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Voorwoord
2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een jaar lang
werd de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Erfgoed speelt een belangrijke rol in de levenskwaliteit van de Europese burgers en
draagt bij tot de ontwikkeling van een gevarieerde, gemeenschappelijke Europese
identiteit. Aan de hand van dit themajaar wilde de Europese Gemeenschap burgers bewuster maken van hun geschiedenis(sen), alsook de waarden en het gevoel
van identiteiten in Europa bevragen, verrijken en versterken. Erfpunt sloot zich
aan bij dit Europese initiatief en werkte hiervoor het project ‘Gegroet, Marius en
Stella’ uit.
‘Gegroet, Marius en Stella’ biedt een unieke inkijk in het dagdagelijkse leven
aan de rand van het Romeinse rijk via drie trajecten: een Facebooksaga, een rondreizende pop-up expositie en Puls, een bijzonder participatieproject rond de
Romeinse keuken.
Voor deze trajecten werden uit de onroerenderfgoeddepots van Erfpunt en Archeologisch centrum Velzeke verschillende archeologische objecten met een verhaal geselecteerd. Aan de hand van deze archeologische vondsten konden de vele
facetten van het dagelijkse leven aan de rand van het Romeinse imperium, zoals
wonen, de lokale economie, de globaliseren van weleer, geloofsbeleving, de dood
en zelfs nieuwe inwijkelingen en vluchtelingen worden geïllustreerd.
Deze archeologische verhalen zijn nu in deze brochure verzameld, die gratis digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de derde graad lager onderwijs en 1ste
graad secundair onderwijs. Wie met deze brochure aan de slag gaat, zal feiten en
verhalen te over hebben om zijn/haar lessen over Romeinse geschiedenis te stofferen en zijn/haar klas te enthousiasmeren over hun Romeinse erfenis.
Veel leesgenot!
Johan Smet, Voorzitter Erfpunt
Inge Baetens, directeur
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De verovering
van Gallië

Julius Caesar

Resten van de Muur van
Hadrianus, in de buurt van
Greenhead (foto: Velella,
Wikimedia Commons).

Na een reeks van bloedige veldtochten in
de periode 58-52v.Chr. kon Julius Caesar na de beslissende veldslag van Alesia
Gallië annexeren.
Hoewel Julius Caesar zijn militaire interventies rechtvaardigde als een defensieve, preventieve actie in het belang van
Rome, zijn de meeste historici het eens
dat de oorlog in de eerste plaats werd
gevochten om Caesars politieke carrière te stimuleren en om zijn enorme
schulden af te betalen. Toch was Gallië
van een groot militair strategisch belang
voor Rome. Met de rivier de Rijn had
Rome in het noordwesten een natuurlijke buffer die vijandige stammen op een
afstand hield.

Legendarisch
Rome

De verovering
van Brittannia

Om zijn rijk nog meer luister te geven
gaf keizer Augustus aan de dichter Vergilius de opdracht om een groot heldendicht over het ontstaan en de grootheid
van Rome uit te werken: de Aeneis. Dit
heldendicht vertelt de avonturen van de
Trojaanse held Aeneis die met een deel
van zijn familie uit het brandende Troje
weet te ontsnappen.
Ook het verhaal over de stichting van
Rome door de tweeling Romulus en
Remus, nakomelingen van Aeneis, is in
dit heldendicht terug te vinden.

Ondanks eerdere pogingen van ondermeer Julius Caesar
en keizer Augustus duurde het nog tot 43 n.Chr. alvorens
Groot-Brittannië bij het Romeinse rijk kon worden gevoegd.
Brittannia stond al langer op het Romeinse verlanglijstje. Het
eiland bleek immers een geliefde schuilplaats voor Gallische
opstandelingen die het Romeinse leger op het vasteland het
leven zuur maakten. Maar vooral, het had heel wat interessante grondstoffen, zoals goud en tin.
De verovering van Brittannia liep evenwel niet van een leien
dakje. Diverse opstanden en guerilla-aanvallen zorgden ervoor
dat grote delen van het eiland pas na vele decennia van Romeins
legergeweld werden onderworpen. Schotland zou zelfs nooit
veroverd worden. In 122 n.Chr. liet keizer Hadrianus een muur
bouwen die de toenmalige noordelijke grens van Romeins
Brittannia zou vormen. Twintig jaar later zou keizer Antoninus Pius een nog noordelijkere, tweede verdedigingsgordel
laten bouwen, halverwege Schotland. Maar al na enkele jaren
moesten de Romeinse troepen zich noodgedwongen terugtrekken achter de muur van Hadrianus.
Diverse sites in Engeland en Wales getuigen nog van het rijke
verleden van Romeins Brittannia. Maar zoals gans het westelijke deel van het Romeinse rijk zou uiteindelijk ook Brittannia
bezwijken onder politieke en economische onrust, gecombineerd met onophoudelijke invallen van Schotten, Saksen en
Picten.

Romulus en Remus
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Deel 1 | Rise and fall of an empire
1.1. De adelaar strekt zijn vleugels uit …
Eeuwenlang was Rome niet meer dan een klein Latijns koninkrijkje. In 509 v.Chr.
hebben de Romeinen echter genoeg van de tirannie van hun koningen. Ze verjagen
de Etruskische koning en vormen hun stadstaat om tot een republiek onder leiding van twee consuls en een senaat. Onder hun bewind breidt Rome zijn gebied
langzaam maar zeker uit. Reden voor die expansie is het verzekeren van stabiliteit
in de regio. Op iets meer dan twee eeuwen tijd verovert Rome het hele Italiaanse
schiereiland (275 v.Chr.).
Rome wordt nu een geduchte speler in de strijd om de macht over het Middellandse Zeegebied. Na militaire confrontaties met de stadstaat Carthago, de Kelten in Spanje, Macedonië en het Seleucidische rijk, mag Rome in 133 v.Chr. de
Middellandse Zee met rede zijn mare nostrum noemen. De machtshonger van de
Romeinse militaire en politieke elite is echter niet meer te stillen. Ambitieuze
generaals zoals Julius Caesar en Pompeius annexeren Gallië en de laatste hiaten
rond het Middellandse Zeegebied (delen van Turkije, Palestina, Syrië en Egypte).
In 27 v.Chr. slaagt Augustus erin om zichzelf tot alleenheerser te laten kronen. Ook
hij probeert in eerste instantie het rijk nog gewapenderhand uit te breiden. Maar
na enkele mislukte expedities naar Aethiopia en Arabia Felix drukt hij de pauzeknop in. In zijn testament aan de senaat adviseert hij zijn opvolgers met aandrang
om het rijk te beperken tot de grenzen die de natuur bood: de Atlantische Oceaan
in het westen, de Rijn en de Donau in het noorden, de Eufraat in het oosten en de
zandwoestijnen van Arabia en Africa in het zuiden. Toch zal ook Brittannië in 43
n.Chr. nog moeten buigen voor de Romeinse overmacht.
Onder de ambitieuze keizer Trajanus (95-117 n.Chr.) bereikt het keizerrijk zijn
grootste omvang. Trajanus treedt eerst op tegen de Daciërs (ten noorden van de
Donau). Vervolgens lijft hij het door twist verdeelde Partische rijk in. Aan het einde van zijn regering kan je van Engeland tot de Perzische golf marcheren zonder
het Romeinse grondgebied te verlaten.

Het keizerrijk in 117 n.Chr.
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Een brug naar het heden
– de organisatie van de
Europese unie

Europa

Romeins
ambtenarij
De civitates binnen het Romeinse rijk
genoten een grote mate van zelfbestuur
met inheemse magistraten die zich
onder meer bezighouden met belastingheffing, de recrutering van troepen
en de uitvoering van regelgeving vanuit
Rome, de rechtspraak, het toewijzen van
Romeins burgerschap .... De administratie in de civitas was veelzijdig, doch
het aantal ambtenaren heel beperkt.
Om een openbaar ambt te kunnen
bekleden diende de kanditaat sportula
of smeergeld te betalen aan zijn voorganger en aan zijn toekomstige overste.
Dit geld werd later terug verdiend door
zelf steekpenningen te aanvaarden.
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Aanvankelijk gestart als een puur economisch project tussen
enkele Europese landen (Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Italië) groeide de Statenbond uit tot een samenwerkingsverband met wel 28 lidstaten: de EU of Europese unie.
Om alles vlot te laten verlopen, koos de EU voor een brede
organisatiestructuur met wel 14 instellingen, waarvan de
meeste zetelen in Brussel.
Het uitstippelen van het EU-beleid ligt in handen van de Europese Raad, bestaande uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de EU-leiders (voorzitters van
de Europese Commissie en het Europees parlement en de
EU-president). Binnen deze raad kan elke lidstaat evenveel gewicht in de schaal werpen. Het hanteren van het nobele gelijkheidsbeginsel heeft wel tot gevolg dat de dynamiek binnen de
samenwerking wel eens sputtert.
De Europese Commissie giet de beleidskeuzes van de Europese Raad in wetsvoorstellen, die vervolgens aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie ter goedkeuring worden voorgelegd. Na akkoord staan de Europese
Commissie en de EU-landen in voor de uitvoering ervan. De
Commissie ziet er ook op toe dat de nieuwe EU-regelgeving
wordt omgezet en toegepast.
Nog twee andere instellingen spelen een cruciale rol: het Europees Hof van Justitie en de Rekenkamer. Het Hof van Justitie zorgt ervoor dat de Europese wetgeving wordt nageleefd.
De Rekenkamer controleert de financiering van de activiteiten
van de EU.
Tot slot zijn er nog een aantal instellingen die specifieke opdrachten hebben. Vaak worden ze in het leven geroepen om te
beantwoorden aan noden of uitdagingen van de EU-burger of
de lidstaat. Zo is er onder meer de Europese Centrale Bank, het
Europees Investeringsfonds, de Europese Ombudsman, enzovoort.
Het democratische principe is heilig voor de EU. Daarom hebben zowel de lidstaten als de EU-burgers een stem binnen de
organisatiestructuur. De Europese burgers kunnen om de vier
jaar rechtstreeks de leden van het Europees Parlement kiezen.
De nationale regering van elke lidstaat mag een lid van de Europese Commissie benoemen.

