenadering van het verleden zijn als alleen maar informatie wordt

gegeven over de geschiedenis en er geen achterliggend doel is; alleen maar geschiedenis

om de geschiedenis zelf. 

Geschiedenis en erfgoed zijn beide hedendaagse interpretaties. Bij geschiedenis

speelt het verleden de hoofdrol, terwijl bij erfgoed het heden centraal staat.

Geschiedenisomgang met het verleden eist van de geschiedschrijving een zo compleet

mogelijk beeld en een zo dicht mogelijke benadering van het verleden, terwijl bij de

erfgoedomgang met het verleden er de mogelijkheid bestaat dat er wordt geselecteerd en

weggelaten, net wat er door de huidige samenleving wordt gewenst. Het geselecteerde

deel van de geschiedenis dat gebruikt wordt bij de erfgoedomgang met het verleden kan

echter wel met behulp van de professionele geschiedschrijving zo juist mogelijk worden

weergegeven. Erfgoed hoeft geen foutieve weergave te zijn van het verleden, alleen is het

wel altijd incompleet vanwege de hedendaagse selectie. 
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Visualisaties kunnen een geschiedenis of erfgoedbenadering het verleden zijn.

Met de visualisaties wordt intentioneel of juist onopzettelijk het publieke geheugen van

de stad beïnvloed. Het volgende kan hierbij worden afgevraagd, is het publiek geheugen

van een stad geschiedenis of erfgoed? 

1.3 Het publieke geheugen van een stad: geschiedenis of erfgoed?

Het verleden wordt vanuit de politiek als zeer belangrijk betiteld voor het heden. Door

steden worden daarom officiële stadsruimtes gecreëerd waarin herinnering aan het

verleden centraal staat.21 Er is echter geen garantie dat dit officiële geheugen ook een

draagvlak heeft onder de bevolking. Een stad kan echter nooit geheel geheugenloos zijn,

er bestaat minstens een collectief gebruikersgeheugen van de stadsruimte. Net zoals een

individueel geheugen, herinnert het collectieve geheugen zich meestal onbewust en staat

nauwelijks stil bij de vertrouwde omgeving. De gemiddelde stadsbewoner is

geconcentreerd op de dagelijkse bezigheden en vergeet daarom de historiciteit van de

omgeving. Het historische centrum van de stad is slechts het decor van het alledaagse,

aldus socioloog Rudi Laermans.22 

Historische steden in Europa zijn volgens Ashworth niet organisch ontstaan. De

steden zijn gecreëerd door selectie. Deze selectie is gemaakt door een geschoolde,

invloedrijke minderheid. In de gemiddelde Europese stad is 5-10% van de gebouwen

beschermd. Dit neemt niet alleen veel ruimte in beslag, maar brengt ook hoge kosten met

zich mee. De stad die door erfgoed wordt gedomineerd, is gecreëerd door een

erfgoedgerichte samenleving, maar versterkt ook weer de erfgoedgerichtheid van die

samenleving.23

In Laermans visie gaat het over de erfgoedbenadering van het verleden. Door de

omgang met erfgoed worden volgens Learmans de directe banden tussen het verleden,

het heden en de context van het verleden doorgesneden. Het verleden wordt daarmee een

zelfstandig object van morele waardering. ‘Doorslaggevend is de positieve en moreel

21 Rudi Laermans. ‘Paradoxen van patrimonialisering’ Open 7 (2004) Geheugen(loos) 8.
22 Rudi Laermans. ‘Paradoxen van patrimonialisering’, 8
23 Ashworth, ‘The conserved European city as cultural symbol: the meaning of the text’, 262-263.
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geladen waardering van het Verleden, met hoofdletter – en die kan zich in principe op

eender wat uit eender welk tijdperk richten.’24 Waardering van erfgoed richt zich niet op

bepaalde tijdperken, dit maakt niet uit, zolang het maar uit het verleden komt, Laermans

noemt dit verledenheid.25 Door deze algemene waardering van het verleden wordt er een

afstand gecreëerd tussen het heden en het verleden. Het verleden wordt achter glas

geplaatst en bevroren. Zo mag er bijvoorbeeld in gebouwen die de status ‘monument’

krijgen niet naar eigen inzicht van alles veranderd worden, de bebouwde omgeving is

door strikte regels beperkt. Bewoners en liefhebbers van monumentale panden nemen

deze regels vaak maar al te graag voor lief, ondanks de wetgeving zijn monumenten nog

altijd zeer gewilde panden. Dit is echter niet alleen maar vanwege de monumentale

status, ook centrale ligging, kosten en beschikbaarheid spelen een belangrijke rol in de

aankoop van een monumentaal pand. Uit onderzoek in Groningen is gebleken dat 20%

van de bewoners zich er niet van bewust was dat ze een in een monument woonden.

Daarnaast gaf een groot deel van de bewoners weinig om de monumentale status of

ervoer het zelfs als een last.26

Letterlijk en figuurlijk, via regels en verering, kan er een afstand ontstaan tussen

het verleden en het heden. Door deze afstand wordt er volgens Laermans door de

stadsbewoners en de bezoeker van het erfgoed geen directe band aangegaan met het

verleden. ‘Het bewaarde verleden wordt met talloze zorgen omringd, het krijgt veel

visuele aandacht en wordt uitgebreid bewonderd, zelfs gefêteerd en geëerd. Maar het

functioneert meestal niet als een sociaal of cultureel geheugen waarbinnen herinneren

synoniem is met herdenken en aandenken.’ 27 De bevroren status van de historische stad

zorgt ervoor dat het moeilijk is om er in het heden in te leven. De enige functie die het

verleden overhoudt, is verering. 

Het moderne geheugen van een stad is aan snelle verandering onderhevig. ‘Een

geheugen herinnert en vergeet, en moderne sociale geheugens hebben gewoonweg een

structurele voorkeur voor vergeten.’28, aldus Rudi Laermans. Het herinneren van het

24 Rudi Laermans. ‘Paradoxen van patrimonialisering’, 12.
25 Ibidem.
26 Ashworth, ‘the conserved European  city’, 279.
27 Rudi Laermans. ‘Paradoxen van patrimonialisering’, 12-13.
28 Ibidem, 14.
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verleden heeft weinig belang voor het functioneren van de huidige samenleving,

economie, wetenschap en dergelijke. Hierdoor ontstaat er in de samenleving een

scheiding tussen het heden en het verleden. Laermans benadrukt dat in de huidige

samenleving het actualisme heerst; snelle verandering in het heden wordt gewaardeerd en

het verleden wordt vergeten. De waardering van erfgoed is een tweede dominantie in de

huidige samenleving, waarin wordt bewaard en bewonderd. De afstand die tot het

verleden wordt gecreëerd, zorgt er echter alleen maar voor dat het actualisme en het

vergeten van het verleden wordt versterkt. Het verleden wordt niet geactualiseerd. Het

verleden wordt in het autonome domein van erfgoed gerespecteerd en kan daardoor in het

dagelijkse leven worden genegeerd en vergeten.29

Laermans maakt in zijn betoog een logisch punt. De verering van het verleden

zorgt er inderdaad voor dat er een afstand ontstaat. Zodra een gebouw oud genoeg is voor

historische verering en een monumentale status krijgt, dan wordt het vaak bevroren in de

tijd en het vaak worden moderne elementen weg gerestaureerd. De scheiding die

Laermans maakt tussen het verleden en het heden is echter te strikt. De snelle

veranderingen van het moderne leven, zorgen er inderdaad voor dat het verschil tussen

het heden en het verleden snel groter wordt. Het verleden werkt echter ook nog altijd

door op het leven van de historische stad. In het verleden zijn bijvoorbeeld de stedelijke

structuren en sociale gebruiken ontstaan die het hedendaagse leven in de stad

beïnvloeden. De historische stad dient inderdaad in veel gevallen slechts als achtergrond

van het dagelijkse leven. Er mag echter niet vergeten worden dat het decor invloed kan

uitoefenen op de bewegings- en handelingsmogelijkheden op het toneel. De historiciteit

van de stad is onderdeel van het collectieve geheugen, minstens als het decor van de

dagelijkse handelingen, en is daarmee onderdeel van de identiteit van de stad. Als een

stad plotseling zijn historische gebouwen kwijt raakt, bijvoorbeeld Rotterdam via

bombardementen aan het begin van WOII, kan het zich zeer ontworteld voelen, hoewel

het bombardement al snel het fundament werd van de nieuwe identiteit van een stad. 

In het publieke geheugen van een stad is de fysieke omgeving een belangrijk

element. Architect Dolores Hayden heeft het over de macht van plaats, the power of

29 Rudi Laermans. ‘Paradoxen van patrimonialisering’, 14-15.
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place. Plaats heeft zeer veel verschillende betekenissen; woonplaats, fysieke ruimte of

plaats in de sociale orde. In dit geval betekent plaats fysieke ruimte in de stedelijke

omgeving. Plaats maakt gebruik van alle manieren van herkennen; zicht, geluid, geur,

aanraking en smaak. Het is hierdoor een belangrijke bron van herinnering, waar veel

zaken met elkaar zijn verweven. Plaats moet daarom het hart zijn van stedelijke

landschapsgeschiedenis, aldus Hayden.30 Mensen kunnen zich zeer verbonden voelen met

plaatsen, eenzelfde verbinding met een plaats kan mensen onderling weer verbinden.

Plaatsen kunnen een belangrijke plek innemen in de identiteit van een individu, groep,

wijk, stad of zelfs land. Het zijn vaak ook plaatsen die gebruiken en tradities, soms

typerend voor één plaats, mogelijk maken. Zonder openbare pleinen zouden markten,

kermissen of openlucht concerten niet mogelijk zijn, in ieder geval niet in de huidige

vorm. Daarnaast kunnen herinneringen, gebruiken en onderdelen van de identiteit veel

makkelijker onthouden en in stand gehouden worden als ze gekoppeld zijn aan fysieke

plaatsen die de mensen altijd kunnen herinneren aan het verleden en gebruiken.

Maria Lewicka heeft het over ‘collectief geheugen’, oftewel ‘sociaal geheugen’.

Deze termen betekenen beide ‘het geheugen gedeeld door groepen en samenlevingen’.

Sociale herinneringen kunnen gaan over gebeurtenissen die plaats hebben gevonden

gedurende ons leven, maar ook eerder en behoren daarom tot de geschiedenis van de

familie, etnische groep, staat of wereld.31 Het collectieve geheugens neigt tot

subjectiviteit; sommige gebeurtenissen of historische figuren worden herinnerd, terwijl

anderen zijn vergeten en weer anderen vervormd of verzonnen om een ‘beter verhaal’ te

maken. De meeste historische verhalen in een sociaal geheugen zijn opnieuw

geïnterpreteerd voor de identiteit van een groep.32 Het collectieve geheugen, zoals

beschreven door Lewicka, komt overeen met de erfgoed benadering van het verleden. 

De geschiedenis van plaatsen is niet onafhankelijk van de geschiedenis van

grotere eenheden, zoals naties of de wereld. Toch hebben plaatsen een eigen unieke

identiteit. Deze unieke identiteit is onafhankelijk van elke losse groep van inwoners. Alle

30 D. Hayden, The power of place, urban landscape as public history. (Cambridge 1997) 9-18.
31 Maria Lewicka, ‘Place attachment, place identity, and place memory:Restoring the forgotten city past.’
Journal of Environmental Psychology 28 (2008) 212.
32 Maria Lewicka, ‘Place attachment, place identity, and place memory’, 213
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verschillende groepen dragen bij aan de onderscheidenheid en continuïteit van een plaats

in de tijd. Daarom kan men spreken van plaatsidentiteit en van plaatsgeheugen, die los

staan van nationale, etnische of elke andere groep identiteiten of geheugens.33 

Plaatsgeheugen heeft, net als plaatsidentiteit, twee verschillende betekenissen.

Plaatsgeheugen kan gaan over hoe mensen zich een plaats herinneren, maar ook hoe een

plaats zich zijn verleden ‘herinnert’. Plaatsen herinneren door hun gebouwen, inscripties

en dergelijke. Deze sporen uit het verleden hebben de functie van ‘stedelijke

herinneraars’ voor het collectieve geheugen. Sommige van deze fysieke sporen zijn

intentioneel geproduceerd door politieke autoriteiten. Het merendeel van de sporen is

neutraal, zoals karakteristieke architectuur. ‘Stedelijke herinneraars’ kunnen het

geheugen van een plaats direct beïnvloeden, door historische informatie over te brengen,

of indirect, door interesse op te wekken om het vergeten verleden te ontdekken.34

Het verleden van een stad bestaat vaak uit veel meer dan wat zichtbaar is in de

fysieke ruimte. De geschiedenis die is verloren gegaan kan zichtbaar gemaakt worden

door visualisaties. Het kunnen kopieën zijn van werkelijke objecten uit de gevisualiseerde

periode, maar vaak zijn visualisaties puur symbolisch, de vorm is dan modern maar

refereert aan iets uit het verleden. Ze vervullen dan de rol van ‘stedelijke herinneraars’

zoals beschreven door Lewincka. Daarnaast kan een visualisatie informatie overbrengen

of nieuwsgierigheid opwekken. 

Visualisaties vallen onder de erfgoedbenadering van het verleden; bepaalde zaken

worden intentioneel zichtbaar gemaakt, waarbij doelstellingen in het heden centraal staan.

Learmans gebruikt de term ‘verledenheid’ bij de erfgoedomgang met het verleden.

Erfgoed vervult volgens hem geen rol als sociaal of cultureel geheugen en de enige

functie is verering. In het geval van de visualisaties van het Romeinse verleden is

inderdaad de vraag welke rol de Romeinse geschiedenis nog kan spelen in het publieke

geheugen. Hayden heeft het over de koppeling van herinneringen aan de fysieke ruimte,

ook hier kan men zich het nut van visualisaties van het Romeinse verleden ter discussie

stellen. Niemand heeft immers meer persoonlijke herinneringen aan het Romeinse

33 Maria Lewicka, ‘Place attachment, place identity, and place memory’  213.
34 Ibidem.
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verleden. In het publieke domein functioneren visualisaties als stedelijke herinneraars,

maar ze herinneren aan een periode die ver van de stedelijke bewoners en bezoekers af

staat en waar niemand meer een persoonlijke herinnering aan heeft. Seixas stelt dat het

publieke geheugen is samengesteld uit persoonlijke herinnering, collectief geheugen en

professionele geschiedbeoefening.35 De toevoeging van professionele geschiedbeoefening

aan het publieke geheugen zorgt er voor dat ook geschiedenis die niet meer direct

zichtbaar is of niet meer persoonlijk herinnerd wordt, een belangrijke rol kan spelen in

het publieke geheugen. Samen met professionele geschiedbeoefening kunnen

visualisaties, als 'stedelijke herinneraars', er voor zorgen dat het onzichtbaar geworden

verleden weer een plaats krijgt in het publieke geheugen. 

De visualisaties worden geplaatst in de openbare ruimte door de gemeente. De

openbare ruimte heeft een eigen karakter en werking, dat invloed kan hebben op de

werking van de visualisaties. In het volgende hoofdstuk zal dieper in gegaan worden op

de functies en werking van de publieke ruimte. 

35 Jonker, E. ‘Op eieren lopen. Canonvorming met een slecht geweten.’ in: Bĳdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden  121 (2006) 80-81.
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2. Publieke ruimte en de geschiedenis. 

2.1 Wat is de publieke ruimte en waar dient deze voor? 

In de hedendaagse samenleving zijn er voor de term publiek domein veel verschillende

definities te vinden. Naast publiek domein kan ook de term openbare ruimte als synoniem

worden gebruikt. De definitie voor publiek domein kan veel omvattend zijn; alles wat

niet privé is. In het boek ‘Public spaces, public pasts’ geven Peter Groote, Gregory

Ashworth en Tialda Haartsen als definitie van publieke ruimte: ‘public spaces are freely

accesible to everyone regardless of the legal public or private title to ownership.’36 Het

publieke domein is in deze definitie voor iedereen vrij toegankelijk; niemand wordt

uitgesloten van toegang. 

Het publieke domein wordt in het dagelijkse taalgebruik vaak minder neutraal

gedefinieerd. Het wordt gezien als een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf

gehoord kunnen laten worden en aan het publieke debat kunnen deelnemen.37 Het

publieke domein is hierbij niet alleen voor iedereen toegankelijk, het heeft ook een

culturele betekenis: ‘public sphere is to be defined as: a space for democratic public

debate and argument that mediates between civil society and the state in which the public

organizes itself and in which “public opinion” is formed.’38 Het publiek domein is de

plaats waar de publieke opinie gevormd kan worden. Het debat dat zich afspeelt in de

publieke ruimte zorgt voor interactie tussen de samenleving en de staat.

