
49

Wellermagazine - - - KLEUR

 -  -  -  Vroeger  -  -  -

door Roelof Braad,
stadshistoricus bij Rijckheyt, centrum voor 
 regionale geschiedenis in Heerlen

Afbeeldingen: Rijckheyt, Thermenmuseum  
en Roel Meertens

De kleurrijke regionale 
geschiedenis in het Pax 
Romana en de middel-
eeuwen
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zoals die in Eygelshoven, Hulsberg en 
Klimmen. De grootste villa van Oostelijk 
Zuid-Limburg is in 1985-1987 opgegraven 
in Voerendaal en had een gevel met een 
lengte van ruim 160 meter!
Al snel was het gedaan met de Romeinse 
vrede (Pax Romana). De Chauken, een 
stam uit het noorden van Nederland, en 
enkele andere Germaanse stammen,  
drongen al vanaf 174 via de Maas en de 
Romeinse heerwegen in kleine bendes 
Zuid-Limburg binnen en verwoestten villa’s 
en nederzettingen. Ook Coriovallum werd 
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verwoest. Goed dertig jaar later deden ze 
dat nog eens dunnetjes over en rond 270 
staken de Franken villa’s en dorpen in brand. 
Maar de regio herstelt zich. De in 1940 
gevonden votiefsteen van het thermen- 
gebouw van Coriovallum bewijst de 
 restauratie van de thermen door Marcus 
Sattonius Jucundus in de derde eeuw en 
ook de pottenbakkersindustrie bloeide weer 
helemaal op. Rond 406 vielen de Franken 
en de Germanen via de Romeinse wegen 
opnieuw het keizerrijk binnen en namen 
alle grond in bezit.

 Middeleeuwen

We nemen een grote stap in de geschiede-
nis. Nadat in de Frankische tijd de meest 
gunstig gelegen gebieden in gebruik waren 
genomen, kwamen vooral in de 11de eeuw 
de minder gunstig gelegen gebieden voor 
grootschalige ontginning in aanmerking. 
Langs de voormalige Romeinse wegen 

Vorige pagina’s – Votiefsteen van de 
Heerlense thermen, die de derde eeuwse 
restauratie door Marcus Sattonius 
Jucundus, gemeenteraadslid van Xanten, 
betuigt. Boven – Schets van de Romeinse 
villa in Voerendaal. Moderne impressie 
door Pierre Delnoy. 

In de 19de eeuw was de regio rondom 
Heerlen nog een landelijke omgeving. De 
inwoners leefden vooral van wat er met de 
landbouw te verdienen was. Maar die 
eeuw bracht in de stroom van de tijd ook 
al aardig wat veranderingen. Geleidelijk 
aan kwam er meer nijverheid en industrie 
en ook het culturele leven kreeg nieuwe 
impulsen. Aan het eind van de 19de en het 
begin van de 20ste eeuw ontwikkelt de 
mijnbouwindustrie zich. Door de daarmee 
samenhangende verbetering van de infra-
structuur, de explosieve bevolkingsgroei en 
stedenbouwkundige ontwikkelingen, zijn 
de dorpen van weleer weldra niet meer te 
herkennen. De regio die nu Parkstad 
Limburg heet, veranderde in razend tempo 
in een stedelijk gebied. De nieuwe randstad, 
die ontstaat als de streek na ongeveer 75 
jaar door de mijnsluiting voor de tweede 
keer een  complete metamorfose ondergaat, 
heeft echter wel bijzondere kenmerken en 
een kleurrijke en bewogen geschiedenis. 
Neem alleen al de verhalen over de oorlogen 
die de streek in de Romeinse tijd en in de 
 middeleeuwen moest doorstaan…

 Romeinen

De basis voor de agrarische gemeenschap 
van de 19de eeuw wordt al in de oudheid 
gelegd. Voor zover na te gaan komt de regio 
pas tot grote ontwikkeling als de Romeinen 
komen. Rond het midden van de eerste 
eeuw voor Christus komt Oostelijk Zuid-
Limburg voor het eerst in contact met de 
sterke en lange arm van het machtige 
Romeinse Rijk. Julius Caesar had Gallië, het 
huidige Frankrijk, al overwonnen en rukte 

op in de richting van de Rijn. Hij stuitte in 
het huidige Zuid-Limburg echter op de 
Eburones, een krijgshaftige Keltische 
volksstam. De strijd duurde jaren, maar de 
Eburones hielden hardnekkig stand ondanks 
meerdere strafexpedities. De wraak van 
Caesar was zoet, want in 51 v.Chr. overwint 
hij de Eburones, die onder leiding van hun 
sterke leider Ambiorix zo lang weerstand 
hadden geboden. De overwinning was voor 
Caesar nog niet genoeg, want hij liet de hele 
stam door zijn legioensoldaten uitroeien. 
 
