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Geachte bezoeker,

In Archeon kunt u kennismaken met de 
Levende Geschiedenis van Nederland. 

Alle 43 gebouwen, boerderijen en hutten in ons park, zijn 

reconstructies van archeologische vondsten uit Nederland. 

De reconstructies van Archeon worden bewoond door 

Archeotolken. In historische kledij vertolken deze mensen 

een bepaalde archeologische periode. Zij zijn er voor u. Stel 

hen uw vragen over alles wat u over een bepaalde tijd wilt 

weten. Ga mee met een rondleiding. Onze Archeotolken 

vertellen u het boeiende verhaal van de Nederlandse 

geschiedenis.

Maar Archeon is niet alleen kijken en luisteren. Archeon is 

vooral ook doen. Wij nodigen u uit om zelf mee te doen 

aan activiteiten als kanovaren, speerwerpen, sottebollen 

en fibulae maken. Zet eens een helm van de stadswacht 

op. Laat uw toekomst voorspellen door de priesteres van 

de tempel. Laat u Romeins masseren. Doe mee aan de 

offerceremonie voor Nehalennia. Beslis over leven en dood 

tijdens het spectaculaire gladiatorengevecht.

Want: Archeon bekijk je niet, Archeon beleef je!

Naast alle historische gebouwen en activiteiten vindt u 

in Archeon een gezellige speeltuin. Voor de inwendige 

mens kunt u terecht in onze Romeinse herberg of in ons 

middeleeuws klooster. In beide gebouwen bevinden zich 

ook toiletten. Voor alle mogelijke zakelijke informatie kunt 

u terecht in ons entreegebouw. Hier vindt u ook vele leuke 

souvenirs, waaronder historische replica’s die vervaardigd 

zijn door Archeons eigen ambachtslieden.

Deze parkgids is slechts een leidraad voor uw ontdekkingsreis 

door de tijd. Laat u verder leiden door de Archeotolken en 

door uw eigen interesse. 

De Directie en alle medewerkers 
wensen u een interessante en 
plezierige Archeondag toe!

Welkom in Archeon!
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De Prehistorie     
                            (8800-12 voor Chr.): introductie

De Prehistorie
(8800 voor Chr. - 12 voor Chr.): introductie
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Archeologen en historici gebruiken de 
term ‘prehistorie’ om de periode aan te 
geven waaruit geen geschreven bronnen 
bekend zijn. De term betekent letterlijk 
‘voorgeschiedenis’, dat wil zeggen de 
periode vóór de geschreven geschiedenis.

Wanneer begon de Nederlandse prehistorie?

Een archeoloog bestudeert het materiaal dat mensen in de 

bodem hebben achtergelaten. De eerste stenen werktuigen 

werden waarschijnlijk 2,4 miljoen jaar geleden gemaakt in 

Tanzania door een voorloper van de moderne mens: de 

Homo habilis (letterlijk: ‘de handige mens’).

De Nederlandse archeologie bestudeert de bewoning 

van ons land. Vermoedelijk begon deze circa 250.000 jaar 

geleden, maar dit waren nog geen moderne mensen. Mensen 

zoals wij, van het type Homo sapiens, leven sinds ongeveer 

40.000 jaar in Europa. Uit de periode tussen 250.000 en 

14.000 jaar geleden is een aantal archeologische vondsten 

uit Nederland bekend. Hoe de mensen precies leefden 

weten de wetenschappers echter niet. Sinds het einde van 

de laatste ijstijd wordt het huidige Nederland permanent 

bewoond en weten we hier veel meer over.

Wanneer eindigde de Nederlandse prehistorie?

In het jaar 55 voor Chr. bezocht de Romeinse veldheer 

Gaius Julius Caesar het zuiden van het huidige Nederland. 

Hij beschreef dit, in het Latijn, in zijn verslag over de Gallische 

oorlog. Vanaf 12 voor Chr. maakte een groot gedeelte van 

ons land deel uit van het Romeinse Rijk. Hiermee eindigde de 

prehistorie definitief. Sinds die tijd zijn er namelijk schriftelijke 

bronnen beschikbaar over Nederland.  

Een beeld van de Nederlandse prehistorie

Het werk van een archeoloog is niet gemakkelijk. De kennis 

van de prehistorie zit vol gaten en witte plekken. Min of meer 

toevallige vondsten leveren telkens slechts een klein stukje 

van de puzzel. Na jaren van voorbereiding en het combineren 

van de nieuwste wetenschappelijke inzichten geeft Archeon 

een beeld van de Nederlandse prehistorie. Dit beeld is een 

interpretatie; hoe men precies leefde weten we immers niet. 

Wel proberen we in Archeon het beste beeld te geven dat 

op dit moment mogelijk is en we blijven het bijstellen.

De mensen

De mensen in de oude steentijd leerden dat ze scherpe 

werktuigen konden maken van scherven van vuursteen. 

Hiermee konden zij bijvoorbeeld hout, vlees en bot 

snijden. Daarnaast maakten zij ook gereedschap van andere 

steensoorten, hout, been en zelfs van dierentanden. 

Ongeveer 400.000 jaar geleden leerden de mensen het 

vuur beheersen. Dit was een belangrijke vaardigheid. Men 

gebruikte het voor de warmte, om gevaarlijke dieren op een 

afstand te houden en om het voedsel door verhitting beter 

verteerbaar te maken. 

De mensen leefden van wat de natuur bood aan vruchten, 

wortels, bessen en andere plantaardige voedingsmiddelen. 

Ook werd op onder andere bosolifanten, rendieren, bisons, 

oerrunderen en paarden gejaagd.

De eerste aanwijzingen voor het voorkomen van mens-

achtigen in Nederland zijn ongeveer 250.000 jaar oud. In de 

groeve Belvédère bij Maastricht zijn resten van een jacht-

kampje van voorlopers van de Neanderthalers gevonden. Zij 

lieten allerlei vuurstenen werktuigen en botten van bejaagde 

en geslachte dieren achter.  

De natuurlijke omgeving

In de loop van de tijd zijn er koudere en warmere perioden 

geweest. Tijdens de koude perioden, de ijstijden, veranderde 

Nederland in een soort toendra. De bossen verdwenen en 

maakten plaats voor een begroeiing van grassen en struikjes. 

De poolkappen breidden zich uit en de zeespiegel daalde. 

De ijstijden werden afgewisseld door warme perioden, 

waarin het landijs smolt, de zeespiegel steeg en de bossen 

terugkeerden. 

Tussen 50.000 en 10.000 jaar geleden vond de laatste 

ijstijd plaats. Muskusossen, steppewisenten, mammoeten, 

rendieren, wolharige neushoorns, paarden, reuzenherten en 

lemmingen bevolkten het toendra-achtige land. De mensen 

die toen in Noordwest-Europa leefden, noemt men ook 

wel ‘groot-wild-jagers’. Ze trokken rond en jaagden onder 

andere op grote kuddes rendieren.

 

Het Archeon is het gehele jaar 
geopend voor groepen, feesten en 
partijen.

De Oude Steentijd of het Paleolithicum 
tot 8800 voor Chr.



6

De Prehistorie 
in Archeon
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Na ongeveer 10.000 voor Chr. warmde 
het klimaat geleidelijk weer op. Veel van 
de grote dieren trokken met de kou naar 
het noorden. Sommige dieren, zoals de 
mammoet, het reuzenhert, de wolharige 
neushoorn en de steppewisent stierven 
uit. Nederland raakte geleidelijk bedekt 
met bossen, die rijk aan dieren en planten 
waren. Deze veranderingen leidden een 
nieuw tijdperk in: de midden steentijd. Met 
deze tijd begint de prehistorie in Archeon. 

Behalve het kamp uit de midden steentijd kunt u een bezoek 

brengen aan huizen uit de nieuwe steentijd, de bronstijd en 

de ijzertijd.

Omstreeks 8800 voor Chr. was de laatste ijstijd defi nitief 

voorbij. Door het afsmelten van de ijskappen in de noordelijke 

gebieden stegen de zeespiegel en het grondwaterpeil. 

Hierdoor ontstonden moerassen, rivieren, beken en 

meertjes. Kale toendragebieden veranderden in uitgestrekte 

bossen. Door deze klimaatverandering kwamen er andere 

dier- en plantensoorten in Nederland. Langzaam ontstond 

voor de mensen een andere manier van leven. 

Omdat er nu zoveel voedsel te vinden was in een relatief 

klein gebied konden de mensen langer op één plek verblijven. 

Zij leefden van de jacht, de visvangst en het verzamelen van 

wilde planten. Er werd gejaagd op onder andere elanden, 

wilde zwijnen, bruine beren, bevers en edelherten. Een 

ander kenmerk van deze periode is dat de vuurstenen 

gereedschappen die gemaakt werden verfi jnder waren. 

De Midden Steentijd of het Mesolithicum 
8800 tot 5300 voor Chr.

Bezienswaardigheid
Eén van de vele recon-

structies in Archeon. Het nummer 
komt overeen met het nummer op 
de meegeleverde plattegrond.
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Kamp van de Jager-
verzamelaars 
Vindplaats: Bergumermeer

 

De oudste nederzetting in Archeon is gebaseerd op 

opgravingen bij het Bergumermeer in Friesland. Hier hebben 

archeologen de resten van een kampplaats van jager-

verzamelaars gevonden. Uit verschillende opgravingen zijn 

aanwijzingen gevonden voor de onderkomens van deze 

mensen. In Archeon zijn drie hutten gereconstrueerd op basis 

van een combinatie van deze gegevens. Het zijn eenvoudige, 

snel op te zetten hutten met een geraamte van buigzame 

takken, bedekt met riet of huiden. De jager-verzamelaars 

leefden waarschijnlijk niet permanent in deze hutten. In de 

herfst konden ze bijvoorbeeld naar de rand van een bos 

trekken, omdat daar veel hazelnoten te vinden waren.

Gereedschap en jachtwapens werden gemaakt van vuursteen, 

hout, bot en gewei. De vuurstenen gereedschappen waren 

verfijnder dan die in de oude steentijd. Zij werden gemaakt 

van kleine vuursteentjes die met behulp van berkenteer of 

hars naast elkaar in een handvat van been, gewei of hout 

werden gezet. Als een vuursteentje kapot was kon het 

gemakkelijk vervangen worden. 

Boomstamkano’s 
Vindplaats: Pesse 

De jager-verzamelaars waren ook vissers. Zij visten in 

boomstamkano’s met fuiken, speren en hengels. De kano’s 

werden ook gebruikt als transportmiddel. Gedurende de 

gehele prehistorie en daarna vormden de waterwegen 

belangrijke verbindingswegen. De oudste boomstamkano ter 

wereld dateert uit 6500 voor Chr. en komt uit het plaatsje 

Pesse in Drenthe. Om een dergelijke kano te maken kon 

een boomstam worden ingebrand met gloeiende kolen en 

uitgehakt met een stenen bijl.

U kunt bij het meertje 
op eigen risico een kano 

uitproberen.

In het kamp van de 
jager-verzamelaars kunt u 
muziek maken met verschillende 
instrumenten uit de steentijd.
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Met de komst van de eerste boeren in 
ons land begon een nieuwe periode: de 
nieuwe steentijd (Neolithicum). Landbouw 
en veeteelt maakten het mogelijk meer 
voedsel uit een kleine leefomgeving te 
halen. De landbouw is ontstaan in het 
Midden-Oosten en is via Zuidoost-Europa 
naar ons land gekomen. 

De eerste boeren vestigden zich op de vruchtbare 

lössgronden in Zuid-Limburg. Op hun akkers verbouwden zij 

de oude graansoorten emmer en eenkoorn, erwten, linzen, 

papaver en vlas. Bovendien hadden zij een veestapel van 

runderen, schapen, geiten en varkens.

De Eerste Boeren 
of de Lineaire Bandkeramiek 
Vindplaats: Geleen

De boeren bleven op één plaats wonen, in tegenstelling tot 

de jager-verzamelaars. De boerderij die in Archeon staat, is 

kenmerkend voor de bouwstijl van de eerste boeren. Ze 

bouwden grote boerderijen van eikenhout met wanden van 

leem. Het dak werd gemaakt van stro of stroken boombast. 

Op de lössplateaus groeide te weinig riet om een dergelijk 

groot oppervlak te kunnen dekken. Vaak leefde men in 

dorpjes.

