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Hetcastellum Praetorium
A,g rippinae (Valkenbur,g
Z-H). Bij de op,grauin,g uan
1962 kwamen dezeresten
uan uakwerk,gebouwen aan
het licht. V,gl. biz. 94 e. u.

et laatste complete overzichtvan de Romein
se rijksgrens (,limes') va n Germania Inferior,
vanaf de Vinxtbach ten zuiden van Remagen
tot aan de kust van de Noordzee bij Katwijk, verscheen
ruim twintig jaar geleden. Intussen hebben Neder
landse en Duitse archeologen met talrijke opgravingen
zoveel nieuwe kennis opgedaan, dat het tijd werd voor
een nieuwe samenvatting. Die kennis is overigens niet
het resultaat van zuiver wetenschappelijk onderzoek,
maar is te danken aan de archeologische monumen
tenzorg in het Rijnland en in Nederland . Grootschali
ge (nood)opgravingen hebben ervoor gezorgd dat bij
de vaak onvermijdelijke vernieling van archeologisch
erfgoed tenminste de informatie daaruit kon wo rden
gered.
Dit boek is niet primair bedoeld voor archeologen,
maar is zo geschreven dat het juist ook voor een breder
publiek met oudheidkundige belangstelling toegan
kelijk is. Het past daarmee in de gerichte publieks
voorlichting die de archeologische monumentenzorg
zich ten doel stelt.
De 'Nedergermaanse limes' was geen vestingwerk
met grachten en muren of wallen , maar een rivier
grens, zoals de Romeinen ook langs de Donau en Eu
fraat hebben ingericht. De rivier was de scheidslijn,

H

waarlangs aan de Romeinse kant een weg liep. Die
vormde de verbinding tussen legerplaatsen en grens
forten en gaf aansluiting op snelle verbindingswegen
met het binnenland van het imperium. De basis voor
dit grenssysteem werd gelegd onder keizer Augustus,
rand IS v. Chr. , en de belangrijkste delen van de in
frastructuur waren rand het midden van de Iste eeuw
voltooid. Vanaf de 3de eeuw werd de grens herhaalde
lijk door Germaanse stammen doorbroken. Maar
steeds waren er ook weer daadkrachtige keizers die
ervoor zorgden dat dergelijke graepen, met name de
Franken, onder controle bleven , zodat de grens gro
tendeels tot in de Sde eeuw bleefbestaan.
Het is een goed teken dat archeologen uit Duits
land, Nederland en Belgie gezamenlijk een boek als dit
hebben geschreven om de resultaten van hun onder
zoek toegankelijk te maken voor vakgenoten en voor
iedereen met interesse in dit ondervverp. Uitgever.
redacteuren en auteurs hopen dat hun werk mag bij
drage aan de graei van een brede publieke belangstel
ling.
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