1.2 Organisatie van een wereldrijk
Ondanks de uitgestrektheid van het Romeinse Rijk en de verscheidenheid aan
volkeren, talen en culturen blijft de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke
macht gedurende meer dan drie eeuwen in handen van een persoon: de keizer.
Vier pijlers schragen het centrale, keizerlijke gezag: een gedegen organisatiestructuur van provincies en civitates, een uitgebreid ambtenarenkorps, een efficiënt logistiek en communicatienetwerk en een gedisciplineerde en goed getrainde troepenmacht verspreid over het hele rijk.
Veiligheid en financiën domineren voortdurend de politieke agenda, waardoor er
weinig aandacht gaat naar lokale noden of uitdagingen van de bevolking. Inspraak
van onderuit is nagenoeg onbestaande.
Het goed geoliede, Romeinse staatsapparaat is echter niet onfeilbaar. Zwakke
schakels zijn de opvolging van de keizers, de corruptie binnen de administratie,
de hoge belastingdruk op de onderdanen en de afhankelijkheid van het leger.

Een zwarte
pagina in de
Romeinse
geschiedenis
Interne conflicten binnen het Romeinse
rijk konden desastreuze gevolgen hebben. Tijdens het bewind van keizer
Marcus Aurelius werd een van zwarte
bladzijden in de Romeinse geschiedenis geschreven. Net na de dood van zijn
voorganger Antoninus Pius stelde de
toenmalige Partische koning de nieuwbakken keizer Marcus Aurelius op
de proef. Het uitdagen van Rome werd
beantwoord met een militair conflict dat
in 166 werd beslecht. De zegevierende
soldaten brachten echter de pest naar
Rome dat zich razendsnel over heel het
West-Romeinse rijk zou verspreiden.
Zo’n 12 jaar lang zou deze epidemie ook
onze streken teisteren. Onderzoekers
stellen dat deze epidemie uiteindelijk in
het ganse rijk zo’n vijf miljoen levens zou
eisen.
zuil van Marcus Aurelius met afbeelding van de oorlogen tegen de
Marcomannen, Quaden en Sarmaten
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Culinaire smeltkroes
Via de florerende markt van de vicus Pontrave komen de Wase
inwoners in contact met voedingswaar die tot dan toe onbereikbaar of ongekend was.
Archeologisch onderzoek van waterputten die op het einde van
hun gebruik als afvalput dienen, geven een beeld van de nieuwe
smaken die op tafel kwamen. Bewaarde zaden, stuifmeel en andere keukenresten lichten een tipje van “het tafellaken”.
Selder, walnoten, korianderzaad en zelfs pijnboompitten vinden hun weg naar het noorden. Al snel wordt duidelijk dat
bepaalde voedingswaar, zoals selder, walnoten en koriander,
hier ook verbouwd kunnen worden. Ze verrijken de inheemse
Menapische keuken.
Mediterrane wijn, olijfolie en garum - een gefermenteerde
vissaus - worden geïmporteerd. De vissaus voegt een geconcentreerde hartige smaak toe aan het menu. Tot dan toe lijkt
het eten van vis geen deel uit te maken van de Menapische
voedingsgewoontes. Mediterrane vissaus wordt populair
en wordt vanaf de 2de eeuw ook nagebootst door gewiekste
Menapische “foodentrepreneurs” aan de kust.

Romeinse
zegelringen
In de Romeinse periode worden zegelringen een populair accessoire. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen dragen dit kleinood
bij voorkeur aan de ring- of wijsvinger van de linkerhand. Wie
zijn/haar status of rijkdom wil etaleren, schrikt er zelfs niet
voor terug om meerdere ringen aan eenzelfde vinger te dragen.
De meerderheid van de aangetroffen ringen in het Waasland
zijn zegelringen. Meestal zijn deze uit ijzer – als imitatie van
zilver – vervaardigd. Sommige hebben een gegraveerd bovenvlak. Andere hebben een gem uit (half )edelsteen of glaspasta in
de ringkas. Door het gebruikte materiaal of de aanwezige versieringsmotieven krijgt een ring ook vaak een meerwaarde als
amulet of devotioneel voorwerp. Amber, bergkristal, amethist
of andere halfedelstenen die om hun magische en heilbrengende eigenschappen bekend staan, zitten bijvoorbeeld vaak in
ringen verwerkt. Bij andere exemplaren bieden de aanwezige
versieringsmotieven (bv. het slangenmotief ) bescherming tegen onheil. Gemmen waarop goden zijn afgebeeld, hebben net
dezelfde functie als de kleine godenbeeldjes in huisaltaren.
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Gallisch, met
wat Romeinse
franjes
Zeker in de tweede eeuw zien we stilaan
meer en meer typisch Romeinse zaken
opduiken in het vondstenbestand uit opgravingen. Luxe-vaatwerk als terra sigillata of terra nigra, af en toe een glazen
flesje, of zelfs een heuse bronzen wijnzeef, … Het zijn voorwerpen die illustreren dat sommige families erin slagen
méér dan zelfbedruipend te zijn, en met
de winst die ze genereren zaken te kopen
die destijds wellicht als statussymbolen
golden. Het toont dus ook hoe de opvattingen stilaan veranderen. Cultuur is
immers nooit een vaststaand gegeven.
Ze verandert, traag of snel, onder invloed
van nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Toch zal het grootste deel van hun
identiteit nog steeds Menapisch zijn.
Ze zullen nog steeds de taal gesproken
hebben, en vertrouwd zijn met de aloude
gebruiken van hun streek. Je kan ze dus
best vergelijken met ons. Wij mogen
dan wel eens aanschuiven bij een hamburgerketen, of een cola drinken, maar
dat maakt van ons natuurlijk nog geen
Amerikanen…