De boeren introduceerden een nieuw materiaal in Nederland, 

namelijk het aardewerk. Zij bakten prachtig versierde potten 

om in te koken, water in te halen of voedsel in op te 

slaan. Archeologen hebben het volk van de eerste boeren 

genoemd naar de versieringen op hun potten: Lineaire 

Bandkeramiek, omdat ze patronen van lijnen en banden op 

hun potten aanbrachten. Dit aardewerk werd met de hand 

gemaakt en gebakken in het open vuur.

In het noorden en westen van Nederland leefden nog lange 

tijd jager-verzamelaars. De overgang naar het boerenbestaan 

was daar een langzaam proces. Oude gewoonten verdwijnen 

immers niet snel. Bovendien moest een boer hard werken 

en was niet alle grond geschikt voor landbouw. 

Tegenover de boerderij, tegen de kloostertuin aan, staat een 

half-open huis. Dit gebouw is niet altijd toegankelijk voor 

bezoekers. Archeon gebruikt het als educatieve ruimte voor 

scholieren en voor andere gezelschappen.

De Nieuwe Steentijd of het Neolithicum
5300 tot 2000 voor Chr.
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Trechterbekercultuur
Vindplaats: Noord- en Oost-Nederland 

Rond 3500 voor Chr. verschenen er ook boeren op de 

hogere zandgronden in Noord- en Oost-Nederland. Zij 

verbouwden graan en hielden vee, maar jaagden en visten ook 

nog veel. Deze boeren hoorden bij de Trechterbekercultuur. 

Ook zij zijn vernoemd naar hun aardewerk. In het huis staan 

voorbeelden van trechterbekers.

De Trechterbekermensen leefden in grote delen van 

Noordwest-Europa, van Nederland tot in Polen en Zuid-

Zweden. Tijdens de bouw van de reconstructie in Archeon 

waren uit Nederland geen huizen uit deze periode bekend. 

Daarom vindt u hier een boerderij die in het Duitse Flögeln 

heeft gestaan. 

De boerderij heeft een aantal kamers. Op één van de 

hoekpunten aan de achterkant van het huis staat in plaats 

van een paal een grote steen ter ondersteuning van het 

dak. In het achterste kamertje is een kuil met daarin twee 

potten en een barnstenen kraal aangetroffen. Mogelijk was 

dit een graf. Het middendeel van het huis werd gebruikt als 

woonvertrek.

Hunebed 
Vindplaats: Drenthe en Groningen

De hunebedden zijn de bekendste archeologische monu-

menten van Nederland. De naam ‘hunebed’ stamt uit de 

Middeleeuwen. Toen dacht men dat ze gemaakt waren door 

‘huynen’ of reuzen. Wie zouden anders die grote stenen op 

elkaar gestapeld kunnen hebben? Nu weten we dat deze 

bouwwerken van grote stenen (oftewel megalieten) door 

de mensen van de Trechterbekercultuur zijn gemaakt. Het 

waren grafkamers, waarin enkele generaties lang de doden 

werden bijgezet. Zij kregen bijgiften, zoals vuurstenen 

pijlpunten, stenen bijlen en vooral veel mooi aardewerk mee. 

Misschien zat in de potten wel voedsel voor de reis naar het 

hiernamaals. Dat is echter niet teruggevonden, want al het 

plantaardige materiaal is vergaan. 

Voor de bouw van de hunebedden gebruikte men grote 

zwerfkeien, die na de voorlaatste ijstijd in Nederland waren 

achtergebleven. Op veel plaatsen in Europa werden in de 

nieuwe steentijd graven van grote stenen opgericht, onder 

andere in Denemarken en Duitsland, maar bijvoorbeeld ook 

in Ierland, Spanje en Frankrijk. 

Hunebedden zagen er oorspronkelijk niet zo kaal uit als  

vandaag de dag in Drenthe en Groningen. Zij waren bedekt 

met een aarden heuvel en slechts de bovenkant van de 

grote dekstenen was zichtbaar. Rondom de heuvel lag soms 

een krans van kleinere stenen. 

Het hunebed in Archeon is in vergelijking met de meeste 

hunebedden klein. Het grootste hunebed in Nederland ligt 

bij Borger in Drenthe en is 22,5 m lang. De grootste stenen 

wegen wel 23.000 kilo. 

U kunt samen met de 
Trechterbekerboer(in) 

proberen de hunebedsteen te 
verslepen.
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Aan het eind van de nieuwe steentijd 
deden de eerste metalen voorwerpen hun 
intrede in ons land. Het betreft sieraden en 
werktuigen van koper. Deze waren echter 
wel zeer zeldzaam. Rond 2000 voor Chr. 
werd het brons geïntroduceerd. Daarmee 
begon in Nederland de bronstijd. Brons is 
een mengsel van koper en tin. Het materiaal 
is taaier dan steen, zodat gereedschappen 
minder snel breken. Wanneer dat toch 
gebeurde kon het omgesmolten worden tot 
nieuwe voorwerpen. 

Koper- en tinerts werden echter niet in de Nederlandse 

bodem gevonden. Door middel van ruilhandel kwam het 

brons uit onder andere Groot-Brittannië en Zuid-Duitsland 

naar ons land. Het was een kostbaar materiaal, dat niet 

iedereen zich kon veroorloven. Daarom bleef steen in de 

bronstijd een belangrijke grondstof.

Bronstijdboerderij
Vindplaats: Rumpt

De boerderij, de werkschuur en het voorraadschuurtje, 

een zogenaamde ‘spieker’, zijn alle gevonden in Rumpt, 

een plaatsje in het Gelderse rivierengebied. Tussen 1550 

en 1250 v. Chr. woonden hier mensen op de hoge oevers 

en verlande rivierlopen. Daar hielden ze droge voeten, ook 

als de rivieren overstroomden. Zij waren boeren: ze hielden 

vee, vooral runderen en varkens en verbouwden graan op 

hun akkers. 

De boerderij is een zogenaamde ‘woonstalboerderij’, waar 

mensen en dieren samen onder één dak leefden. Dankzij 

de natte omstandigheden in het rivierengebied waren resten 

van de houten palen van de boerderij bewaard gebleven en 

weten we dat hij was gebouwd van elzenhout. De spieker 

dient voor de opslag van voedsel en zaaigoed. Hij staat op 

palen boven de grond, om muizen en ander ongedierte 

buiten te houden. De halfopen werkschuur is de werkplaats 

van de bronsgieter.

 

De Bronstijd 
2000 tot 800 voor Chr.

In de winter werd het 
vee in de boerderij 

gestald. In het staldeel van 
een bronstijdboerderij stonden 
gemiddeld 20-30 stuks vee. 
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Bronsgieterij
Vindplaats: Bovenkarspel

Aan het begin van de bronstijd werden gereedschappen, 

wapens en sieraden kant en klaar aangevoerd uit het 

buitenland. Al snel ontstond er echter ook een lokale 

productie. Versleten en gebroken voorwerpen werden 

omgesmolten en verwerkt tot nieuwe objecten. Om brons te 

kunnen gieten moet het verhit worden tot een temperatuur 

tussen 1100-1200 °C. Deze temperatuur werd bereikt door 

het gebruik van houtskool en blaasbalgen. Vervolgens werd 

het vloeibare brons in een mal van klei of steen gegoten. 

Na afkoeling moest het nieuwe voorwerp nog worden 

bijgewerkt, eventueel geslepen en voorzien worden van een 

handvat of steel.

Ritueel landschap
Moerassen, venen en rivieren hadden een bijzondere 
betekenis in de bronstijd. Hier zijn mysterieuze vondsten 
gedaan: bronzen zwaarden, bijlen en sieraden, veenlijken, 
zelfs een soort tempeltje. Deze natte, afgelegen landschappen 
waren het domein van de goden, geesten en voorouders. 
Om de hogere machten gunstig te stemmen lieten de 
bronstijdboeren offers achter in het veen.

Tempeltje van 
Bargeroosterveld 

In het veen bij Bargeroosterveld in Drenthe zijn de resten 

gevonden van een houten bouwwerkje. Het bestond uit 

funderingsplanken met daarop acht staande palen die aan 

de bovenkant waren verbonden door horizontale balken. 

De puntige uiteinden van deze balken doen denken aan 

runderhoorns. Rond het gebouwtje lag een stenencirkel. 

Vermoedelijk was het een 

soort tempeltje, misschien 

een plek om doden op te 

baren. Of was het een 

wegwijzer in het veen?

Vanaf het tempeltje loopt 

een houten voetpad 

het veen in. Al vanaf de 

nieuwe steentijd werden 

dergelijke veenwegen aan-

gelegd om de toegang tot 

de Drentse veengebieden 

mogelijk te maken. 

Ook met de veenwegen is iets mysterieus aan de hand, want 

vaak eindigden ze middenin het moeras. Wat moesten de 

mensen daar? Het pad dat in Archeon is gereconstrueerd is 

gevonden bij Bargeroosterveld, maar was ca. 100 jaar jonger 

dan het tempeltje.

8a. Grafheuvel
In de vroege en midden-bronstijd werden overledenen 

begraven onder grafheuvels: kleine bergjes van aarde en 

plaggen, soms met een palenkrans eromheen, soms met 

een greppel. Op veel plekken in Nederland zijn deze graf-

heuvels nu nog zichtbaar in het landschap. Op de Veluwe 

liggen er bijvoorbeeld meer dan 600! 

De bijl en de 
pijl en boog zijn 

gevaarlijke wapens. Ze werden 
oorspronkelijk als werktuig 
ontwikkeld.  In  de Bronstijd 
werd voor het eerst een voorwerp 
gemaakt dat puur als wapen 
diende: het zwaard.
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De vroegste aanwijzingen voor het gebruik 
van ijzer in ons land dateren uit de 
bronstijd. Zo is op een planken voetpad 
door het veen bij Bargeroosterveld een 
ijzeren pennetje gevonden uit circa 1350 
voor Chr. Vanaf ongeveer 800 voor Chr. 
werd ijzer een gangbare grondstof voor 
gereedschap en wapens. 

IJzer is taaier en iets harder dan brons. Het blijft bovendien 

langer scherp. Een ander voordeel is dat de grondstof voor 

ijzer, ijzeroer, in Nederland wordt gevonden. Daarom 

moeten ijzeren voorwerpen gemakkelijker te verkrijgen 

zijn geweest dan werktuigen van brons. IJzer is echter wel 

moeilijker te bewerken dan brons. Om ijzer te smelten is 

een temperatuur boven 1500° C nodig. Gietijzer is echter 

te breekbaar voor werktuigen. IJzeren voorwerpen werden 

daarom niet gegoten maar gesmeed. De introductie van ijzer 

betekende niet dat het brons helemaal verdween. Vooral 

voor de productie van sieraden bleef brons in gebruik. 

De IJzertijd 
800 tot 12 voor Chr.

Terpboerderijen
Vindplaats: Ezinge

Deze ijzertijdboerderijen zijn gereconstrueerd naar vondsten 

uit Ezinge (Groningen). De boerderijen stonden op een terp. 

De kwelders van het Fries-Groningse kustgebied stroomden 

af en toe onder. Daarom vestigden de mensen zich in dit 

gebied op van nature iets hoger gelegen gronden. Toen de 

zeespiegel bleef stijgen, boden deze natuurlijke verhogingen 

te weinig bescherming tegen de zee. De bewoners 

verhoogden hun heuvels met plaggen uit de omgeving. Bij 

iedere ophoging werd de heuvel groter in omvang en soms 

groeiden een aantal heuvels aan elkaar vast. Zo ontstonden 

terpen.

De boeren van Ezinge konden niet alle gewassen telen 

op hun door de zee beïnvloede gronden. Op de hogere 

kweldergronden konden zij gerst, vlas, huttentut (een 

koolzaadachtige plant) en veldbonen verbouwen. De nadruk 

lag echter op de veeteelt. De kwelders vormden uitstekende 

weidegronden. De boerderijen zijn gebouwd van eiken- en 

essenhout. De wanden bestaan uit gevlochten wilgentakken, 

dichtgesmeerd met koemest. Het dak is gedekt met riet. 

Einde van de IJzertijd?

De ijzertijd eindigt historisch gezien met de komst van de 

Romeinen. De manier van leven werd echter niet van de ene 

op de andere dag vervangen door de Romeinse cultuur. 

Ons land was voor de Romeinen een koude en natte grens-

streek waar weinig mee te beginnen was. Bovendien is 

het gebied ten noorden van de Rijn nooit echt onderdeel 

geweest van het Romeinse Rijk. Daar ging de ijzertijd 

gewoon door.

