
 

 

 

 
50 voor Christus - 500 na Christus. De tijd van de Grieken, Romeinen en Germanen 

 
Gallia Belgica en Germania Inferior. 
Rondom de Middellandse Zee ontstaat een enorm Romeins imperium, dat zich langzaam uitbreidt, ook naar het noorden. 
Omstreeks 50 voor Christus wordt de (Oude) Rijn bereikt. Dat is dan de grensrivier tussen het Romeinse Rijk en 'barbaarse' 
gebieden. Hierlangs ontstaat een verdedigingslinie van wachttorens, forten en stedelijke nederzettingen. De Romeinen zijn de 
eersten die over deze streken en hun bewoners schrijven. Zo weten we dat in 'Germanië' (land van de Germanen) 
verschillende stammen wonen, zoals de Friezen in het noorden, de Bataven in het oosten en de Cananefaten in het westen. 
Omstreeks het begin van de christelijke jaartelling bewonen de Friezen de hele Noordzeekust. De Bataven ('Batavieren') 
worden later vereerd als de eerste opstandige en vrijheidslievende voorouders van de Nederlanders. De Germanen komen 
weliswaar onder het juk van de Romeinen, maar ze profiteren er ook van. Deze periode brengt rust, wegen en scheepvaart op 
de rivieren, waardoor de handel bloeit. Er is een begin van stadsvorming, op plekken waaruit later Maastricht, Nijmegen en 
Utrecht groeien. Het Romeinse Rijk begint vanaf ongeveer 250 in het noorden te bezwijken en rond 400 is het eigenlijk wel 
afgelopen met het Romeinse gezag in deze streken. Hierna is de situatie weer erg onduidelijk. Verschillende stammen trekken 
door de Nederlanden en verlaten deze weer. Met de Romeinen lijkt ook de beschaving zich terug te trekken. Het leven is voor 
de bewoners beduidend moeilijker, ook door een kouder en natter klimaat. Storm en overstroming teisteren de kuststreken. 
Grote stukken land spoelen weg, nederzettingen in oost en zuid raken verlaten, moerassen groeien aan, het bos rukt weer op.  
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Tegelscherven uit de  

Romeinse villa te Stein 

 
Omgeving Stein: In Stein zijn meerdere sporen van de Romeinse aanwezigheid gevonden. 
Rond 1930 is bij het graven van de haven van het Julianakanaal een Romeinse villa blootgelegd. 
Deze nederzetting was een pleisterplaats voor het verkeer, waar paarden gewisseld konden 
worden na een dagreis van vele mijlen. De Romeinen hebben duizenden kilometers wegen 
aangelegd naar alle delen van het rijk om met hun legers overal snel ter plaatse te kunnen zijn. 
Zo ook aan de oostzijde van de Maas, waar Stein een doorgangsplaats was. Zp’n Romeinse 
lange afstandsweg wordt “heirweg” of “heerstraat” genoemd, verwijzend naar het oorspronkelijke 
doel van deze wegen (heer – leger), maar ook handelaren maakten gebruik van deze wegen.  
De maasvaart is ook in deze tijd ontstaan, door de gunstige ligging ten opzichte van Duitsland en 
Frankrijk. Ze is belangrijk geweest voor de economische ontwikkeling van Elsloo en Urmond.  
In de directe nabijheid van de Havenstraat zijn Romeinse askisten gevonden, met overblijfselen 
en tal van bijgiften, die in het museum van Stein zijn te bezichtigen.  
Het is niet onwaarschijnlijk dat de Romeinse “stenen” nederzetting zijn naam aan het dorp heeft 
gegeven, zoals ook de naburige Steinakker, Tombe en Heerstraat dezelfde oorsprong verraden. 
De Romeinen zijn tot ongeveer 450 na Chr. gebleven. Ze werden verdreven door de Franken die 
van over de Rijn kwamen en heel West-Europa bezetten. 

 

 
Romeinse askist uit Stein 

 