1.3 De pax romana
Een lange periode van relatieve vrede (de pax romana), het regionaal organiseren
van Romeins bestuur en het wakende oog van de Romeinse troepenmacht zorgen
tot in de verste uithoeken van het rijk voor een ongekende dynamiek.
Het uitstekende logistieke net van het leger over land of water wordt de basis voor
een gigantisch handelsnetwerk dat transport over immense afstanden toelaat.
Spaanse garum (vissaus), olijfolie en andere voedingswaren worden geïntroduceerd in lokale keukens in het hele rijk.
De handel creëert bovendien kansen. De stijgende vraag naar bepaalde producten
doet regionaal niet alleen bestaande economische activiteiten uitbreiden, maar
ook nieuwe semi-industriële centra ontstaan. Landbouwarealen worden uitgebreid, nieuwe gewassen worden uitgetest (druiventeelt aan de noordelijke rand
van het rijk), dochterbedrijven van productiecentra voor Romeins aardewerk of
bouwmateriaal worden her en der opgericht, en hier en daar worden al dan niet
verdienstelijke pogingen ondernomen om de zuiderse producten te evenaren …
De grote vraag naar lokale producten (landbouw of artisanaal) en de betaling in
klinkende munt bezorgt ondernemende landbouwers en ambachtslui koopkracht.
Voor het eerst is er budget voor koopwaar met een luxueus kantje: verzorgingsproducten (geuroliën), luxeaardewerk (terra sigillata en terra nigra), glaswaar,
wijn … De mediterrane levensstijl sijpelt aldus langzaam maar zeker binnen in het
alledaagse leven (romanisering).
Handelscontacten, de kennis van het Latijn en/of Grieks, de mogelijkheid tot
reizen doorheen het rijk en de kans op een carrière in het Romeinse leger of regionale administratie, brengen velen in contact met nieuwe ideeën en concepten.
Vreemde goden of filosofieën worden omarmd. Nieuwe trends rond wonen, lichaamsverzorging en mode doen hun intrede. Toch dringt de romanisering niet
overal even sterk door. In sommige gebieden blijven de lokale bewoners trouw aan
de eeuwenoude traditie van wonen, werken en geloof.
Die periode van gewapende vrede (bijna twee eeuwen) heeft echter een hoog prijskaartje in de vorm van allerlei taksen en de levering van mankracht voor het
leger.
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Hyperinflatie
in de derde
eeuw
Met Caracalla (211-217) kwam een keizer op de troon die wegens zijn wreedheid
hoogst onpopulair was, maar een sterke
machtsbasis had bij het leger. Hij verhoogde ondermeer de soldij met de helft,
en kende diverse hoge bonussen toe. Die
financierde hij door het zilvergehalte van
de denarius stelselmatig te verlagen. In
215 introduceerde hij bovendien de antoninianus, een nieuwe zilvermunt die
op papier twee denarii waard was, maar
slechts anderhalve keer zo groot was (en
dus ook slechts zoveel waard was aan
zilver). Dit leidde ertoe dat de bevolking
de oudere denarii van een goed zilvergehalte ging oppotten, waardoor het probleem van de devaluatie nog werd versterkt.
Ook na de moord op Caracalla bleef het
leger een machtsfactor om rekening mee
te houden, getuige de tientallen keizers
die onder de zwaarden van hun eigen
manschappen vielen. Het geld dat nodig
was om zich van hun loyaliteit te blijven
verzekeren, kon echter alsmaar moeilijker bij de reeds noodlijdende en door
ziekten gedecimeerde belastingbetalers
worden gehaald. Dit leidde tot steeds
nieuwe verlagingen van het zilvergehalte, waarmee een desastreuze draaikolk richting hyperinflatie werd ingezet.
Op tachtig jaar tijd kelderde het zilvergehalte van de munten van ongeveer 64
percent in 193 tot ongeveer 1,3 percent in
274 n.Chr. De prijzen daarentegen stegen
volgens een omgekeerde beweging.
Wie het kon, bewaarde de oude, ‘goede’
zilvermunten dan ook op een geheime
plaats. Vele zilverschatten zijn in deze
periode aan de grond toevertrouwd.
Meerdere werden ook nooit meer opgehaald, tot ze in de moderne tijd per toeval
terug werden bovengespit...
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De bagaudaerebellie
De sociale onrust op het einde van de 2de eeuw na Chr. en
het verdwijnen van de centraal Romeins gezag aan de randen
van het rijk gaf vrij spel aan roversbenden. In de 3de eeuw
groepeerden berooide boeren, geruïneerde grondbezitters,
deserteurs, ontsnapte slaven ... zich tot benden die zich in hun
onderhoud voorzagen door te roven en te plunderen. Hierdoor
raakte de plaatselijke bevolking nog meer het vertrouwen in
het centraal Romeins gezag kwijt en stelde hun vertrouwen in
lokale leiders en nam men het recht en de macht terug in eigen handen. Deze bagaudae-rebellie werd pas neergeslagen in
284/285 door de succesvolle campagnes van de Romeinse opperbevelhebber Carausius.

De devaluatie van de zilvermunt in beeld: de linkse
antoninianus (Caracalla, 215 n.Chr.) bevatte nog ca.
50 % zilver, de meest rechtse (Tetricus, 271-274) nog
slechts 1,3 %.

1.4 de val van het Romeinse Rijk
In de derde eeuw davert het rijk op zijn grondvesten. Na de moord op keizer Alexander Severus bekampen kandidaat-keizers elkaar bijna vijftig jaar lang op leven
en dood. Hun macht staat en valt met de loyaliteit van hun troepen, die ze met
steeds meer soldij aan zich binden. Die kunstmatige geldcreatie zal uiteindelijk
leiden tot een ongeziene economische crisis. Het centrale Romeinse gezag verzwakt. Burgeroorlogen, vreemde plunderende troepen en lokale roversbenden
terroriseren ganse streken en doen her en der grote vluchtelingenstromen ontstaan. Tot op vandaag is nagenoeg niets geweten over hun lot.
Keizer Diocletianus (284-305 n.Chr.) kan nog tijdelijk het tij keren. Er wordt
geëxperimenteerd met een verdeling van de macht over twee, en later zelfs een
tijdlang over vier keizers. Uiteindelijk komt het in 395 tot een opdeling van het
rijk in een oostelijk en westelijk deel. Het Oost-Romeinse Rijk vestigt zijn hoofdkwartier in Constantinopel (Byzantium, het huidige Istanbul) en houdt tot 1453
stand.
In het West-Romeinse Rijk onderneemt Rome in de vierde eeuw pogingen om het
centraal gezag te herstellen en de economie aan te zwengelen door onder meer
de desolate gebieden opnieuw te bevolken met krijgsgevangenen (laeti) of geallieerde stammen (foederati). De neergang is echter niet meer te stoppen. In 476
n.Chr. wordt keizer Romulus Augustus door de Germaanse koning Odoaker afgezet en houdt het West-Romeinse Rijk op te bestaan.
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tabula peutingerianat
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Deel 2 | Leven aan de rand
van een wereldrijk
2.1 De provincie Gallia Belgica en de civitas
Menapiorum
Na de verovering door Julius Caesar (58-51 v.Chr.) wordt het Waasland onder de
nieuwe Romeinse provincie Gallia Belgica ingedeeld. De naam is ontleend aan de
verzamelnaam Belgae, die de meest noordelijke volkeren aan zichzelf gaven en die
voortleeft in het Nederlands in woorden als ‘gebelgd’ en ‘verbolgen’ (boos, verontwaardigd).
Ten behoeve van de administratie wordt de provincie opgedeeld in civitates
(bestuursdistricten) die in grote lijnen de oude stamgrenzen volgen. Zo komt het
Waasland in de civitas Menapiorum (‘district van de Menapiërs’) te liggen. Die
verschillende civitates krijgen telkens een verschillende status, naargelang hun
loyaliteit aan de nieuwe Romeinse overheerser. Zo genieten de inwoners van de
(zeer selecte groep van) civitates foederatae (‘geallieerde districten’) bepaalde
burgerrechten en voorrechten. Ook de civitates liberae (‘vrije districten’), zoals
die van de Nerviërs, hebben een zekere geprivilegieerde status, al zijn ze niet vrijgesteld van belastingen en troepenleveringen. De minst fortuinlijke categorie
ten slotte, de civitates stipendiariae (‘belastingplichtige districten’), hebben een
strikt belastings- en rekruteringsregime dat een sterke druk legde op het lokale
bestel. De Menapiërs vallen onder die categorie.
Gallia Belgica staat onder het gezag van een legatus Augusti (‘gezant van de keizer’), de hoogste rechterlijke, administratieve en militaire gezagdrager in de provincie. Zijn zetel is eerst in Reims en later in Trier gevestigd. Naast hem staat een
procurator Augusti, die specifiek verantwoordelijk is voor de inning van de belastingen en rechtstreeks aan de keizer rapporteert. Die belasting is gebaseerd op
de census, een volkstelling met schatting van vermogen van de inwoners, die om
de 25 jaar wordt herhaald. De belastingen omvatten onder meer een individuele
taks (‘per hoofd’), een grondtaks, een erfenistaks, en een taks op het vervoer van
goederen via publieke hoofdwegen.
Naast de verplichte troepenlevering worden in de civitates ook beroepssoldaten geronseld voor de Romeinse hulptroepen. Deze moeten, samen met de reguliere legioenen, de grenzen van het Rijk verdedigen. Uit veiligheidsoverwegingen worden ze over het algemeen ingezet in andere regio’s dan waar ze vandaan
komen. Na een militaire carrière van 25 jaar krijgt een hulpsoldaat zijn eervol ontslag, en ontvangt hij het Romeinse burgerrecht en het recht om (wettig) te huwen.
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De muntschat van
Belsele
De muntschat van Belsele werd in 1892 bij toeval
gevonden bij het rooien van een boom, en bestond
oorspronkelijk uit 1587 zilveren munten die verzameld waren in een zogenaamde kruikamfoor. Hij
werd gevonden in de nabijheid van een opmerkelijk Romeins gebouw waarvan de fundamenten uit
natuursteen waren opgebouwd, maar waarvan de
functie nog steeds onderwerp van debat is.
De jongste munten (‘sluitmunten’) dateren van
264-265 n.Chr. Vermoed wordt dat de schat gedurende vele jaren werd verzameld uit munten van
een goed zilvergehalte die ondanks de desastreuze
monetaire crisis van de 3de eeuw (zie de eerdere
bijdrage hierover) nog circuleerden. Toch denken
we dat de schat pas werd begraven op een moment
dat de politieke en sociaaleconomische toestand
zo precair werd dat de eigenaar hebben en houden
moest achterlaten.
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We vermoeden dan ook dat de schat – net als vele
andere schatten – in 268-269 n.Chr. aan de bodem
werd toevertrouwd. In 268 werd immers opnieuw
een erg grote devaluatie van de munt doorgevoerd.
Bovendien weten we uit historische bronnen over
massale invallen van Germanen in deze jaren. Dit
kan voor de schateigenaar de spreekwoordelijke
druppel geweest zijn om zijn schat nu voor betere tijden te begraven. Wat de reden was waarom hij zijn
schat nooit meer heeft opgegraven weten we niet.
Stierf hij in de troebelen? Moest hij vluchten en kon
hij nooit meer terugkeren? Of bleef in Belsele alles
rustig, en stierf hij onverwacht, zonder mee te kunnen delen waar hij zijn fortuin had begraven? Het
maakt de mystiek rond de schat alleen maar groter.