Ook in het zuiden, dat wel deel uitmaakte van het Romeinse 

Rijk, veranderde het leven van de gewone mensen ver-

moedelijk niet ingrijpend. Romanisering, het overnemen 

van Romeinse elementen door de inheemse bevolking, 

was aanvankelijk vooral een zaak van de lokale elite. Het  

grootste deel van de Nederlandse bevolking zal ook tijdens 

de Romeinse tijd gewoon ‘ijzersterk’ doorgeleefd hebben.
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De Romeinse Tijd
(12 voor Chr. - 406 na Chr.): introductie
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Van 58 tot 50 voor Chr. veroverde Gaius 
Julius Caesar heel Gallië. In het jaar 55 voor 
Chr. bezocht hij met zijn legioenen ook het 
zuiden van ons land. Dit weten wij uit het 
verslag van zijn Gallische oorlog, dat Caesar 
schreef voor de senaat van Rome. Omdat 
hij iets geschreven heeft over zijn korte 
verblijf in ‘Nederland’, kwam er een einde 
aan de Nederlandse prehistorie. Toch was dit 
bliksembezoek niet echt het begin van de 
Romeinse Tijd in Nederland. Want na orde 
op zaken te hebben gesteld vertrok hij weer. 
In de praktijk betekende het orde op zaken 
stellen dat Caesar een flink gedeelte van de 
inheemse bevolking had vermoord.   

Na het vertrek van Caesars legioenen bezetten de Germaanse 

Bataven de delen van het land die waren vrijgekomen. Zij 

waren bondgenoten van Caesar en beschermden voor hem 

een deel van het door de Romeinen veroverde gebied tegen 

andere Germaanse stammen. Zuid-Nederland viel in die tijd 

onder de Romeinse provincie Gallia Belgica.

De Romeinen vestigen zich in Nederland

In 12 voor Chr. vestigden de Romeinen zich pas echt in ons 

land. Drusus, de stiefzoon van keizer Augustus, kwam met 

een grote legermacht naar het ‘eiland der Bataven’. Van hier 

uit wilde hij de Germanen in Duitsland bevechten. Vanaf dit 

moment begint de Romeinse tijd van Nederland. Uit deze 

periode stammen de oudste Romeinse houten forten in 

Nederland.

In 47 na Chr. maakte keizer Claudius een einde aan de 

dure en niet altijd succesvolle Romeinse veroveringen in 

Germania. Hij bepaalde dat de Rijn de noordelijke grens van 

het Romeinse keizerrijk zou zijn. Hiermee werd Nederland 

een deel van een militair grensgebied, de Limes. Langs de 

Rijn kwam een gordel van militaire vestingen te liggen. 

Later, ongeveer 100 na Chr., werd Nederland ingedeeld 

bij de provincie Germania Inferior. De hoofdstad was 

Colonia Claudia Ara Agrippinensis, het huidige Keulen. De 

Nederlandse stad Nijmegen functioneerde als legerplaats 

voor verscheidene Romeinse legioenen. 

400 jaar Romeinse invloed

De Romeinen verbleven ongeveer vier eeuwen in ons 

land. In eerste instantie waren zij  een  bezettingsmacht. De 

‘Nederlandse’ bevolking kwam zo nu en dan in opstand. 

De bekendste opstand is die van de Bataven onder leiding 

van Julius Civilis in het jaar 69. Tijdens het grootste gedeelte 

van de Romeinse bezetting was de verhouding tussen de 

Romeinen en de plaatselijke bevolking echter buitengewoon 

goed. Hierdoor maakte Nederland kennis met de Grieks-

Romeinse cultuur.

 

 

In het centrum van Alphen aan den Rijn lag vroeger het 

Romeins legerkamp Albanianae. Een castellummuur met 

houten poortgebouw en torens beschermde het legerkamp. 

Hier was vermoedelijk een cohort (een onderafdeling van 

het legioen) gelegerd, bestaande uit ongeveer 500 soldaten. 

Waarschijnlijk bestond deze afdeling uit voetsoldaten en 

ruiters.

Traiectum ad Rhenum, de Romeinse stad in Archeon, wordt 

beschermd door een reconstructie van de muur van het 

oude castellum Albanianae. Om een zo authentiek mogelijke 

reconstructie te maken, heeft de Radboud Universiteit 

Nijmegen een adviserende functie gehad bij het ontwerpen 

van de castellummuur voor Archeon. Onder begeleiding van 

dhr. M. Polak heeft de muur vorm gekregen.

De Romeinen 
beschouwden de broek 

als een kledingstuk voor 
vrouwen. De inheemse bevolking 
dacht hier anders over: daar 
hadden mannen en vrouwen de 
broek aan.



16

De Romeinse Tijd 
in Archeon
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In de Romeinse tijd vormde de Rijn in 
Nederland de noordgrens van het Romeinse 
Rijk. Volgens Romeinse begrippen hield aan 
de andere kant van de Rijn de beschaving 
op. De Romeinse nederzettingen langs de 
Rijn waren voornamelijk militair van aard. 
Bij veel militaire nederzettingen ontstonden 
echter ook dorpjes met inheemse mensen. 
Zij probeerden in hun levensonderhoud te 
voorzien door hun producten en diensten 
aan de legionairs aan te bieden. Na verloop 
van tijd begonnen Romeinse legionairs 
en inheemse bevolking gebruiken en 
gewoontes van elkaar over te nemen. 
Zo ontstonden de Gallo-Romeinse en de 
Germano-Romeinse cultuur.

Traiectum ad Rhenum

De Romeinse tijd van Nederland wordt in Archeon tot 

leven gebracht in een Gallo-Romeins grensdorp. Het heet 

Traiectum ad Rhenum (doorwaadbare plaats aan de Rijn). In 

het dorp staan reconstructies van gebouwen, die her en der 

in Nederland zijn opgegraven. Men leeft rond het jaar 150 na 

Chr. Dit is tijdens het bewind van keizer Antoninus Pius, een 

periode van economische en culturele bloei. 

Romeinse Poort 
(de entreepoort van Archeon)
Vindplaats: Valkenburg

Het eerste Romeinse bouwwerk van Archeon staat niet ín 

Traiectum ad Rhenum. Het is namelijk de grote Romeinse 

poort die dienst doet als entreepoort van Archeon. Deze 

poort is een reconstructie van een deel van een poort van 

een Romeins fort (castellum). Dit fort stond tussen 40 en 

240 na Chr. in Valkenburg (Zuid-Holland). Het was één van 

de forten aan de limes, de noordgrens van het Romeinse 

Rijk.

Romeinse burgers 
kregen drie namen: een 

voornaam, een familienaam 
en een bijnaam. Caesar heette 
voluit: Gaius Julius Caesar. 
Zijn bijnaam, gelijk zijn 
voorvaderen, was dus Caesar, 
wat krullenbol betekent.
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Romeins Woonhuis (Domus)
Vindplaats: Voorburg (Forum Hadriani)

Tijdens de Romeinse tijd leefden de meeste mensen in 

Nederland op het platteland. Een klein deel van de bevolking 

woonde in de steden. De rijkste burgers leefden in grote luxe 

huizen (villae). Handelaren en ambachtslieden woonden in 

de stad. Zij leefden in een eenvoudiger woonhuis (domus). 

In Traiectum ad Rhenum is een dergelijk woonhuis gere-

construeerd. Het is gebaseerd op opgravingen in Voorburg 

(Zuid-Holland). In de 2e eeuw na Chr. lag hier de Romeinse 

stad Forum Hadriani (genoemd naar keizer Hadrianus). Het 

was de hoofdstad van de inheemse stam der Cananefaten.

Pottenbakker

In de domus woont en werkt de pottenbakker. Op een 

draaischijf maakt hij aardewerken potten met verschillende 

vormen. Het gebruik van een draaischijf is in deze streken 

bekend geworden door de Romeinen. De plaatselijke 

bevolking maakte het aardewerk nog met de hand.

Achter de werkplaats bevinden zich de keuken en een klein 

woonvertrek. In de Romeinse tijd werd de bovenverdieping 

vaak verhuurd aan allerlei vreemde kostgangers (op dit 

ogenblik is hier het kantoor van Archeon gevestigd).

Op het erf staat de pottenbakkersoven die met hout 

gestookt wordt. In Nederland zijn veel ovens van ‘Romeinse’ 

pottenbakkers gevonden. De oven in Archeon is maar 

een kleine. Uit de buurt van Nijmegen zijn ovens bekend 

waar vele honderden dakpannen tegelijk in konden worden 

gebakken. Op dakpannen werden stempels gezet van 

het legeronderdeel dat ze vervaardigd had. De meeste 

in Alphen aan den Rijn gevonden dakpannen dragen het 

stempel EXGERINF: Exercitus Germania Inferior. Dit was het 

Nedergermaanse leger, een afdeling inheemse hulptroepen 

van de Romeinse legioenen. 

Aardewerk was één van de pijlers van de Romeinse economie 

in de provincies. Dankzij de stempels (handtekeningen) van 

de makers weten we heel precies waar het aardewerk werd 

gemaakt. Zo komt veel aardewerk, dat in Nederland wordt 

gevonden, uit Zuid-Frankrijk en Duitsland. Behalve de naam 

van de maker werd op bijvoorbeeld borden en kommen 

ook de naam van de eigenaar ingekrast. 

 In 2002 bouwde de  
 Vereniging Vrienden 
van Archeon, in samenwerking 
met het Themapark, het 
huis naast de pottenbakker. 
Dit gedeelte van de domus 
is niet altijd open voor 
bezoekers. Archeon gebruikt 
het als educatieve ruimte voor 
scholieren en voor andere 
gezelschappen, die op Archeon 
deelnemen aan een zogeheten 
‘leefproject’. Er kunnen, verdeeld 
over twee zalen, 30 personen 
overnachten.
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Romeinse Kruidentuin

Naast de woning ligt de kruidentuin. In en bij deze tuin staan 

bijna 50 plantensoorten, die in de Romeinse tijd in Nederland 

bekend waren. Vele soorten zijn door de in Nederland 

verblijvende Romeinen naar Nederland geïmporteerd, omdat  

ze onmisbaar waren in de Romeinse keuken.

In de tuin staat een buste van de godin Ceres, de Romeinse 

godin van de oogst en de groei van gewassen. Bovendien is 

zij de beschermgodin van het gewone volk, het plebs en zij is 

daarom op haar plaats in de tuin van een pottenbakker.

Gallo-Romeins 
Tempelcomplex
Vindplaats: Cuijk / Maastricht

Romeinen waren zeer godsdienstige mensen. Zij geloofden 

dat de veroveringen van de Romeinse legioenen een beloning 

van de goden waren. Bovendien beschouwden de keizers 

zichzelf als afstammelingen van de goden. Voor een Romein 

was het leven zonder goden moeilijk voor te stellen. Rituelen 

zoals offers, geloften en bezweringen maakten deel uit van 

het dagelijkse leven. Voor iedere gebeurtenis of handeling 

werd een andere godheid aangeroepen.

Bij de uitbreiding van het Romeinse imperium stonden de 

Romeinen zeer verdraagzaam tegenover de verering van 

inheemse goden. Zij eisten alleen dat de inheemse bevolking, 

naast hun eigen goden, ook de Romeinse staatsgoden zouden  

vereren. Aangezien de Germanen en de Kelten zelf ook 

geloofden in meerdere goden, was dit samensmelten van 

religies geen probleem. Vaak nam de inlandse bevolking bij de 

verering van inheemse goden zelfs Romeinse rituelen over.

Het woord ‘templum’ betekent gewijde plaats. De tempel 

was vaak niet één gebouw, maar een heel complex met 

verscheidene onderdelen. Het tempelcomplex in Archeon 

bestaat uit een ommuurde voorhof, een Jupiterzuil, een 

bijgebouw (alle gevonden in Maastricht) en een hoofdgebouw 

(onder meer gevonden in Cuyk).

Kalender (Fasti)

In de poort van het tempelcomplex is de oudste religieuze 

kalender van de Romeinen te zien. Dit is een maankalender 

van twaalf manen (maanden). Men voegde zo nu en dan 

een dertiende maand toe. Een jaar bestond uit 355 dagen. 

Julius Caesar stelde pas in 45 voor Chr. ons zonnejaar van 

365 dagen in met eens in de vier jaar een schrikkelmaand. 