De koppeling van publieke opinie aan publiek domein zorgt ervoor dat er veel

interesse is in de invulling van het publiek domein. Het is niet alleen een ruimte die voor

iedereen toegankelijk is; het is ook een ruimte die de mening van de gehele samenleving

kan beïnvloeden en kan reflecteren. De belangen die in dit proces spelen zijn groot. Alle

groepen in de samenleving die iets besproken willen zien in de politiek, kunnen dit via

het publiek domein proberen te bereiken. Als de reactie uit de samenleving in het

publieke domein groot is, kan de politiek het niet negeren. Niet alleen kunnen groepen of

36P. Groote, G. Ashworth, en T. Haartsen, Public spaces, public pasts (Utrecht 2007) 10.
37P. Groote, G. Ashworth, en T. Haartsen, Public spaces, public pasts, 10.
38 Barker, The sage dictionary of cultural studies, 168.
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individuen hun visie duidelijk maken aan de staat, ook de rest van de samenleving kan

aangesproken worden. Via het publieke domein kan de publieke opinie bergen verzetten.

De derde vorm van interactie ontstaat als de staat zelf gebruik maakt van het publieke

domein voor interactie met de samenleving. 

In  het  huidige  regeerakkoord  wordt  het  publieke  domein  een  belangrijke  rol

toebedeeld. 

‘Sociale samenhang komt niet tot stand zonder een goed functionerend publiek
domein  en  een  gedeeld  waardenbesef.  Daar  draagt  iedereen
verantwoordelijkheid voor. In de eerste plaats ouders en opvoeders. Maar ook
talloze  anderen,  van  politieagent  tot  ambulancechauffeur,  van  leraar  tot
burgemeester,  van voetbalclub-vrijwilliger  tot  mantelzorger,  van journalist  tot
geestelijk leider. Van hen mag daarom een hoge mate van integriteit gevraagd
worden. Op hun beurt mogen zij ook in moeilijke omstandigheden de overheid
aan hun zijde weten.’39

Het publieke domein moet, samen met een gedeeld waardenbesef, zorgen voor sociale

samenhang. In dit publieke domein is iedereen verantwoordelijk. Het publieke domein is

dus niet alleen voor iedereen toegankelijk, het is ieders verantwoordelijkheid dat er

sociale samenhang wordt geschapen. 

Het publiek domein moet niet alleen gezien worden als fysieke ruimte, maar

beslaat ook de publieke media, zoals krant, televisie en internet. Vooral via het internet is

het voor het publiek gemakkelijk om te participeren en van zich te laten horen. Echter

door de overvloed van data op het internet verliest het echter ook weer aan invloed, één

enkele stem gaat snel verloren binnen de miljoenen andere stemmen die te horen zijn. Op

het internet zijn daarom, net als binnen de rest van de samenleving, groepen gevormd die

ervoor zorgen dat de krachten worden gebundeld. 

Visualisaties in het fysieke publieke domein zijn voor iedereen zichtbaar.

Enerzijds kunnen er veel mensen worden bereikt, maar anderzijds hebben deze mensen er

niet bewust voor gekozen om de visualisaties te bekijken en zullen er wellicht weinig

aandacht aan besteden. Het is lastig te meten welk effect de visualisaties op de

samenleving hebben. Via het virtuele publieke domein kunnen ook veel mensen bereikt

worden. De mensen die een website over de geschiedenis van een stad bezoeken doen dit

39 Regeerakkoord 7 feb 2007. te vinden op: http://www.regering.nl/Het_kabinet/Regeerakkoord datum
raadpleging 04-06-09.
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waarschijnlijk veel meer bewust, bezoekersaantallen en berichten op fora kunnen

enigszins een beter licht werpen op de interesse in de geschiedenis van een stad en het

effect van de visualisaties in het fysieke publieke domein.

 

2.2 Geschiedenis of erfgoed, welke komt voor in het publieke domein? 

Systematisch gebruik van geschiedenis voor de vorming van het publieke beleid komt

volgens Richard Neustadt nauwelijks voor. De geschiedenis die wel gebruikt wordt

bestaat volgens hem uit flarden in het hoofd van een beleidsmaker. Deze flarden zijn

ontstaan door onder andere scholing, ervaring, lezen en televisiekijken.40 Het

onderzoeksterrein van Neustadt beslaat de Verenigde Staten, toch is het niet

onwaarschijnlijk dat hetzelfde geldt voor Nederland. Immers meeste beleidsmakers zijn

geen historici. Daarnaast is het publiek ook niet historisch geschoold en er zal weinig

vraag zijn naar een kritische visie op de geschiedenis. Beleidsmakers zullen geschiedenis

gebruiken met het oog op het heden, het beleid is immers gericht op het heden en niet op

het verleden. Het verleden wordt op de erfgoedmanier benaderd. 

Naast beleidsmakers geven ook particulieren hun visie op het verleden in het

publieke domein. Zolang er geen schade aan het domein wordt toegebracht of overlast

wordt veroorzaakt, is iedereen vrij zijn mening te verkondigen. Echter om meer

permanent een visie te verkondigen in het fysieke publieke domein, bijvoorbeeld via

kunst of plaquettes is er toestemming van de gemeente nodig. Via het internet kan

iedereen voor langere tijd zijn visie op het verleden verkondigen. Dit zorgt er ook voor

dat dit een minder betrouwbare bron is. Voor betrouwbare informatie over de

geschiedenis van een stad zal eerder gezocht worden op de website van de stad of van het

plaatselijke museum. Maar ook de gemeente en het museum willen zich op een bepaalde

manier profileren en hebben hun achterliggende agenda’s en zullen waarschijnlijk geen

volledige geschiedenis geven, maar alleen de geschiedenis die voor hen interessant is.

Museum en gemeente kunnen natuurlijk wel aan objectieve geschiedbeoefening doen,

maar selectiviteit is zeer waarschijnlijk. Ook hier speelt zich een erfgoedomgang met het

verleden af. Er zijn natuurlijk ook nog beoefenaars van geschiedenis om geschiedenis

40 Neustadt, R., ‘Uses of history in Public policy’ The history teacher 15 (1982).
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actief in het publieke domein, zoals historici in dienst van de gemeente of

(amateur)historici die actief zijn via internet. In het fysieke publieke domein zal vooral

vanuit erfgoedvisie worden omgegaan met het verleden. 
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3. Redenen voor visualisatie van het verleden

Al eeuwen lang proberen mensen resten uit het verleden te beschermen of het verleden

terug te halen in het heden, bijvoorbeeld door architectuur in oude stijl. Waar er tot de

17e eeuw er weinig eerbied of aandacht was voor overblijfselen uit het verleden,

veranderde dit sterk in de 17e en 18e eeuw. De historische stad werd in deze periode als

waardevol erkend. De gebouwen en kunst gaven de stad en haar leiders prestige en

trokken reizigers aan. In de 18e eeuw werden kunstwerken voor het eerst systematisch

gecategoriseerd. Daardoor ontstond het idee dat elke historische periode een duidelijk

begin en een eind heeft. Elke periode laat sporen achter. Op basis van het belang dat

gehecht werd aan de historische periode werd geoordeeld of het belangrijk was de

desbetreffende sporen te bewaren.41 In de 19e eeuw ontstond het idee dat erfgoed de basis

was voor etnische, sociale en nationale identiteit van volkeren. Het initiatief voor

identificatie en conservatie van erfgoed kwam in de 19e eeuw vanuit private burgers, voor

de bescherming van een verleden waarvan werd gedacht dat het aan het verdwijnen was

door de grote veranderingen die plaats vonden.42 Tegenwoordig worden resten uit het

verleden vooral beschermd door de overheid en private organisaties. De visualisatie van

het verleden in de openbare ruimte wordt ook door de overheid en private organisaties

gedaan. 

Er is in Nederland veel aandacht voor de geschiedenis. Elke boekhandel heeft

planken vol met historische romans en geschiedenisboeken, toeristen brengen steeds

meer bezoeken aan historische sites en het aantal musea groeit nog altijd gestaag. De

Nederlandse steden haken in op de groeiende aandacht voor de geschiedenis. In Utrecht,

Maastricht en Nijmegen wordt het Romeinse verleden, waarvan de resten al lang niet of

nauwelijks meer zichtbaar zijn, weer gevisualiseerd. Geschiedenis wordt niet alleen

gevisualiseerd vanwege pure interesse in de geschiedenis zelf, andere doelen spelen ook

een rol. Sociale cohesie, vanuit de groep zelf en vanaf bovenaf, politieke legitimatie en

41 G. Ashworth, P. Howard, European heritage planning and management (Portland 1999) 35-37.
42 B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage: power, culture and economy
(Londen 2000) 14.
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economische doelen, zoals toerisme.43 Alvorens op de specifieke redenen voor en

manieren van visualisatie in Utrecht, Nijmegen en Maastricht in te gaan, is het verstandig

om te kijken welke redenen voor visualisatie van geschiedenis er in het algemeen

bestaan. 

3. 1 Verbondenheid

Visualisatie van de geschiedenis van een stad kan in eerste instantie door de gemeente

gedaan worden om de inwoners meer bewust te maken van het verleden van de stad.

Hierdoor kunnen de inwoners zich meer verbonden voelen met de stad. Bewoners van

een stad zijn in een bepaalde mate verbonden aan de stad waar ze in wonen. De redenen

van binding aan plaatsen zijn in eerste instantie demografisch, de duur van huisvesting,

en sociaal, de sociale banden met medebewoners. Fysieke eigenschappen en symbolische

betekenis kunnen ook de binding aan een plaats vergroten, waarbij de fysieke

eigenschappen vaak verwijzen naar een symbolische betekenis. Het bewustzijn van de

geschiedenis van een plaats zorgt voor een grotere binding aan een plaats en grotere

binding aan een plaats zorgt ook weer voor meer interesse in het verleden van een plaats,

aldus Lewincka.44 Verbondenheid aan een plaats stimuleert dus de interesse in het

verleden van die plaats, en vica versa. Het is echter niet gegarandeerd dat deze kennis van

het verleden veelzijdig en correct is. Plaatsverbondenheid kan daarnaast het product zijn

van verschillende plaatsidentiteiten; van persoonlijk, lokaal, nationaal tot supranationaal.

Deze verschillende plaatsidentiteiten kunnen verschillende betekenissen verbinden aan

eenzelfde plaats.45

3.2 Identiteit

Als mensen zich verbonden voelen met een plaats dan kan deze plaats onderdeel worden

van hun identiteit. Identiteitsvorming is de tweede reden voor visualisatie van

geschiedenis. Het woord identiteit heeft twee tegenstrijdige betekenissen: gelijkheid en

43 Tot toerisme wordt naast lang verblijf ook dagbezoek gerekend. 
44 Maria Lewicka, ‘Place attachment, place identity, and place memory’ 211.
45 Ibidem, 214.
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onderscheidenheid. De mensen met dezelfde identiteit zijn op bepaalde punten gelijk,

deze gelijkheid zorgt voor continuïteit. De identiteit dient echter ook om de groep van

andere groepen te onderscheiden. De term ‘plaats identiteit’ moet allebei de aspecten

incorporeren, waarbij onderzocht wordt welke plaats een plek in neemt in de identiteit.46

Plaatsidentiteit kan refereren naar speciale kenmerken van een plaats die zorgen voor de

onderscheidenheid en continuïteit van een plaats in de tijd. Dit idee van plaatsidentiteit

wordt gebruikt in het concept van genius loci, de geest van een plaatst, waarbij het unieke

karakter van een plaats wordt beschreven. Plaatsidentiteit zoals het door sociologen wordt

gebruikt, gaat over personen in plaats van een plek.47 In onderzoeken naar aan  plaats

gerelateerde identiteit in verschillende landen komt over het algemeen naar voren dat

lokale identiteit hoog is, regionale identiteit lager dan nationale of lokale identiteit en dat

de meerderheid van de bevolking in alle Europese landen nationale boven Europese

identiteit stelt.48

Vanuit de politiek bestaat er de verwachting dat een overzichtelijke geschiedenis

kan worden gemaakt, met als doel culturele en politieke integratie. Dit was bijvoorbeeld

de verwachting bij de vorming van de Nederlandse Canon.49 In de huidige

geschiedwetenschap wordt er echter gekeken naar pluriformiteit van het verleden, niet

slechts meer één verhaal der geschiedenis maar de geschiedenis van het volk, vrouwen,

slaven, kinderen enzovoorts. Elke groep heeft en krijgt een eigen geschiedenis. Een

pluriforme geschiedenis is echter niet wat de politiek voor ogen heeft, immers hoe kan

een pluriforme geschiedenis unificerend werken? Visualisatie van de geschiedenis zal

over het algemeen één overzichtelijk verhaal vertellen, een verhaal dat zal inhaken op de

hedendaagse stad. Continuïteit speelt een belangrijke rol, immers iemand zal zich eerder

verbonden voelen met gebeurtenissen en culturen die nu nog herkenbaar zijn. 

46 Maria Lewicka, ‘Place attachment, place identity, and place memory’, 211.
47 Ibidem.
48 Ibidem, 212.
49 Jonker, E. ‘Op eieren lopen. Canonvorming met een slecht geweten.’ in: Bĳdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden; 121 (2006) 81.
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3.3 Politieke legitimatie

Politieke legitimatie kan de derde reden zijn voor visualisatie van de geschiedenis. De

politiek heeft een identiteitsvormende en unificerende kracht toegeschreven aan

geschiedenis. Deze unificerende kracht kan ook tussen het heden en het verleden werken.

Het verleden kan gebruikt worden om het heden te verklaren en rechtvaardigen, zelfs als

het heden verschrikkelijk is: ‘the past as rendered through heritage also promotes the

burdens of history, the atrociteis, errors and crimes of the past which are called upon to

legitimate the atrocities of the present.’50 Erfgoed kan gebruikt worden te verklaren

waarom bepaalde mensen of regeringen aan de macht zijn. Legitimatie van de macht kan

ook via positief erfgoed werken, als dezelfde machthebbers een land uit een economische

depressie of oorlog hebben gered. Continuïteit en ouderdom van een machthebber geeft

een machthebber meer zekerheid, daarom zoeken nieuwe machthebbers vaak naar

wortels in het verleden. 

Regeringen worden door mensen geassocieerd met bepaalde gebieden. De

legitimatie van een regering in een gebied kan worden versterkt door de identificatie van

individuen met dat gebied, en daarmee ook met de regering die geassocieerd wordt met

het gebied. Het versterken van de plaatsidentiteit zal dus ook de politiek legitimeren. Dit

was de eerste reden voor het creëren van een historische stad, aldus Ashworth.51

Het is echter de vraag in hoeverre deze redenen nu nog een rol spelen in

Nederlandse steden. De situatie in de Nederlandse steden is al vele jaren stabiel. Zolang

niemand vraagtekens zet bij de machthebber, dan is er ook geen reden voor de gemeentes

om zich zelf te legitimeren. De legitimatie bestaat dan al uit het feit dat niemand

vraagtekens zet bij hun beleid. 

3.4 Economisch gewin

De vierde reden voor de visualisatie van het verleden is economisch. Er kan via toerisme

veel geld verdiend worden met erfgoed. De economische drijfveer voor de visualisatie

van geschiedenis is vaak één van de hoofdredenen. Zoals Sacks stelt: ‘heritage places

50 B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage, 19.
51 G.J.Ashworth, , 'The conserved European city as cultural symbol: the meaning of text' in: B. Graham ed.,
Modern Europe: place, culture and identity (London 1998) 275. 
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are places of consumption and are arranged and managed to encourage consumption;

such consumption can create places but is also place altering’ 52 De consumptie van

erfgoed heeft als bijwerking dat het geconsumeerde erfgoed veranderd. Het gaat zelfs zo

ver dat het erfgoed zijn eigen context consumeert, aldus Sacks, mede door het

homogeniserende effect dat toerisme heeft op plaatsen.53 Met de consumptie van de eigen

context wordt bedoeld dat door het bezoek van grote aantallen toeristen de omgeving, de

context van het erfgoed, drastisch veranderen. 

Erfgoed trekt toeristen aan. Toerisme is belangrijk voor de economie en daarmee

is toerisme een belangrijke reden voor de visualisatie van geschiedenis en het gebruik van

erfgoed. Reizen en toerisme wordt in het boek ‘The tourist gaze’ uit 2000 de grootste

industrie van de wereld genoemd, met een wereldwijd gemiddelde van 11.7% van Bruto

Binnenlands Product en zorgt voor 8% van de werkgelegenheid.54 De toeristen waarover

Urry spreekt zijn grotendeels afkomstig uit de intellectuele middenklasse, die door

scholing historisch zijn geïnteresseerd en veel vrije tijd en geld hebben te besteden.

Erfgoed is de meest belangrijke ‘grondstof’ voor toerisme. Hoewel er veel verschillende

soorten toeristen zijn, wordt over het algemeen door elke toerist cultuur snel en

oppervlakkig geconsumeerd.55 Deze oppervlakkige consumptie zorgt er voor dat de

geschiedenis en cultuur veel platter aan de toerist wordt aangeboden dan deze werkelijk

is. Toeristische consumptie is volgens Urry visueel.56 Het fysiek zichtbaar maken van de

geschiedenis zorgt er voor dat toeristen de geschiedenis eerder zullen ‘lezen’ en

begrijpen. Plaatsen worden gekozen volgens Urry om bekeken te worden vanwege de

verwachting van intens plezier, ontstaan door dagdromen en fantasie. Zulke

verwachtingen zijn geconstrueerd en worden onderhouden door verschillende niet-

toeristische praktijken, zoals film, tv, literatuur, tijdschriften, cd’s en video’s.57 Snelle en

plezierige consumptie van erfgoed staat centraal bij toeristisch gebruik van erfgoed. De

aanwezigheid van grote groepen toeristen heeft naast een homogeniserend effect op de

52 B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage, 20.
53 Sacks 1992, blz 158-9 in: B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage, 20.
54 Urry, J., The tourist gaze, leisure and travel in contempory society (2e editie; Londen 2000) 5.
55  B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage, 20.
56 J. Urry, The tourist gaze, 120.
57 Ibidem, 3.
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cultuur en geschiedenis, ook fysieke consequenties. Daardoor is de relatie tussen erfgoed

en toerisme tegenstrijdig. Erfgoed wordt enerzijds gebruikt om toeristen te trekken en

moet anderzijds beschermd worden tegen de toeristen. 