Romeinse muntschat van Belsele

Menapische
beroepssoldaten
Twee militaire diploma’s, één uit Engeland en één uit Hongarije, vermelden een cohors I Menapiorum dat heeft meegeholpen aan de bouw van de muur van Hadrianus. Dit contingent van 500 Menapische mannen maakte deel uit van de
auxilia, de hulptroepen die in de verschillende civitates van het
Rijk werden gelicht en de reguliere legioenen moesten bijstaan
in de strijd. Ze bestonden per definitie uit mannen zonder het
Romeinse burgerschap. Dit konden ze evenwel verwerven door
hun honesta missio, hun eervol afzwaaien na 25 jaar trouwe dienst.
Uit veiligheidsoverwegingen werden ze ingezet in andere gebieden dan degene waar ze vandaan kwamen. De meesten
kwamen dan ook nooit meer terug naar hun thuisland. Ofwel
omdat ze voortijdig waren gesneuveld, omdat ze elders de liefde hadden gevonden of simpelweg omdat ze na al die jaren geen
enkele band meer hadden met hun geboortegrond. We vinden
dan ook op uiteenlopende plaatsen in het Romeinse rijk verwijzingen terug naar de Menapiërs, veelal in de vorm van grafinscripties van soldaten, veteranen of hun familieleden.
Eén Menapiër, Mausaeus Carausius, slaagde er zelfs op
te klimmen tot commandant van de Classis Brittannica, de
Romeinse Kanaalvloot. Samen met één Gallisch en drie Britse legioenen zou hij zich uiteindelijk afscheuren van het
Romeinse rijk, om zichzelf keizer tot te kronen van het Britse
en Noord-Gallische Rijk (Imperium Brittanniarum). Zijn rijk
hield zeven jaar stand.

Een munt van Carausius (286-293 n.Chr.), geslagen in
Londen (foto: Classical Numismatic Group, Inc).

Deels bewaard Romeins graf (met replica ernaast) uit
een Roemins graf (Temse-Veldmolenwijk)

Een graf van
een hulpsoldaat
In de jaren ‘50 van de vorige eeuw werd
in de Veldmolenwijk in Temse (nu in
Sint-Niklaas gelegen) een wapengraf
bovengeploegd. Uit onderzoek bleek dat
het, naast een pot in gewoon aardewerk
en één in Romeins luxe-aardewerk (terra
sigillata), een ijzeren schildknop (umbo)
en een typisch Romeins kortzwaard van
het type gladius Hispaniensis bevatte.
Het schild en het zwaard duidden aan dat
het hier ging om het graf van een soldaat
uit een hulptroep uit de eerste eeuw na
onze tijdrekening. In tegenstelling tot
soldaten van de reguliere legioenen,
mochten soldaten van de hulptroepen
immers hun wapen naar huis – en in het
graf – meenemen.
Hoewel zeldzaam is een dergelijk graf
van een hulpsoldaat niet uniek. Op diverse plaatsen in Gallia Belgica (de provincie waartoe het Menapische gebied
behoorde) zijn ze teruggevonden. Ze
getuigen in ieder geval van de aanwezigheid van hulptroepen in onze gebieden.
Wellicht gaat het dan ook niet om een
graf van een Menapiër, maar van een
soldaat van elders uit het Rijk die hier
zijn legercarrière vervulde.
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Wie waren de Menapiërs?
Met de verovering van Gallië door Caesars troepen (58-51 v.Chr.) werden ook onze streken bij het Romeinse
wereldrijk ingelijfd. Het Waasland maakte sindsdien deel uit van de civitas Menapiorum, een bestuurlijke
onderverdeling van de provincie Gallia Belgica.
In hoeverre de toenmalige overwonnen Waaslanders zich ook als Menapiërs identificeerden blijft niettemin erg onzeker. Caesars oorlogsrelaas suggereert immers dat de Menapiërs, en ook hun zuiderburen
de Morinen, in feite een los verband waren van tamelijk autonome pagi (onderstammen), en dat er van een
centraal Menapisch of Morinisch gezag (zoals in de persoon van een koning of stamhoofd) geen sprake was.
Bovendien duiken steeds meer archeologische aanwijzingen op voor de instroom van Germaanse immigranten in de decennia na de verovering, al dan niet op aansturen van de nieuwe Romeinse bestuurders. De
noemer ‘Menapisch’ was dus voor de Romeinse administratie wellicht niet veel meer dan een containerbegrip, waarachter in werkelijkheid een amalgaam van volkeren en culturen schuilging.
Op het leven in de late ijzertijd, dit wil zeggen de eeuwen voorafgaand aan de Romeinse verovering, beginnen we in feite pas sinds de laatste vijftien jaar enig zicht te krijgen. Archeologische opgravingen laten
stilaan toe enkele patronen te onderscheiden. Maar over de niet-materiële aspecten van de toenmalige cultuur (godsdienst & rituelen, sociale gewoonten & gebruiken, wereldbeeld, ambachtelijke vaardigheden, …)
weten we nagenoeg niets. Wel kon uit diepgaand linguïstisch onderzoek worden achterhaald dat de volkeren in onze noordelijk streken geen Keltisch spraken. Wellicht vanwege hun afgelegen ligging en het ontbreken van een sterk centraal gezag zijn onze streken nooit ‘gekeltiseerd’, zoals dat wel gebeurde in de rest
van Gallië. En ook de latere Germaanse inwijkelingen lieten geen taalkundige sporen na. De Menapiërs
spraken dan ook een Indo-Europese taal met sterk archaïsche vormen, die nog merkbaar zou zijn in sommige Vlaamse dialectologische eigenaardigheden. Het is dan ook erg plausibel dat onze Menapiërs, ook na
de inlijving in het Romeinse rijk, sterk bleven vasthouden aan hun taal en gewoonten. Hiervoor zijn in ieder
geval ook archeologisch diverse aanwijzingen. We spreken daarom ook vaak over ‘Gallo-Romeinen’. Hiermee willen we benadrukken dat het weliswaar om de periode van de Romeinse overheersing gaat, maar dat
het in wezen nog steeds om dezelfde Galliërs (met eventuele extra Germaanse invloeden) ging.

De stereotiepe voorstellingen van de primitieve Morinen en Menapiers tegenover de
gesofisticeerde Romeinen, in de bekende reeks ’s Lands Glorie. Intussen is ons beeld
van de Gallo-Romeinse periode toch sterk bijgestuurd.
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2.2 Het dagelijks leven binnen een vicus
aan de rand van het Romeinse rijk
2.2.1 The rise of the vicus Pontrave
Het zandige rivierlandschap van de Durme, in de omgeving van wat later Pontrave
zal worden, is reeds voor onze jaartelling in gebruik genomen door de mens. Loofbossen worden gedeeltelijk gerooid voor constructiehout en maken plaats voor
landbouwland. De menselijke ingrepen zorgt voor erosie van het rivierduinenlandschap. De mens drukt stilaan z’n stempel op het landschap.
Het is op deze zandige landtong bij een Durme-meander dat in de eerste eeuw
na Chr. de invloedrijkste Gallo-Romeinse nederzetting van het Waasland ontstaat, de vicus Pontrave. De nederzetting lijkt zich op beide oevers van de Durme
ontwikkeld te hebben. Het vormt het bruggenhoofd van een secundaire, onverharde Romeinse weg die de rivier kruist. Een brug, veerpont of zelfs een doorwaadbare plaats verbindt beide oevers.
Als transactieplaats op een landschappelijk strategische locatie wordt het dé
economische, administratieve, ambachtelijke en religieuze centrumplaats van
het Romeinse Waasland binnen het administratieve wingewest van de Menapiërs.
Het is één van de schakels in het gecentraliseerde bestuur van het Romeinse Rijk.
Als marktplaats en fiscaal centrum opent Pontrave voor het Waasland de deur tot
de Romeinse buitenwereld. Het leven in de vicus wordt meer dan dat van de boeren in de omgeving bepaald door Romeinse cultuur en ideologieën.
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Surplus en status

divers Romeins bouwmateriaal

Wist je dat ?
Op verschillende plaatsen in het
Waasland zijn Romeinse dakpannen en
ander bouwpuin herbruikt in de opbouw
van de middeleeuwse kerken … (bv.
o.L.V-kerk van Temse en de Sint-Pieteren Pauluskerk van Waasmunster)

De surplus-economie die door de Romeinse overheid werd
gestimuleerd, en misschien zelfs opgelegd (in functie van het
betalen van de belastingen), zal uiteindelijk leiden tot een zekere sociale differentiatie. Dit wil zeggen dat terwijl vroeger,
vóór de komst van de Romeinen, iedereen min of meer gelijk
was in zijn strijd om het voortbestaan, er nu families of groepen opstaan die erin slagen meer te produceren dan ze zelf nodig
hebben. Met de winst die de verkoop daarvan oplevert schaffen
ze zich statussymbolen aan die hun nieuwe maatschappelijke
positie weerspiegelen. Dat kon gaan van luxe-aardewerk dat ze
op de markt kochten, tot de uitbouw van hun woning volgens
de nieuwe trends uit het zuiden.
We zien dan ook hoe, vooral in de rijkere leembodems in
zuidelijk en oostelijk Vlaanderen, grote herenboerderijen (villae) met veel bijgebouwen worden opgetrokken. Liefst op een
helling, om mooi op te vallen in het landschap, en met gebruik
van nieuwe bouwtechnieken, zoals combinaties van natuur- en
baksteensteen en met zware pannendaken. Ook bij ons zijn er
sites gevonden die mogelijk als villae kunnen worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld Temse – Roomakker. De ligging met uitzicht op de Schelde en Durme moet in elk geval indrukwekkend
geweest zijn.
De bouwmaterialen voor deze herenboerderijen werden niet
uit het zuiden ingevoerd, maar in onze contreien zelf vervaardigd. Op plaatsen waar geschikte klei (bijna) dagzoomt zijn dan
ook reeds diverse ovens gevonden waarin dergelijke bouwmaterialen werden gebakken. Zo ondermeer in Temse, Tielrode en
Steendorp, maar ook in de vicus van Pontrave. Allemaal plaatsen vlakbij waterwegen, essentieel om de gebakken goederen
gemakkelijk te verschepen naar andere regio’s.