Twee maanden van ons jaar, juli en augustus, hebben hun 

naam te danken aan de Romeinse veldheer Julius Caesar en 

de Romeinse keizer Augustus. In de oude kalender heetten 

deze maanden nog Quintilis en Sextilis. Er zijn zo’n 200 

fragmenten van Romeinse kalenders gevonden. De kalenders 

staan bekend als de ‘fasti’. De ‘werkdagen’ van een kalender 

worden ook ‘fasti’ genoemd. De ‘feestdagen’ ‘nefasti’.

Ontdek zelf welke 
soorten planten 

‘Romeins’ zijn. Proef er eens 
van of ruik er eens aan. Er is 
een speciale kruidenspeurtocht 
gemaakt. Deze is verkrijgbaar 
bij de pottenbakker.

-

Sommige planten 
werden ook vanwege hun 

genezende werking gebruikt. 
Soms werden planten gebruikt 
om de diagnose te stellen. 
Iemand die bijvoorbeeld een 
buikwond had liet men sterke 
uiensoep drinken. Wanneer de 
uienlucht uit de wond kwam 
wist men dat de darmen of 
de maag van de gewonde 
beschadigd waren.
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Jupiterzuil

De oppergod, Jupiter, vertegenwoordigt de Romeinse 

godsdienst in het tempelcomplex. Hij was de vader van het 

licht, de heer van de donder, de vader en koning der goden. 

Hij was tevens de beschermer van Rome.

De letters I.O.M. op de zuil staan voor: Iovi Optimo Maximo, 

aan Jupiter de Beste, de Hoogste. Dergelijke zuilen vindt 

men in het vroegere Germania Inferior en Superior wel 

vaker. De zuilen zijn vermoedelijk opgericht door Germanen 

die geromaniseerd waren. Archeologen beschouwen de 

zuilen als een teken dat men zich niet langer Germaan maar 

Romeins burger voelde.

Tempel van Nehalennia 
(cella, godenbeeld en votiefstenen)

Het inheemse onderdeel van het tempelcomplex wordt 

gevormd door de godin Nehalennia. Zij is de belangrijkste 

godin die in dit tempelcomplex vereerd wordt. Voor haar 

is het hoofdgebouw, de daadwerkelijke tempel opgericht. 

Deze bestaat uit één kamer, de cella.

Het hoofdgebouw is een hoge cultusruimte waar aan vier 

zijden een zuilengang (porticus) omheen is gebouwd. Deze 

vier galerijen zijn typerend voor de tempels in Gallië en 

Germania Inferior. De cella was het domein van de godin. 

Alleen de priester(es) en de godin zelf mochten deze kamer 

betreden. 

Tegen het tempelgebouw aan staat een aantal votiefstenen, 

gewijd aan de godin Nehalennia. Dit zijn rechthoekige 

stenen, vaak met een afbeelding van de god(in) en de naam 

van de schenker. Een votiefsteen was een ‘bedankje’ van een 

Romein waarmee hij zijn gelofte aan de god(in) inloste. Vaak 

werd het bedankje afgesloten met de formule ‘Votum Solvit 

Libens (Laetus) Merito’: Hij heeft zijn gelofte ingelost, uit vrije 

wil (met genoegen) en met reden. 

De stenen die in de zuilengalerij rondom de tempel staan, 

zijn replica’s van stenen die uit de Zeeuwse wateren zijn 

opgevist. De authentieke stenen bevinden zich onder meer 

in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ze zijn 

vooral afkomstig van handelaren en zeelieden. Het aantal 

gevonden votiefstenen duidt op een redelijk grote verering 

van Nehalennia in ons land. Vlak voor de kust bij Domburg 

moet een Gallo-Romeinse tempel van Nehalennia hebben 

gestaan. Deze is door het afkalven van de oever in zee 

gestort.

De Germaans-Keltische afkomst van 

de godin is te herkennen aan haar 

kleding en haardracht. Haar typische 

schoudermantel met grote speld 

is niet Romeins. We weten niet 

welke functie Nehalennia voor de 

Romeinen en de inlanders precies 

heeft gehad. Vermoedelijk was 

zij een vruchtbaarheidsgodin die 

aanbeden werd in verband met de 

oogst. Ook werd zij vereerd door 

handelaren en schepelingen.

Iedere dag wordt in 
het tempelcomplex 

een Romeinse offerceremonie 
gehouden. Kom kijken en zie 
hoe de Romeinen de wil van de 
goden proberen te beïnvloeden.

Romeinen 
kwamen ook naar 

de tempel voor goddelijke 
toekomstvoorspellingen.
Vraag of de priester(es) uw 
orakel wil trekken.
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Voel hoe het is om 
als soldaat in het 

Romeinse leger te marcheren. 
Een Romeins soldaat diende 25 
jaar in het leger. Gelukkig mag 
u het leger eerder verlaten!

Forum

In het centrum van iedere Romeinse stad lag een forum. Het 

forum is min of meer te vergelijken met onze markt. Hier 

ontmoetten de bewoners elkaar. Boeren, ambachtslieden en 

kooplui verkochten hier hun waren. 

Rostra

Op het forum werden openbare bijeenkomsten gehouden, 

zoals vergaderingen en rechtszaken. Politici en redenaars 

spraken dan vanaf het spreekgestoelte, de rostra, de 

bevolking toe. Het originele spreekgestoelte op het forum 

van Rome was opgebouwd uit de veroverde stormrammen 

van vijandelijke schepen. Vanaf deze rostra spraken de 

consuls van Rome de burgers van hun stad toe. 

Waterput

Naast de rostra,  aan het kruispunt, staat een waterput. 

Hierin wordt regenwater opgevangen. Ieder woonblok 

(insula) in een Romeinse stad had een dergelijke put. Naast 

de put staat een beeld van een Griekse wijnschenkster. In 

grote Romeinse steden waren openbare waterputten een 

noodzaak. De beelden bij zo’n put functioneerden vaak als 

straataanduiding. Uitspraken als: “Ik woon bij de put met de 

twee leeuwen.” of “We zien elkaar bij de schildpad,” zullen 

vrij normaal geweest zijn. In Traiectum ad Rhenum is de 

wijnschenkster dus een baken in een wirwar van straten.

Zonnewijzer

Gezien de openbare functie van het forum mag een 

zonnewijzer (horologium) niet ontbreken.

Het horologium is beschilderd met de zon en de maan en 

een zonnewiel of rad van fortuin. Natuurlijk is er ook een 

afbeelding van Saturnus, de god van de tijd. Een Romeinse 

dag was een ‘daglicht-dag’. Als het ‘s ochtends licht werd, 

begon het eerste uur en als het ‘s avonds donker werd 

eindigde het twaalfde uur van de dag. De lengte van deze 

uren hing af van het jaargetijde.  



Romeins Vrachtschip
Vindplaats: Zwammerdam (Pullum Nigrum)

Tegen de achterzijde van het tempelcomplex ligt een 

Romeins vrachtschip. Dit schip is een replica van één van de 

zes schepen die in 1972 in Zwammerdam zijn opgegraven.

In de Romeinse tijd werden dit soort schepen onder andere 

in Zuid-Duitsland gebouwd. Ze werden gebruikt voor het 

vervoer van bouwmaterialen, graan en andere goederen. 

Door de geringe diepgang, de platte bodem en de vlakke 

boeg konden zij aan elke oever afmeren, zonder gebruik 

te maken van kaden. De ligging en diepte van de rivieren 

verschoof in de loop van de tijd nog al eens. De vorm van 

de boot zorgde ervoor dat het schip niet snel zou stranden 

op een zandbank. 

Hijskraan

De Romeinen kenden verschillende soorten hijskranen. 

Ze werden bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw van hoge 

stenen gebouwen, maar ook voor het laden en lossen van 

schepen. 

De meest eenvoudige variant is in Archeon gebouwd, door 

de VVvA (Vereniging Vrienden van Archeon). De hijskraan 

bestaat uit twee staanders en een aantal dwarsverbindingen. 

Samen vormen zij een A-vorm, die door twee of meer 

touwen overeind wordt gehouden. De houten constructie 

hangt onder een hoek van 

ongeveer 60°. Door het 

gebruik van een systeem 

met vijf katrolwielen, 

het pentaspaston, kan 

de kracht die nodig 

is voor het hijsen van 

zware ladingen worden 

teruggebracht. Om 40 kg 

omhoog te hijsen is nu 

10 kg trekkracht nodig. 

Badhuis
Vindplaats: Heerlen (Coriovallum)

Aan het forum ligt het badhuis (thermae). Het badhuis 

van Traiectum ad Rhenum is gebaseerd op opgravingen 

in Heerlen. De originele fundamenten zijn daar te zien in 

het Thermenmuseum. Het badhuis is waarschijnlijk in de 

eerste helft van de 2e eeuw gebouwd en tot ongeveer 

400 na Chr. in gebruik geweest. Het badhuis behoort tot 

het zogenaamde ‘rijentype’. In dit type badhuis liggen alle 

vertrekken achter elkaar.

Badcultuur

Gezondheid en hygiëne zijn voor de Romeinen altijd erg 

belangrijk geweest. Immers, een gezonde geest huist in een 

gezond lichaam. Door het lichaam te reinigen werkte men 

volgens de Romeinen ook aan de geestelijke gezondheid. 

Baden was een belangrijke bezigheid waar Romeinen 

uitgebreid de tijd voor namen.

Naast het baden had het badhuis nog meer functies. De 

burgers ontmoetten elkaar hier, de laatste nieuwtjes werden 

uitgewisseld, er werden zaken gedaan en de politieke situatie 
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werd besproken. Het badhuis was toegankelijk voor alle 

burgers van een nederzetting. De toegangsprijs was laag, 

zodat de meeste mensen een bezoek aan het badhuis 

konden betalen.

Er waren speciale badtijden voor mannen, vrouwen en 

zieken. Gemengd baden was verboden. Deze regel werd 

niet in elke periode strikt nageleefd. Dit blijkt uit het feit dat 

keizer Hadrianus tijdens zijn regeringsperiode uitdrukkelijk 

het gemengd baden verbood.

Vloerverwarming

De Romeinen verwarmden hun thermen. Het badhuis 

had een bijzonder verwarmingssysteem, het hypocaustum. 

Dit systeem is een klassiek voorbeeld van een optimaal 

gebruik van energie. In het stookhok (fornicatorium) achter 

het warmwaterbad, werd in een oven een groot houtvuur 

gestookt. Op de oven stond een grote, bronzen ketel 

waarin het water voor het warmwaterbad werd verwarmd. 

Het water kwam via waterspuwers in de baden terecht. 

Het echte geheim van het badhuis is echter de verwarming 

van vloeren en muren. De vloer werd gebouwd op zuiltjes, 

zodat eronder een open ruimte ontstond. De hete lucht van 

het fornicatorium werd onder de vloer door geleid. In de 

muren metselde men holle buizen in, waar de hete lucht uit 

de oven eveneens doorheen stroomde. 

Een bezoek aan het badhuis

Het is niet precies bekend in welke volgorde de Romeinen 

de diverse badruimten gebruikten. Er bestaat een beschrijving 

van de arts Galenus. Hij adviseerde zijn lezers om het lichaam 

langzaam op te warmen en daarna weer langzaam te laten 

afkoelen.

Een bezoek aan de thermen begon in de centrale kleedruimte 

(apodyterium). Hier legde men zijn kleding in de daarvoor 

bestemde nissen (loculi) en betaalde de badmeester het 

entreegeld (balneaticum).

Vraag aan de masseuse 
(unctrix) of zij u de 

geheimen van de Romeinse 
massage kan onthullen. 
Maak kennis met de Romeinse 
huidkrabber: de strigilis!



wat ontspannen, met elkaar praten of een spelletje doen. In 

dit vertrek kon ook de huid gereinigd en gemasseerd worden. 

Het water van het warmwaterbad kon temperaturen tot 60 

graden Celsius bereiken. Om tussendoor even af te koelen, 

kon men gebruik maken van het koude water in de zwarte 

ronde bekkens. 

Amfi theater 

Naast het badhuis ligt het (halve)amfi theater van Traiectum 

ad Rhenum. De centrale ruimte ervan heet de arena. Het 

woord ‘arena’ betekent letterlijk ‘zand’, en heeft als tweede 

betekenis ‘de met zand bestrooide centrale ruimte van een 

amfi theater’. In de Arena vonden gladiatorengevechten of 

dierengevechten plaats. 

Wellicht denkt u bij een amfi theater aan het imposante 

Colosseum te Rome. Dit was echter een uniek gebouw. 