De Romeinse overheid gaf vervolgens toe-
stemming voor de vestiging van nieuwe 
volkeren in het stamgebied van de Eburones. 
Al kort na de Romeinse bezetting ontstond 
de nederzetting Coriovallum aan de mooi 
gelegen plaats tussen de Geleen- en 
Caumerbeek op het kruispunt van twee 
Romeinse heerwegen. De oudste weg kwam 
gereed aan het eind van de eerste eeuw 
voor Christus. Die was aangelegd in 
opdracht van keizer Augustus. De heerbaan 
liep van oost naar west, van de garnizoens-
 stad Keulen aan de Rijngrens via Rimburg 
en Heerlen tot de havenstad Boulogne aan 
de Kanaalkust.
Dat Coriovallum het centrum was, bewijzen 
ook de talrijke villa’s in de directe omgeving. 
Oostelijk Zuid-Limburg ligt er letterlijk mee 
bezaaid. Vele zijn al decennia geleden 
helemaal of deels opgegraven zoals in 
Rennemig/Vrank, Kaalheide, Hoensbroek, 
Meezenbroek, Bovenste Caumer, Nuth-
Vaesrade, Bocholtz-Vlengendaal en 
Schimmert. Van andere villa’s is alleen de 
ligging en een aantal vondsten bekend, 
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Wie de weg had, had de tol en dus geld voor de uitbreiding 

van het leger en meer macht. Uit een oorkonde is bekend dat 

de kerkdorpen Heerlen, Welten en Voerendaal al in 1049 

bestonden. Ze waren toen in het bezit van Udo van Toul.

 herleven dorpen, zoals Heerlen en   
’s Hertogenrade en aan secondaire routes 
bijvoorbeeld Brunssum, Heerlerheide, 
Schaesberg, Nieuwenhagen en Klimmen. 
In de middeleeuwen werd de voormalig 
Romeinse weg weer belangrijk voor de 
handel van het Rijnland naar de kust. De 
landsheer gaf mede daarom stukken land in 
leen aan kasteelheren voor de verdediging 
van de weg. Zo ontstonden onder andere 
de kastelen Rimburg, Erenstein en later ook 
Schaesberg en Hoensbroek. De weg werd 
zo belangrijk dat de heren van Brabant 
alles in het werk stelden om het gebied 
van de weg in handen te krijgen. Wie de 
weg had, had de tol en dus geld voor de 
uitbreiding van het leger en meer macht. Uit 
een oorkonde is bekend dat de kerkdorpen 
Heerlen, Welten en Voerendaal al in 1049 
bestonden. Ze waren toen in het bezit van 
Udo van Toul. Door vererving komt het 
bezit in Oostelijk Zuid-Limburg en Heerlen 
uiteindelijk in handen van de bisschop 
 van Keulen, ene Van Hochstaden. Heerlen 
was voor de verdediging tegen Brabant 
 versterkt. Dat weten we uit een verhaal uit 

het leven van St. Gerlach. Dat vertelt dat 
een vrouw in 1225 uit het ‘castrum Herlo’ 
bij de kloosterpoort had aangeklopt met in 
bloed veranderde aarde in de zoom van 
haar kleding. Na een oorlog waarbij 
Heerlen in 1239 door hertog Hendrik II van 
Brabant wordt veroverd, krijgen de Van 
Hochstadens toestemming om het landsfort 
rond de St. Pancratiuskerk te (her)bouwen. 
Het blijft echter spannen om de rechten op 
de belangrijke handelsroute en meerdere 
oorlogen volgen. Een goed voorbeeld is in 
1288 de beroemde slag bij Woeringen, een 
gevecht tussen onder meer de Keulse 
aartsbisschop en alweer die Brabantse 
hertog. Een ander voorbeeld is het gevecht 
van de Brabanders in verband met de 
rechten op de weg met Gelre en Gulik in 
1371 bij Baesweiler om het graafschap 
Valkenburg. Edelen als Koenraad van 
Schaesberg en Gerard van Cortenbach uit 
Voerendaal streden mee aan Brabantse zijde. 
Heer Nicolaas van Hoensbroek sneuvelde. 
Zijn zoon Herman overleefde de strijd en 
ontving mede voor deze verdiensten in 1388 
de heerlijkheid Hoensbroek uit handen van 
hertogin Johanna van Brabant.
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Links – In de slag bij Baesweiler in 
1371 sneuvelde Nicolaas Hoen. 
Moderne impressie door Roel 
Meertens. Rechts – De hertog van 
Brabant won de slag bij Woeringen 
in 1288. Daardoor werd hij de 
machtigste figuur in de regio. 
Moderne impressie door Gerti 
Bierenbroodspot.
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Dat de bevolking leed onder deze en de 
vele hier niet genoemde oorlogen, behoeft 
geen toelichting. Bij de boeren brandden 
doortrekkende troepen menigmaal de 
 hoeves en oogsten plat en er was armoede 
onder de bevolking vanwege de hoge 
belastingen die de landsheren nodig hadden 
voor de oorlogen. Hongersnoden en 
 mislukte oogsten deden daar nog eens een 
schepje bovenop. Perioden van herstel 
waren er weliswaar en kasteelheren konden 
hun burchten verder ontwikkelen, maar de 
regio kon tot de opkomst van de moderne 
steenkolenmijnbouw nog niet echt tot 
 ontwikkeling komen.

Kijk voor een uitgebreidere beschrijving 
van de geschiedenis van de regio en een 
tijdbalk ‘Oorlog en vrede’ op www.rijck-
heyt.nl onder ‘Geschiedenis van de regio’. 
Roel Meertens tekende voor Rijckheyt   
voor de week van de geschiedenis acht 
taferelen rond het thema ‘oorlog en vrede’ 
(www.roelmeertens.nl).
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Onder – De Heerlense vesting – later 
Landsfort genoemd – heeft er begin 
15de eeuw misschien zo uitgezien. 
De toren van de kerk was er in 1390 
als verdedigings toren bijgebouwd.

1. De leukste thuis
Kussenbal: € 4,99, Blokker

2. Voor de lekkerste drankjes
Longdrinkglas: € 0,59, Xenos 

3. Aan tafel!
Placemat: € 1,00, Xenos

4. Ik hou van Holland
Suiker- en melkkannetje: € 4,29, Xenos

5. Netjes toch?
Theezakjeshouder: € 1,29, Xenos

6. Voor de mooiste herinneringen
Fotoalbum: € 8,95, Hema