Voorbeeld van een Romeinse hoeve

20

2.2.2 Traditioneel of mediterraan wonen
Veel mensen denken bij Romeinen nog altijd aan somptueuze villa’s. Die zijn er zeker in Vlaanderen geweest, maar dan vooral in het zuiden en oosten, waar de rijke
lössgronden voor een enorme landbouwopbrengst (en dito inkomsten) zorgden.
Op de noordelijke zandgronden is dat potentieel voor een goede landbouwsurplus
veel kleiner, waardoor de sociale ongelijkheid veel beperkter blijft. Dat neemt niet
weg dat er ook daar Gallo-Romeinen zijn die zich opwerken en een zeker fortuin
kunnen vergaren, zoals blijkt uit villa-achtige gebouwen die zijn aangetroffen tijdens oude kleiontginningen op de Roomkouter in Temse en bij opgravingen van
de site Belsele-Steenwerk.
Toch leeft het overgrote deel van de lokale Gallo-Romeinse bevolking in gebouwen in hout, leem en stro, materialen die gemakkelijk zelf te vinden en te bewerken zijn. Ook in de vicus van Pontrave zijn de meeste gebouwen in hout, al hebben
sommige hier wel een zwaar pannendak.

interieur Romeinse villa

reconstructie Gallo-Romeinse
villa te Aubechi
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De surplus-economie:
net iets meer dan
overleven
De Romeinse belastingdruk zorgde ervoor dat het potentieel
van het Wase landschap ten volle werd aangeboord. De opgelegde surplus-economie (‘net iets meer dan overleven’) leek
bovendien vruchten af te werpen. Tussen ca. 50 en 175 n.Chr.
nam het bevolkingsaantal immers gevoelig toe, al is niet zeker
of dit een gevolg was van een natuurlijke bevolkingsgroei, of
van een Romeinse relocatiepolitiek waarbij – goedschiks of
kwaadschiks – groepen van elders naar het Menapisch gebied
werden verplaatst. Het groeiend aantal te voeden monden, gecombineerd met de groeiende belastingdruk, noopte alleszins
tot een aantal landbouwtechnische kunstgrepen. Zo doken halverwege de 2de eeuw n.Chr. voor het eerst ‘potstallen’ op in de
boerderijen.
Bij deze oude vorm van opstallen, die typisch is voor armere
zandgronden, stond het vee op een laag stro of graszoden die
regelmatig werd aangevuld. Het dikke pakket goed vermengde
mest en stro dat op die manier werd ‘opgepot’, voerde men
één of twee keer per jaar uit over het land. Doordat bij het uitmesten van de potstal telkens wat grond meekwam, ontstond
na verloop van tijd een kenmerkende kuil in de stalvloer.
De extra bemesting van de bodem zal aanvankelijk zeker voor
een hogere landbouwproductie hebben gezorgd. Maar de vraag
is hoe lang dit kon blijven duren. Het is dan ook best mogelijk
dat de periode van sociaaleconomische onrust die vanaf ca. 175
n.Chr. aanbrak een gevolg was van de uitputting van het landschap door een te grote belastingdruk.
Een aureus geslagen door keizer Septimius Severus, geslagen in 193 n.Chr.

De Romeinen waren de eersten om in Europa een uniform geldstelsel uit te rollen. Je
zou de as of de sestertius van toen kunnen vergelijken met onze euro: of je nu iets kocht
in Rome, in Kroatië of aan de Normandische kust, je kon er overal mee betalen. Een
eenheidsmunt dus, die overal in het Romeinse rijk aanvaard werd.
t
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Romeinse
muntsysteem
In tegenstelling tot hun buurvolkeren,
zoals de Nerviërs, kenden de Menapiërs
geen eigen muntslag. Wellicht had het te
maken met een gebrek aan een centraal
gezag dat de munten uitgaf, of misschien
was het een conservatieve reflex die in
de Menapische cultuur ingebakken zat.
Hoe dan ook werden ze met de verovering goedschiks of kwaadschiks in het
monetaire bad getrokken.
Rond 19 v.Chr. voerde Augustus, de
eerste keizer van het Romeinse rijk, een
vernieuwing van het muntsysteem door.
Dit systeem zou tot in de 3de eeuw in
zwang blijven. Augustus voerde opnieuw
het gebruik van kopermunten in. De zogenoemde as, die als basismunt gold, werd
net als de quadrans (1/4 as) voortaan in
roodkoper geslagen. De dupondius, het
equivalent van twee assen, was iets groter en werd in geelkoper (messing) geslagen, net als de semis (1/2 as) en sestertius (4 assen). Door zijn grote diameter
was deze sestertius overigens uitermate
geschikt voor propagandadoeleinden. De
quinarius (8 assen) en denarius (16 assen) werden dan weer in zilver uitgevoerd. De aureus ten slotte (400 assen)
werd steeds in goud geslagen.
Hoewel er nog steeds meer Romeinse
dan middeleeuwse munten worden opgegraven of ‘opgebiept’ door metaaldetectoristen blijken Romeinse munten op
Gallo-Romeinse munten in het Waasland een echte zeldzaamheid. Alleen
in de regionale centrale zoals Pontrave
kwamen ze meer voor, wat natuurlijk te
verklaren is door de handelsfunctie van
dergelijke vici. Hun relatieve zeldzaamheid lijkt dus wel degelijk een sterk
wantrouwen te weerspiegelen van de
Romeinse Menapiërs ten opzichte van
het ‘nieuwerwetse’ muntgeld.

2.2.3 Aan de arbeid …
Met de verovering door Julius Caesar worden onze gebieden ook opgenomen in
de Romeinse economische ruimte. Een eenheidsmunt en een performant wegenstelsel laten voortaan toe producten over veel grotere afstand te verhandelen. Als
administratieve centra en lokale overslagplaatsen zijn vici zoals Pontrave dé commerciële draaischijven voor hun respectieve regio’s.
Handelsreizigers bieden er op de markten exotische kruiden, luxueuze serviezen
of exquise stoffen uit het zuiden aan, terwijl de befaamde Menapische hammen
hun weg vinden tot op de banketten in Rome. Ook akkeropbrengsten worden
er opgekocht en uitgevoerd. Smeden, pottenbakkers, schrijnwerkers, wevers,
schoenmakers … trachten er hun waren en diensten aan de man of vrouw te brengen.
Een bijzondere vorm van nijverheid is de productie van bouwmaterialen. Zo
weten we door opgravingen in onder meer het centrum van Temse dat er langs
de boorden van de Schelde, waar de Boomse klei dicht onder het oppervlak zit,
dakpannen zijn geproduceerd. De rivieren zijn daarbij natuurlijk de ideale transportwegen om de producten tot ver buiten de regio te verhandelen.
Langsheen de kusten wordt (seizoensgebonden?) zout gewonnen door het zeewater in grote pannen te laten verdampen of door het in te koken in vaasvormige
cilinders. Die zoutcontainers worden verhandeld (of verruild) met het hinterland, waar ze worden gebruikt voor het pekelen van voedingswaren. We treffen
dan ook regelmatig scherven van een karakteristiek kustaardewerk aan op Gallo-Romeinse sites.