Buiten Rome waren amfi theaters vaak eenvoudiger. In 

veel gevallen werden ze uit hout opgebouwd. Het enige 

amfi theater dat in Nederland teruggevonden is, stond in 

Nijmegen. Dit was waarschijnlijk wel van steen gemaakt. Het 

amfi theater in Archeon is niet van steen. Voor dit gebouw 

is men uitgegaan van de Romeinse traditie om 

tijdelijke amfi theaters te bouwen van hout en 

zandwallen. In een eenvoudige nederzetting 

als Traiectum ad Rhenum zal een houten 

amfi theater meer voor de hand hebben gelegen 

dan één van steen.

Aan het einde 
van de dag vinden 

in dit amfi theater de 
gladiatorenspelen plaats. 
Spectaculair en leerzaam, maar 
voor kleine kinderen misschien 
wel erg spannend. Vóór het baden deden in het bijzonder de mannen op 

de binnenplaats (palaestra) atletische oefeningen of men 

speelde een balspel of bordspel. Door sport reinigde men 

zich innerlijk en het lichaam raakte alvast goed opgewarmd. 

In de hoek van de binnenplaats bevindt zich het toilet 

(latrina). Dit gemeenschappelijke toilet voor zes personen 

werd gespoeld met het afvalwater dat binnen in het badhuis 

was gebruikt. Openbare toiletten waren heel gewoon in 

de steden. De Romeinen kenden geen toiletpapier, maar 

gebruikten een vochtige spons op een stok. Deze werd na 

afl oop schoongemaakt in de geul met stromend water die 

voor de zittingen langs liep. Zo was de spons weer schoon 

voor de volgende gebruiker.
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In het badhuis kon men van 

verschillende baden genieten 

en de sauna bezoeken. Het 

sporten en de afwisseling van 

temperaturen werden als gezond 

ervaren. Ook waren er masseurs 

aanwezig en kon men allerlei 

oliën en zalfjes kopen.

In het badhuis van Heerlen lagen 

de ruimtes achter elkaar. Het 

koudwaterbad (frigidarium), de 

zweetruimte (sudatorium), het 

lauwe bad (tepidarium) en het 

warmwaterbad (caldarium). Het 

lauwe bad is een ruimte waar 

geen waterbekkens zijn. In deze 

ruimte kon men wat afkoelen, 
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Herberg
Vindplaats: Nijmegen (Noviomagus)

Herbergen hadden in de Romeinse tijd onder meer een 

militaire functie. Vanuit Rome werden door de keizers tal van 

bevelen door het Rijk verspreid. Dit gebeurde via militaire 

koeriers te paard. Zij volgden de beroemde Romeinse 

wegen (viae), waarlangs herbergen (praetoria) stonden. Op 

vertoon van zijn militaire reispas (diploma) kon een koerier 

een vers paard, een maaltijd en een bed krijgen.

Herbergen werden in het Latijn praetorium, mansio of 

hospitium genoemd.

De Herberg in Archeon is grotendeels ingericht als restaurant 

en wordt gebruikt voor feesten, vergaderingen, congressen 

en andere bijeenkomsten.

Triclinium

De Herberg heeft op de begane grond een speciale eetzaal 

met mooie beschilderde wanden, het triclinium. In het 

triclinium gebruikten de Romeinen het diner (cena). Tijdens 

het diner lagen de Romeinen op drie rustbanken die in 

een U-vorm tegen elkaar aangeschoven waren. De naam 

‘triclinium’ betekent ‘drie banken’.

Na de maaltijd begon voor de heren het drinkgelag of 

bacchanaal. Vandaar de fraai beschilderde wanden met de 

wijnoogst als thema. Bacchus, de god van de wijn, inspecteert 

de druivenoogst. De originele schilderingen zijn gevonden in 

Keulen.

Als men na de maaltijd niet meer op zijn benen kon staan, 

kon men gebruik maken van de kleine slaapkamer. Natuurlijk 

kon de herbergier, getuige de wandschilderingen, ook andere 

‘roomservice’ verzorgen.

Probeert u eens een 
glas warme of koude 

honingwijn (mulsum)!

Romeinen dronken hun 
wijn niet puur: dat was 

barbaars. Men lengde de wijn 
aan met water.
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In Traiectum ad Rhenum, het Romeinse 
gedeelte van Archeon, bevindt zich een 
eenvoudig (half)amfi theater. Dagelijks vindt 
daar een spectaculair gladiatorengevecht 
plaats. Van alle Romeinse tradities heb-
ben de gladiatorenspelen door de eeuwen 
heen de meeste indruk gemaakt. Een 
gladiatorengevecht was voor de 
Romeinen een grootse gebeurtenis, 
veel meer dan een simpel rondje 
bloederig vermaak.

Oorsprong: 

een eerbetoon of offer aan de doden

De Romeinen hebben het gladiatorengevecht waarschijnlijk 

overgenomen van hun zuiderburen in Campanië of van 

de Etrusken. Deze Italische stammen hielden gevechten 

bij begrafenissen van vooraanstaande legeraanvoerders. In 

Rome werd voor het eerst een gladiatorengevecht (munus) 

georganiseerd in het jaar 264 voor Chr. De zonen van 

Iunius Brutus Pera lieten het gevecht plaatsvinden tijdens 

de begrafenis van hun vader. Dergelijke gevechten bij 

een begrafenis waren een eerbetoon aan de overledene. 

Sommige onderzoekers menen echter dat het gevecht een 

bloedoffer was aan de geest (manes) van de overledene.

Van dodenverering tot politiek spektakel

De organisatie van een munus ter ere van een dode was 

een kostbare zaak. De organiserende familie wilde het 

prestige van de dode zo groot mogelijk maken. Al snel 

gebruikten Romeinse patriciërs deze dodenherdenkingen

vooral om het prestige van nog levende familieleden te 

vergroten. Een munus viel dan ‘toevallig’ in een tijd dat een 

zoon van de overledene zich kandidaat had gesteld voor een 

hoge politieke functie. Gaius Julius Caesar wist goed gebruik 

te maken van dit soort verkiezingsstunts. Hij organiseerde 

in verkiezingstijd een spectaculaire munus ter ere van zijn 

dochter, die zeven jaar eerder overleden was.

Rijke burgers kregen in de loop van de tijd steeds meer invloed. 

Steeds vaker werden de propagandamiddelen van de keizer 

ook door burgers toegepast. De rijke burgers probeerden 

ook met het organiseren van gladiatorengevechten kiezers 

voor zich te winnen. Keizer Augustus legde de wildgroei 

van gevechten na verloop van tijd aan banden. Binnen 

Rome werd de keizer zo uiteindelijk de enige persoon die 

gladiatorengevechten mocht laten organiseren. Het ‘munus 

gladiatorium’ werd een exclusief propagandamiddel voor 

de keizer. Door het lot van de gladiator in handen van het 

volk te leggen, kon de oppermachtige keizer zich van zijn 

‘democratische’ kant laten zien.

In Romeinse provincies als Germania Inferior was het 

gladiatorengevecht ook politiek belangrijk. In de provincies 

was de keizer echter niet de enige die een gladiatorengevecht 

mocht organiseren. Rijke burgers konden hier ook als ‘gever 

van de spelen’ (editor muneris) fungeren. Toch was ook in 

de provincie het gevecht vaak verbonden aan de verering 

van de keizer.

De Gladiatorenspelen 

van Archeon
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Het gevecht toonde aan de Romeinse burgers en inheemse 

bewoners dat het Romeinse gezag in deze provincies kon 

beslissen over leven en dood. En dat gold beslist niet alleen 

voor gladiatoren in de arena.

Wie waren de gladiatoren?

De gladiatoren waren oorspronkelijk de ‘infames’ (de eerlozen). 

Dit waren ter dood veroordeelde slaven, krijgsgevangenen of 

misdadigers. Zij werden gezien als maatschappelijke doden. 

Zij hadden al hun rechten verloren. Maar in plaats van direct 

te worden gedood na hun veroordeling, kregen zij nog de 

kans om aan de dood te ontsnappen. Zij werden verkocht 

aan een ‘lanista’, een ‘manager’ van gladiatoren. Deze lanista 

liet de gladiatoren in zijn school oefenen met allerlei wapens. 

Zo werden de gladiatoren experts in het vechten en doden. 

Als de gladiatoren waren getraind, werden ze door de lanista 

aan de organisator (editor) van een gladiatorengevecht 

verkocht of verhuurd. 

De houding van het publiek ten opzichte van de gladiatoren 

was niet eenduidig. Enerzijds beschouwde men hen als het 

laagste uitschot van de maatschappij, anderzijds werden zij 

bewonderd om hun moed en kracht. Gladiatoren konden 

erg populair zijn. Zij werden afgebeeld op olielampjes, 

schotels en op mozaïeken. Er waren zelfs burgers die vrijwillig 

kozen voor een bestaan als gladiator. Deze zogenaamde 

‘auctorati’ vochten niet alleen voor de eer, maar vaak ook 

uit geldnood. Na vijf jaar in de arena te hebben gevochten, 

kreeg de gladiator een rudis, een houten zwaard. Dan was hij 

weer vrij man en kon opnieuw een plaats in de samenleving 

proberen in  te nemen. Veel ex-gladiatoren werden trainer 

of verhuurden zich als lijfwacht aan rijke Romeinen.

Gladiator betekent letterlijk ‘zwaardvechter’. Dit is afgeleid 

van het Latijnse woord voor het korte steekzwaard, de 

gladius. Vechters met andere soorten wapens noemden de 

Romeinen ook ‘gladiatoren’. De Romeinen zagen het liefst een 

zwaarbewapende logge gladiator tegen een lichtbewapende 

snelle gladiator vechten. Door iedere gladiator andere 

wapens te geven was er voor beide gladiatoren een ander 

technisch voordeel. Het gevecht werd hierdoor spannender 

en minder voorspelbaar. 

De Romeinen bleven ten slotte de zonen van de oorlogsgod 

Mars. Sterven kon iedereen. Gladiatoren konden spannend 

sterven. Het zwaard van 
de Romeinen is 
een Gladius
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De Middeleeuwen
(406 - 1500 na Chr.): introductie
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De term ‘Middeleeuwen’ is omstreeks 1400 
bedacht door Zuid-Europese geleerden. 
Zij hadden een grote bewondering voor de 
klassieke beschaving. Deze beschaving was 
volgens hen rond het jaar 400 uit Europa 
verdwenen, toen er een einde kwam aan het 
West-Romeinse rijk. Vanaf 1350 ontstond er 
in Zuid-Europa een hernieuwde belangstelling 
voor de Romeinse beschaving. Er was sprake 
van een ‘wedergeboorte’ of  ‘Renaissance’ 
van het bewonderde voorbeeld. De 
‘Middeleeuwen’ werden door deze verlichte 
mensen beschouwd als een ‘donkere’ en 
onbeschaafde tussentijd. Gedurende de 
1000 jaren tussen de Romeinse Tijd en de 
Renaissance is de kennis van de Oudheid 
echter nooit helemaal verdwenen. 

De Vroege Middeleeuwen

Nadat de Romeinen zich in 406 hadden teruggetrokken, 

werd de macht in onze zuidelijke streken overgenomen 

door de Franken. Zij leefden al in dit gebied en waren 

beter georganiseerd dan de hen omringende stammen. 

De Frankische vorsten bestuurden elk hun eigen deelrijkje, 

dat ze in hun volkstaal ‘gau’ noemden. De nakomelingen 

van de Frankische koning Merovech, de Merovingers, 

waren dergelijke vorsten. De Merovingische koning Clovis 

veroverde onder andere Nederland, België en grote delen 

van het huidige Frankrijk. Eind zevende eeuw begon de macht 

van de Merovingische koningen te slinken. Hun hofmeiers 

(hoge paleisbeambten) kregen steeds meer overwicht. 

Uiteindelijk werd in 751 na Chr. de laatste hofmeier door de 

paus erkend als koning der Franken. Zijn naam was Peppijn 

III, bijgenaamd de Korte. Peppijns zoon en opvolger Karel, 

bijgenaamd de Grote, breidde het Frankische rijk verder uit. 

