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De Grote Volksverhuizing

Burgeroorlog
Handelaars en soldaten trokken over goede 
Romeinse wegen door onze lage landen. 
Hier en daar hadden de Romeinen een 
houten castellum gebouwd, zodat het veilig 
wonen was. Zo zijn steden als Maastricht, 
Nijmegen en Utrecht ontstaan. Rond het jaar 250 kwam er een eind aan die tijd van 
vrede. In het Romeinse rijk braken burgeroorlogen uit. De Romeinse legers bevochten 
elkaar. Daardoor bleven de limes van het rijk onverdedigd. Germaanse stammen 
trokken deze grenzen over om te plunderen. De laatste Romeinen vluchtten uit de 
lage landen. Met hen verdwenen ook de Bataven naar het zuiden, zodat forten en 
boerderijen verlaten raakten.

Jos en Mirthe zitten op de achterbank van de auto. Ze doen een 
spelletje met plaatsnamen. Dan ziet Mirthe op de snelweg een groot 
blauw bord waarop Nijmegen staat. Ze vraagt: ’Wat betekent eigenlijk 
die naam?’ Moeder antwoordt: ’ Nij komt van nieuw, maar verder 
zullen we het thuis even moeten nakijken.’ En ja hoor, thuisgekomen 
vinden ze: ‘Nijmegen komt van Novio Magus, een Keltisch-Latijnse 
naam, wat ‘nieuw veld’ betekent. Het is de eerste stad in ons land die 
Romeinse stadsrechten kreeg.’

Nijmegen

Schilderij over De Grote Volksverhuizing

Maastricht

De ondergang van het Romeinse rijk

Romeinen
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Ondergang
Rond het jaar 300 kwamen de Romeinen terug. 
Ze probeerden hun oude limes te herstellen. Ze 
trokken weer naar de Rijn, waar ze stenen forten 
bouwden in plaats van de houten castella. Inmiddels 
waren Germaanse stammen, zoals de Franken, de 
lage landen gaan bewonen. De Franken werden 
bondgenoten van de Romeinen. Zij werden soldaat 
in de Romeinse legioenen, waar ze moesten helpen 
de grenzen te verdedigen tegen andere Germaanse 
stammen. Dit lukte niet, zodat rond het jaar 400 de 
Romeinen voorgoed wegtrokken uit onze lage landen.

Hunnen
De Hunnen, een volk uit Azië, trokken al plunderend 
op snelle paarden door het Romeinse rijk. Hun koning 
Attila voerde deze rooftochten aan. Allerlei Germaanse 
stammen sloegen op de vlucht en verhuisden naar 
andere streken. Het Romeinse rijk was in beroering. 
De hoofdstad Rome werd in het jaar 410 geplunderd. 
In 452 rukten de Hunnen opnieuw op naar Rome. Paus 
Leo ging koning Attila onbevreesd tegemoet. Na dit 
gesprek trokken de Hunnen terug.

Vandalen
Rome werd in 455 door de Vandalen, een Oost-
Germaanse stam, geplunderd. Ruim twintig jaar later, 
in 476, zetten de Germanen de laatste keizer af. Het 
eens zo machtige Romeinse rijk viel uiteen en hield in 
het westen op te bestaan.

De Hunnen komen eraan!

Houten limes wachttoren in Duitsland

De Volksverhuizing
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Friezen
Kleine groepen Angelen en Saksen 
vestigden zich in het gebied van de Friezen. 
Zij werden samen met de overgebleven Friezen 
één volk. De Friezen woonden dichtbij rivieren, 
waar zij hun schepen bouwden. Daarmee voeren 
ze over zeeën en rivieren om handel te drijven. Van 
de Oostzee tot de Middellandse Zee kon je Friese 
handelaars tegenkomen. Hun hoofdstad was Dorestad, 
gebouwd op de plaats van een oud Romeins fort. De 
Friezen waren trots op hun rijk. Zij spraken van de 
‘zeven Friese zeelanden’. Op de Friese vlag zien we nog 
zeven plompenbladeren, voor elk landje één.

Franken
Andere Saksen gingen in het oosten van ons land 
wonen. In het zuiden woonden de Franken. Zij kwamen 

uit Gallië. Zij breidden hun gebied steeds 
verder uit, totdat het Friese en Frankische 
rijk bij de stad Utrecht aan elkaar grensden. De Friese vlag wappert 

fier in de wind

Doop van koning Clovis 

Boerderijtje Na de Volksverhuizing

Clovis (± 465-511)

Clovis, de eerste Frankische 
koning, veroverde heel Gallië. 
Hij wilde dat zijn rijk op het 
vroegere Romeinse rijk zou 
lijken. Toen hij zijn vijanden 
verslagen had, liet hij zich 
dopen. Zijn soldaten volgden zijn voorbeeld. 
De christenen werden voortaan beschermd. 
Overal werden kerkjes gebouwd.