Het gebruik van erfgoed zorgt voor kosten, bijvoorbeeld kosten van onderhoud of

in dit geval de kosten van visualisatie. De instanties die deze kosten maken zijn niet altijd

dezelfde die ook de winst maken. De stad maakt kosten voor het maken van visualisaties

van het erfgoed, maar zolang geen toegangskaartjes verkocht kunnen worden, krijgt de

stad niets direct van deze kosten terug. Het erfgoed kan wel mensen aantrekken en er

voor zorgen dat vervoersbedrijven, hotels, restaurants, winkels en dergelijke in de

omgeving meer verdienen. Via belastingen kan de stad indirect wel verdienen aan

erfgoed. Het is door de financiële belangen steeds belangrijker geworden om duurzaam

gebruik te maken van erfgoed. Duurzaam gebruik houdt in dat het huidige gebruik er

voor zorgt dat de hedendaagse vraag wordt vervuld zonder dat het voor de toekomstige

generaties onmogelijk wordt hun eigen eisen te vervullen.58 In het geval van erfgoed heeft

duurzaam gebruik volgens Graham, Ashworth en Tunbridge drie voorwaarden. Ten

eerste moet het gebruik van vernieuwbare erfgoedbronnen niet de aanmaak overtreffen.

Vernieuwbaar in dit geval zijn de interpretaties die gemaakt worden op basis van het

fysieke niet-vernieuwbare erfgoed. Een voorbeeld hiervan is een moderne visualisatie,

gemaakt op basis van Romeins erfgoed. Daarnaast moet het gebruik van niet-

vernieuwbaar erfgoed niet hoger zijn dan de snelheid waarop houdbare en hernieuwbare

substituten worden gemaakt. Een voorbeeld van deze substituten is een replica, deze

kunnen ingezet worden om het erfgoed te vervangen of te beschermen. Als laatste moet

de vervuiling door toerisme niet groter zijn dan de capaciteit van het milieu om de

vervuiling te verwerken.59 In het geval van visualisatie van de geschiedenis wordt er

uitsluitend gewerkt met vernieuwbaar erfgoed en substituten. Het fysieke erfgoed blijft

bij visualisaties veilig in de grond, museum of opslagplaats. Visualisatie is dus duurzaam.

De producenten van toeristische attracties kunnen publieke en private instellingen

zijn. De private bedrijven zijn vooral gericht op het maken van zoveel mogelijk winst. De

58 B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage, 20.
59 Ibidem, 20-22.
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publieke instellingen, zoals gemeentes, zijn meer op de noden van de regio gericht en

proberen bijvoorbeeld zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren.60 Volgens Ashworth

zien de meeste mensen die zich professioneel bezig houden met de presentatie en behoud

van geconserveerde historische gebouwen, artefacten en culturele producten uit het

verleden, zichzelf niet als dienaars van een toeristenmarkt. Ze legitimeren hun selectie en

presentatie op esthetische, sociale of zelfs politieke gronden eerder dan als onderdeel van

een commerciële toeristische industrie. De praktische implicatie is dat de

toeristenindustrie als een bijgebruiker wordt gezien van erfgoed. Dit leidt vaak tot veel

moeilijkheden; van overvolle sites, onhandige openingstijden tot irrelevante interpretaties

of ontoereikende ondersteunende faciliteiten.61  De situatie die Ashworth schetst zou het

geval kunnen zijn bij publieke instellingen. De private instellingen die op zoveel

mogelijk winst zijn gericht, kunnen het zich niet permitteren onaantrekkelijk te zijn voor

toeristen. De publieke instellingen kunnen ook één van de andere redenen centraal

hebben staan voor de visualisatie van geschiedenis en het gebruik van erfgoed. In het

geval van visualisatie van geschiedenis in Utrecht, Nijmegen en Maastricht is het niet erg

waarschijnlijk dat er zoveel toeristen op af komen dat er praktische problemen zullen

ontstaan.

3.5 Pure interesse in geschiedenis

Naast alle bovengenoemde redenen kan pure interesse in de geschiedenis van een stad

ook een rol spelen. Het zal echter niet vaak de enige reden voor visualisatie van de

geschiedenis zijn. Zodra er geld geïnvesteerd moet worden, zal de gemeente dit niet snel

doen alleen maar omdat de geschiedenis leuk of interessant is, ook andere doelen zullen

meespelen. Interesse in geschiedenis kan echter wel een aanleiding zijn om met bepaalde

voorstellen voor visualisaties te komen. (Amateur)historici kunnen bepaalde zaken onder

de aandacht willen brengen en de gemeente kan hier in mee gaan, zolang ook andere

doelen er mee gediend worden. Een interessant verleden kunnen bieden aan de bewoners

zal bijvoorbeeld in sommige gevallen een belangrijke rol spelen, zeker in wijken ver van

60 B.J., Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge A geography of heritage, 20. 
61 Ashworth G.J., ‘Heritage and the consumption of places’ in: Rob van der Laarse red., Bezeten van
vroeger, erfgoed, identiteit en musealisering. 200. 
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het centrum waar toeristen niet komen. Maar zelfs als het aanbieden van een interessant

verleden een belangrijke rol speelt, zullen er tegelijkertijd ook andere doelen gediend

worden, zoals de wijk aantrekkelijker maken. Een historicus of archeoloog in dienst van

de gemeente met interesse om de geschiedenis van de stad over te brengen aan de

bewoners en bezoekers van de stad zal slim om moeten springen met het beleid van de

stad om zo de geschiedenis gevisualiseerd te krijgen. 

3.6 Kanttekening

In het boek ‘Public spaces, public pasts’ plaatsen Peter Groote, Gregory Ashworth en

Tialda Haartsen een kanttekening bij de rol van erfgoed als instrument voor de uitvoering

van publiek beleid.62 Het belang van publiek erfgoed in deze officiële rol wordt volgens

hen overschat vanwege drie redenen. Ten eerste wordt te gemakkelijk aangenomen dat

mensen zich identificeren met plaatsen; er zullen vele individuen zijn die geen specifieke

associaties met bepaalde plaatsen hebben. Daarnaast is de samenleving steeds minder

plaatsgebonden, via internet kunnen er bijvoorbeeld ook virtuele samenlevingen ontstaan

die niet plaatsgebonden zijn. Plaatsgebonden beleid is minder effectief dan gemeentes

hopen of denken, plaatsen zijn minder van belang in de beleving van mensen dan de

gemeentes denken of hopen. Ten tweede is de invloed van publiek erfgoedbeleid kleiner

geworden door de veelheid aan officiële bureaus die zich bezighouden met erfgoed. Door

deze veelheid van aanbieders is er sprake van weinig van consistentie in de berichten die

zij uiten. Als derde reden wordt gegeven dat de reactie vanuit het publiek niet wordt

geraadpleegd of zelfs genegeerd. Er wordt vaak gejubeld over de grote aantallen

museumbezoekers, kopers van erfgoedgidsen of kijkers naar televisieprogramma’s over

erfgoed, maar er mag niet vergeten worden dat er veel groter aantal mensen niet wordt

bereikt. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het publiek het erfgoed niet begrijpt of leest

zoals het door de aanbieders het bedoeld is. Het publiek past vaak de berichten van

erfgoed aan zodat ze meer voldoen aan de individuele wensen.63 Al met al is erfgoed

62 P. Groote, G. Ashworth, en T. Haartsen, Public spaces, public pasts, 24-25.
63 Ibidem.
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misschien minder van belang, of op een andere manier dan oorspronkelijk bedoeling was,

dan beleidsmakers denken. 

Voor deze scriptie is het van belang om op zoek te gaan naar de publieke opinie,

om zo te weten te komen hoe de visualisaties van het Romeinse verleden worden

gewaardeerd. Vanuit deze waardering kunnen er nog aanbevelingen gedaan worden ter

verbetering van de huidige en toekomstige visualisaties. Voordat er aanbevelingen

gedaan kunnen worden, zal eerst de huidige situatie bestudeerd moeten worden. Voor de

visualisatie van het Romeinse verleden in de stedelijke omgeving in Nederland zal de

praktijksituatie in Utrecht, Maastricht en Nijmegen geanalyseerd worden. 

33



4. Casus: Utrecht, Maastricht en Nijmegen

Ongeveer twee millennia geleden werd het huidige Midden- en Zuid-Nederland ingelijfd

in het Romeinse Rijk. Voor een kleine 300 jaar verbleven de Romeinen op dit barbaarse

grondgebied. Vandaag de dag staat het Romeinse verleden ver van de huidige

samenleving af en de getuigenissen van dit verleden zijn niet of nauwelijks meer

zichtbaar. Gemeentes zijn daarom vrij in hun keuze hoe ze het verleden willen benaderen

en visualiseren. Utrecht, Maastricht en Nijmegen hebben alle drie een Romeins verleden.

Hoe wordt in de praktijk dit omgezet in een visualisatie van het verleden? Zoals

vastgesteld zijn er veel verschillende redenen om de geschiedenis zichtbaar te maken en

is het publieke domein is daar de perfecte plaats voor. Het is niet mogelijk het gehele

publieke domein te onderzoeken, de media veranderen te snel om het bij te kunnen

houden en de hoeveelheid data is te groot. Er zal daarom alleen gekeken worden naar het

fysieke visualisaties binnen het publieke domein, de officiële (geschiedenis)website van

de gemeentes, het beleid voor de visualisatie in de nabije toekomst en VVV-folders. 

Vooral de gemeente en door de gemeente ingehuurde bedrijven hebben invloed

op het fysieke publieke domein. Voor de publieke opinie zal er gekeken moeten worden

naar de reacties vanuit de samenleving op de activiteiten van de stad en bedrijven in de

publieke ruimte. 

Hoewel de gemeentes vrij zijn in de manier waarop zij het Romeinse verleden

willen verbeelden, is het wel gebaseerd op een werkelijk verleden. Alvorens de

verschillende manieren van en redenen voor visualisatie verder te bestuderen, is het

daarom nodig de Romeinse geschiedenis kort te noemen.

4.1 Romeins verleden van Nederland

Gaius Julius Caesar begon in 58 v. Chr. aan zijn veroveringstocht door Gallië, het huidige

Frankrijk en België. Na heel Gallië veroverd te hebben, trok Caesar verder door naar het

noorden. Hij wenste het nieuw veroverde gebied tot aan de Rijn te laten strekken. Het

moeilijk begaanbare gebied en de onbekende sociale structuur zorgde echter voor veel

34



tegenslagen en in 51 v. Chr. vertrok Caesar zonder succes weer zuidwaarts.64 De

adoptiefzoon van Julius Caesar, keizer Augustus, stuurde omstreeks 15 v. Chr. zijn eigen

adoptiefzonen Drusus en Tiberius op de missie om het gebied ten noorden van de Rijn te

veroveren. Zonder veel problemen werd nu het gebied aan het Romeinse gezag

onderworpen. De Cananefaten, Friezen en Bataven vochten met de Romeinen mee tegen

andere Germaanse stammen, in ruil voor een voorkeursbehandeling. De Romeinen

verspeelden in de loop van de tijd echter de loyaliteit van de Germaanse stammen door

hun arrogante en imperialistische opstelling. Zo zorgde de verplichte rekrutering van een

groot deel van de jonge mannen van de Germaanse stammen voor het Romeinse leger

voor een verstoring van het sociale evenwicht binnen de stamstructuren. Tijdens de eerste

helft van de 1e eeuw n.C. werden bovendien 4000 Bataafse soldaten naar het huidige

Engeland gestuurd. Hierdoor ontstond er een sfeer van ongenoegen onder de Germaanse

volkeren. In 68 na Chr., na de dood van keizer Nero, ontstond er veel onrust in Rome,

waarna driekwart van de soldaten werd teruggeroepen naar Rome. Daardoor zagen de

Cananefaten in 69 na Chr. de kans schoon om een opstand te beginnen, al snel sloten de

Bataven zich bij deze opstand aan. De ‘Bataafse Opstand’ was begonnen. De opstand had

een sneeuwbaleffect, andere Germaanse stammen en ook hulptroepen sloten zich bij de

opstand aan. Het succes was echter van korte duur. De opstand werd neergeslagen nadat

de onrust in Rome ging liggen met de benoeming van Vespasianus als nieuwe keizer. Als

gevolg van de opstand werden de forten niet langer bevolkt door lokale hulptroepen. De

nieuwe eenheden kwamen onder andere uit zuid Europa en hadden geen enkele binding

met de lokale bevolking. De lokale Germaanse hulptroepen werden permanent gevestigd

in andere gebieden. Op de Hunerberg werd een nieuw castrum, legerplaats, gebouwd

groot genoeg voor een geheel legioen. Het werd de vestigingsplaats van het Tiende

Legioen. Na deze ingrepen ontstond voor het eerst een stabiele situatie in de regio die tot

in de loop van de 3e eeuw na Chr. zou voortduren.65

64 S.G. van Dockum, E.J van Ginkel, Romeins Nederland, archeologie en geschiedenis van een
grensgebied (Utrecht 1993) 22-24.
65 S.G. van Dockum, E.J van Ginkel, Romeins Nederland, 30-38.
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Tijdens de veroveringsoorlog van Julius Ceasar werden langs de Rijn verschillende

castra, legioenskampen, en castella, hulptroepenkampen, gebouwd. Deze kampen

dienden als uitvalbasis voor veroveringsmissies in het noorden. In het noorden werden de

Romeinen tegengehouden door Friezen en Germanen. Keizer Claudius besloot dat de

dunbevolkte en dichtbeboste gebieden niet de moeite waard waren en stelde in 47 na Chr.

dat de Rijn tussen Katwijk en Bonn voortaan de noordgrens van het rijk was. Na

instelling van de Rijn als noordgrens van het rijk werden de bestaande kampen

opgenomen in de verdedigingslinie. Het aantal castella werd sterk uitgebreid voor de

verdediging van de grens. Tussen de castella stonden wachttorens en werd een verharde

weg aangelegd. Deze weg wordt limes genoemd, net als de grens zelf. De aanwezigheid

van grote groepen soldaten zorgde voor een grote vraag naar landbouwproducten en

daarmee de kans op handel. Naast een castellum ontstond daarom doorgaans een vicus,

een burgernederzetting. In deze vicus woonde inheemse bevolking, de vrouwen en

kinderen van de soldaten en handelaren. Veel van de afgezwaaide soldaten vestigden zich

in de vicus, waar hun vrouw en kinderen al woonden. Naast werkplaatsen, winkels en

woonhuizen waren in een vicus vaak nog andere gebouwen te vinden, zoals tempels, een

herberg en een badhuis. Inheemse boeren gingen zich permanent vestigen en leverden

goederen aan het castellum. De wegen werden voor soldaten aangelegd, maar ook

handelaren mochten er gebruik van maken tegen de betaling. Er ontstond zo zelfs

overzeese handel met Britannia.66

De Romeinse geschiedenis van Nederland is vooral gedomineerd door het leger.

Het hele gebied gold als grensgebied. Na de vondst van De Meern 1, een vrachtschip

gebruikt voor graantransport, in Leidsche Rijn is het idee ontstaan dat de limes in eerste

instantie geen verdedigingslijn was maar een aanvoerlijn naar Britannia. In 43 na Chr.

werd Brintannia veroverd en de gelegerde troepen werden bevoorraad vanaf het vaste

land. De vondst van De Meern 1 duidt er op dat deze bevoorrading via de Rijn gebeurde.

De limes werd noodgedwongen een verdedigingslijn in 47 na Chr. omdat het gebied tot

66‘Romeins Kampdorp’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=185567 geraadpleegd op: 17-08-09.
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aan de Elbe niet onder controle gebracht kon worden.67 Dit idee moet nog met nader

onderzoek geverifieerd of ontkracht worden. 

Romeinse burgers vestigden zich doorgaans niet in een grensgebied zoals het

limesgebied en de nederzettingen die zijn ontstaan, zijn vooral bevolkt door de inheemse

bevolking en soldaten.68 Nergens zijn deze vici uitgegroeid tot een grote stad van enige

betekenis voor Rome. De nederzettingen hadden vooral een lokale betekenis en

ontstonden alleen in de buurt van de castella. 