Zijn invloed was zo groot dat de paus hem in het jaar 800 tot 

Romeins keizer kroonde. De Karolingische tijd is naar Karel 

de Grote vernoemd. In 870 viel het Karolingische rijk in twee 

delen uiteen. Uit het oude rijk ontstonden het westelijke 

Frankenrijk, dat een eigen koning had en het oostelijke Duitse 

rijk, waar de keizer regeerde. Nederland viel vanaf dat jaar 

officieel onder het Duitse keizerrijk. Aan het einde van de 

Vroege Middeleeuwen ontstond het leenstelsel. Ridders 

waren beroepssoldaten en waren in dienst van een graaf. De 

aanschaf van wapens en harnas en de verzorging van paarden 

was erg duur. Om de ridders financieel te steunen, gaf de 

graaf hun een stuk grafelijk land in leen. Als bestuurder van 

een leen mocht de ridder belasting heffen. Een dergelijke 

ridder werd ook wel een leenman genoemd.

De Late Middeleeuwen

Tussen de jaren 1000 en 1200 werden de opbrengsten 

van het land door verbeterde landbouwmethoden steeds 

groter. De welvaart nam toe, de bevolking groeide en er was 

behoefte aan nieuw land. Door de natte veengronden te 

ontginnen konden nieuwe akkers worden aangelegd.

Mede als gevolg van de groeiende internationale handel 

begonnen de steden zich te ontwikkelen. Kooplieden 

werden rijk en kregen zelfs invloed op de graaf, die altijd geld 

nodig had. Door deze ontwikkelingen werden de steden en 

hun inwoners steeds machtiger. De Nederlandse gouwen 

begonnen zelfstandige staten te worden. Deze staten werden 

geregeerd door graven. Brabant werd echter geregeerd door 

een hertog en in het Sticht Utrecht was de macht in handen 

van de bisschop. Deze vorsten konden echter niet overal 

tegelijk zijn. Ze stelden daarom ‘baljuwen’ aan in de diverse 

‘landen’, evenals ‘schouten’ in de steden en dorpen.

In 1345 sneuvelde Willem IV, graaf van Holland, in een 

veldtocht tegen de Friezen. Hij werd opgevolgd door zijn zuster 

Margaretha, die met de Duitse keizer Lodewijk van Beieren 

was getrouwd. Toen deze keizerin in 1346 terugkeerde naar 

Duitsland, droeg zij tijdelijk de macht over aan haar zoon Willem. 

Hollandse leenmannen, die liever geen vrouw op de troon 

wilden, zagen hun kans schoon om de jonge graaf Willem te 

beïnvloeden. Hun bemoeienis met het bestuur van Willem V  

vormde de aanleiding tot een ruzie tussen moeder en 

zoon, die aanvankelijk tot 1354 zou duren. Later werd deze 

politieke strijd ‘de Hoekse en Kabeljauwse Twisten’ genoemd. 

Bij deze twisten raakten vele Nederlandse leenmannen en 

steden betrokken. De strijd zou met tussenpozen zelfs tot 

1489 voortduren.
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De Middeleeuwen 
in Archeon
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Archeon heeft ervoor gekozen twee perioden 
uit de Middeleeuwen te laten herleven. 
De eerste periode is vroegmiddeleeuws 
en laat gebouwen zien van omstreeks 
800 na Chr. De tweede periode behelst 
de late Middeleeuwen. In Gravendam, het 
laatmiddeleeuwse stadje van Archeon, 
is de tijd stil blijven staan in 1350.

De Vroege Middeleeuwen: Dorestad

Dorestad ontstond bij een voormalig Romeins grensfort 

aan de Rijn. Het fort kwam in handen van de Frankische 

gouwkoningen. Langs de rivieroevers ten noorden van 

het fort vestigden zich handelaars en ambachtslieden. 

Wat verder landinwaarts stonden boerderijen. Op haar 

hoogtepunt strekte Dorestad zich over een afstand van 

circa drie kilometer uit langs de oevers van de Kromme 

Rijn en de Lek. De stad telde waarschijnlijk tussen de 

2000 en 3000 inwoners. Vanaf circa 600 tot ongeveer 850 

na Chr. is Dorestad één van de belangrijkste en grootste 

handelsplaatsen van Noordwest-Europa geweest.

De bloei van Dorestad nam in de 9e eeuw af. De rivieren, 

met name de Kromme Rijn, werden minder goed bevaarbaar. 

Andere handelsplaatsen namen activiteiten over en werden 

aantrekkelijker voor handelaars. Daarnaast waren er politieke 

ontwikkelingen die voor onrust zorgden. Niet de minste 

oorzaak van het verval van Dorestad waren de invallen van 

Vikingen vanaf ongeveer 830 na Chr. Diverse keren werd 

daarbij de stad in brand gestoken. Al deze ontwikkelingen 

samen veroorzaakten een dramatische achteruitgang van de 

welvaart. Het stadje heeft zijn bestaan in sterk afgeslankte 

vorm nog tot circa 1000 na Chr. kunnen rekken. In haar 

laatste fase had Dorestad als handelsplaats echter al niets 

meer te betekenen.

Schuur van Dorestad
Vindplaats: Dorestad  (+/- 800 na Chr.)

Tussen de laatmiddeleeuwse stad en de Romeinse Tijd ligt 

een schuur aan het water. Het is een reconstructie van een 

vondst uit Dorestad. Langs de oever bij deze handelsplaats 

stonden dit soort schuren tussen de huizen van kooplieden. 

Aan de oever losten schepen hun handelswaar. In de schuren 

konden kooplieden hun handelswaar opslaan. 

Werkplaats en Hutkom

Nabij de schuur uit Dorestad zal de komende tijd de bouw 

van een aantal nieuwe reconstructies worden gerealiseerd. 

Allereerst zal een overdekte werkplaats worden gebouwd. 

Deze wordt gebaseerd op een tweeschepig gebouw dat is 

opgegraven in Valkenburg - De Woerd. Het gebouw dateert 

uit ongeveer 700 tot 850 na Chr.

Daarnaast zal een zogenaamde ‘gelijkvloerse hutkom’ 

worden gebouwd. Hutkommen zijn hutten die gedeeltelijk 

in de grond zijn ingegraven. Hutkommen worden in heel 

Nederland als bijgebouwtjes bij boerderijen teruggevonden. 

Men neemt aan dat ze gebruikt werden als werkplaatsen. De 

hutkom die hier wordt gebouwd is gevonden in Rijnsburg. 

Tijdens de opgraving zijn sporen gevonden van ijzerbewerking 

en de productie van glas. De grond in Rijnsburg was echter 

vrij nat. Een diepe kom zou snel vol raken met grondwater. 

Vandaar dat men de hutkommen hier niet ingroef, maar 

vrijwel gelijkvloers met het maaiveld maakte. De Hutkom 

dateert uit de periode tussen 600 en 700 na Chr.
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De Late Middeleeuwen: Gravendam 1350

Het leven in het laatmiddeleeuwse deel van Themapark 

Archeon speelt zich af in een stadje. Ons stadje heet 

Gravendam en het jaar is 1350. Gravendam is een stadje zoals 

dat rond die tijd in Nederland bestaan zou kunnen hebben. 

Ook hier zijn de huizen die u ziet allemaal gebaseerd op 

archeologische opgravingen of bouwhistorisch onderzoek. 

Het themapark Archeon ligt in de provincie Zuid-Holland. 

Voor de opzet van onze middeleeuwse stad is daarom 

gekeken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van bestaande 

steden in deze provincie. Ons fictieve stadje Gravendam is 

ontstaan rond een dam in een rivier, die in opdracht van de 

graaf is aangelegd.

In de 14e eeuw woonden er nog maar weinig mensen in een 

stad. Onder de stedelingen bevonden zich ambachtslieden, 

kooplui, arbeiders en ambtenaren. Om zich tot een echte 

stad te kunnen ontwikkelen was het recht op een markt 

belangrijk. 

In Gravendam staan oudere en nieuwere huizen. Alle dragen 

ze de kenmerken van de periode waarin ze gebouwd zijn. 

De huizen hebben wel allemaal een 14e-eeuwse inrichting. 

Gravendam anno 1350 bestaat uit een ouder gedeelte, 

de Damstrate en een nieuwere straat, de Herestrate. De 

hutkommen in de Damstrate zijn de oudste gebouwen 

van Gravendam en stammen uit de 9e tot en met de 11e 

eeuw. De nieuwere huizen in deze straat zijn van de 11e 

tot en met de 13e eeuw. De huizen in de Herestrate zijn 

allemaal (variaties op) reconstructies van gebouwen uit de 

14e eeuw.  

De Damstrate

Aan de Damstrate liggen de oudere huizen van Gravendam. 

Het vissershuis uit de 12e eeuw en het huis van de imker uit 

de 11e eeuw bevatten nog veel kenmerken die te vergelijken 

zijn met eigenschappen van de prehistorische huizen in 

Archeon. Het skelet van de huizen bestaat uit houten palen. 

De wanden bestaan uit met leem aangesmeerde takken of 

verticale planken. De daken zijn van riet en liggen op van 

rondhout gemaakte ‘sporen’. Deze huizen hebben nog geen 

fundering. De palen en wanden staan direct in de grond.

Een verdieping is in deze huizen niet handig. Men maakte 

gebruik van een vrijliggende open haard midden op de vloer. 

Er waren geen schoorstenen, maar de rook kon door een 

opening in het rieten dak of door een opening in de gevels 

naar buiten trekken. Een verdieping zou de rook binnen 

houden. Voor de openingen werden soms rookluiken 

aangebracht. Een dergelijk luik kon geopend worden om 

de rook te laten ontsnappen. Dit type huis wordt ook wel 

rookhuis genoemd. Per huis is er maar één vensteropening. 

Deze wordt met luiken afgesloten.

Het huis van de herder en dat van de hout- en beenbewerker 

zijn de modernere huizen in de Damstrate. Het zijn beide 

variaties op één huis waarvan de resten gevonden zijn 

in Delft. Ze dateren uit het begin van de 13e eeuw. De 

huizen zijn redelijk breed. Ze hebben het hoge dak van 

de dorpsboerderijen uit de 12e eeuw. Ze zijn echter veel 

korter, want een stal voor vee is niet nodig. Net als het 

huis van de visser en dat van de imker zijn het nog steeds 

éénkamerwoningen met een vloerhaard (rookhuizen dus) 

en een rookluik in het dak.

Deze huizen hebben wel iets nieuws: de eerste aanzet 

tot een zolder. De zogenaamde steekzolder vormt geen 

volledige etage. Hij beslaat ongeveer een derde deel van het 

vloeroppervlak. Zo kan de rook van het vuur er nog langs. 

De steekzolder kan worden gebruikt als opslagplaats of om 

op te slapen. 

De huizen hebben meerdere vensters, echter nog zonder 

glas. Ze worden gesloten met luiken.
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Huis van de Visser
Vindplaats: Stavoren

De visser viste in de binnenwateren rondom het stadje. 

De vis werd met zelfgebreide netten gevangen of met een 

fuik van wilgentenen. Door middel van roken werd de vis 

smaakvoller en langer houdbaar gemaakt. De visser verkocht 

zijn vangst op de markt of huis aan huis. Vanwege de vele 

vastendagen (dagen waarop geen vlees op tafel kwam) in 

het jaar werd er veel vis gegeten. Vis was echter met name 

voedsel voor de armen. Meestal behoorden vissers dan ook 

niet tot de rijkste inwoners van een dorp of stad.

Huis van de Imker 
Vindplaats: Antwerpen

Dit is een eenvoudig zaalhuis. Naast de voordeur is, als 

aanpassing aan de 14e eeuw, een klapluik gemaakt. De 

ambachtsman heeft zo meer licht bij het werken. Het luik 

dient ook als uitstalplaats voor zijn producten. Net als in 

het huis van de visser moeten alle activiteiten in één ruimte 

plaatsvinden: werken, koken, eten en slapen. De imker heeft 

in de achtertuin bijenkorven staan. De korven vlecht hij zelf. 

De honing werd gebruikt als zoetstof in allerlei gerechten en 

dranken. Suiker was nog een zeldzaam goedje.

Achter het huis van 
de imker staan de 

bijenkorven. Bij mooi weer 
vliegen de bijen zeker uit.



Hutkommen

Hutkommen zijn hutten die gedeeltelijk in de grond zijn 

ingegraven, vandaar de naam ‘kommen’. Waarschijnlijk 

waren het werkplaatsen die bij een zate (hoeve of boerderij) 

hoorden. Het ingraven heeft als voordeel dat er minder 

wanden gebouwd hoefden te worden. Dit scheelde in tijd 

en in materiaal. Bovendien heerste binnen zowel ‘s zomers 

als ‘s winters een tamelijk constante temperatuur.