Romeinse spade (Sint-Gillis-Waas-kluizenmolen)
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Bussling Pontrave
Ruilhandel blijft de drijfveer van de economie in het Menapisch
gebied.
Lokale boeren brengen hun producten naar de markt van Pontrave. Daar komen ze in contact met ambachtslui die nood
hebben aan voedingswaar en basisgrondstoffen. Hoewel onderlinge ruilhandel mogelijk is, gebeurt veel van de transacties
via middlemen. Zij verhandelen de goederen verder binnen en
buiten de vicus.
Het Wase landschap bepaalt wat in Pontrave op de markt komt.
Enkel wat niet noodzakelijk was voor het levensonderhoud van
het landbouwgezin of wat niet rechtstreeks naar de Romeinse
staatskas vloeit, vindt z’n weg naar de markt.
De arme zandgronden leveren geen overdaad aan landbouwgewassen op. De markt van Pontrave zal niet meteen vermaard
geweest zijn voor zijn kwaliteitsgraan. Gerst is basisvoedsel en
kan verwerkt worden tot bier. De markt was wellicht meer gegeerd voor vlas in de vorm van olie of linnen, dat goed gedijt op
arme gronden.
De veeteelt in uitgestrekte bossen en rivier- en beekvalleien,
is van groter economisch belang. Varken, rund, schaap en geit
worden van kop tot staart verkocht. Menapische varkensham
is tot in Rome gegeerd. Beenderen, hoeven, hoorn, vellen en
wol vinden de weg naar ambachtslui. Melk wordt verwerkt tot
kaas.
De bossen leveren ook hout, houtskool en teer.
Ambachtslui in Pontrave produceren metalen, benen en
houten gebruiksvoorwerpen, aardewerk en leer.
Keramisch bouwmateriaal (vnl. dakpannen) dat in de kleigroeven langs de Wase rivieroevers wordt geproduceerd, vindt een
afzetmarkt in Pontrave.
Naast korteketenproducten biedt de markt van Pontrave,
dankzij de middlemen, ook toegang tot producten die van verder af komen. Geïmporteerd zout van het Menapische kustgebied is van levensbelang voor de bewaring van voedsel. Andere
producten zoals vissaus, olijfolie en wijn kunnen eerder als
delicatessen bestempeld worden.
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gesmede nagels

Smid en
pottenbakker
Afgaande op de vondst van talrijke gesmede ijzeren nagels, zal de smid van
Pontrave niet stil hebben gezeten. In een
expanderende nederzetting als Pontrave
hebben de timmerlui een constante
vraag naar nagels en ander metalen constructiemateriaal.
De pottenbakker laat zijn sporen na in
de vorm van een pottenbakkersoven. De
aparte stookkamer met geperforeerde
ovenplaat verraadt zijn aanwezigheid.
Helaas laat hij ons geen glimp opvangen
van het moois dat hij er in geproduceerd
heeft.

Handgevormd
aardewerk

restanten van een Romeinse pottenbakkersoven
(Waasmunstser-Pontrave)t

Met de komst van de Romeinse overheersers kwamen ook een
aantal technieken uit het zuiden onze richting uit. Zo verschijnt voor het eerst in onze streken gedraaid aardewerk, dit wil
zeggen potten en andere vormen die op een sneldraaiend pottenbakkerswiel werden vervaardigd. Sinds de late steentijd
werd aardewerk in onze streken steeds geboetseerd uit klei,
zonder gebruik van een pottenbakkersschijf. Vaak werden
hiervoor ‘worsten’ van klei op elkaar gestapeld en tot dunne
wanden glad. Ondanks de vaardigheden van de pottenbakker
en de soms erg uitvoerige decoratie komen ijzertijdpotten
daarom, naar onze moderne standaarden, soms over als slordig en asymmetrisch.
Dat wordt vaak nog versterkt door het gevlamde uiterlijk dat
de potten kunnen hebben. Dit is een gevolg van hun bakproces
in open vuren. Door de relatief lage baktemperaturen van ca.
600 °C bereikte het baksel ook niet dezelfde hardheid als recenter aardewerk.
Bovendien zijn de wanden vaak nogal pokdalig, door de soms
grove magering die moest vermijden dat de klei van de geboetseerde potten zou scheuren tijdens het drogen. Soms, maar zeker niet altijd, werd het oppervlak daarom ‘gepolijst’ met een
botte of gladde veldkei, waardoor je een egaler en zelfs ietwat
blinkend oppervlak verkreeg.
In onze streken bleef handgevormd aardewerk nog gedurende de ganse Romeinse tijd in zwang. Het was het alledaagse
servies, en bleef gebruikt worden voor het koken en bewaren
van voedsel en drank. Gedraaid, ‘echt Romeins’ aardewerk
komt ook wel voor op Gallo-Romeinse sites, maar moet steeds
tamelijk kostbaar en exotisch gebleven zijn. Het was dan ook
eerder voorbehouden voor specifieke bereidingen, of voor feestelijke gelegenheden en rituelen. Wellicht werden ze gekocht
of verruild op de markten in de vici, zoals Pontrave en Velzeke,
waar handelsreizigers hun goederen kwamen aanbieden.

Schrijfstift, wassen tablet en munten

handgevormd aardewerk (Temse-Blauwhof
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Bij Jupiter
Eind 18de eeuw doen dijkwerkers een ophefmakende vondst in de Scheldeoever tussen Bornem en
Hingene.

Een heiligdommeke
onder de drempel
Onder de drempel van een woning in Pontrave treffen archeologen twee bekers en een schaal in luxe
aardewerk aan.

Naast enkele munten met de beeltenis van keizer
Commodus, duiken de restanten van twee bronzen
beelden op. Van één beeld wordt het hoofd, een arm
en een been ontdekt. Afgaande op de omvang van
het hoofd en in de veronderstelling dat het om een
staande figuur gaat, moet het beeld ca. 1 m hoog
geweest zijn. Het andere beeld is iets meer dan 26
cm hoog en stelt de god Jupiter voor met bliksems
in de hand. Ook een voetstuk met opschrift, I.O.M.
IMBRIUS VERATTIUS V.S.L.M. gewijd aan Jupiter, ziet opnieuw het daglicht.

De bekers op hoge voet in fijnwandig grijs aardewerk
en de versierde schaal in rood glanzend aardewerk
zijn daar niet voor niks achtergelaten. Ze zijn het
restant van een offerritueel dat bij het betrekken van Hoewel het spoor van al deze vondsten bijster is
het huis wordt uitgevoerd.
geraakt en de vindplaats niet exact gekend is, lijken
dit de resten te zijn van een heiligdom tegenover
Gevuld met eten en drinken zorgen ze voor bescherm- het Romeinse Temse, bij de toenmalige samenving op de drempel tussen het besloten gezinsleven in loeiing van Schelde en Durme.
de veilige woning en de onvoorspelbare buitenwereld. Ook houden ze bovennatuurlijke krachten van De ligging bij de monding van de Durme maakt dat
voorouders en geesten op afstand.
Temse, tot de waterloopcorrectie in de late midEen gebruik dat tot nog geen eeuw geleden in het
volksgeloof verder leeft in de vorm van zogenaamde kwaadafwerende “heilgdommekes”, christelijke
symbolen, die onder de drempel worden begraven.
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deleeuwen, een buitengewone positie inneemt op
strategisch, economisch en ritueel vlak. Ook Rupelmonde lijkt tegenover de samenvloeiing met de
Rupel zo’n positie te bekleden op de grens met een
andere civitas.

2.2.4 Religie en bijgeloof
Over de religie in het Waasland bestaat er nog onduidelijkheid. Er wordt algemeen
aangenomen dat in de Keltisch-Germaanse gebieden een pantheon van krijgers-,
natuur- en vruchtbaarheidsgoden werd aanbeden. Ook natuurelementen werden
waarschijnlijk vereerd.
Onder Romeins gezag blijven die lokale, religieuze gebruiken gewoon doorleven.
Rome staat immers heel tolerant tegenover de religies van de vele overwonnen
volkeren. Sommigen van die vreemde goden worden na verloop van tijd zelfs aan
Romeinse goden gelinkt. Die vorm van syncretisme staat bekend onder de naam
interpretatio romana. Wel worden de overwonnen gemeenschappen geacht de
drie Romeinse staatsgoden (Jupiter, Juno en Minerva), de godin Roma en de keizer eer te bewijzen als teken van hun loyaliteit aan het Romeins imperium.
Via handelscontacten en militaire aanwezigheid doen ook vreemde goden hun
intrede. Van de Romeinse goden zijn bijvoorbeeld Mercurius, Mars en Bacchus
bijzonder populair. Ook Oosterse goden zoals Isis en Mithras kennen na verloop
van tijd in de provincie Gallia Belgica hun aanhangers.
Mercurius
Hij staat bekend als boodschapper van de goden en beschermer van kooplieden
en reizigers. Deze god is herkenbaar aan de vleugels op zijn hoed of in zijn haar,
en aan zijn attributen: de geldbeugel en de caduceus (een staf met ronddraaiende
slangen). Hij wordt vaak naakt afgebeeld.
Mars
Deze god van de oorlog is vooral herkenbaar aan de Griekse helm op het hoofd.
De speer en het schild zijn eveneens typische attributen. Ook deze godheid wordt
meestal naakt afgebeeld.
Bacchus
Hij staat vooral gekend als de god van de wijn, maar is ook het symbool voor de
groeikracht van de aarde en verspreider van beschaving en kunst.
Matrones
De Matrones zijn beschermgodinnen die steeds in drievoud voorkomen. Ze
worden net als Bacchus verbonden aan bronnen en rivieren. Omdat ze het moederschap vertegenwoordigen, worden ze dikwijls afgebeeld met zuigelingen of
vruchtbaarheidssymbolen (hoorn des overvloed, manden met vruchten of brood).
In het Waasland zijn verschillende kleine godenbeeldjes teruggevonden. Het betreft waarschijnlijk devotionele voorwerpen voor privaat gebruik. Deze kleine figurines staan doorgaans in huisaltaren (lararia) opgesteld. Door middel van offers
tracht men deze huisgoden gunstig te stemmen ter bevordering van de veiligheid
en welvaart van het gezin, het huis, de dieren en de gewassen.
Ook bijgeloof is alom verspreid in het Romeinse rijk. Met behulp van amuletten
of talismannen plaatsen vele Gallo-Romeinen zich ook onder een magische bescherming tegen ziekten of duivelse krachten. In de vicus Pontrave zijn verschillende Romeinse sieraden met een amuletfunctie teruggevonden. In diverse Wase
Romeinse sites werden ook bewijzen gevonden van rituele offers naar aanleiding
van de bouw van een nieuwe woning of graanschuur of het verlaten van een nederzetting.
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replica bachus (Archeocentrum Velzeke)