De resten die in de verschillende gebieden in Nederland zijn terug gevonden

hebben vaak een overeenstemmend patroon. De castella hadden allen een soortgelijke

inrichting en verschilden alleen soms in grootte. Op een steenworp afstand kan vaak een

vicus teruggevonden worden.69 De uitwerking van dit patroon heeft in de praktijk wel

verschillende uitkomsten opgeleverd, door verschillende functies en natuurlijke

omstandigheden. De resten die teruggevonden zijn in Utrecht, Nijmegen en Maastricht

zijn dan ook niet helemaal hetzelfde. De gebieden hebben namelijk alle drie een andere

functie gehad en daarmee ook een andere fysieke verschijning. De specifieke

geschiedenis van het gebied speelt een rol bij de vorming van het gebied en daarmee ook

bij de hedendaagse functie van het Romeinse verleden voor het gebied. Alvorens naar de

hedendaagse situatie te kijken is het noodzakelijk verder in te gaan op de specifieke

geschiedenis van de plaatsen. 

4.2 Utrecht

4.2.1 Romeinse geschiedenis Utrecht

De Romeinse geschiedenis van Utrecht ving aan door een besluit van keizer Claudius in

47 na Chr. Een nieuwe noordgrens van het Romeinse Rijk werd vastgesteld, die  moest

tegen invallen van de Germaanse volken beschermd worden. Langs de nieuwe grens

werd een weg aangelegd met daaraan op gezette afstanden castella. Tussen deze castella

67‘Romeins Utrecht’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=165180 geraadpleegd op: 03-09-09.
68 J. van Es, Limes en linie (Woerden 2004) 20.
69 J. van Es, Limes en linie, 11 en 21.
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werden ook nog wachttorens aangelegd, waarvan er drie restanten zijn gevonden in de

Vinexwijk Leidsche Rijn in Utrecht. Rond het begin van onze jaartelling was er al een

fort gebouwd bij Vechten. Door de vorming van de noordgrens kwamen daar de forten

bij De Meern en Utrecht bij. Het Utrechtse fort werd gebouwd op een hoger gelegen

stroomrug bij een doorwaadbare plaats aan de Rijn en kreeg daarom de naam Trajectum,

oversteekplaats. De naam had eerst de voorvoeging Rheno, het betekende ‘doorwaadbare

plaats (trajectum) in de Rijn (Rheno). Later werd de naam veranderd in Ultra Trajectum:

een doorwaadbare plaats, benedenstrooms (Ultra) gelegen.70 

Het Utrechtse fort werd gebouwd op de plaats van het huidige Domplein. Het

castellum bestond uit een vierhoekige omwalling, met in elke wal een poort. Deze

ommuring werd gemaakt van hout en aarde. De aanwezigheid van de soldaten trok

handelaren aan, deze handelaren en andere niet-militaire dienstverleners van het leger

vestigden zich in een vicus gelegen aan een van de uitvalswegen. Onder het huidige

Pietersplein, op een steenworp afstand van Trajectum, lag deze vicus. 71 Rond 200 na Chr.

werd het castellum opgetrokken uit tufsteen. Al eerder, in 69 na Chr. werd het castellum

verwoest tijdens een opstand van de Bataven. Nadat de opstand was neergeslagen werd

het fort weer opgebouwd met hout en aarde. In de 3e eeuw werd de druk vanuit het

noorden steeds groter. Germaanse stammen probeerden zich binnen de grenzen van het

Romeinse rijk te vestigen. Omstreeks 275 na Chr. moesten de Romeinen de noordgrens

opgeven en de castella werden verlaten. Dit betekende het einde van de Romeinse

geschiedenis van Utrecht.72 

4.2.2 Visualisering in openbare ruimte

Binnen de gemeentegrenzen van Utrecht zijn twee castella gevonden, namelijk De Hoge

Woerd De Meern in Vinexwijk Leidsche Rijn en onder het Domplein in het centrum van

70‘Het ontstaan van de stad Utrecht’ http://www.hetutrechtsarchief.nl/werkstukken/onderwerpen/ontstaan-
utrecht, 12-09-09.
71 R.E. de Bruin, T.J. Hoekstra, A. Pietersma, Twintig eeuwen Utrecht: korte geschiedenis van de stad (2e
editie: Utrecht 2008) 9.
72 R.E. de Bruin, Twintig eeuwen Utrecht: korte geschiedenis van de stad, 10.
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Utrecht. Op beide plaatsen is tegenwoordig het Romeinse verleden weer zichtbaar

gemaakt. 

In 1929 werd er door archeologen onder het Domplein een proefopgraving

gedaan. Allerlei Romeinse resten werden blootgelegd, op basis van deze proefopgraving

zijn er in 1933 en 1934 nog meer opgravingen gedaan.73 Vanaf 1972 is er systematisch

archeologisch onderzoek uitgevoerd in Utrecht. Er is sindsdien nog meer ontdekt van het

verleden onder het Domplein, maar ook van de burgernederzettingen rondom de forten.74

Onder het Domplein liggen de resten van het

castellum Trajectum. Sinds 2008 zijn de contouren

van de buitenmuren van het fort weergegeven door

stalen platen in het wegdek. Deze platen zijn net als

de Romeinse muren 80 centimeter breed en liggen

direct boven de resten van de oude castellummuren,

die zich vier meter dieper in de grond bevinden. 

Met tussenpozen komt er groen licht en nevel

uit de sleuven in de platen. De nevel zorgt er

voor dat het licht beter zichtbaar is en er een

muur van licht ontstaat. Het licht moet de

Romeinse muur visualiseren; de bezoeker

loopt als het ware door de castellummuur het

Romeinse gebied binnen.75 Aan de zijkant van

de ijzeren platen, aan de wand van de gebouwen, wordt er via een informatiebord

informatie gegeven over het Romeinse verleden. 

73 A.E. van Giffen, C.W. Vollgraff, G. van Hoorn, Archeologische opgravingen op het Domplein te Utrecht
(Haarlem 1938) 1 en 35.
74‘Archeologie en bouwhistorie’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=163777 geraadpleegd: 17-07-09.
75 ‘Markering castellummuur Utrecht’  http://www.architectenweb.nl/aweb/projects/project.asp?PID=9450
geraadpleegd op: 11-08-09.
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De stalen platen zijn niet de enige

verwijzingen naar het Romeinse verleden op

het Domplein. Aan de achterzijde van de

Domkerk hangt een bronzen plaquette met

daarop de verschillende lagen van bebouwing

op het domplein, de muren van het castellum

en de principia staan er op aangegeven. De

locatie van de oostelijke en zuidelijke poort

van het castellum zijn aangegeven met een gedenksteen in het plaveisel. 

Al sinds de 16e eeuw is bekent dat er in De Hoge Woerd Romeinse resten

gevonden kunnen worden. In 1940 werden er opgravingen gedaan op en rond het

castellum.76 Dicht bij het castellum werd een badhuis gevonden. Er werd toen een klein

deel van het badhuis al opgegraven. Door de Tweede Wereldoorlog moest de opgraving

stopgezet worden. De precieze locatie van het badhuis raakte verloren. In 2006 is de

plattegrond van het gebouw is in kader van het project ‘De Hoge Woerd Ontwaakt’

zichtbaar gemaakt. Met speciale apparatuur kon er onderzoek gedaan worden naar het

badhuis zonder opgravingen te moeten doen. Met behulp van een elektrische

weerstandmeting, groundtracer en

grondradar kwam een plattegrond

tevoorschijn met alle kenmerken van

een Romeins badhuis. Het badhuis is

gevisualiseerd met behulp van kleine

walletjes van grasplaggen. Bovenop de

graswallen zijn stroken met fijn grind

aangebracht om een indruk van

muurwerk te geven. Kinderen kunnen

in de huid van een archeoloog kruipen

en een gereconstrueerde muur opgraven. Mogelijk wordt het badhuis in de toekomst nog

76‘Utrecht, Leidsche Rijn’ http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000653.html
geraadpleegd op 19-08-09
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werkelijk opgegraven, maar tot die tijd kan de bezoeker al via de visualisatie kennis

maken met het verleden.77 

In De Hoge Woerd werd

begin jaren ’80 een weg tussen

het hoofdgebouw van het

legerkamp en de noordelijke

poort gevonden. Ook de

fundamenten van een

zuilengalerij werden ontdekt.

Vanaf de jaren ’90 is de globale

omvang van het castellum en van

het hoofdgebouw bekend.78 In

1997 werd er in Leidsche Rijn een belangrijke vondst gedaan, op één dag werden er een

Romeinse weg en een schip opgegraven. De weg is rond 80 na Chr. aangelegd en het

schip stamt ongeveer uit het jaar 200 na Chr.79 Tijdens de opgravingen van het schip in

juni 2003 werd een tweede schip gevonden. Besloten werd om dit tweede schip niet op te

graven, er was een groenvoorziening boven de vindplaats gepland en daarom was het

schip niet in direct gevaar. Momenteel is het opgegraven schip voor conservatie in

Lelystad, een replica is te bewonderen in Castellum Hoge Woerd. 

Van het fort Hoge Woerd is

momenteel nog maar weinig te zien.

Een onnatuurlijke verhoging van het

land markeert de locatie van het fort en

een moderne betonnen paal geeft het

grensgebied van het fort aan. De

Romeinse weg is gevisualiseerd in de

bebouwing. Op de plaats van de weg is

77 ‘Romeins badhuis’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=168418 geraadpleegd op 18-08-09
78‘Utrecht, Leidsche Rijn’ http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000653.html
geraadpleegd op 19-08-09
79 ‘Romeins Utrecht’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=165180 geraadpleegd op 02-09-09
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ruimte vrijgehouden tussen de bebouwing. De Romeinse weg bestond uit riviergrind dat

tussen palen werd gelegd. Nu is de weg weer zichtbaar gemaakt door een moderne weg

van riviergrind dat tussen asfalt ligt. Langs de asfaltranden ligt een groenrand waardoor

de weg nog beter zichtbaar is. Op het plein tegenover de gebouwen is de weg in een plein

verder gevisualiseerd, de weg wordt aangegeven met rode betegeling. De wachttorens die

in Leidsche Rijn gevonden zijn, zijn gevisualiseerd door stalen platen met daarin lampen,

die op de plaatsen liggen waar de wachttorens hebben gestaan. De lampen zijn

aangesloten op een barometer waardoor de lampen informatie geven over het weer.

In Utrecht is vooral veel gevisualiseerd in de nieuwe wijk Leidsche Rijn. Door de

grootschalige nieuwbouw zijn veel Romeinse resten aan het licht gekomen. Het feit dat

alles nog nieuw aangelegd moest

worden maakte het gemakkelijk om de

archeologische vondsten in de wijk te

visualiseren. Het verleden van de plek

maakt de wijk bijzonder.

Nieuwbouwwijken missen de historie

die oudere wijken zo aantrekkelijk

kunnen maken; het Romeinse verleden

geeft Leidsche Rijn deze historie. De

geschiedenis is tot onderdeel van de

identiteit van de plaats gemaakt. Het is

de vraag of het ook onderdeel kan worden tot de identiteit van de bewoners, het

Romeinse verleden staat ver van de mensen af. Wel kunnen bewoners zich door de

bijzondere identiteit van de plaats eerder verbonden voelen met de plaats. Ook de

interesse in het verleden van de plaats kan opgewekt worden door de visualisaties. Het

doel van de gemeente is om van Hoge Woerd een archeologische trekpleister te maken,

economisch gewin zal dus een belangrijke reden voor de visualisaties zijn geweest. Het is

echter niet te verwachten dat grote hordes toeristen zullen afkomen op de visualisaties,

daarvoor is het te afgelegen en is er nog te weinig te zien. Wel kunnen mensen uit de

nabij omgeving aangetrokken worden, bijvoorbeeld via activiteiten. 
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De visualisaties op het Domplein zijn onderdeel van een groter project om de

historie van het Domplein weer zichtbaar te maken. Net als in Leidsche Rijn geven de

visualisaties het Domplein een grootser verleden en een meer allure. In dit project zal

economisch gewin een belangrijke rol spelen. Utrecht kan zich gaan onderscheiden van

andere historische steden, zoals Amsterdam, door de Romeinse resten in het hart van het

centrum, om zo meer toeristen te trekken. Ook hier kunnen inwoners van de gehele stad

zich meer verbonden voelen met hun woonplaats vanwege het bijzondere verleden en

wellicht meer interesse krijgen in het lokale verleden. 

4.2.3 Website

De officiële website van de gemeente Utrecht is te vinden op www.utrecht.nl. Onder het

kopje ‘Toerisme en Vrijetijd’ kan de bezoeker verder klikken naar ‘Cultuurhistorie’. Het

onderdeel ‘Cultuurhistorie’ geeft de bezoeker een overzicht van de cultuurhistorie van de

stad en informatie over archeologisch onderzoek en monumentenzorg. De cultuurhistorie

is opgedeeld in verschillende tijdvakken. Bezoekers met interesse in de Romeinse

oudheid kunnen terecht bij de kopjes ‘Geschiedenis voor 1528’, ‘Romeins Utrecht’ en

‘Romeins badhuis’. Vooral onder de kopjes ‘Romeins Utrecht’ en ‘Romeins badhuis’

wordt veel informatie gegeven, over de geschiedenis maar ook over ouder en recent

archeologisch onderzoek. De tekst wordt ondersteund door een groot aantal foto’s. Er

bestaat ook een kopje ‘Romeins Kampdorp’, alleen in de overzichtsbalk staat er geen link

naar deze pagina. Alleen bij de overzichtspagina van ‘overzicht cultuurhistorie’ staat

onderaan de pagina wel een link naar de pagina over het kampdorp, net als links naar

Romeins Utrecht en Romeins badhuis. Van de fysieke visualisaties worden alleen de weg

en het badhuis in het hedendaagse Leidsche Rijn genoemd. De visualisatie van de

tijdlagen op het Domplein wordt uitgevoerd door ‘Initiatief Domplein’, dat via de

zoekfunctie kan de link naar de website van Initiatief Domplein gevonden worden. 

Op de website van de gemeente Utrecht is er geen ruimte voor reactie en debat

over de visualisaties van het Romeinse verleden. Ook op de rest van het internet is geen

forum of website te vinden waarop mensen hun mening geven over de visualisaties. Het

risico bestaat dat het belang en effect van erfgoed en visualisaties wordt overschat,
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waarvoor in ‘Public Spaces, Public Pasts’ al werd gewaarschuwd.80 De mogelijkheid

bestaat dat het merendeel van de mensen zich geen uitgesproken mening heeft gevormd

na het zien van de visualisaties.

In het geheel kan geconcludeerd worden dat de website van de gemeente Utrecht

een redelijke hoeveelheid basisinformatie over de Romeinse periode geeft. De

vormgeving van de website laat wat te wensen over, de bezoeker moet gericht op zoek

zijn  om de informatie te vinden en niet alle pagina’s zijn opgenomen in de

overzichtsbalk. Inhoudelijk is het wel redelijk, iemand die naar aanleiding van een

visualisatie op zoek gaat naar informatie over Romeinen in Utrecht kan op de website

goede basisinformatie vinden. 

4.2.4 VVV-folders

VVV staat voor Vereniging van Vreemdelingenverkeer. Het doel van de VVV is het

bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding. Deze bevordering wordt gedaan

door mensen bewust te maken van de mogelijkheden voor recreatie en vrijetijdsbesteding

en door diensten aan te bieden om recreatie makkelijker te maken, bijvoorbeeld door het

geven van stadswandelingen of de verkoop van toegangskaartjes. De VVV werkt vanuit

de ‘VVV gastheerformule’. De VVV vertegenwoordigt als gastheer de belangen van

overheid en het bedrijfsleven. De VVV werkt als tussenpersoon en heeft het directe

contact met de mensen. Daarnaast heeft de VVV ook een adviserende rol aan overheid en

het bedrijfsleven.81

De VVV in Utrecht bevindt zich aan het Domplein en zou daarmee het perfecte

startpunt zijn voor een informatieverstrekking over het Romeinse verleden. In de VVV

kan de folder ‘20 Eeuwen Utrechtse geschiedenis’, met daarin een historische wandeling,

gekocht worden. Afgezien dat Utrecht in 47 na Chr. gesticht werd door de Romeinen,

wordt er verder geen woord meer gerept over de Romeinse geschiedenis van de stad.

Naast de historische stadswandeling zijn er ook een folder en een boekje over de Limes te

koop. Deze folder en boekje gaan niet specifiek in op Utrecht, ook Nijmegen, Woerden,

80 P. Groote, G. Ashworth, en T. Haartsen, Public spaces, public pasts, 24-25.
81 ‘Over VVV Nederland’ http://www.vvv.nl/content/6374/over-vvv-nederland-2.aspx geraadpleegd op 03-
10-09.
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Alphen aan de Rijn en Leiden krijgen aandacht. De rest van het boekje gaat over de

Limes in z’n geheel. Het boekje over de Limes is uitgegeven door de stichting LIMES en

is een samenwerkingsverband van het Rijk (OC&W), de provincies Gelderland, Utrecht

en Zuid-Holland, de gemeenten Nijmegen, Utrecht, Woerden, Arnhem, Millingen aan de

Rijn, Wijk bij Duurstede, Katwijk, Leiden, Bodegraven, Houten en de Stadsregio

Arnhem-Nijmegen.82

De VVV van Utrecht besteedt weinig aandacht aan het Romeinse verleden van

Utrecht. In de standaard historische stadswandeling wordt zelfs niets verteld over de

archeologische vondsten die gedaan zijn onder het Domplein of de Romeinse muren die

bekeken kunnen worden in de kelder van Domplein 4. De enige folders over het

Romeinse verleden zijn niet door de VVV of gemeente Utrecht zelf gemaakt.