Geitenstal
Vindplaats: Emmen

Deze hutkom is 140 cm diep ingegraven. De wanden 

bestaan tot een hoogte van 50 cm uit graszoden waarop 

een raamwerk van balken is gelegd. Tegen het raamwerk 

zijn zware planken aangebracht. Op het dak liggen planken 

en graszoden. Alleen voor de deuren zijn balken in de grond 

geslagen. De vloer is van leem. In deze hutkom zijn de geiten 

gestald. Deze hutkom dateert uit de 9e eeuw.

Werkplaats van de 
Tinnegieter
Vindplaats: Ommen

Aan de hand van het gevonden aardewerk wordt aangenomen 

dat deze hutkom in de 11e eeuw gebouwd is. Hij is een meter 

diep ingegraven. Het dak rust op ronde eikenstammen die in 

de grond zijn gezet. Het onderste deel van de muren bestaat 

uit pure leem, dus zonder een versteviging van vlechtwerk. 

Het bovenste deel van de wanden en het dak zijn van planken 

gemaakt. In dit huisje heeft de tinnegieter zijn werkplaats. De 

tinnegieter van Archeon werkt ook met zilver, brons, goud 

en andere materialen. 

Werkplaats van de 
Mandenvlechter
Vindplaats: Aalten

De oorspronkelijke hutkom lag op de helling van een 

zandheuvel en was 30 tot 50 cm ingegraven. Bij de bouw is 

op de bodem van de kuil een rechthoekig raam van houten 

balken neergelegd. Hierop zijn vakwerkwanden van stevige 

balken geconstrueerd. De openingen tussen de balken 

zijn opgevuld met een vlechtwerk van wilgentakken. Het 

vlechtwerk is met gele leem dichtgesmeerd. Het dak is met 

riet bedekt en de vloer is gemaakt van veldkeitjes. Dit is de 

werkplaats van de mandenvlechter.

De Dam

De Dam is het natuurlijke centrum van Gravendam. Hier 

is het Gravenwater door de dijk afgedamd van de rivier 

waaraan Gravendam ligt. Op de Dam worden belangrijke 

afkondigingen gedaan.
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Elk klein stukje ruig 
land kan door geiten 

worden begraasd. De geit is 
met weinig tevreden en werd 
vooral door de armere mensen 
gehouden. Het dier werd dan 
ook wel als de koe van de armen 
beschouwd. Ze gebruikten de 
melk om bijvoorbeeld kaas van 
te maken. 

Bedevaartsinsignes
 waren erg populair 

in de Middeleeuwen en werden 
meestal in tin gegoten. Deze 
middeleeuwse speldjes kon men 
kopen in de plaatsen waar men op 
bedevaart was geweest. Ze werden 
op de kleding of op de hoed genaaid. 
Op deze manier kon men zien waar 
iemand geweest was. 
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Huis van de Hout- en 
Beenbewerker
Vindplaats: Delft

Het huis van de hout- en beenbewerker is gebaseerd op een 

opgraving uit Delft. Om in het huis meer vensteroppervlak 

te krijgen is de voorgevel opgetrokken onder het steile 

schilddak. Dit vensteroppervlak verschaft de ambachtsman 

veel licht, zodat hij goed kan werken. In de nok van het 

dak is een rookgat uitgespaard met een afdak of  ‘louver’ 

erboven tegen het inregenen. Het is een rookhuis met een 

steekzolder. 

De hout- en beenbewerker maakte van hout en slachtafval 

(been, hoorn en gewei) zowel praktische voorwerpen als 

speelgoed. Van hout vervaardigde hij onder andere stelen 

voor bijlen, harken en andere gereedschappen, evenals lepels 

en spatels. Been gebruikte hij voor het maken van kammetjes, 

priemen, rozenkransen, schaakstukken en dobbelstenen. 

In Archeon heeft de hout- en beenbewerker twee 

draaibanken, één voor het maken van benen kralen en 

één voor het maken van grotere houten artikelen. Voor 

het boren van kleine gaatjes gebruikt hij een zogenaamde 

pompboor. 

Regelmatig kunt 
u in het huis van 

de hout- en beenbewerker zelf 
een middeleeuwse houtboor 
proberen.
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Huis van de Herder
Vindplaats: Delft

Het herdershuis is een variatie op het huis van de hout- en 

beenbewerker. Het is eenvoudiger van uitvoering en heeft 

geen verhoogde voorgevel en slechts één venster. In het dak 

zijn rookluiken aangebracht net als in het huis van de imker. 

Op het achtererf staat een schaapskooi.

Naast zijn eigen schapen verzorgt de herder de schapen 

van de andere Gravendamse burgers. Hij stalt ze in zijn 

schaapskooi. In ruil voor het hoeden en verzorgen van de 

schapen krijgt de herder een deel van de wol en het vlees, of 

een deel van de opbrengst daarvan.

Dit huis is niet altijd open voor bezoekers. Archeon 

gebruikt het als educatieve ruimte voor scholieren en voor 

andere gezelschappen die op Archeon deelnemen aan een 

zogeheten ‘leefproject’ of ‘doeroute’.

Galgenveld

Zware misdadigers die terechtgesteld waren, hing men op 

aan een tijdelijke galg in de stad, of hun botten werden op 

een rad gebroken. Vervolgens werden de lijken naar het 

galgenveld vervoerd. Daar stelde men de lijken langere tijd 

tentoon. De gehangene werd met een ketting onder de 

armen aan de galg gehangen. De geradbraakte werd met 

rad en al op de paal gehesen. In deze toestand liet men 

de terechtgestelde misdadigers letterlijk wegrotten. Het 

galgenveld was bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld. 

Vanwege de voornamelijk zuidwestelijke winden in Holland 

lagen galgenvelden meestal aan de noordoostkant van de 

stad.

In Archeon staat bij het galgenveld ook het schandblok. 

Mensen die voor een lichtere misdaad door de stadswacht 

in het schandblok werden gezet, mochten door de burgers 

bekogeld worden met bijvoorbeeld rotte eieren, rot fruit, 

modder en zelfs mest.

Schuttersveld

Bij een dorp of stad uit de Middeleeuwen hoort een 

schuttersveld. Om goed te kunnen boogschieten moet men 

veel oefenen. Op een schuttersveld kan dat zonder al te veel 

gevaar voor de bewoners van de stad of het dorp.

Op geregelde tijden 
geven de herder en 

zijn hond(en) demonstraties 
schapenhoeden.

Op het schuttersveld 
kunt u ook zelf 

proberen een pijl in de roos te 
schieten.
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Smidse
Vindplaats: Brabant, 14e eeuw

De smidse is gebouwd volgens bouwprincipes uit de 14e 

eeuw. Er is dus geen sprake van een reconstructie van één 

gebouw. De smidse is een combinatie van verschillende 

smederijen uit deze periode. Voor de bouw ervan is gebruik 

gemaakt van kloostermoppen (grote bakstenen), afkomstig 

van een opgraving. Het eikenhout is afkomstig van een oude 

boerderij uit Frankrijk. De leem is geel om de Brabantse 

herkomst te laten zien.

De smidse bestaat uit een open en een gesloten gedeelte. 

Het open gedeelte wordt gebruikt als stal voor de ossen. 

Het gesloten gedeelte heeft een bakstenen haard met 

schoorsteen. In een houten stellage hangt een blaasbalg. De 

lucht wordt door een leren slang tot onder het smidsvuur 

gepompt. Om lange stukken ijzer te kunnen smeden, 

is er in de wand achter het vuur een gat op werkhoogte 

uitgespaard. Op de zolder is een opslagruimte voor ijzer 

en de steenkoolvoorraad. Steenkool werd gebruikt om het 

smidsvuur mee te stoken.

De smid maakt ijzeren gereedschappen, spijkers en hang- en 

sluitwerk voor deuren en luiken. Het ijzer wordt verhit en 

vervolgens met hamers gesmeed. Een gewone smid maakt 

geen wapens. Dat was in de Middeleeuwen zelfs verboden. 

Wapens werden voornamelijk uit het buitenland ingevoerd.

IJzer was in de 
Middeleeuwen ongeveer 

even kostbaar als zilver nu.
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Stallen
Vindplaats: Brabant, 14e eeuw

Deze stallen zijn van het type dat in het 14e-eeuwse Brabant 

voorkwam. Het houtskelet is gemaakt van iepenhout. In 

een middeleeuwse stad konden bezoekers hun paarden in 

een stalling onderbrengen. Ook konden burgers er paarden 

huren. Bij de stallen werden de karren uitgespannen en de 

paarden op stal gezet en gevoederd. Op de zolder ligt het 

hooi opgeslagen dat binnengehaald wordt van de weilanden 

buiten de stad. De wagen waarmee de hooioogst vervoerd 

wordt stalt men hier ook. 

De Markt

Het Merctvelt (de markt) was het zakelijke centrum van 

de middeleeuwse stad. In Gravendam ligt de markt aan de 

haven, zodat de goederen gemakkelijk per boot aan- en 

afgevoerd kunnen worden. 

Op de middeleeuwse weekmarkt werden voornamelijk 

goederen voor normaal huishoudelijk gebruik verhandeld. 

Daarnaast kon men ook enkele luxeartikelen als specerijen 

of sieraden kopen. Op de marktdag werden tijdelijke 

marktkramen neergezet, net zoals wij die kennen van onze 

weekmarkten. De middeleeuwse kramen waren alleen 

kleiner en hadden geen metalen onderdelen. Achter de 

kramen stonden voornamelijk de boeren en boerinnen van 

het omringende platteland. Een enkele ambachtsman maakte 

ook wel gebruik van 

de markt, maar de 

meeste ambachtslui 

verkochten aan huis. 

Rondtrekkende kleine 

handelaars, merseniers 

of marskramers, liepen 

rond met hun handel 

in een mand (mars) 

op hun rug.
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De Herestrate

De Herestrate is vernoemd naar de graaf van Holland 

(de heer). Deze ‘nieuwbouwwijk’ van Gravendam bestaat 

uit vroeg 14e-eeuwse huizen. De meeste huizen in de 

Herestrate zijn gebaseerd op ‘het oudste houten huis van 

Edam’, dat in Edam aan de Achterhaven staat. Het huis van 

de pottenkoopman heeft zijn oorsprong in een pand aan de 

Voorstraat nr. 3 in Utrecht.

De huizen zijn gedeeltelijk van hout en gedeeltelijk van 

baksteen gemaakt. In de Middeleeuwen waren bakstenen niet 

goedkoop. Hoe meer steen er gebruikt werd, des te duurder 

was het huis. Door het gebruik van baksteen verdween de 

vloerhaard en kon een wandhaard met rookkanaal worden 

gebouwd. In deze huizen kon daarom wel een zolder over 

de hele verdieping worden opgetrokken. De zolder kon als 

opslagruimte en slaapplaats gebruikt worden. Ook werd in 

de 14e eeuw al glas-in-lood voor de vensters gebruikt.

Achter de huizen lagen de erven. Soms werden hier 

moestuinen aangelegd of dierenhokken geplaatst. Er was 

meestal ook een waterput geslagen. Achter op het erf stond 

het secreet, de buiten-wc. De kleine en grote boodschappen 

(beer) werden in de beerput onder het secreet opgevangen. 

De beer werd gebruikt als meststof en verdween dus niet 

in het open water.
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Huis van de Schrijnwerker
Vindplaats: Edam
.

De schrijnwerker was de meubelmaker. Hij vervaardigde 

vooral kisten (schrijnen). Dit waren de belangrijkste 

meubelstukken in de Middeleeuwen. Kisten gebruikte men 

om spullen in op te bergen en soms om op te zitten. Verder 

maakte de schrijnwerker tafels, krukken, banken, stoelen en 

wandrekken voor potten, pannen en ander serviesgoed. 

Voor de rijkere klanten versierde hij de meubels met 

houtsnijwerk. Als gereedschap gebruikte hij voornamelijk 

(hand)boren, zagen, beitels en gutsen (beitels met een holle 

bek).

Het grove zaagwerk deed de schrijnwerker op het achtererf. 

Het fi jne zaag- en timmerwerk voerde hij uit in het voorste 

gedeelte van het huis.



41

Huis van de schoenmaker
Vindplaats: Edam

De schoenmaker in Archeon oefent zijn beroep uit in het 

voorste deel van het huis. De middeleeuwse schoenmaker 

gebruikte voor zijn schoenen rund-, kalfs- en geitenleer. Alle 

onderdelen van de schoenen naaide hij met de hand. De 

schoenmaker maakte hierbij gebruik van een koperen naald 

of een varkenshaar. Hij naaide met vlasdraad. De schoenen 

hadden nog geen extra zool en hak zoals tegenwoordig. De 

binnenzool diende dus ook als loopzool en was daarom niet 

waterdicht. Om die reden stapte de Middeleeuwer bij slecht 

weer met zijn schoenen in een paar houten onderschoenen. 

