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Op 11 oktober 2010 organiseerde die Goude een lezing over 'Romeinen in Zuid-Holland'.  

Zo’n vierhonderd jaar lang maakte het zuidelijke deel van Nederland deel uit van het Romeinse 
Rijk. Zo omstreeks 55 voor Christus verscheen Caesar met een leger in Nederland. Vanaf 15 voor 
Christus komen de Romeinen opnieuw, nu om oorlog tegen de Germanen te voeren. Binnen een paar 
jaar is het hele Nederlandse gebied bezet. In 47 voor Christus verlaten de Romeinen echter het 
gebied ten noorden van de Rijn. 
De Rijn wordt nu de grens en er worden forten gesticht om de Limes (grens) te verdedigen. 
 
Er komt een Romeins bestuur en er worden wegen aangelegd, bruggen en villa’s (grote boerderijen) 
gebouwd. De bewoners zoals de Bataven en Cananefaten gebruiken Romeinse producten, maar 
leveren ook goederen aan hen. Ook nemen sommigen dienst in het Romeinse leger. Drie eeuwen 
lang heerst er zo rust en vrede in Nederland. De Germanen vallen echter vanaf 270 na Christus 
steeds vaker het rijk binnen en omstreeks 400 trekken de Romeinen voorgoed uit Nederland. 
 
Spreker was Diana de Wild. Zij introduceert zichzelf: "Diana is de naam van de Romeinse godin van 
de jacht en de wilde natuur. Door te gaan zoeken naar de betekenis van mijn naam kreeg ik al jong 
interesse in de oudheid. Na het gymnasium was het voor mij dan ook een logische stap om 
archeologie te gaan studeren aan de universiteit van Leiden. Ik ben in 1994 afgestudeerd als 
klassiek archeoloog met specialisatie Griekenland. Daarnaast heb ik ook veel vakken over het oude 
Egypte gevolgd tijdens mijn studie, zodat Egypte een andere specialisatie van mij is geworden. 
Sinds 1990 geef ik cursussen en lezingen aan volksuniversiteiten over onderwerpen uit de oudheid en 
sinds 1991 ben ik gids in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Een volledig baan vinden in mijn 
vakgebied was in het begin echter moeilijk. Ik heb een paar jaar in het archeologische themapark 
Archeon gewerkt, maar aangezien dat seizoensarbeid was, moest ik toch op zoek naar een ander 
vak. Omdat ik lesgeven heel leuk vind, heb ik me laten omscholen tot juf op de basisschool. Van 
1997 tot 2007 heb ik voor de klas gestaan."  

 