4.2.5 Beleid

De gemeente Utrecht heeft geen specifiek beleid voor de visualisatie van de Romeinse

geschiedenis. In Leidsche Rijn zijn door de grootschalige nieuwbouw veel Romeinse

resten opgegraven en een deel van deze opgravingen is zichtbaar gemaakt in de

nieuwbouwwijk. Het Romeinse verleden heeft veel aandacht gekregen, maar de projecten

zijn uitgevoerd zonder overkoepelend specifiek beleid. Romeinse visualisatie valt onder

het algemeen cultuurhistorisch ruimtelijk beleid. Belangrijke punten in dit beleid zijn:

ontwikkel met kennis; analyseer en waardeer de bestaande situatie en gebruik die kennis

bij (her)ontwikkeling; cultuurhistorische waarden zijn geen beperking maar een kans;

geef een plek betekenis met de eigen geschiedenis.83
 In Leidsche Rijn bestaat de wens om

Hoge Woerd uit te laten groeien tot een archeologische trekpleister. In Hoge Woerd

bestaat de volgende gemeente unieke combinatie van een grote hoeveelheid

archeologische materiaal en de afwezigheid van veel bebouwing boven de archeologische

resten. Het archeologisch park moet naast archeologische trekpleister ook een plaats van

samenkomst, ontspanning en cultuur voor de omgeving gaan worden.84 

82 ‘Organisatie’ http://www.limes.nl/organisatie.html geraadpleegd op 22-08-09.
83 Email van stadsarcheoloog Marin Zegers. 
84 ‘Castellum Hoge Woerd’ www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=164494 geraadpleegd op 26-08-09.
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In de nabije toekomst zal er nog een aantal ontwikkelingen plaatsvinden met

betrekking tot visualisatie van het Romeinse verleden. Op het Domplein zal de

visualisatie van de castellummuren worden voltooid. Er zal daarnaast aan het Domplein

een ondergronds bezoekerscentrum geopend worden. Tijdens de voorbereiding van dit

bezoekerscentrum is een bijzondere ontdekking gedaan. In juli 2009 hebben archeologen

een deel van een Romeinse muur blootgelegd in de kelder van het Utrechts Centrum van

de Kunsten. De muur is onderdeel geweest van de noord muur van het castellum. In de

jaren ‘80 van de vorige eeuw werd al een klein deel van de Romeinse muur ontdekt, maar

na recent onderzoek bleek de Romeinse muur veel groter dan gedacht. Het

bezoekerscentrum wordt gevestigd in de kelder van het Utrechts Centrum van de Kunsten

en zal eind 2009 geopend worden. Stichting Domplein 2013 is de initiatiefnemer van de

aanleg van het bezoekerscentrum. In het bezoekerscentrum zullen de verschillende

tijdlagen van het Domplein zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden.85 

In de wijken Kanaleneiland, Rivierenwijk en Hoograven zijn de resten van een

Romeinse weg ontdekt. Al 3,5 kilometer van de weg is in kaart gebracht. Een deel van de

weg was al aangetroffen in Leidsche Rijn en na gericht onderzoek is werd het stuk in

Kanaleneiland, Rivierenwijk en Hooggraven gedetecteerd. Verder onderzoek moet de

rest van de weg blootleggen. Over de visualisatiemogelijkheden van de weg wordt

momenteel nog nagedacht, mogelijke optie is het gebruik van een andere kleur steen in

de bestrating zoals ook in Leidsche Rijn is terug te vinden. Het doel is om de Romeinse

weg uit te laten groeien tot ‘een kralenketting van educatieve projecten en culturele

initiatieven’86.

Ook in Leidsche Rijn zal in de nabije toekomst nog het één en ander veranderen

met betrekking tot de visualisatie van het Romeinse verleden. Op veel verschillende

plaatsen in Leidsche Rijn is het Romeinse verleden zichtbaar, maar het cultuurhistorische

centrum, Castellumpark Hoge Woerd, is nog niet voltooid. Momenteel is gemeente

Utrecht al begonnen met de realisatie van Castellumpark Hoge Woerd in Leidsche Rijn.

85 ‘Domplein 2013’ http://www.provincie-
utrecht.nl/prvutr/internet/Nieuwsberichten.nsf/vwE5_1/33F370D3DBE25891C12575F2002E4338?
opendocument geraadpleegd op 18-08-09.
86 ‘Romeinse Weg Kanaleneiland’ GMkwadraat (winter 2008) 20. te vinden op: http://www.erfgoed-
utrecht.nl/publicaties/GMkwadraat%20winter%202008%20def.pdf geraadpleegd op 01-09-08.
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De eerste bomen

zijn afgelopen

voorjaar de grond in

gegaan en komende

winter zal er nog

meer aangeplant

worden. In 2012

zal, als de fondsen

het toelaten, het

Romeinse castellum

worden herbouwd.

In het castellum zal

een museum, stadsboerderij en cultuurhuis gehuisvest worden.87 Het Castellum zal naast

toeristisch trekpleister, een lokale functie vervullen.

 

De stad Utrecht heeft een rijke geschiedenis gehad en de sporen van dit verleden zijn nog

in de hele binnenstad zichtbaar. De vele kerken zijn het gevolg van de geschiedenis van

Utrecht als bisdom. Zeer tekenend voor de Utrechtse binnenstad zijn de grachten en het

stratenpatroon, die zijn ontstaan in de middeleeuwen. De meeste gebouwen aan de

grachten zijn zeer oud en geven de stad een historisch uiterlijk.88 Alleen al aan de

Oudegracht staan ongeveer 250 panden op de beschermde monumentenlijst, die nationale

en gemeentelijke monumenten bevat.89 Met het rijkelijk gevulde historische centrum is er

voor de gemeente weinig noodzaak om het Romeinse verleden uitgebreid zichtbaar te

maken. De visualisatie van het Romeinse verleden kan voor de gemeente weinig functies

vervullen. Alleen de ‘geboorte’ van de stad kan zichtbaar worden gemaakt en de

visualisatie van de castellummuren zorgen daar al voor. Er is verder dus geen noodzaak

om op andere plaatsen in de binnenstad visualisaties te plaatsen. Dit geldt uiteraard niet

87 Persbericht 17 februari Start aanleg castellumpark Hoge Woerd. Te vinden op:
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=283345 geraadpleegd op 25-08-09.
88 ‘De Utrechtse werven’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=168424 geraadpleegd op 03-10-09.
89 ‘Monumentenlijst’ http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=114532#directlijsten geraadpleegd op 03-10-
09.
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voor Leidsche Rijn, deze locatie mist, als nieuwbouwwijk, juist alle historie. Het

Romeinse verleden is daardoor wel heel belangrijk in Leidsche Rijn. 

Met betrekking tot het Romeinse verleden zullen in de gemeente Utrecht geen

ingrijpende nieuwe projecten worden gestart. De huidige visualisaties zullen worden

uitgebreid, op de tot nu toe gebruikelijke manieren. Het archeologische park moet als

trekpleister waarschijnlijk een economische functie gaan vervullen voor Leidsche Rijn.

Door de visualisaties op het Domplein is het Romeinse verleden geïntegreerd in het

centrum. De enige denkbare verandering in het centrum zou de visualisatie van het vicus

onder het Pietersplein zijn. Ingrepen in de binnenstad zijn erg prijzig en lastig door de

hoge bebouwingsdichtheid; bovendien is het Romeinse verleden voor de gemeente niet

erg belangrijk, waardoor het niet waarschijnlijk is dat er binnenkort ingrijpend veel zal

veranderen.

 

4.2.6 Conclusie Utrecht

De gemeente Utrecht heeft momenteel veel aandacht voor het Romeinse verleden. Dit

heeft voornamelijk te maken met de vondsten die zijn gedaan bij de aanleg van de wijk

Leidsche Rijn en de visualisatie van de tijdlagen van het Domplein. Er zijn daar vooral

Romeinse vondsten gedaan en dit is in de wijk ook gevisualiseerd in de bebouwing en zal

ook in het park Hoge Woerd naar voren worden gebracht. Dit park moet naast

toeristische trekpleister, ook de functie van plaats van samenkomst, ontspanning en

cultuur voor de directe omgeving gaan vervullen. De redenen voor visualisatie zijn

sociaal en economisch en hebben waarschijnlijk als doel om de nieuwe wijk een

historisch tintje te geven. 

Op het Domplein is er aandacht voor alle tijdlagen van het Domplein, de

Romeinse tijdlaag is er slechts één van. Er is niet specifiek veel aandacht voor het

Romeinse verleden in het centrum. De gemeente Utrecht heeft ook geen specifiek beleid

ten opzichte van het Romeinse verleden. Vanwege de historische rijkdom heeft de

gemeente het Romeinse verleden niet nodig om zich te profileren. In de nabije toekomst

is het daarom niet waarschijnlijk dat er grootste veranderingen zullen plaatsvinden in het

centrum in de hoeveelheid en manier van visualiseren van de Romeinse geschiedenis.
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4.3 Maastricht

4.3.1 Geschiedenis

In de eerste eeuw na Christus is het Romeinse Maastricht ontstaan. De kruising van de

Maas en de weg vanuit Boulogne naar Keulen was een goede plaats voor een

nederzetting, gericht op reizigers en handelaars. Van de voorziening voor reizigers zijn

een badhuis en een heiligdom gewijd aan Jupiter teruggevonden. Daarnaast zullen er zeer

waarschijnlijk herbergen zijn geweest. Maastricht lag namelijk op één dag loopafstand

vanaf Tongeren en Heerlen. De reizigers zullen vooral militairen op doortocht zijn

geweest. De weg was namelijk een snelle verbinding tussen de rijksgrens bij Keulen en

het Gallische kustgebied.90 Nadat de limes als noordgrens werd opgegeven drongen in

270 na Chr. Germanen door tot Maastricht door en de nederzetting werd verwoest.

Gedurende de 3e en 4e eeuw hebben Romeinse keizers geprobeerd om de noordgrens van

het rijk terug te veroveren en te versterken. Dit mede omdat het gebied van hedendaags

Zuid-Nederland de beste verbinding met Romeins Engeland gaf. In 333 na Chr. werd

daarom in Maastricht aan beide kanten van de Maas in een castellum gebouwd.

Maastricht werd daarmee militair belangrijk voor de bewaking van de rivierovergang van

de Maas. Daarnaast werd er ook een grote graanopslag gebouwd. Deze opslag was nodig

omdat vanuit Britannië er graan werd verscheept via de weg Boulogne-Maastricht-

Keulen naar de zuidelijke Rijnforten.91 Germaanse stammen bleven in de 4e en 5e eeuw

druk uitoefenen op de grenzen. Omstreeks 450 na Chr. kregen de Franken de overhand in

het gebied rondom de Maas. In deze periode is Maastricht door de Romeinen verlaten en

overgenomen door de Franken, waarbij de nederzetting niet werd verwoest.92 Het stenen

fort is tot lang na de Romeinse aanwezigheid blijven staan. Pas rond 1000 werden de

muren afgebroken om plaats te maken voor woningen. Bij de bouw van de Onze Lieve

90‘Geschiedenis’ www.romeinsmaastricht.nl geraadpleegd op 20-08-09.
91 S.G. van Dockum, E.J van Ginkel, Romeins Nederland 150-151.
92 ‘Romeins Maastricht’
http://www.zichtopmaastricht.nl/tekst/onderwerpen/romeins_maastricht/dossier/uitgebreide_tekst
geraadpleegd op 20-08-09.
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Vrouwekerk is een aantal grote stenen van de muur hergebruikt.93 Door de continuïteit in

de bewoning, eerst door de Romeinen en later door de Franken, heeft Maastricht zichzelf

benoemd tot de oudste stad van Nederland.94 

4.3.2 Visualisatie

In 1960 werden er tijdens baggerwerkzaamheden tussen het slib grote bewerkte

Romeinse stenen ontdekt. Het bleek dat het om hergebruikte stenen van Romeinse

grafmonumenten uit de 1e en 2e eeuw ging. In 1964 en ‘65 werd er door duikers een

houten balkenrooster opgetekend. Bij de bouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau in

1969 werden er resten gevonden van een mogelijk bruggenhoofd. door middel van

jaarringenonderzoek werd vastgesteld dat de oudste delen gemaakt waren van bomen die

rond 38 na Chr. gekapt zijn. De restanten die door de duikers werden aangetroffen

dienden als de basis voor stenen pijlers; van deze

stenen pijlers is niets terug gevonden. Het

stenenmateriaal dat werd aangetroffen in de Maas

zijn resten van grafmonumenten die langs de

uitvalsweg hadden gestaan en tijdens de inval van

de Germanen in 270 na Chr. werden vernield. De

stenen werden later in de Maas gegooid om de

brug te beschermen tegen het snelstromende

water.95 Sinds maart 2005 is de Romeinse brug

gemarkeerd door een moderne obelisk. Deze

obelisk staat, samen met een digitale

informatiezuil, op een rondeel aan de oever van de

Maas op de plek waar de Romeinse brug zich ooit

heeft bevonden. Bovenop de obelisk staat een replica van een Romeins beeld dat in 1963

93 ‘Romeins Maastricht’http://www.zichtopmaastricht.nl/tekst/onderwerpen/romeins_maastricht
geraadpleegd op 20-08-09.
94 ‘Romeins Maastricht’
http://www.zichtopmaastricht.nl/tekst/onderwerpen/romeins_maastricht/dossier/uitgebreide_tekst
geraadpleegd op 20-08-09.
95 Geschiedenis’ www.romeinsmaastricht.nl geraadpleegd op 21-08-09.
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bij de baggerwerkzaamheden uit de Maas is gevist. De informatiezuil geeft informatie

over de gevonden resten van de brug en Romeins Maastricht. De visualisatie van de

Romeinse brug is geplaatst onder het initiatief van ‘Stichting Romeinse Brug

Maastricht’.96 Voor geïnteresseerden is de visualisatie echter door een drukke weg vanuit

het centrum moeilijk bereikbaar. 

De tweede visualisatie van het Romeinse verleden betreft een badhuis. In 1840

werd het badhuis al voor het eerst gedeeltelijk opgegraven, er is echter toen geen

uitgebreid onderzoek gedaan naar de vondst. Tijdens de renovatie van het

Stokstaartkwartier zijn er opnieuw opgravingen gedaan. Ook toen werd het gebouw niet

volledig opgegraven. Wel werd er meer onderzoek gedaan en zo is er meer informatie

verzameld over de functies van het gebouw. De resten van het badhuis verkeerden in een

zeer goede staat en daarom is er besloten niet dieper gegraven om andere bouwfases te

onderzoeken, hiervoor zou immers

het bovenliggende badhuis moeten

worden afgebroken. Het badhuis

werd vervolgens weer ingegraven.97

Op het bovenliggende pleintje ‘op

de thermen’ zijn de contouren van

het gebouw weergegeven met

donkere steen. Daarnaast is er een

informatiebord aanwezig waarop

de geschiedenis van Romeins

Maastricht en het badhuis te lezen

is. 

Er schijnen nog twee andere visualisaties van het Romeinse verleden in

Maastricht te zijn. Dit heb ik vernomen van een van de gemeentemedewerksters van

Maastricht. Waar deze visualisaties zijn heb ik echter niet kunnen achterhalen. Één van

96 ‘D’n Obelisk’ http://www.romeinsmaastricht.nl/ geraadpleegd op 21-08-09.
97 ‘Romeins Maastricht’
http://www.zichtopmaastricht.nl/tekst/onderwerpen/romeins_maastricht/dossier/uitgebreide_tekst
geraadpleegd op 20-08-009
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de torens van het castellum is door middel van stalen noppen gevisualiseerd en de Via

Belgica is met een beeldengroep aan weerszijden van een weg zichtbaar gemaakt. Tijdens

mijn bezoek en mijn onderzoek naar omgang met het Romeinse verleden in Maastricht,

ben ik nooit wat tegen gekomen over deze visualisaties. Na een uitgebreide zoektocht via

het internet ben ik er nog steeds niet achtergekomen waar deze visualisaties te vinden

zijn. De visualisatie van de Via Belgica kan mogelijkerwijs buiten de stad staan, het

project Via Belgica is namelijk een internationaal project, waarbij het traject aantrekkelijk

gemaakt moet worden voor toeristen. De visualisaties van het badhuis en de brug zijn de

enige visualisaties van het Romeinse verleden in Maastricht in de openbare ruimte, die

goed ontsloten zijn. 