Deze worden trippen (hoog) of platijnen (laag) genoemd. 

Op de onverharde wegen waren onderschoenen geen 

overbodige luxe. Voorraden had de schoenmaker niet. Voor 

elke klant maakte hij de schoenen op maat.

Hoe langer de punt van 
de schoen, hoe meer leer 

gebruikt moest worden. Leer 
was duur en men wilde graag 
lange punten aan de schoenen 
om de buren te laten zien dat 
men rijk was.



Middeleeuwse Kruidentuin

Bij het kloostergebouw is een kruidentuin aangelegd. De 

kruisvormige aanleg met in het midden een waterput is 

kenmerkend voor de Middeleeuwen. De kruiden werden 

door de broeders in de keuken of voor de bereiding van 

geneesmiddelen gebruikt.

Op zondag zingen 
de broeders in de 

kloosterkeuken Gregoriaanse 
gezangen. Hier kunt u genieten 
van onder meer de getijden zoals 
die in de Middeleeuwen klonken.

In de kloostergang 
hangt een plattegrond 

van de tuin. Een aantal kruiden 
is hierop echter weggelaten. 
Aan de hand van een speurroute 
kunt u op zoek gaan naar deze 
geurige kruiden. De speurroutes 
kunt u in de hal vinden.
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Klooster
Vindplaats: Dordrecht

Het gebouw dat in Archeon het klooster wordt genoemd, 

was oorspronkelijk een onderdeel van een complex  waar 

vroeger geestelijken woonden. Het origineel stond in 

Dordrecht. Het stadsklooster, het gebouw dat in Archeon 

is gereconstrueerd, dateert uit het begin van de 14e eeuw. 

Op de begane grond van het gebouw bevinden zich de 

keuken en de eetzaal (de Refter). Nu worden de Refter 

en de Zale van het Klooster gebruikt als restaurant. De 

zalen zijn te huur als feestzaal. De kloosterkeuken is wel in 

authentiek 14e eeuwse stijl ingericht. Hier kunt u een bezoek 

brengen aan de ‘broeders’. Op de eerste verdieping bevindt 

zich de slaapzaal (Zale, Dormter) voor de gasten van de 

Minderbroeders. 

De gasten waren pelgrims en arme mensen die geen herberg 

konden betalen. Het begin van de opgang naar de Dormter, 

dus slaapzaal van de broeders, bevindt zich in de hoek, links 

van de schoorsteen. 

Het klooster herbergde ongeveer 15 broeders. Zij sliepen, 

evenals de gasten op een strozak onder dekens. Ze hielden 

hun pij tijdens het slapen aan. Op vastgestelde uren stonden 

ze op om de nachtelijke gebeden van het H. Offi cie (Metten, 

Lauden, Priemen) te zingen. De broeders kenden in 1350 

nog geen cellen. Een open slaapzaal liet een vorm van sociale 

controle toe. Verder was het gemakkelijk om iedereen op te 

trommelen voor het zingen van het H. Offi cie.

De ramen in de zaal hebben twee stijlkenmerken. Er zijn 

Gotische en Romaanse vormen in te herkennen.

Het Minderbroedersklooster was een stadsklooster en stond 

midden in de maatschappij. Het had een sociale en tamelijk 

publieke functie. De broeders zorgden voor onderdak voor 

de arme pelgrims en reizigers. Met hun zielzorg, onderwijs 

en materiële ondersteuning richtten zij zich voornamelijk op 

de armen in de stad.

      De schout en schepenen van de stad vergaderden in het 

            klooster. Nadat het stadhuis in 1285 was gebouwd, wer-

               den de zalen van het klooster gebruikt door verschillen-

             de gilden en groepen burgers. De broeders ontvingen 

          voor deze dienst wellicht voedsel en drinken.

        De zaalruimtes van het klooster kunnen nog steeds 

       sociaal gebruikt worden om iets te vieren of om te 

        vergaderen.
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Huis van de Wever / 
Valkenier
Vindplaats: Edam

Dit huis is het onderkomen van de wever. Er staan een oud 

eiken weefgetouw en een 14e eeuws spinnewiel. In het huis 

zijn diverse soorten gekleurde wol en geweven stoffen te zien.

Naast het huis bevindt zich een verblijf voor de vogels van 

de valkenier. De valkenier is er niet altijd. Hij moet dikwijls 

naar het hof in ‘s-Gravenhage. Als hij er wel is, kunt u in deze 

aanbouw de vogels van dichtbij bewonderen en zien hoe 

de valkenier de vogels verzorgt. De valkerij is al eeuwenlang 

een geliefde bezigheid. In de Middeleeuwen werden meestal 

valken opgeleid tot jachtvogels, maar ook de havik, buizerd, 

sperwer en steenarend werden voor de jacht gebruikt. De 

valk was een statussymbool van de geestelijkheid en de adel. 

Een afgerichte valk was niet goedkoop en hoe machtiger de 

jager, hoe zeldzamer de valk.

Aan de fijnheid van de 
stof en de diepte van de 

kleuren kon men zien of iemand 
rijk of arm was.
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Huis van de Barbier-
Chirurgijn
Vindplaats: Edam

De barbier-chirurgijn was een belangrijk persoon in de 

stad. Hij was zowel kapper en baardscheerder (barbier), als 

heelmeester. Aderlatingen en wondbehandelingen werden 

door hem verricht. Ook trad hij op als tandarts. In zijn huis 

waren allerlei kruiden en mineralen te vinden, die gebruikt 

werden voor het maken van medicijnen. De stad stelde 

een huis beschikbaar aan de barbier-chirurgijn en gaf hem 

een salaris. Als tegenprestatie werden arme lieden gratis 

behandeld. 

In de Middeleeuwen kon maar een klein deel van de bevolking 

lezen en schrijven. Ambachtslieden gebruikten daarom een 

uithangteken om aan de voorbijganger duidelijk te maken 

wat zijn ambacht was. De staf met de eromheen geslingerde 

rode streep (kleur van het bloed) was het uithangteken van 

de barbier-chirurgijn.

Vaak is in het potten-
koopmanshuis de viltster 

aan het werk. Zij kan u laten 
zien en leren hoe u zelf een klein 
voorwerp van vilt kunt maken.

De chirurgijn weet veel 
van allerlei ziekten 

en kan er ‘bloedstollend’ over 
vertellen.
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Huis van de Bakker
Vindplaats: Edam

In het huis van de bakker is een overgangsvorm tussen 

vloerhaard en wandhaard te zien. Er staat een ronde 

haardplaats met een halfronde bakstenen ‘schoorsteen’. De 

rook wordt via een gat in de zolder naar boven geleid. Boven 

in het dak zit een rookluik. Op de zolder worden het meel 

en de andere bakkersbenodigdheden opgeslagen. 

In het achterdeel van het huis leeft de bakker met zijn gezin. 

In het werkgedeelte aan de straatkant kneedt en vormt de 

bakker zijn deeg in een houten deegtrog. Als het deeg klaar 

is om gebakken te worden, draagt hij het op planken 

door zijn huis naar het achtererf. Daar staat de oven. Met 

takkenbossen stookt hij deze oven in twee tot drie uur 

warm. Als de oven warm genoeg is, veegt hij de as eruit en 

legt de broden erin. Vóór het bakken smeert de bakker de 

kieren van het ijzeren ovendeurtje dicht met restjes deeg. 

Het bakken van het brood duurt ongeveer drie kwartier. 

Als het brood klaar is, blaast de bakker op zijn hoorn. Dit 

is het sein voor de stedelingen dat er weer vers brood te 

koop is. Als het brood uit de oven is gehaald, kunnen de 

huisvrouwen zelfgemaakte pasteien, taarten en koeken 

brengen. De bakker bakt deze dan tegen een kleine 

vergoeding in de nog warme oven.
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Huis van de Pottenkoopman
Vindplaats: Utrecht

Dit grote huis behoort toe aan de rijkste bewoner van 

Gravendam. Het huis is niet gebouwd rond een houten 

skelet, zoals de huizen uit Edam. Het houten skelet ‘hangt’ 

hier in de stenen muur. De voorgevel is van hout, maar 

aan de zijkanten en achterzijde heeft het huis bakstenen 

muren, waarin de houten stijlen zijn opgenomen. Het 

huis is voorzien van kruiskozijnen en een kap met platte 

daktegels. Dat waren de voorlopers van onze dakpannen. 

De rijkdom van de bewoner van het huis uit zich nog in 

vele andere dingen. Zo is er de hoge voorzaal met op de 

eerste verdieping een groot glas-in-loodpaneel. Dergelijke 

hoge voorhuizen deden als winkel dienst. Ze waren speciaal 

ontwikkeld om de goederen op de tafels en wandplanken 

goed uit te laten komen. De vloer van de begane grond is 

gemaakt van plavuizen.

Een ander teken van luxe is de aanwezigheid van drie 

wandhaarden met schoorsteen. Bijna alle huizen in 

Gravendam hebben maar één verwarmde kamer, waar  

tegelijkertijd gewerkt, gekookt en geslapen wordt. Het huis 

van de pottenkoopman heeft wel drie verwarmbare kamers. 

Rondom de haard in het achterdeel van het huis is een 

aparte kamer gebouwd, de zogenaamde binnenhaard. Deze 

wordt als keuken en woonkamer gebruikt. Boven de lage 

zoldering van de binnenhaard, de insteek, ligt een aparte 

slaapkamer. Op deze steekverdieping die bereikbaar is via 

een eikenhouten spiltrap, is de derde haard gebouwd.

Alsof al het voorgaande nog niet genoeg luxe is, heeft de 

pottenkoopman ook nog de modernste toiletten. Hij kan 

zowel in de slaapkamer als op de begane grond het toilet 

bezoeken. Er staat een zogenaamde secreettoren, voorzien 

van twee toiletten binnenshuis. Voor het toilet zit echter 

geen deur of andere afscheiding. De Middeleeuwers hadden 

daar geen moeite mee.

Het huis waarop deze reconstructie is gebaseerd staat 

nog steeds in Utrecht. Het is in de loop der eeuwen vaak 

verbouwd en het is nog steeds in gebruik als woonhuis, maar 

inmiddels onherkenbaar veranderd.

In Archeon is dit het huis van de pottenkoopman, een rijke 

koopman die steengoed invoert en verkoopt. Steengoed is 

hard gebakken aardewerk dat in Duitsland gemaakt werd. 

De pottenkoopman koopt het aardewerk in het Rijnland op, 

vervoert het naar Holland en verkoopt het met flinke winst. 

Het pottenkoopmanshuis is daardoor het meest luxueuze 

en moderne huis van Gravendam.

De Pottenkoopman is 
een welvarend man en 

dat is te zien aan zijn huis. Hij 
is letterlijk onder de pannen en 
steenrijk.



 

   

 

 

 

    

 

  

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Uw onvergetelijke party, meeting en evenement in Themapark Archeon
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Bent u op zoek naar een  

bijzondere locatie in rustieke  

sferen? Kom dan langs bij  

Themapark Archeon. 

Wij bieden u vele mogelijkheden  

van exquise diners tot spetterende  

disco party’s voor gezelschappen

van 50 tot 800 personen of 

parkbezoeken tot 5000 personen. 

 Evenementen 

 Feesten   

 Bruiloften, recepties en diners 

 Groepsaccommodatie

 Familiedagen    

 Vergaderingen 

 Trainingen, exposities  

 Vrijgezellenfeest

 Klantendagen

Archeon, centraal gelegen in het  

Groene Hart van de Randstad,  

slechts 30 autominuten verwijderd  

van Amsterdam, Utrecht, 

Rotterdam en Den Haag. 

Vakantie in 
de middeleeuwen.
Terug naar 1350.



Tijdens het seizoen zijn er diverse Themadagen in Archeon

    

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Vele groepen, die de levende

geschiedenis uitbeelden, uit

binnen- en buitenland presenteren

zich gedurende het seizoen tijdens

historische themadagen.

 Vikingen

 Romeinen

 13de eeuw

 17de eeuw

 Napoleon

 Midwinter Fair

 IJzerweekend

 Weekend van het ambacht

 Schrijversweekend

 Riddertoernooi