grotendeels bewaarde Mars, Waasmunster-Pontrave

replica’s Matrones (Archeocentrum Velzeke)
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Mercuriusbeeldje in
Rupelmonde
(misschien offer)
Mercurius hoort tot het Romeins godenpantheon. Oorspronkelijk was hij enkel de god van de graanhandel maar na verloop van tijd maakte hij promotie en werd god van de handel,
reizigers en winst.
Door het handelsverkeer tot in de verste uithoeken van het rijk
heeft Mercurius zich ook over de noordelijke gewesten verspreid, waar een groot aantal kleine bronzen beelden van de god
gevonden zijn. In Rupelmonde werd bijvoorbeeld een bronzen
beeldje van deze godheid teruggevonden. Het gaat om een oude
toevalsvondst waarvan de vondstomstandigheden niet meer
bekend zijn. Misschien maakte hij deel uit van een huisaltaar
of een offerritueel.
Mercurius is herkenbaar aan zijn met slangen omwonden staf
en zijn geldbuidel. Ook wordt hij afgebeeld met symbolen die
snelheid aangeven: gevleugelde sandalen (talaria), een gevleugelde helm (petasus) en een met slangen omkronkelde gevleugelde staf (caduceus). Time is money, nietwaar.
gedeeltelijk bewaarde Mercurius (Rupelmonde, losse vondst)

Maan en slang
De broche in de vorm van een maansikkel is een amulet voor zwangere vrouwen. Mantelspelden of armbanden met
slangen beschermen de drager of draagster tegen allerlei onheil en bevorderen
genezing

een maanfibula en open armband met slangenkoppen
als uiteinde uit het grafveld van de vicus Pontrave te
Waasmunster
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verschillende stappen in
de crematieritus
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2.2.5 De dood
Zoals gangbaar in het Romeinse Rijk, en zoals hun voorouders uit de ijzertijd
het al deden, cremeren de Gallo-Romeinen hun doden. Hun laatste rustplaatsen
kenmerken zich door zwart omrande, rechthoekige kuilen, de zogenaamde ‘brandrestengraven’. Hierin worden de brandstapelresten (houtskool en as), verbrande
grafgiften en heel af en toe wat botresten gestort. Dat geheel wordt dan met de
uitgegraven grond opnieuw afgedekt.
Dat botten in brandrestengraven steeds bijzonder klein in aantal zijn, en gering
in omvang, is niet zozeer te wijten aan de zuurtegraad van de bodem. Er wordt
vermoed dat de botresten na de crematie uit de assen werden verzameld. Of ze
daarna werden bewaard, elders begraven of misschien zelfs verpulverd en uitgestrooid, blijft vooralsnog onduidelijk.
De voorwerpen die men op de brandstapel aan de overledene meegeeft, zijn vaak
alledaags van aard: potten met voedsel, spinklosjes, houten of rieten gebruiksgerei … Allemaal zaken die de overledene op zijn reis naar het hiernamaals nodig
kan hebben. Graven met exclusievere voorwerpen (luxe-aardewerk, glazen kannen, een scheermes …) zijn heel wat zeldzamer, maar zeggen wel iets over de status van de overledene.
In de vicus Pontrave zijn ook nog restanten van drie grafpijlers en enkele zeldzame
urnengraven aangetroffen. De grafpijlers zijn opgetrokken uit breuksteen en dakpannen en aan de buitenzijde voorzien van een lichte pleisterlaag waarin met
rode voegen de indruk wordt gegeven van een Romeins bouwwerk met regelmatige blokken. Van de best bewaarde grafpijler is enkel de grafkamer bewaard gebleven. De inhoud van de grafkamer is reeds in een ver verleden geroofd. Grafurnen lijken enkel voor kinderen en adolescenten te zijn voorbehouden. De antieke
auteurs leren ons dat het funus acerbum, de crematie van een kind of jongere, bij
voorkeur ’s nachts plaatsvindt, kort na de dood. Ze wordt enkel bijgewoond door
de naaste familie. Kinderen en jongeren worden nog niet als een volwaardig lid
van de gemeenschap beschouwd. Daarom worden ze in afzonderlijke begraafplaatsen of in een apart deel van de begraafplaats bijgezet.
Omgaan met kindersterfte maakt in het Romeinse Vlaanderen deel uit van het
dagelijkse leven. De sterftegraad kan oplopen tot 50 % vóór de leeftijd van 10 jaar,
zoals vandaag in vele ontwikkelingslanden.

De fragmentarische resten van het scheermes, en enkele voorbeelden uit
het groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (Mariën 1971).
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Grafpijlers en urnen
Stenen grafmonumenten omgeven door urnegraven te midden van een uitgestrekt inheems grafveld,
wijzen op de vermenging van mediterrane ideologieën in de Menapische rituelen.

bleef, in enkele gevallen uitzonderlijk met een bijpotje, een munt, een bronzen fibula en een spijker,
reflecteren niet zozeer de sociale status van de afgestorvenen meer eerder de leeftijdscategorie.

Een grafpijler, een unicum voor Vlaanderen, is opgetrokken uit breuksteen en dakpannen en aan de
buitenzijde voorzien van een lichte pleisterlaag
waarin met rode voegen de indruk wordt gegeven
van een Romeins bouwwerk met regelmatige blokken. Enkel de grafkamer is bewaard gebleven. De inhoud van de grafkamer is reeds in een ver verleden
geroofd.

De urnegraven getuigen dat klassiek Romeinse gebruiken gepaard gaan met plaatselijke, inheemse,
eventueel pre-Romeinse tradities. Onder andere het
voorkomen van kleine, meestal lokaal vervaardigde
potjes, gebruikt als urne of bijpotje, kan in deze zin
verklaard worden. Het meegeven van een munt met
de dode (naulum) is een typisch Grieks-Romeins
gebruik. Het deponeren van spijkers in graven komt
reeds voor in ijzertijdtradities en was bedoeld ter
afwering van de boze geesten. Het meegeven van
mooi versierde mantelspelden in sommige graven
kan wijzen op de emotionele band tussen de naaste
familie en de jong gestorvenen.

Rondom de grafpijler waren minstens 24 kinderen
en jongeren begraven in urnen. De ogenschijnlijk
arme graven, waarbij in de meeste gevallen slechts
de urne met verbrande beenderresten bewaard

concentratie grafurnen (Waasmunster-Pontrave)

restanten Romeinse grafpijler
(Waasmunster-Pontrave)

Romeins crematiegraf (Waasmunster-Pontrave)
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Een glazen fles en een scheermes
In Stekene werd enkele jaren geleden een Gallo-Romeins crematiegraf opgegraven met
daarin de verbrande resten van een typisch Romeinse glazen fles en een ijzeren scheermes.
Een uitzonderlijke vondst, want beide vondstcategorieen komen slechts zeer zelden voor in
graven. Ze moeten dan ook op een zekere status van de overledene duiden.
Bovendien komen scheermessen vooral voor in graven uit de late ijzertijd (dus vóór de
Romeinse verovering) en de vroeg-Romeinse periode (tot ca. 70 n.Chr.). Het meegeven van
scheermessen op de brandstapel of in het graf wordt dan ook beschouwd als een doorleven
van pre-Romeinse tradities. Wie de overleden man – want daar mogen we op basis van het
scheermes wel van uitgaan – was, zullen we uiteraard nooit met zekerheid weten. Maar op
basis van de exclusieve voorwerpen waarmee hij het hiernamaals tegemoet ging moet het
hier wellicht om een familieoudste of lokale leider gegaan hebben.

replica Romeins glas (Archeocentrum Velzeke)
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mortarium

De Benjamin van het
gezelschap

Romeins
keukensnufje

Dat sommige van onze voorouders willen vermijden dat anderen uit hun persoonlijke drinkbeker drinken, bewijst de vondst
van twee terra sigillata bekers met ingekraste namen. De glanzende rode bekertjes zijn niet de eerste de beste. Ze behoren tot
het duurdere serviesgoed.

De wrijfschaal of mortarium is een
nieuw mediterraans keukensnufje dat
in sneltempo de harten van Wase huismoeders verovert.