Er zijn in Maastricht nog meer Romeinse resten gevonden. In de kelder van hotel

Derlon zijn de Romeinse fundamenten van een tempel van Jupiter, een waterput en een

grindweg te zien. Elke zondag is de kelder geopend voor bezoekers. Rondom het hotel

zijn ook opgravingen gedaan en de muren van ten minste drie gebouwen zijn

aangetroffen in de bebouwing. Ook is een complete, goed afgewerkte, gewelfde kelder

opgegraven. Aan de noordkant van het Vrijthof is lintbebouwing langs de Romeinse weg

naar Tongeren gevonden. Ook muren van het castellum zijn opgegraven.98 De gemeente

Maastricht heeft er echter nog niet voor gekozen om deze vondsten zichtbaar te maken.

Het Romeinse verleden van de stad heeft kennelijk nog geen prioriteit, het verleden is er

wel, maar is nog verstopt diep onder de grond. 

De twee besproken visualisaties zijn terug te vinden in het centrum van

Maastricht. De wijk waarin de Romeinse resten gevonden en gevisualiseerd zijn heeft een

bijzonder karakter door haar lange historie. Het bijzondere karakter, versterkt door de

Romeinse wortels, kan voor een grotere verbondenheid met de wijk en de stad zorgen. De

continue bewoning van het Stokstaartkwartier is de reden dat Maastricht zichzelf tot

oudste stad van Nederland heeft benoemd. Het Romeinse verleden van de plek is

belangrijk voor de identiteit van de wijk en in dit geval misschien zelfs van de bewoners,

het wonen in de langst bewoonde wijk en stad van Nederland kan onderdeel worden van

de identiteit van de inwoners. De wijk is een trekpleister voor toeristen en zit vol met

98 T.A.S.M. Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden (Maastricht 1996) 43-53.

52



dure winkels. Het Romeinse verleden kan de wijk, als oudste wijk van Nederland, nog

aantrekkelijker maken voor toeristen en winkelaars. Wie wil er immers niet winkelen in

de oudste wijk van Nederland? Het economische motief voor de visualisaties zal zeker in

dit deel van de stad een belangrijke rol gespeeld hebben. 

 

4.3.3 Website

De gemeente Maastricht heeft zelf geen geschiedenis van de stad op haar eigen website

staan. Onder de kop ‘geschiedenis’ staat een link naar de website:

www.zichtopmaastricht.nl. Deze website is een project waarop op een moderne manier

de geschiedenis getoond word. Onder de pagina ‘Doe Mee’ kunnen de Maastrichtenaren

zelf kunnen hun verhaal plaatsen, zo is de site een bijzondere verzamelplaats van

verhalen en informatie. De website is verder onderverdeeld in een tijdlijn, plattegrond en

in thema’s. Op de website kunnen ook wandelingen gedownload worden voor gps, mp3

of ‘gewoon’ geprint op papier. Binnen de thema’s is ‘Romeinse vesting’ één van de vier

thema’s. Via een informatiefilm of een basistekst kan de bezoeker meer te weten komen

over Romeins Maastricht. Er kan ook gekozen worden voor een uitgebreide tekst. Na het

lezen van deze tekst is de bezoeker goed op de hoogte van het Romeinse verleden van

Maastricht, wat er teruggevonden is en hoe dit is gevisualiseerd. Ook over de Maasbrug

bestaat een dossier, met informatiefilm en tekst. De gehele geschiedenis van de Maasbrug

wordt gegeven. Ook de Romeinse voorganger van de Maasbrug wordt behandeld. De

dossiers over begrafenisriten en eetgewoonten van de Romeinen bevatten alleen tekst.

Alle teksten op de website worden ondersteund door een behoorlijke hoeveelheid

illustraties. 

Via de plattegrond op de website kan gemakkelijk achterhaald worden waar

Romeinse vindplaatsen in Maastricht zijn. Op de kaart zijn drie verschillende plaatsen

aangegeven; ‘Derlon museumkelder’, ‘Maasbrug’ en ‘aanlandingspunt brug’. In de

kelder van hotel Derlon is een tempelcomplex aangetroffen, daarop zijn de bouwplannen

aangepast en in de kelder zijn nu de archeologische vondsten te bezichtigen. ‘Maasbrug’

gaat over de hele geschiedenis van de Maasbrug, ook de Romeinse voorloper komt aan

bod. ‘Aanlandingspunt brug’ en ‘Derlon Museumkelder’ geven een link naar het thema 
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‘Romeins Maastricht’.

Het Romeinse badhuis

staat niet aangegeven op

de plattegrond, net als de

eerder besproken

vondsten die niet

gevisualiseerd zijn. 

Op de tijdlijn staat

bij de Romeinse periode

een irrelevante link

gemaakt naar het

stadswapen. Het stadswapen heeft namelijk haar wortels in de middeleeuwen liggen. Ook

het woord ‘vestingstad’ staat op de tijdlijn bij de Romeinse periode. In het dossier

‘vestingstad’ is echter geen woord terug te vinden over de Romeinse vesting. Wellicht

proberen de makers van de website een link te leggen met de Romeinse stad en de latere

stad. Maastricht claimt net als Nijmegen de oudste stad van Nederland te zijn. Hoewel

Nijmegen eerder gesticht is, is Maastricht volgens de gemeente door de continue

bewoning de rechtmatige drager van de naam oudste stad.

Op de website ‘zicht op Maastricht’ kan er op vier verschillende manieren naar

informatie worden gezocht. De mogelijkheid om zelf verhalen achter te laten maakt de

website interactief. De filmpjes zorgen voor een snelle en aantrekkelijke

informatieoverdracht. De mooie vormgeving zal er voor zorgen dat mensen de website

beter bekijken en de wellicht informatie meer vertrouwen, immers de website is de

moeite waard om goed te vormgeven. 

Op de website staat een forum. Er gebeurt überhaupt weinig op het forum en met

betrekking tot discussie over de visualisatie van het Romeinse verleden helemaal niets.

Ook op de rest van het internet is geen forum met een levendige discussie te vinden met

betrekking tot de visualisaties. De publieke opinie over het zichtbaar maken van het

Romeinse verleden blijft ook hier onbekend, en de mogelijkheid bestaat dat er binnen de

publieke opinie geen mening is gevormd over de visualisaties. 
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4.3.4 VVV-folders

De VVV van Maastricht verstrekt verschillende folders met een historische

stadswandeling. De stadswandeling door de oude binnenstad komt als enige voorbij

verschillende Romeinse vindplaatsen. In de stadswandeling wordt de stichting van

Maastricht door de Romeinen genoemd. Daarnaast wordt gezegd dat Maastricht, door de

permanente bewoning sinds de Romeinse tijd, zich met recht de oudste stad van

Nederland mag noemen. De wandeling voert langs het pleintje ‘Op de Thermen’, waar

een visualisatie van een badhuis te zien is. De Romeinse brug en de visualisatie van het

bruggenhoofd worden buiten beschouwing gelaten, terwijl de wandeling er wel rakelings

langs komt.

Er zijn er geen folders te koop die specifiek over de Romeinse geschiedenis van

Maastricht gaan. Hoewel de VVV niet veel aandacht besteedt aan Romeins Maastricht

wordt het Romeinse verleden wel betrokken bij de algemene geschiedenis van de stad.

Vanwege de stelling dat Maastricht de oudste stad van Nederland is, is de Romeinse

geschiedenis zeer belangrijk voor de profilering van de stad.

4.3.5 Beleid

De gemeente Maastricht heeft de stad in drie verschillende zone’s opgedeeld met

betrekking tot de bescherming van en onderzoek naar mogelijke archeologische resten bij

bouwactiviteiten. Binnen de eerste stadsmuur ligt de eerste zone, een ‘ zero tolerance’

zone, waar toestemming nodig is voor bouwactiviteit en altijd eerst archeologisch

onderzoek moet worden gedaan. De tweede zone ligt tussen de 1e en de 2e stadsmuur. Bij

bouwactiviteit groter dan 250 m2 is toestemming en archeologisch onderzoek vereist. De

derde zone ligt buiten de 2e stadsmuur en hier is alleen toestemming en archeologisch

onderzoek nodig bij bouwactiviteit groter dan 2500m2. Daarnaast geldt bij alle

archeologische vindplaatsen en monumenten een bufferzone van 50 meter ‘zero

tolerance’ zone. 99 Het cultureel erfgoed is volgens de gemeente belangrijk voor de

sociale identiteit, economische vitaliteit, culturele rijkdom en fysieke leefbaarheid.100 Met

99 Gesprek met Cultuurhistorie Maastricht 17-07-09.
100‘Springlevend Verleden’ http://www.maastricht.nl/maastricht/servlet/nl.gx.maastricht.client.http.GetFile?
id=280318&file=BELEIDSKADER_CULTUREEL_ERFGOED_MAASTRICHT_290107.pdf.
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betrekking tot het Romeinse verleden en de Romeinse resten heeft de gemeente geen

specifiek beleid opgesteld. 

Gedurende 2009 zal er door de gemeente een nieuw beleidsstuk opgesteld

worden. Dit beleidsstuk, Vestingvisie, gaat over de omgang met resten van vestingwerken

uit de gehele geschiedenis. De Romeinse castellummuren en de Romeinse brug zullen

ook in het plan worden opgenomen.101 De ontwikkelingsplannen van de vestingwerken

zullen naast de andere stedelijke ontwikkelingsprogramma’s worden gelegd om zo de

verschillende programma’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarbij worden de

kansen en bedreigingen van de afzonderlijke gebieden in kaart gebracht. Onderdeel van

het plan zal de visualisatie in de openbare ruimte van verdwenen vestingwerken zijn.102

Deze Vestingvisie is echter nu nog in ontwikkeling en de inhoud en daarmee de

specifieke plannen ten opzichte van visualisatie van de Romeinse vesting zijn nu nog

onbekend. Het Romeinse verleden van de stad is voor de gemeente niet erg

belangrijk. Er is in de stad wel het één en ander gevisualiseerd. Deze visualisaties krijgen

echter maar weinig aandacht, zo zijn er twee visualisaties die zelfs met gericht zoekwerk

niet gevonden kunnen worden. Maastricht is een historische stad, ook zonder de

zichtbaarheid van het Romeinse verleden. In Maastricht zijn er nog veel getuigenissen te

vinden van haar lange verleden. Het verleden van Maastricht als vestingstad is nog goed

zichtbaar. Er zijn meerdere stadsmuren en verdedigingswerken in Maastricht, waarvan

sommige delen nog stammen uit de middeleeuwen. De Onze Lieve Vrouwe Basiliek

stamt ongeveer uit het jaar 1000, bij de bouw zijn een aantal stenen van de Romeinse

ommuring gebruikt. Ook de pleinen zoals het Marktplein en het Vrijthof zijn al eeuwen

oud. De hele binnenstad heeft een historische basis. Het Romeinse verleden op zich zelf,

is voor de gemeente niet erg belangrijk. De Romeinse geschiedenis wordt wel betrokken

bij de gehele geschiedenis, waarbij het Romeinse verleden het beginpunt is en daarom

belangrijk voor de gemeente. Het castellum wordt onderdeel van de hele geschiedenis

van Maastricht als vestingstad, in het beleidsplan Vestingvisie. Het is niet waarschijnlijk

geraadpleegd op 22-08-09.
101 Gesprek met Cultuurhistorie Maastricht 17-07-09.
102‘Springlevend Verleden’ http://www.maastricht.nl/maastricht/servlet/nl.gx.maastricht.client.http.GetFile?
id=280318&file=BELEIDSKADER_CULTUREEL_ERFGOED_MAASTRICHT_290107.pdf
geraadpleegd op 22-08-09.
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dat binnenkort, naast het castellum, het Romeinse verleden beter zichtbaar wordt

gemaakt. Door de rijke geschiedenis heeft de gemeente Maastricht het Romeinse

verleden alleen als startpunt nodig. De bestaande visualisaties en de restanten in de kelder

van hotel Derlon zijn daarvoor afdoende.

4.3.6 Analyse Maastricht

De gemeente Maastricht heeft twee Romeinse visualisaties. De meeste Romeinse resten

zijn gevonden in het druk bebouwde centrum van Maastricht, waardoor de mogelijkheden

beperkt zijn. Maar ook de resten die al gevisualiseerd zijn krijgen niet erg veel aandacht.

Er zijn slechts 2 visualisaties en in de VVV stadswandeling worden ze niet eens beide

bezocht en het bruggenhoofd is überhaupt slecht bereikbaar. 

De website ‘zicht op Maastricht’ is professioneel vorm gegeven en geeft de

bezoeker op een speelse manier veel informatie. Het Romeinse verleden krijgt op de

website wel veel aandacht. De stad claimt de oudste stad van Nederland te zijn, maar

vestigt hier weinig aandacht op. Wellicht omdat de gemeente deze claim niet goed kan

onderbouwen en geen conflict wil met Nijmegen.103 De stad heeft geen specifiek beleid

ten opzichte van het Romeinse verleden en grootschalige aandacht voor het Romeinse

verleden is in de nabije toekomst niet waarschijnlijk. De gemeente doet daarom geen

moeite de Romeinse vondsten te visualiseren. Waarschijnlijk zijn de bestaande

visualisaties alleen ontstaan omdat de mogelijkheid zich voor deed om dit zonder al te

veel moeite te realiseren, zoals het badhuis tijdens de grootschalige sanering van het

Stokstraatgebied in de jaren ’60-’70.  De bestaande visualisaties zijn afdoende om de

geboorte van de stad Maastricht te markeren. Maastricht heeft een rijke historische

bebouwing en heeft daarom het Romeinse verleden niet nodig in de profilering van

historische stad.

103 Maastricht zegt tussen neus en lippen door de oudste stad van Nederland te zijn omdat ze als enige
continu is bewoond sinds de Romeinse tijd. Nijmegen zegt echter ook bewijzen te hebben dat de stad na de
Romeinse tijd bewoond is gebleven en daarom de oudste stad van Nederland is. Het Romeinse Nijmegen
werd namelijk eerder gesticht dan het Romeinse Maastricht. Voor de discussie tussen Nijmegen en
Maastricht zie: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/4525502/De-Graaf-Maastricht-moet-
stoppen-met-wij-zijn-de-oudste.ece geraadpleegd op 22-08-09.
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4.4 Nijmegen

4.4.1 Geschiedenis

Onder leiding van Drusus, de stiefzoon van Augustus, voerden de Romeinen in het

rivierengebied in Midden-Nederland militaire expedities uit. De Bataven, die in het

gebied rond het huidige Nijmegen woonden, werden bondgenoten van de Romeinen.

Drusus liet forten bouwen op strategische punten langs de Rijn, aan zijrivieren en in het

achterland. Aan de zuidoever van de Waal liet hij op het hoogste punt van de stuwwal, de

huidige Hunnerberg bij Nijmegen, een castellum bouwen. De hoge ligging van het fort

zorgde voor een goed uitzicht over het rivierengebied en de verhoging langs de rivier

bood een natuurlijke bescherming tegen mogelijke aanvallen. Het fort diende als

uitvalbasis voor de militaire missies in noordelijke richting. Het gebied was van groot

strategisch belang en hoewel het fort maar enkele jaren in gebruik is geweest, is het

gebied daarna wel in militaire handen gebleven. Na de Bataafse opstand werd dit gebied

opnieuw gebruikt, voor de bouw van het castrum voor het Tiende Legioen. Dit was het

enige fort in het huidige Nederland waar een heel legioen was gestationeerd. Op korte

afstand van het castellum werd een tweede versterking aangelegd. Op de huidige Kopse

Hof werd een kleine fortificatie gebouwd, waarschijnlijk een commandopost.

Germanicus, de adoptiezoon van keizer Tiberus, richtte op het huidige Trajanusplein in

Nijmegen een fortificatie in.104 Deze fortificatie was een tijdelijk klein kamp voor

speciale eenheden.105 Claudius maakte in 46 na Chr. een einde aan de veroveringen

noordwaarts en stelde de Rijn als de noordgrens van het rijk in. Nijmegen verloor de

functie van uitvalsbasis, maar als legioenvesting bleef Nijmegen een belangrijk punt in

het achterland. 

Op en rond het huidige Valkhof stond de nederzetting Oppidum Batavorum, stad

van de Bataven. In deze nederzetting woonden naast een klein aantal Bataven ook

Romeinse ambtenaren en handelaren.106 Deze nederzetting bestond al voor de Romeinse

104 S.G. van Dockum, E.J van Ginkel, Romeins Nederland, 40-49.
105 ‘Nijmegen (Kops Plateau) http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000678.html
geraadpleegd 04-10-09.
106‘Romeinse stad’ http://www2.nijmegen.nl/content/162818/romeinse_stad_0-500 geraadpleegd 23-08-09.
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aanwezigheid in het gebied en werd door de Romeinen uitgebreid tot bestuurscentrum

van het Bataafse gebied. Tijdens de Bataafse opstand in 69 na Chr. werd de nederzetting

volledig in de as gelegd. 

Na de Bataafse opstand werd in 71 na Chr. het castrum voor het Tiende Legioen

aangelegd op de Hunnerberg. Rondom het fort ontstond een kampdorp waar

ambachtslieden, handelaren en de vrouwen van soldaten woonden. Ter vervanging van

Oppidum Batavorum lieten de Romeinen een nieuw economisch en administratief

centrum inrichten met een omvang van ongeveer 40 hectare, Ulpia Noviomagus

Batavorum. De nieuwe stad verrees ter hoogste van het huidige Waterkwartier. De stad

werd vernoemd naar keizer Marcus Ulpius Trajanus die de stad rond het jaar 100 het

stadsrecht en marktrecht gaf. De huidige naam Nijmegen is afgeleid van Noviomagus,

wat ‘nieuwe markt’ betekende.107 Bij de status van stadsrechten hoorde ook de aanleg van

stadsmuren omringd door een gracht. Behalve een statussymbool waren de stadsmuren

ook nodig ter bescherming tegen binnenvallende Germanen, die vanaf de eerste inval in

174 na Chr. voor onrust bleven zorgen.108  

Net als in Utrecht en Maastricht werd het huidige Nijmegen rond 270 na Chr.

steeds meer geplaagd door invallende Germaanse stammen. De Romeinen moesten Ulpia

Noviomagus Batavorum dan ook verlaten. Alleen aan de huidige Waalkade bleef een

kleine handelsnederzetting bestaan. Onder het bewind van keizer Constantijn de Grote

werd in de vierde eeuw een einde gemaakt aan de onrust in het grensgebied van het

Romeinse Rijk. Op het gebied rond het huidige Valkhof werd een castellum gebouwd,

omringd door brede grachten. In dit fort waren oorspronkelijk vooral Romeinse troepen

gehuisvest, in de loop van de tijd kwamen er steeds meer Frankische manschappen bij.

Ter verdediging werd er een dikke muur rondom de handelsnederzetting op de Waalkade

gebouwd. Aan het begin van de 5e eeuw konden de Romeinen de Germaanse invallen niet

langer tegenhouden en kwam er een einde aan de Romeinse geschiedenis van

Nijmegen.109

107‘Romeinse stad’ http://www2.nijmegen.nl/content/162818/romeinse_stad_0-500 geraadpleegd 23-08-09.
108 S.G. van Dockum, E.J van Ginkel, Romeins Nederland, 62. 
109 ‘Romeinse stad’ http://www2.nijmegen.nl/content/162818/romeinse_stad_0-500 geraadpleegd 23-08-
09.
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4.4.2 Visualisaties

Op het Valkhof staat sinds 2005 een moderne

godenpijler. Deze godenpijler werd onthuld

tijdens het feest voor het 2000 jarige bestaan van

de stad. Oppidum Batavorum was de eerste

nederzetting in het huidige Nijmegen waar

Romeinse burgers zich vestigden. In 1980 werden

er op het Kelfkensbos, nabij het Valkhof, twee

delen van een Romeinse godenpijler gevonden in

de vulling van een laat-Romeinse gracht. De

aanwezigheid van een godenpijler betekent dat

Oppidum Batavorum het stedelijke en

administratieve centrum van de streek was. De

fragmenten zijn gedateerd op het jaar 17 na Chr. Nijmegen voert de twee fragmenten van

de godenpijler aan als hét bewijs dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is.110 De

moderne godenpijler bestaat uit bronzen replica’s van de gevonden fragmenten van de

pijler en de missende delen van de pijler zijn uitgebeeld in donker graniet. Het onderste

deel van de pijler bevindt zich onder de grond en verwijst

daarmee naar de archeologische vindplaats van de

fragmenten van de Romeinse pijler. De godenpijler staat

schuin en trekt daarmee niet alleen extra de aandacht maar

functioneert ook als zonnewijzer.111 Naast de zonnewijzer is

met reliëfsteentjes twee laat-Romeinse grachten en een muur

weergegeven op het plein. De grachten en muur waren

onderdeel van de vesting uit de 4e eeuw.112

110‘Romeins verleden verbeeld’
http://www2.nijmegen.nl/wonen/projecten/visies_op_stadsontwikkeling/geheugen/visualisatie_romeins_ve
rleden geraadpleegd op 24-08-09.
111‘Noviomagnus’ http://www2.nijmegen.nl/content/19817/noviomagus geraadpleegd op 24-08-09. 
112 ‘Valkhof en kelfkensbos’
http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Verleden_verbeeld/romeinen_in_nijmegen/romeinen_in_nij
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In Nijmegen centrum is in 2006 begonnen met de bouw van een nieuw

woningencomplex, de St. Josephhof. Dit nieuwe complex wordt bovenop het oude

Oppidum Batavorum gebouwd en daarom is voor de bouw uitgebreid archeologisch

onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is een stenen huis uit het jaar 40 na Chr. ontdekt; het

oudste huis dat in Nederland bekend is. Het huis ligt onder de inrit van de parkeergarage

en de plattegrond is in de bestrating van de inrit

gevisualiseerd.113

De tweede plaats van visualisatie van het Romeinse

verleden betreft de ‘loden lady’ op de Burchtstraat. In mei

2001 werd er tijdens rioleringswerkzaamheden een

bijzondere vondst gedaan. De arbeiders stuitten op een loden

grafkist met daarin de resten van een vrouw en allerlei luxe

grafgiften uit de Romeinse tijd. Sinds 2005 is de loden lady

weer terug in de Burchtstraat. In de straat is een grafsteen

opgenomen waarop het skelet in een grafkist gevisualiseerd

is. Het skelet is omringd door moderne symbolen van

rijkdom, de welgesteldheid van de loden lady wordt hiermee uitgebeeld.114 

In Nijmegen-West, waar vroeger Ulpia

Noviomagus Batavorum lag, zijn rond het

Maasplein twee Romeinse tempels

gevisualiseerd. De plattegronden van de

tempels zijn zichtbaar gemaakt met lichtere

stenen in de bestrating. Op het Maasplein zelf

is de plattegrond van een villa te zien en staan

er reconstructies van de trap en zuilen van de

tempels. Bovenop de trap staat een bronzen

megen-centrum/valkhof_en_kelfkensbos/_rp_center1_elementId/1_786142 geraadpleegd op 24-08-09.
113 ‘St. Josephhof’ http://www2.nijmegen.nl/wonen/projecten/in_en_om_het_centrum/Josephhof
geraadpleegd op 24-08-09.
114 ‘Loden lady Burchtstraat Nijmegen’
http://www.projectenbankcultuurhistorie.nl/content/lodenlady_nijmegen.xml.asp?toc=n8-1 geraadpleegd
op 25-08-09.
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 plaquette van de tempels. Naast deze visualisaties is op het plein ook een

informatiebord met tijdvenster te vinden, door het tijdvenster kan de Mercuriustempel

worden gezien zoals hij er vroeger gestaan moet hebben. In de Waalstraat en IJselstraat

zijn ook de contouren van

gebouwen weergegeven in de

bestrating. De gevisualiseerde

gebouwen waren waarschijnlijk

winkeltjes die naast de tempel

lagen. In de bestrating van de

Bronsgeeststraat is met blauwe en

grijze golven aangegeven waar de

vroegere zuidelijke stadsgracht

heeft gelegen van Noviomagus.115 

Het derde gebied waar Romeinse resten zijn gevonden is Nijmegen-Oost, de

Hunnerberg. Hier heeft onder andere de vesting van het Tiende Legioen gestaan, maar

ook oudere het fort dat door Drusus werd gebouwd. De plattegrond van een amfitheater

en een deel van het forum zijn

aangebracht in de bestrating. Ook zijn

de grachten en vier paalkuilen, kuilen

waarin de palen stonden waarop

wachttorens rustten, in Nijmegen-oost

gevisualiseerd. Momenteel is er nog

maar weinig van wat er gevonden is

weer zichtbaar gemaakt, maar er is

een plan opgesteld met 18 nieuwe

voorstellen voor visualisaties.116 

115 ‘Rondje Oud West’ http://www.historischeroutes.nl/img/Rondje-Oud-West.pdf geraadpleegd 23-08-09.
116 ‘Uitvoeringsplan Visualisatie Romeins Nijmegen oost’. Te vinden op:
http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Verleden_verbeeld/romeinen_in_nijmegen/romeinen_in_nijm
egen-oost/visualisaties_in_nijmegen-oost/visualisaties geraadpleegd op 01-09-09.
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Nijmegen heeft zich geprofileerd als de oudste stad van Nederland. Om deze

bewering kracht bij te zetten heeft Nijmegen op zeer veel plaatsen het Romeinse verleden

gevisualiseerd. De profilering als oudste stad van Nederland geeft naast prestige ook

economische voordelen. Toeristen zullen eerder geneigd zijn Nijmegen te bezoeken

zodra ze horen dat het de oudste stad van Nederland is. De visualisaties zijn verspreid

over door de stad heen. Dit zorgt er voor dat niet alleen één wijk een bijzonder verleden

heeft, maar de hele stad. De bewoners, in het bijzonder van de wijken waar de

visualisaties zijn, kunnen zich meer verbonden voelen met Nijmegen waar ze wonen

vanwege het bijzondere karakter van de plaats. De grotere verbondenheid kan zorgen dat

de stad onderdeel wordt van de identiteit van de bewoners. Het Romeinse verleden zelf

zal waarschijnlijk geen onderdeel worden van de identiteit, het staat te ver van ons af. Het

Romeinse verleden is door de gemeente wel tot een belangrijk onderdeel gemaakt van de

identiteit van de stad. 

4.4.3 Website

De gemeente Nijmegen heeft haar officiële website op het webadres

http://www2.nijmegen.nl staan. Onder het kopje ‘Wonen en Leven’ kan doorgeklikt

worden naar de pagina ‘Oudste stad’. Onder deze pagina kan de Nijmeegse geschiedenis

gevonden worden, maar ook is er een link naar pagina’s over archeologie en de

verbeelding van het verleden. De Nijmeegse geschiedenis is onderverdeeld in periodes,

de Romeinse geschiedenis heeft een eigen pagina en geeft een goede, beknopte

geschiedenis. 

De pagina ‘verleden verbeeld’ is onderverdeeld in periodes, met onder andere

‘Romeinen in Nijmegen’. Deze pagina is verder onderverdeeld in vier locaties; Romeinen

in: Nijmegen-Oost, Nijmegen-Centrum, Nijmegen-West en Nijmegen-Zuid. Deze

pagina’s geven specifieke informatie over de geschiedenis van de locaties aan de hand

van archeologische vondsten. De informatie van alle locaties gezamenlijk geeft een

specifiek maar ook compleet en uitgebreid beeld van de huidige kennis van de

geschiedenis van Nijmegen in de Romeinse periode. Een vijfde link geeft een pagina naar

de ‘visualisaties’. Deze visualisaties zijn weer verder onderverdeeld in visualisaties in
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Nijmegen-Oost en Nijmegen-Centrum. Elke visualisatie heeft een eigen pagina, met

informatie over wat er op de plek gevonden is en hoe dit gevisualiseerd is. Alle teksten

op de website worden ondersteund door foto’s van archeologische vondsten en

hedendaagse visualisaties. 

Binnen de pagina ‘verleden verbeeld’ zijn de Romeinse periode en de tweede

wereldoorlog de twee enige specifieke historische periodes. Daarnaast staan er een aantal

links naar verhalen die zich afspelen in Nijmegen en evenementen met een historisch

thema. Opvallend is dat naast de Tweede Wereldoorlog, een periode die wereldwijd

waarschijnlijk de meeste historische aandacht krijgt, alleen aandacht wordt besteed aan

de Romeinse periode voor de verbeelding van de geschiedenis. In de inleidende tekst

onder het kopje ‘verleden verbeeld’ wordt benadrukt dat Nijmegen de oudste stad van

Nederland is. Op het eerste gezicht is het volgens de gemeente echter nog niet duidelijk

dat Nijmegen de oudste stad is. Het verleden is nog altijd aanwezig maar is verborgen.

De gemeente wil via informatie, activiteiten en visualisaties de verborgen geschiedenis

zichtbaar maken. De aandacht van de gemeente voor de Romeinse periode heeft uiteraard

te maken met de profilering als oudste stad van Nederland. 

Op de website staat een e-mailadres om vragen te kunnen stellen en opmerkingen

door te geven aan de gemeente. Er is echter geen forum waar ruimte is voor discussie.

Ook op de rest van het internet is er geen forum waarop mensen hun mening geven over

de visualisaties van het Romeinse verleden in Nijmegen. De publieke opinie over de

visualisaties blijft daarmee onbekend, en de mogelijkheid bestaat dat veel mensen er geen

opinie over hebben gevormd. 

De website van de gemeente Nijmegen is zeer ordelijk georganiseerd, de

informatie is gemakkelijk te vinden door de specifieke onderverdeling van de pagina’s.

De pagina over de Romeinse geschiedenis geeft een beknopte geschiedenis. Deze

informatie kan door de bezoeker naar wens uitgebreid worden met de informatie over de

geschiedenis van de verschillende archeologische vindplaatsen. De gegeven informatie is

zeer uitgebreid, duidelijk en begeleid door verhelderende foto’s. Alle visualisaties van het

Romeinse verleden zijn terug te vinden op de website, de bezoeker kan daar lezen wat er

gevonden is en hoe dit gevisualiseerd is. Ook hier is alle informatie goed geordend naar
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locatie. Op de website staan bovendien een historische wandeling door Nijmegen-West

en een Romeinse wandeling door Nijmegen-centrum en Nijmegen-Oost. Zo kan een

geïnteresseerd persoon makkelijk alle visualisaties langsgaan, maar ook iemand na het

zien van een visualisatie op zoek is naar meer achtergrondinformatie hoeft niet lang te

zoeken. De stad heeft duidelijk veel tijd gestoken in de website. Dit komt overeen met de

wens om zich te profileren als de oudste stad van Nederland. De Romeinse geschiedenis

is duidelijk belangrijk voor Nijmegen. 

4.4.4 VVV-folders

De VVV van Nijmegen heeft van de drie steden het meest uitgebreide aanbod van folders

met betrekking tot de Romeinse geschiedenis. De folders dragen allemaal de naam ‘Rijk

van Nijmegen’, met de slogan ‘voel je de Keizer te Rijk’. Het ‘Rijk van Nijmegen’ is de

regio rondom Nijmegen, de gemeenten Beuningen, Groesbeek, Heumen, Kranenbrug,

Mook, Ubbergen en Wijchen behoren tot de regio.117 

In de algemene historische stadswandeling komt het Romeinse verleden van

Nijmegen uitgebreid aan bod. Ook wordt in deze folder benadrukt dat Nijmegen de

oudste stad van Nederland is. Ook een deel van de Romeinse bezienswaardigheden die in

het centrum te vinden zijn komen aan bod. Een tweede wandeling, de Valkhofwandeling,

loopt rondom het Valkhof. De Valkhof is een belangrijke vindplaats van Romeinse

resten. In deze wandeling neemt het Romeinse verleden van de plaats een belangrijke

plek in en voert langs meer Romeins gerelateerde plekken. Bij de VVV kunnen ook fiets

en wandelroutes gekocht worden die vanuit Nijmegen naar andere plaatsen in de regio

Rijk van Nijmegen lopen. In ‘in de voetsporen van Trajanus’ wordt een wandelroute van

Nijmegen-Xanten beschreven. ‘De Keizer te Rijk’ en ‘Oase tussen de klei’ zijn

fietsroutes in het Rijk van Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft zelf ook een

stadswandeling uitgegeven. ‘Via Centrum’ voert langs alle Romeinse vindplaatsen en

bezienswaardigheden in het centrum. Deze folder is ook verkrijgbaar bij de VVV. 

117 ‘Rijk van Nijmegen, gemeenten’
http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/nl/regio_s/rijk_van_nijmegen/gemeenten geraadpleegd op 01-08-09.
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Bij de VVV van Nijmegen is veel materiaal over het Romeinse verleden

verkrijgbaar. De algemene historische stadswandeling besteedt al redelijk veel aandacht

aan het Romeinse verleden, ‘Valkhofwandeling’ en ‘Via Centrum’ gaan er nog dieper op

in. De regio wordt ook betrokken met de wandelingen en fietsroutes voor het ‘Rijk van

Nijmegen’. De gemeente Nijmegen is de enige die zelf een folder, die verkrijgbaar is bij

de VVV, heeft uitgegeven. Ook Nijmegen noemt zichzelf de oudste stad van Nederland

en profileert zich hier ook mee. Vanuit deze profilering is het Romeinse verleden zeer

belangrijk en dit komt ook naar voren in het aanbod bij de VVV. 

4.4.5 Beleid

De gemeente Nijmegen heeft specifiek beleid voor de omgang met het Romeinse

verleden van de stad. ‘Het geheugen van de stad’ is een project waarin het verleden van

de stad zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. Het eerste onderdeel van het project is het

deelproject ‘Romeins verleden opnieuw beleven’. Hierin wordt het Romeinse verleden

gevisualiseerd. De godenpijler op het Valkhof is de eerste visualisatie. ‘Romeins verleden

opnieuw beleven’ heeft drie doelen. Het besef dat Romeins Nijmegen anders was dan de

historische stad is het eerste doel. Duidelijk moet worden dat Romeins Nijmegen een

agglomeratie van diverse plekken was, met elk een eigen functie en betekenis. De tweede

doelstelling is besef kweken dat er interactie was tussen de verschillende Romeinse

plekken en dat ze in de loop van de tijd verschillende functies en verschijningsvormen

hebben gehad. Duidelijk maken dat er een directe en bewuste gekozen relatie bestond

tussen het natuurlijke bodemprofiel van Nijmegen en de functie en structuren van de

verschillende vestigingen binnen de agglomeratie is het derde doel.118 Het project is

uitgevoerd in drie verschillende regio’s, Centrum, Oud-West en Oost-Nijmegen. Binnen

elke regio zijn meerdere projecten uitgevoerd, waarbij belangrijke Romeinse vondsten,

zoals nederzettingen en bijzondere graven, zijn gevisualiseerd. Het werkplan liep van

2006 tot 2008, en is dus al helemaal uitgevoerd.119 Na de uitvoering zou er een evaluatie

plaatsvinden en een doorstart. Hierover is echter nog niets publiekelijk bekend gemaakt.