Een beker was van SEC, Secundus, en de andere van IVE, Iuvenis. De tweede en de jongste van het gezelschap?
De bekers getuigen ook dat ten minste tegen de tweede helft
van de 2de eeuw Latijnse namen in omloop zijn in het Waasland. Ondanks hun namen weten we natuurlijk niet exact wie
uit de bekers gedronken heeft. Zijn het familieleden van in
Pontrave gevestigde Romeinse ambtenaren, passerende uitheemse soldaten of geromaniseerde inheemse bewoners?

De dikwandige schaal in aardewerk heeft
een giettuit aan de rand en ingebakken
steengruis op de bodem. De ruwe bodem helpt bij het breken, pletten, fijnstampen, vermalen, mengen en kneden
van voedingswaar of bereidingen. Met
behulp van een houten stamper worden
saus, soep, pap en deeg tot een homogeen
smakelijk geheel gebonden. Ook bij het
breken of grof malen van granen kan de
wrijfschaal een dienst bewijzen.
In een Menapische keuken waar graanbereidingen dagelijkse kost zijn, is de
Romeinse wrijfschaal een welgekomen
keukenhulpje. De alledaagse gerstepap
krijgt een mediterraans smaakje.
Een onmisbare keukenrobot die
het kookproces vergemakkelijkt en
smaakvollere bereidingen op tafel tovert.
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2.2.6 Globalisering
Met de inlijving in het Romeinse Rijk komt het Waasland ineens terecht in een
enorme economische ruimte, waarin je van Londen tot Damascus met eenzelfde munt kan betalen. Een sterk uitgebouwde administratie en een performant
wegennet brengen goederen tot in de verste uithoeken van het rijk. Terwijl
Menapische hammen tot in Rome worden geëxporteerd, maken de inwoners van
de provincie Gallia Belgica kennis met enkele typisch Romeinse nieuwigheden.
Het gedraaide en soms rijkelijk versierde Romeinse aardewerk maakt indruk op
de lokale bevolking, die tot dusver gewend is aan de tamelijk ruwe, handgevormde
keramiek. Nieuwe voorwerpen als wrijfschalen, wijnzeven en glazen flessen doen
hun intrede in het huishouden. De persoonlijke opsmuk kan voortaan worden
aangevuld met zinnenprikkelende geuroliën. Nieuwe specerijen en kruiden verrijken het smakenpalet.
Toch is het voor de ingelijfde regio’s niet steeds een positief verhaal. Gallia Belgica
is en blijft immers een wingewest dat belastingen verschuldigd is in de vorm van
geld, natura en troepen. Dat legt met name een hypotheek op die gebieden die van
nature minder geschikt zijn voor landbouw, zoals de zandgronden in grote delen
van Oost- en West-Vlaanderen. Er wordt dan ook vermoed dat gronduitputting
één van de oorzaken kan zijn voor een terugval in het bevolkingsaantal na ca.
175 n.Chr.
De economische dwang die gepaard gaat met het Romeinse bewind verklaart
mogelijk ook waarom de nieuwe Romeinse voorwerpen en levensstijl niet in alle
regio’s geaccepteerd worden. Zo schijnt er althans in het Menapische gebied nooit interesse te zijn geweest in de typisch Romeinse, keramische olielampen. Die
ontdekten we wel in onder meer Limburg en Vlaams-Brabant. En ook het gebruik
van munten blijft sterk beperkt tot de vici, de baandorpen waar goederen uit het
hinterland worden verhandeld en waar de lokale administratie is gevestigd. Tot
op het einde van de Romeinse periode blijven de tradities uit de ijzertijd doorleven in de meeste facetten van het dagelijkse leven.

ensemble replica’s Romeinse sieraden en voorwerpen inzake lichaamsverzorging (scheermes,
spiegel, olieflesjes

ensemble replica’s terra sigillata vaatwerk
(archeocentrum Velzeke en Erfpunt)
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2.2.7 Nieuwe inwijkelingen
Enkele vroeg-Romeinse sites met typisch Germaans aardewerk suggereren dat
er reeds in de eerste decennia na de Romeinse verovering (58-51 v.Chr.) inwoners
van vreemde origine aanwezig waren in het Menapische gebied, m.n. Germanen.
Over het hoe en waarom bestaat er nog veel twijfel. Waren het gastarbeiders, die
op vraag van de Romeinse overheersers het nieuw onderworpen gebied economisch moeten uitbouwen? Of belandden ze daar als gevolg van een bewuste
Romeinse relocatie-politiek om de opbrengst van het wingewest op te krikken?
Het blijft voorlopig onduidelijk.
Toch zullen onze contreien ook in de daaropvolgende eeuwen meermaals geconfronteerd worden met Germanen. Historische bronnen schrijven over strooptochten van Germaanse krijgsbendes in de periode 172-174 n.Chr. En op het
moment dat het rijk omstreeks 250 n.Chr. in een diepe politieke en economische
crisis belandt, maken ook Germaanse krijgsheren hiervan gebruik om de grensgebieden te teisteren en te plunderen. De ontreddering is groot. Uit angst voor het
geweld vlucht de lokale bevolking massaal naar veiliger oorden, om nooit terug te
keren.
Waar deze vluchtelingen zich later vestigen, en hoe ze zijn onthaald, weten we
niet. Gezien de politieke situatie van het rijk op dat moment moesten ze in elk
geval niet op Rome rekenen. Integendeel, wellicht is de vluchtende bevolking nog
verder geterroriseerd door legercontingenten die elkaar bestrijden.
Vanaf 285 n.Chr. drijven strafexpedities en veldtochten de Franken, zoals de
Germanen intussen worden genoemd, tijdelijk terug. De overwonnen Franken
worden gedeporteerd naar streken van de provincie Gallia Belgica die door de
enorme crisis zijn verlaten. Op die manier worden ze als laeti ingezet om de ontredderde gebieden weer economisch rendabel te maken. Tegelijk wordt de druk
op de grenzen verlicht. Ook hier weten we niets over hun lot, of hoe ze zijn ontvangen …
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Deel 3 | Wat na de Romeinen…
Met Merovech, de mythische eerste koning van de Merovingische dynastie,
komt vanaf het midden van de 5de eeuw het Waasland onder een nieuw centraal
gezag. Ze zijn medestanders van de laat-Romeinse veldheren die de oprukkende
Hunnen een halt willen toeroepen. Hun eerste hoofdplaats is Doornik, sinds de
laat-Romeinse periode de hoofdplaats van het Menapische gebied. Gaandeweg
verliezen de Merovingische koningen hun macht, tot ze midden 8ste eeuw van de
troon worden gestoten door de Karolingische dynastie.
Hoewel vanaf Clovis de Merovingische koningen het christelijk geloof aanhangen,
blijkt dit niet door te dringen tot de Frankische bevolking. Pas vanaf de Karolingische periode krijgen bisdom en abdijen meer vat op de Wase geloofsbetuiging.
Missionarissen en heiligen-in-wording, zoals Amandus en Amalberga, zouden
voor hen het pad geëffend hebben.
Het Waasland blijft dun bevolkt. Het uitgestrekte, ondoordringbare bos dat het
Waasland bedekt staat tot de kap in de late middeleeuwen bekend als het Koningsforeest of het “woud zonder genade”. Een privaat koninklijk domein dat wellicht
terug gaat op de Merovingische en Karolingische koningen. Verspreide bewoning
en de eerste kerkelijke stichtingen lijken zich voornamelijk aan de rand van het
bos op de oevers van de riviervlakten te situeren.
Het zijn verbazingwekkend niet de sporen van bewoning die de aandacht trekken,
maar wel de overblijfselen van de doden. Merovingische graven in Waasmunster
en recent ook Tielrode geven een inkijk in het leven van de vroege middeleeuwen
in het Waasland. Een leven dat niet getuigt van grote rijkdom, maar wel van een
zelfbewust en fier bestaan. Mannen worden begraven in wapenuitrusting. Vrouwen krijgen hun sierraden mee in het graf. Vaak wordt een aardewerken pot in het
graf geplaatst waarin hoogstwaarschijnlijk een deel van de begrafenismaaltijd is
meegegeven.
Ze zijn getuigen van een Frankische maatschappij met focus op de strijdkracht
van de man en de trots van de vrouw. Een leefwereld die meer dan de Romeinse
geënt is op plaatselijke machtsverhoudingen met sociale verbondenheid van
lokale clans die het recht en de macht in eigen handen namen.
Onder de Karolingers, of kort er voor, wordt Waasmunster uitgekozen als Wase
pied-à-terre van de bisschop van Doornik. Wellicht niet toevallig op of naast de
ruïnes van de Romeinse administratieve hoofdplaats van het Waasland. De Kerk
bouwt letterlijk en figuurlijk verder op de laatste restanten van het Romeinse organisatiestructuren.
Bij het bisschoppelijk domein hoort uiteraard een kerk, die de kerstening van de
regio moet markeren. De kerk wordt opgetrokken met het bouwpuin van de ruïnes
van het Romeinse Pontrave.

Merovech

Met het wegnemen en uitbreken van Romeinse dakpannen, grijze breuksteen en
grote brokken beton worden de laatste zichtbare getuigen van het florissante Pontrave uitgewist. Uit het puin herrijst het middeleeuwse Waasland.
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