118 Werkplan ‘Romeins verleden opnieuw beleven’, 2. Te vinden op:
http://www2.nijmegen.nl/wonen/projecten/visies_op_stadsontwikkeling/geheugen/visualisatie_romeins_ve
rleden geraadpleegd op 02-08-09
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Naast dit project loopt er een project voor visualisaties in Nijmegen-Oost. Er zijn

18 nieuwe voorstellen gedaan voor visualisaties, met daarbij een uitgebreid

uitvoeringsplan. In deze voorstellen wordt er op vijf manieren het Romeinse verleden

gevisualiseerd; via informatiepanelen, objecten, verbijzondering in de bestrating,

ruimtelijk bouwwerk en audiotour. Om de samenhang tussen de visualisaties duidelijk te

maken moet volgens het plan een website ontworpen worden. Langs de visualisaties

wordt een audiotour aangelegd, die te downloaden is vanaf de website van de

gemeente.120

Nijmegen heeft net als Utrecht en Maastricht een rijke geschiedenis gekend, toch

zijn er weinig getuigenissen terug te vinden van dit verleden. Tijdens WOII is de

119 Werkplan ‘Romeins verleden opnieuw beleven’, Te vinden op:
http://www2.nijmegen.nl/wonen/projecten/visies_op_stadsontwikkeling/geheugen/visualisatie_romeins_ve
rleden geraadpleegd op 02-08-09.
120 ‘Uitvoeringsplan Visualisatie Romeins Nijmegen oost’. Te vinden op:
http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Verleden_verbeeld/romeinen_in_nijmegen/romeinen_in_nijm
egen-oost/visualisaties_in_nijmegen-oost/visualisaties geraadpleegd op 01-09-09.
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binnenstad van Nijmegen zwaar gebombardeerd. Daarna werd de wederopbouw

rigoureus aangepast. De straten in de binnenstad werden verbreed en rechtgetrokken,

Nijmegen kreeg daarmee een modern winkelcentrum. Niet alleen staan er in het centrum

bijna geen historische gebouwen meer, door de verbreding en verlegging van de straten

heeft het stratenpatroon van Nijmegen ook geen historisch karakter meer. Ook de

vervallen benedenstad wordt grondig aangepakt. In de jaren’50 werden hele wijken

gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Door de bombardementen, maar ook door

grootschalige sanering en nieuwbouw heeft Nijmegen veel van haar historie verloren. Om

zich te profileren als historische stad moest Nijmegen op zoek gaan naar haar verleden en

dit opnieuw zichtbaar maken. Nijmegen heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in

Romeins Nederland, de keuze van Nijmegen voor het Romeinse verleden ligt ook voor de

hand. Het belang van het Romeinse verleden is echter pas van recente aard. Tijdens de

bouw van het casino aan de Waalkade in 1986 werd een Romeinse muur gevonden, de

grootste die tot dan toe bekend was in Nederland. Ondanks veel protest uit de

samenleving moest de muur wijken voor het casino, alleen een klein stuk werd behouden

en is nu nog zichtbaar via een raam aan de straatzijde. In 1988 werd een archeologisch

beleid gepresenteerd waardoor de sloop van archeologische resten niet zo snel meer zou

kunnen voorkomen, voor de muur aan de Waalkade was dit echter te laat.121 Het is nu,

door de profilering als oudste stad, niet meer voor te stellen dat de gemeente Nijmegen

toestemming zou geven voor de sloop van zo’n groot stuk van een Romeinse muur. De

profilering en de interesse in het Romeinse verleden zijn pas van recente aard. 

4.4.6 Analyse Nijmegen

Nijmegen profileert zich als de oudste stad van Nederland. Het Romeinse verleden, als de

geboorte van de stad, is hiervoor erg belangrijk. Nijmegen heeft geen oude historische

binnenstad meer en heeft daarom het Romeinse verleden gekozen om zich te

onderscheiden. De stad besteedt veel aandacht aan de visualisatie van het Romeinse

verleden. Er is veel aandacht besteed aan de website, waar veel informatie op staat, over

121 ‘ULPIA NOVIOMAGUS’ 11, januari 2005. Te vinden op:
http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archeologie/publicaties/ulpianoviomagus, geraadpleegd op
02-10-09. 
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de geschiedenis, maar ook over de visualisaties. Ook bij de VVV is er uitvoerig aandacht

besteed aan de Romeinse geschiedenis van de stad. Er worden speciale Romeinse

wandelingen aangeboden en er kunnen zelfs fiets- en wandeltochten gekocht worden

voor buiten de stad. Er bestaat een specifiek beleid voor de omgang met dit Romeinse

verleden. De stad heeft al veel gevisualiseerd en zal in de komende jaren daar nog door

mee gaan. Het Romeinse verleden kunnen beleven staat centraal in dit beleid. Het

Romeinse verleden is voor Nijmegen logischerwijs belangrijk omdat de stad veel van

haar historie is verloren.

Door de profilering als oudste stad is het Romeinse verleden erg belangrijk, maar

de rest van het verleden, dat toch ook belangrijk zou moeten zijn, wordt over het hoofd

gezien. Nijmegen karakteriseert zich eigenlijk niet als de oudste stad van Nederland,

maar meer als de Romeinse stad van Nederland.
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5. Conclusie

Resten die getuigen van het Romeinse verleden van Nederland zijn bijna nergens meer

zichtbaar. Door middel van opgravingen kunnen deze getuigenissen wel boven water

gehaald worden. Vanwege de kwetsbaarheid en omdat archeologisch materiaal voor

leken moeilijk te lezen is, worden deze resten veilig ondergronds of in een

museumcollectie bewaard. Sinds een aantal jaar worden sommige vondsten en delen van

de geschiedenis kenbaar gemaakt via visualisaties. Nijmegen, Utrecht en Maastricht zijn

drie grote steden waar visualisaties van het Romeinse verleden in de openbare ruimte zijn

te vinden. Nijmegen en Maastricht claimen beide de oudste stad van Nederland te zijn op

basis van hun Romeinse verleden. In Utrecht zijn de laatste jaren veel Romeinse vondsten

gedaan en gevisualiseerd tijdens de bouw van de nieuwe wijk Leidsche Rijn, daarnaast is

de Romeinse tijdlaag op het Domplein zichtbaar gemaakt. De manieren waarop bij de

visualisaties omgegaan wordt met het verleden, kunnen vallen onder de geschiedenis- of

erfgoedbenadering van het verleden. Net als bij erfgoed speelt bij visualisaties van het

verleden vaak de hedendaagse betekenisgeving ook de centrale rol. Met de

betekenisgeving in de hoofdrol is het object soms minder belangrijk. Visualisaties van het

verleden vallen daarom vaak onder de erfgoedbenadering van het verleden. De

visualisaties zijn echter vanwege het ontbreken van de wortels in het verleden zelf geen

erfgoed. Als slechts gevisualiseerd wordt om informatie aan te bieden over het verleden,

dan kan gesproken worden van een geschiedenisbenadering van het verleden. Er wordt

dan informatie over de geschiedenis aangeboden puur om de geschiedenis zelf. 

De omgang met het verleden kan erg problematisch zijn. Zoals Laermans

beschrijft kan er een grote kloof ontstaan tussen het heden en verleden door de verering

van erfgoed, waarbij verering de enige functie van erfgoed is. Laermans is te

pessimistisch met betrekking tot het nut van het verleden voor het heden. Via

visualisaties en de professionele geschiedschrijving kan het Romeinse verleden weer een

plaats krijgen in het publieke geheugen zoals beschreven door Seixas. Visualisaties

vervullen in de stedelijke omgeving de rol van ‘stedelijke herinneraars’ Een visualisatie
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kan informatie overbrengen of nieuwsgierigheid opwekken. Vaak vallen de visualisaties

onder erfgoedomgang met het verleden, bepaalde zaken worden dan met achterliggende

redenen zichtbaar gemaakt. Er kan echter ook gevisualiseerd worden puur alleen om het

verleden kenbaar te maken. Door het verleden zichtbaar te maken kunnen mensen zich

meer verbonden gaan voelen met een plaats. Een grotere verbondenheid met een plaats

kan er voor zorgen dat de plaats onderdeel wordt van de identiteit van een persoon of

groep. Erfgoed kan ook gebruikt worden om de positie van de politieke machthebbers te

legitimeren. 

In een tijd waarin toerisme wereldwijd de grootste industrie is, is het belangrijk

voor een stad om een duidelijke profilering te hebben. Met historische wortels is een stad

aantrekkelijker voor toeristen. Hoewel er veel belang wordt toegekend aan erfgoed, de

geschiedenis en visualisaties door de gemeentes, wordt er door het publiek waarschijnlijk

veel minder waarde aan gehecht. Bij veel projecten controleert de gemeente niet of de

gewenste effecten worden behaald. Ook in de steden uit de casussen is er op de

gemeentelijke websites geen ruimte voor discussie, maar ook op de rest van het internet

zijn er geen fora waar mensen hun mening geven over de visualisatie van het Romeinse

verleden. De mogelijkheid bestaat dat de meeste mensen geen expliciete mening hebben

over de visualisaties. Als de gemeentes wel onderzoek hebben gedaan naar de ontvangst

van de visualisaties in de publieke opinie, dan zijn deze niet openbaar gemaakt. 

Nijmegen, Utrecht en Maastricht zijn belangrijke steden waarin het Romeinse

verleden weer zichtbaar is gemaakt. Nijmegen en Maastricht zeggen beide de oudste stad

van Nederland te zijn. Nijmegen profileert zich duidelijk als de Romeinse stad van

Nederland. Maastricht zegt ook de oudste stad te zijn, maar doet dit meer tussen neus en

lippen door, waarschijnlijk om confrontatie met Nijmegen te voorkomen. In Utrecht is de

laatste jaren het Romeinse verleden weer gaan leven door de vondsten en visualisaties

tijdens de bouw van de nieuwe wijk Leidsche Rijn. Bij visualisaties in Leidsche Rijn

speelt binding aan de nieuwe plek en stad waarschijnlijk een belangrijke rol, maar als

archeologische trekpleister moet het ook een economische functie gaan vervullen. De

visualisaties in het centrum van Utrecht en Maastricht hebben ook een economische

reden, een historisch interessante stad trekt meer toeristen. Alle visualisaties in Nijmegen
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hebben ook deze zelfde economische reden. Door de profilering als de oudste stad van

Nijmegen zal de stad meer toeristen willen trekken. De profilering van Nijmegen heeft

ook een sociale functie; het Romeinse verleden is onderdeel van de identiteit van de stad.

De aanwezigheid of afwezigheid van andere historische lagen speelt ook een

belangrijke rol in de keuze voor visualisatie van het Romeinse verleden. Maastricht en

het centrum van Utrecht hebben vele getuigenissen van het verleden en hebben

visualisaties niet nodig voor de profilering als historische stad. De visualisaties van het

Romeinse verleden dienen hier alleen om het beginpunt van de stad te markeren. De

redenen voor visualiseren spelen hier geen belangrijke rol, omdat de sociale,

economische en politieke functies al worden vervuld door het in overvloede zichtbare

verleden. In Nijmegen en vinex wijk Leidsche Rijn zijn er weinig zichtbare sporen van

het verleden. De visualisaties spelen hier een logischerwijs een belangrijke rol. Er is

gekozen om het Romeinse verleden zichtbaar te maken. Het visualiseren van het

Middeleeuwse verleden zou in Nijmegen ook tot de mogelijkheden behoren, echter

werkelijke sporen uit de Middeleeuwen kunnen in Nederland op nog zoveel plekken

worden bewonderd, dat de visualisaties weinig aantrekkingskracht zouden hebben. De

keuze voor de visualisatie van het Romeinse verleden is logisch, dit verleden is nergens

meer zichtbaar en daarom bijzonder. 

De visualisaties dienen meerdere doelen in het heden, en vallen daarmee onder

een erfgoedbenadering van het verleden. Zelf geven de visualisaties vaak alleen

informatie over de archeologische vondsten, bijvoorbeeld door plattegrond in de

bestrating, maar ook moderne visualisaties zoals de markering van het castellum op het

Domplein geven slechts informatie over de archeologische vondsten en het Romeinse

verleden. Het verstrekken van informatie over de archeologische vondsten en de functie

van de archeologische vondsten in het verleden vallen onder de geschiedenisomgang met

het verleden. De visualisaties zelf geven dus een geschiedenisbenadering van het

verleden. Aan de visualisaties zijn ook functies verbonden waardoor de reden voor

visualiseren valt onder een erfgoed benadering van het verleden. De omgang met het

verleden door middel van visualisaties is duaal, erfgoed en geschiedenis. 
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5.1 Aanbeveling

Opvallend bij alle drie de steden is de droge manier waarop er gevisualiseerd wordt. In

veel gevallen is er alleen een plattegrond zichtbaar gemaakt in de bestrating, met

summiere of zelfs zonder begeleidende informatie. Ook de ijzeren platen die de

wachttorens visualiseren of het 'bruggenhoofdje' spreken weinig tot de verbeelding. Zo

vertelde een studiegenoot tegen mij dat ze de ‘limesroute’ had afgelegd. Ze beschreef dat

ze op een gegeven moment in een grasveld stond te staren naar een ijzeren plaat en bij

zichzelf afvroeg waarom ze daar in godsnaam was. De platen die de castellummuren

visualiseren op het Domplein zijn wel opvallend, vooral wanneer de groene stoom eruit

komt. Het is echter in eerste opzicht niet duidelijk waar de platen en de stoom voor staan

en daarmee gaat de visualisatie aan haar eigen doel voor bij. 

De droge manier van visualiseren kan ook verklaren waarom er weinig reactie op

is gekomen vanuit de publieke opinie. De meeste visualisaties geven geen informatie

over het verloop van de geschiedenis of de manier van leven in de Romeinse tijd. De

gemeentes zouden meer gebruik kunnen maken van virtuele hulpmiddelen, hoewel de

hoge kosten en kwetsbaarheid nog altijd problematisch zijn. De mogelijkheid om een

audio-tour te downloaden op de gemeentelijke website, zoals Maastricht al aanbiedt, zou

een goedkope oplossing zijn. Ook kunnen doorschijnende informatieborden geplaatst

worden waardoor een ‘Romeinse laag’ over de plek wordt geplaatst, zo kan het Romeinse

verleden meer tot leven komen. Ook levensechte replica’s kunnen de beleving een handje

helpen. De plannen van Nijmegen voor de visualisaties in Nijmegen-Oost geven hoop op

verbetering, waarbij verschillende vormen van visualisaties gebruikt gaan worden en ook

virtuele hulpmiddelen zullen worden geplaatst. 

In Nederland blijft veel archeologisch materiaal veilig verborgen onder de grond.

Natuurlijk is het niet mogelijk om de Nederlandse steden om te toveren tot

archeologische parken zoals Rome. Daarvoor is er niet genoeg duurzaam archeologisch

materiaal en is er in de steden te weinig vrije ruimte. Echter zodra de gemeentes ruimte

en geld voor vrij zouden maken, kunnen sommige resten worden blootgelegd,

geconserveerd en in situ worden tentoongesteld. Als er over de archeologische resten

heen gebouwd gaat worden, is het, zoals in de kelder van hotel Derlon, mogelijk om de
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vondsten in de kelder van de bebouwing op te nemen, mits de vondsten muurwerken zijn

en niet alleen een verkleuring in de grond. Het is natuurlijk prijzenswaardig om alles

veilig te willen behouden, maar zodra het voor eeuwen onder bebouwing verdwijnt, of

zelfs plaats moet maken voor bebouwing, kan er in sommige gevallen voor gekozen

worden om de archeologische vondsten bloot te leggen en zichtbaar te maken. Wanneer

mensen de mogelijkheid geboden krijgen om dingen met hun eigen ogen te kunnen zien,

kan de geschiedenis worden ervaren en historische sensatie ontstaan. Mits er voorzichtig

met de archeologische vondsten wordt omgesprongen, zou het mogelijk moeten zijn om

er een deel van zichtbaar te maken. Zolang dit echter nog niet gedaan wordt is het

broodnodig om op een meer aansprekende manier te visualiseren, zodat de visualisaties

het verleden voor het publiek meer tot leven brengt en mensen prikkelen om meer te

weten te komen van de geschiedenis. De mogelijkheden zijn in het huidige tijdperk

oneindig. Het is de hoogste tijd om de Romeinse resten weer nieuw leven in te blazen en

de Romeinen te laten wederkeren naar Nederland.
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